


 





 

 

 فهرست مطالب
شماره 

 صفحه

 

 
 فهرست مطالب

شماره 

 صفحه

 161-402 معاونت شهرسازي و معماري   مقدمه

 161 اداره کل معماري و ساختمان  9-46 شوراي اسالمي شهر تهران

 162 اداره کل حريم  48-87 حوزه شهردار

 168 اداره کل شهرسازي و طرح هاي شهري  49 مرکز ارتباطات و امور بين الملل

 184 اداره کل اموراجرائي کميسيون ماده صد  11 ستادتوانمند سازي زنان سرپرست خانوار

 186 وتوسعه شهري امورشهرسازي مناطقاداره کل برنامه ريزي   11 118سامانه مديريت شهري 

 187 اداره کل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه  18 1777سامانه اطالع رساني نظارت همگاني

 178 دبيرخانه کميسيون ماده پنج  19 ازمان پيشگيري و مديريت بحرانس

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

 404 مديريت بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران  82 ستاد يگان حفاظت شهرداري تهران

 401 ي عباس آبادشرکت نوساز  89-112 معاونت مالي و اقتصاد شهري 

 402-422 معاونت  برنامه ريزي ، توسعه شهري و امور شورا  71 اداره کل امورمالي و اموال

 408 اداره کل ارزيابي و بهبود مديريت   94 اداره کل پشتيباني

 409 اداره کل برنامه و بودجه  92 اداره کل حسابرسي

 446 بهبود روش هاالت و اداره کل تشکي  98 اداره کل تشخيص و وصول درآمد

 449 اداره کل تدوين قوانين و  مقررات  102 اداره کل حقوقي

 411 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  108 اداره کل مجامع و شوراهاي سازمان ها

 421 دفاتر خدمات الکترونيک شهر-فناورانموسسه   109 سازمان امالک و مستغالت

 422-487 معاونت حمل و نقل و ترافيک  111 يگيري امور نهادها و سازمان هااداره کل پ

 428 سازمان حمل و نقل و ترافيک  112-122 معاونت توسعه منابع انساني

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

 (ترمينالها)تهران
420 

 421 سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  142 يراناداره کل ارزشيابي و کارگزيني مد

 428 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  146 اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي

 460 شرکت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو(  149 اداره کل امور ايثارگران شهرداري

 461 رافيک تهرانشرکت کنترل ت  114 اداره کل برنامه ريزي و آموزش

 466 شرکت کنترل کيفيت هوا  112 ستاد ارتقاءسالمت و مبارزه با فساد اداري 

 481 ستاد مرکزي معاينه فني خودرو ها  116 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

 482 معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافيک  117 شرکت خدمات اداري شهر

 489-144 و محيط زيست معاونت خدمات شهري  120 شرکت شهر سالم

 471 سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران  122-160 معاونت فني و عمراني

 478 سازمان بهشت زهرا )س(  128 اداره کل هماهنگي فني و عمراني سازمان هاو مناطق 

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

 492 سازمان زيبا سازي شهر تهران  124 مشاور فني و مهندسيسازمان 

 497 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  121 شرکت خاکريز آب

 107 سازمان مديريت پسماند  126 شرکت يادمان سازه

 112 شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران  127 سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران

 116 کاالي شهروند شرکت خدماتي   

 118 ستاد محيط زيست و توسعه شهري   



 

 

 

 فهرست مطالب
شماره 

 صفحه
   

    141-187 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

    142 اداره کل فرهنگي

    114 اداره کل سالمت

    116 اداره کل آموزش هاي شهروندي

    117 اداره کل بانوان

    121 فرهنگياداره مطالعات اجتماعي و 

    122 سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت هاي اجتماعي

    127 سازمان ورزش شهرداري

    161 سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران

    187 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي

    189-282 معاونت هماهنگي و امور مناطق

    171 اداره کل هماهنگي ،نظارت و پيگيري امور مناطق

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي 

 مناطق
172    

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

 مناطق
201    

    214 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهردار 

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

يت هاي انجام شده در حوزه معاونت برنامه ريزي و حجم فعال

 توسعه شهري مناطق
218    

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

 مناطق
221    

    282-222 ضميمه 

    288 شهرداري تهران 92گزارش کلي پروژه هاي عمراني سال 

    287 ري تهرانشهردا92پروژه هاي عمراني شاخص سال کلي گزارش

    289 شهرداري تهران92گزارش پروژه هاي عمراني شاخص سال

    271 شهرداري تهران92پروژه هاي عمراني سال گزارش 

    217 شهرداري مناطق مناطق و برآورد جمعيت  محدوده

     

     

     

 



 

 

 :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 يتحقبرعهاده دارد    يتيريمد يهاو گزارش يقاتيمحصوالت تحق ديتول

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

منظاور  راساتا باه    ني  در هما ، به روز و اثربخش داردحياز آمار و اطالعات صح يريگبهره اازانيبا م ميمستق ييارابطه

آمار  نيا از ياااريگتهران و بهره يشهردار يهارمرموعهيز از كيهر  آمار و اطالعات مربوط به عملكرد يسازمستناد

تهاران هرسااله    يخارج شاهردار  و پژوهان داخالاستفاده محققان و دانش و يآت يهايزيرو اطالعات در جهه برنامه

و اطالعاات عملكارد    تهاران  شاامل آماار    يشهردار با عنوان )آمارنامه ياطالعااات و ارتباطات مرلد يسازمان فناور

رو مربااوط بااه عملكاارد واحاادها و  شيكااه مرلااد پاا دياانمايه مااتهااران ارا اا يشااهردار يگذشااته واحاادها كسااالي

و اطالعاات در   از آمار يحداكثر يريگحاضر به منظور بهره آمارنامه  باشديم9314در سال  يشهردار يهارمرموعهيز

تهاران   يشاهردار  يهاا مرموعاه  ريا اطالعات از ساطح ز  آمار و يآوردرجمع اريماكالت بس با وجودي آت يهاهيالفع

باشاد   يشما خوانندگان محترم ما  ينظرات اصالح ازمندياز اشكال نبوده و ن ياسه كه خال يهيبد و ااادهيگرد ميتنظ

هاي موجود و ارساال نقطاه نظرهااي ارزشامند خاود باه       كنندگان و عالقمندان انتظار دارد با اعالم نارسا ياز استفاده

اياان ساازمان را در تهياه سااالنامه آمااري در آيناده ياااري     ، Info.statistic@tehran.irالكترونيكاي آدرس پساه  

و پرتاال ساازمان فنااوري اطالعاات و ارتباطاات       www.tehran.irتهران به آدرس يضمناً در پرتال شهردارد فرماين

قابال دساتيابي    هرانت يشهر و شهردار يكيكترونهاي الهآمارنام http://tmicto.tehran.irشهرداري تهران به آدرس 

    باشديم

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 محترم قرار گ و پژوهاگران رانيمورد استفاده مد يمرموعه آمار نياسه ا ديام د يانميم يقدردان اندداشته

 9315سالماه  شهريور
 

 ياصغر قا م يعل

 تهران يارتباطات شهردار اطالعات و يعامل سازمان فناور ريمد

 

 

mailto:الکترونيکی%20Info.statistic@tehran.ir
http://www.tehran.ir/
http://tmicto.tehran.ir/
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 شورای اسالمی شهرتهران
  

  

 49در سال شورای اسالمی شهر تهران باغات  فهرست مصوبات
شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 شماره مصوبه

تاریخ 

 مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات باغات

341 31/49/3931 36/- 30//-360 - 3/12 31/49/3931 60166 
پالك ثبتي به شماره هشت هزاروهشتادو باغات درخصوص  عدم تائید و رد رای کمیسیون بدوی تشخیص

 ( شهرداری تهران33واقع در محدوده منطقه بیست و یک )(2/2/93نه فرعي از دو اصلي )

341 31/49/3931 36/- 30//-364 - 3/43 31/49/3931 60166 
باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و پنج فرعي از  تائید و تنفیذ رای کمیسیون بدوی تشخیص

 ( شهرداری تهران3واقع در محدوده منطقه یک ) (/1/09111) هزار و سیصدو سي اصلي سه

 ( 3یک ) (واقع در محدوده منطقه061در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و شصت و سه ) 60106 /31/49/393 1423 - 360-//30 -/36 31/49/396 346

346 31/49/396 36/- 30//-364 - 1036 31/49/393/ 60102 
و یک  (3/91166) درخصوص پالك ثبتي به شماره ده فرعي از سه هزار و سیصد و هفتادو هفت اصلي

 ( شهرداری تهران3یک ) ( واقع در محدوده منطقه/391/1فرعي از سه هزار و نهصد و سي اصلي )

346 31/49/396 36/- 30//-361 - 1466 31/49/393/ 6010/ 
اصلي قطعه دو تفکیکي  فرعي از چهار هزار و چهارصد و چهل ودو در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست

 تهران ( شهرداری34( واقع در محدوده منطقه چهارده )393/94443)

346 31/49/396 36/- 30//-363 - 142/ 31/49/393/ 6016/ 
تفکیکي  درخصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و شصت و نه فرعي از هشتاد اصلي قطعه سي

 ( شهرداری تهران3( واقع در محدوده منطقه یک )/1/906/92)

341 31/49/3931 36/- 30//-361 - 1336 31/49/3934 60162 

باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره هفتادو چهار فرعي از  عدم تائید و رد رای کمیسیون بدوی تشخیص

( 3دوده منطقه یک )( واقع در مح396491/30اصلي قطعه اول تفکیکي ) سه هزار و نهصد و پانزده

 تهران شهرداری

341 31/49/3931 36/- 30//-363 - 3//0 31/49/3931 60163 
 31/3و  3963931/4باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره  تأیید وتنفیذ رأی کمیسیون بدوی تشخیص

 شهرداری تهران (0) واقع در محدوده منطقه پنج

341 31/49/3931 36/- 30//-36/ - 3/3/ 31/4//3931 60163 

باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و نهصد و  تأیید وتنفیذ رأی کمیسیون بدوی تشخیص

( واقع در محدوده منطقه بیست ویک 391/6694اصلي قطعه دوم تفکیکي ) هفتاد و هفت فرعي از چهار

 تهران ( شهرداری33)

341 31/49/3931 36/- 30//-362 - 3/16 31/49/3931 60161 
باغات درخصوص تملک پالك ثبتي به شماره یکصد و شصت  عدم تائید و رد رای کمیسیون بدوی تشخیص

 تهران( شهرداری3( واقع در محدوده منطقه یک )/30936691افرازی ) 30و شش فرعي از سي اصلي قطعه 

341 31/49/3931 36/- 30//-366 - 3/1/ 31/49/3931 60164 
باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل و هفت فرعي از  یون بدوی تشخیصعدم تائید و رد رای کمیس

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک ) ( واقع در4693دو اصلي )

341 31/49/3931 36/- 30//-366 - 3/36 31/49/3931 60160 

تاد باغات درخصوص پالك ثبتي به شماره چهارصدو هش عدم تائید و رد رای کمیسیون بدوی تشخیص

( 33( واقع در محدوده منطقه دوازده )42/94032بیست و هشت اصلي ) فرعي از چهار هزار و پانصد و

 تهران شهرداری

363 31/49/1934 36/- 30//-320 - 26/3 31/49/496 6016/ 
( واقع در محدوده 33393درخصوص پالك ثبتي به شماره دویست و بیست ویک فرعي از سنگ یک )

 ( شهرداری تهران33)منطقه بیست و دو 

363 31/49/1934 36/- 30//-324 - 26/4 31/49/496 60163 
( واقع در محدوده 930//3در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و نه فرعي از بیست و پنج اصلي )

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

363 31/49/1934 36/- 30//-321 - 26/0 31/49/496 60163 

ه شماره هجده هزار و سیصد و نود و هشت فرعي از دوهزار و سیصد و نود و پنج در خصوص پالك ثبتي ب

( 3( واقع در محدوده منطقه دو )3339321/2931/0اصلي قطعه یکصدو بیست و یک تفکیکي )

 تهرانشهرداری

34/ 31/49/3931 36/- 30//-323 - 433/ 31/49/3936 60103 
( واقع در 0693336رعي از دو هزار و یکصد و هفده اصلي )درخصوص پالك ثبتي به شماره پنجاه و هفت ف

 ( شهرداری تهران33محدوده منطقه یازده )

34/ 31/49/3931 36/- 30//-323 - 431/ 31/49/3936 60103 

تائید و تنفیذ رای کمیسیون بدوی تشخیص باغات در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارده هزار و ششصد 

( واقع 39346/093436زار و چهارصد و بیست و شش اصلي قطعه دوم تفکیکي )و نودو پنج فرعي از دو ه

 ( شهرداری تهران36در محدوده منطقه شانزده )

346 31/49/396 36/- 30//-36/ - 4332 31/49/3936 60101 
( واقع در محدوده منطقه 693/2در خصوص پالك ثبتي به شماره شش فرعي از یکصد و نود وهشت اصلي )

 ( شهرداری تهران/3بیست )

346 31/49/396 36/- 30//-366 - 4336 31/49/3936 60106 
درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و چهل و هشت فرعي از چهار هزار و پانصد و بیست و هشت اصلي 

 ( شهرداری تهران33( واقع در محدوده منطقه دوازده )34294032)

346 31/49/396 36/- 30//-362 - 4/62 31/4//3931 60104 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و بیست و سه فرعي از چهار اصلي قطعه چهل و چهار تفکیکي 

 ( شهرداری تهران33( واقع در محدوده منطقه بیست ودو )4493/3194)

346 31/49/396 36/- 30//-366 - 146/ 31/49/393/ 60100 
( واقع در 391603ار و هفتصد و پنجاه و یک اصلي )درخصوص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از سه هز

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

34/ 31/49/3931 36/- 30//-32 - 103/ 31/49/393/ 6016/ 
( و یک 3/91166درخصوص پالك ثبتي به شماره ده فرعي از سه هزار و سیصد و هفتادو هفت اصلي )

 ( شهرداری تهران3( واقع در محدوده منطقه یک )/391/1فرعي از سه هزار و نهصد و سي اصلي )

363 31/49/094 36/- 30//-3/1 - 34/63 31/49/693 66331 
درخصوص پالك ثبتي به شماره دویست و هفتاد و هفتاد و نه فرعي از سه هزار و نهصد و بیست و هفت 

 بر ماده واحده( ( شهرداری تهران )مشتمل6(واقع در محدوده منطقه شش )6/91/36و  /36اصلي )

363 31/49/094 36/- 30//-32/ - 34/63 31/49/693 66334 

درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و هفتاد و هشت فرعي از سه هزار و چهارصد و شصت و هفت اصلي 

 تهران)مشتمل بر ماده( شهرداری1(واقع در محدوده منطقه سه )32936291466قطعه هجده تفکیکي)

 واحده(
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ه شمار

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 شماره مصوبه

تاریخ 

 مصوبه
 فهرست مصوبات باغات سندشناسه

363 31/49/094 36/- 30//-3/3 - 34/6/ 31/49/693 66330 
درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل و یک هزار و نود وهفت فرعي از یکصد و بیست و شش اصلي 

 ران )مشتمل بر ماده واحده(( شهرداری ته0( واقع در محدوده منطقه پنج )69336//43)

363 31/49/094 36/- 30//-3/4 - 343/3 31/49/693 66336 
درخصوص پالك ثبتي به شماره چهار فرعي از یکهزار و پانصد و نود وهشت اصلي قطعه یک تفکیکي 

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(3( واقع در محدوده منطقه یک )394930/2)

363 31/49/094 36/- 30//-3// - 31460 31/49/0936 663// 
عنوان :   درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و شصت و شش اصلي و سه فرعي از یکصد و شصت و شش 

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(0( واقع در محدوده منطقه پنج )19366و  366اصلي )

363 31/49/094 36/- 30//-3// - 31466 31/49/0936 6633/ 
( واقع در محدوده منطقه 3/1/910درخصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و سي فرعي از سي و پنج اصلي )

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(1سه )

363 31/49/094 36/- 30//-322 - 31402 31/49/0936 66333 
صلي قطعه یکهزار و ششصد و درخصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و چهل و پنج فرعي از بیست و پنج ا

 ( )مشتمل بر ماده واحده(3( واقع در محدوده منطقه یک )36/09140930پنج طبق قرارداد )

363 31/49/094 36/- 30//-3/3 - 31461 31/49/0936 66333 
درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و سي و چهار فرعي از سه هزار و نهصد و سي و شش اصلي 

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(6در محدوده منطقه شش )( واقع 31491/16)

363 31/49/094 36/- 30//-326 - 31433 31/49/0930 663/3 
درخصوص پالك ثبتي به شماره هشتاد و دو هزار فرعي از دوهزار و سیصد ونودو پنج اصلي قطعه پنج 

 ری تهران )مشتمل بر ماده واحده(( شهردا3( واقع در محدوده منطقه دو )931/0///0923تفکیکي )

363 31/49/094 36/- 30//-320 - 31431 31/49/0930 663/3 
درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و سي و سه فرعي از چهل و هفت اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(4( واقع در محدوده منطقه چهار )39611946)

362 31/49/692 36/- 30//-3/1 - 36/21 31/49/693/ 6634/ 
درخصوص پالك ثبتي به شماره چهارصدوشصت و پنج فرعي از سه هزار و یکصد و چهار اصلي قطعات اول و 

 (319460913/4و  3سیزده تفکیکي )

362 31/49/692 36/- 30//-3/3 - 36/2/ 31/49/693/ 66343 
هل وچهارفرعي از یکصد و شانزده اصلي قطعه اول درخصوص پالك ثبتي به شماره چهل ودوهزار و چ

 (3943/449336تفکیکي )

362 31/49/692 36/- 30//-3/0 - 36/// 31/49/693/ 66343 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سیزده هزار و یکصدو هشتاد و چهار فرعي از هفتاد اصلي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )/3132496)

362 31/49/692 36/- 30//-3/3 - 36//1 31/49/693/ 66341 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و هفت فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه پانصدوپنجاه و هفت 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه دو )00693/6963تفکیکي )

362 31/49/692 36/- 30//-3/4 - 36/60 31/49/693/ 66344 
(واقع در محدوده 0933/3الك ثبتي به شماره پنج فرعي از دو هزار ودویست و نود و دو اصلي )درخصوص پ

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

366 31/49/693 36/- 30//-3/6 - 36//3 31/49/693/ 66340 
درخصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و دویست و هفتاد و هفت فرعي از یکصد و بیست و شش اصلي 

 (0933669336نجم تفکیکي )قطعه پ

362 31/49/692 36/- 30//-3/6 - 36//0 31/49/693/ 66346 
درخصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و چهارصد و هشتاد و پنج فرعي از هفتاد اصلي قطعه اول تفکیکي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )/39042096)

366 31/49/693 36/- 30//-3/2 - 30//3 31/49/6936 66336 
( 33( واقع در محدوده منطقه دوازده )142درخصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و چهل و هشت )

 شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(

366 31/49/693 36/- 30//-3// - 30/3/ 31/49/6936 66332 
تصد و شصت و شش اصلي قطعه درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و نود و دو فرعي از سه هزار و هف

 ( شهرداری تهران )مشتمل بر ماده واحده(3( واقع در محدوده منطقه یک )393/391666یک فرعي )

366 31/49/693 36/- 30//-3/6 - 30/3/ 31/49/6936 6633/ 
( /3در خصوص حفظ درختان برگذر واقع در خیابان شهید سبحاني ، کوچه مومني در محدوده منطقه ده )

 داری تهران )مشتمل بر ماده واحده(شهر

324 31/49/693/ 36/- 30//-333 - 32/6/ 31/49/6930 66303 
(واقع در /344092هشتاداصلي ) درخصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و چهارصد و چهل و پنج فرعي از

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

324 31/49/693/ 36/- 30//-3// - 32/02 31/49/6930 66301 
اصلي قطعه یک تفکیکي  درخصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و پانصد و هفتاد و نه فرعي از سي و یک

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )39306/913)

324 31/49/693/ 36/- 30//-33/ - 32/63 31/49/6930 66304 
یک تفکیکي  و بیست اصلي قطعه چهل و در خصوص پالك ثبتي به شماره سي و نه فرعي از یکصد

 ( شهرداری تهران0(واقع در محدوده منطقه پنج )/4391/933)

324 31/49/693/ 36/- 30//-331 - 2/66 31/49/6930 66300 
پنجم تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و یکصد و هشت فرعي از هشت اصلي قطعه

 ( شهرداری تهران3ک )(واقع در محدوده منطقه ی0913/292)

324 31/49/693/ 36/- 30//-334 - 32/0/ 31/49/6930 66306 
محدوده منطقه دوازده  (واقع در0263در خصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و هشتصد و شصت و یک )

 ( شهرداری تهران33)

324 31/49/693/ 36/- 30//-330 - 32/61 31/49/6930 66306 
چهار اصلي قطعه اول  به شماره شش هزار و پانصد و هشتاد و نه فرعي از سي ودر خصوص پالك ثبتي 

 تهران ( شهرداری3(واقع در محدوده منطقه یک )39602/914تفکیکي )

324 31/49/693/ 36/- 30//-336 - 32/63 31/49/6930 66302 
یکصد و شانزده اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و دو هزار و هفتصد و پنجاه و پنج فرعي از

 (309436609336قطعه پانزده تفکیکي )

362 31/49/692 36/- 30//-3/2 - 36/6/ 31/49/693/ 66316 
بیست و سه اصلي قطعه  درخصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزار و هفتصد و چهل و دو فرعي از یکصد و

 (333926439331یکصد و بیست و یک تفکیکي )

362 31/49/692 36/- 30//-3/6 - 36/22 31/49/693/ 66312 
نه اصلي قطعه نود ودو  درخصوص پالك ثبتي به شماره دو هزار و هفتصد و نود و چهار فرعي از هفتاد و

 (/3936/496/تفکیکي )

 ( 36منطقه هفده ) اقع در محدوده( و 2/6931/2و  661و  //3و  /32درخصوص پالك ثبتي به شماره ) /6631 /31/49/693 36/63 - //3-//30 -/36 31/49/693 366

3/3 31/49/693/ 36/- 30//-336 - 3/040 31/49/294 66323 
(واقع در 41/6966درخصوص پالك ثبتي به شمارهچهار هزار و سیصد و شش فرعي از شصت و شش اصلي )

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )
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326 31/49/690 36/- 30//-332 - 3/263 31/49/6936 66363 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و چهارصد و هفت فرعي از هفتاد ونه اصلي قطعه چهار تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/4934/696)

326 31/49/690 36/- 30//-33/ - 3/223 31/49/6936 66361 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و پانصد و سه فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )3930/1966)

326 31/49/690 36/- 30//-33/ - 3/226 31/49/6936 66364 
(واقع در محدوده 333962ي از شصت و هشت اصلي )درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و یازده فرع

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

3/3 31/49/693/ 36/- 30//-334 - 3/262 31/49/6936 66360 
درخصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و هجده فرعي از یکهزار و ششصد و چهل و چهار اصلي 

 ( شهرداری تهران/3(واقع در محدوده منطقه ده )13293644)

326 31/49/690 36/- 30//-333 - 3///6 31/49/6936 66366 
در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و چهارصد و سي فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه اصلي 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه هفت )441/96/11)

 ( 3(واقع در محدوده منطقه یک )3933ص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از یازده اصلي )درخصو 66366 31/49/6936 6///3 - 336-//30 -/36 31/49/690 326

326 31/49/690 36/- 30//-331 - 3///2 31/49/6936 66362 
(واقع در محدوده 36/966درخصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و شصت فرعي از شصت و شش اصلي )

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

326 31/49/690 36/- 30//-333 - 3//// 31/49/6936 6636/ 
(واقع 1303916در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و یکصد و پنجاه و یک فرعي از سي و هفت اصلي )

 ( شهرداری تهران1در محدوده منطقه سه )

 ( 3(واقع در محدوده منطقه یک )/363هفتصد و بیست و نه ) درخصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و /6636 /31/49/693 3/114 - 333-//30 -/36 /31/49/693 324

3/2 31/49/291 36/- 30//-313 - 33366 31/49/293/ 663// 
درخصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و پنجاه و پنج فرعي از سه هزار و سیصد و نود و چهار اصلي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )100911/4)

3/3 31/4//693/ 36/- 30//-332 - 33362 31/49/293/ 663/3 
درخصوص پالك ثبتي به شماره چهارصد و یک فرعي از دوهزار و سیصد و نودوپنج اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه دو )394/3931/0)

3/2 31/49/291 36/- 30//-316 - 33300 31/49/293/ 663/3 
( 3(واقع در محدوده منطقه یک )36/91ثبتي به شماره دویست وهفتاد فرعي از سه اصلي ) در خصوص پالك

 شهرداری تهران

 ( 1(واقع در محدوده منطقه سه )394/6/913/4( و )393233913/4در خصوص پالك ثبتي به شماره) 663/1 /31/49/293 /3336 - 346-//30 -/36 31/49/291 3/2

3/2 31/49/291 36/- 30//-34/ - 33361 31/49/293/ 663/4 
در خصوص پالك ثبتي به شمارههفتصدوهشتاد و هشت فرعي از سه هزار و هشتصد و نود وسه اصلي قطعه 

 ( شهرداری تهران3( واقع در محدوده منطقه یک )49622912/1چهار تفکیکي )

3/2 31/49/291 36/- 30//-312 - 33363 31/49/293/ 663/0 
به شماره یکهزار و ششصد و بیست و پنج فرعي از سي و هفت اصلي قطعه نود و پنج در خصوص پالك ثبتي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )093630916/تفکیکي )

3/3 31/49/693/ 36/- 30//-31/ - 3/043 31/49/294 66366 
اصلي قطعه اول تفکیکي  درخصوص پالك ثبتي به شماره سي و دو فرعي از یکهزار وپانصد و هشتاد و شش

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )391393026)

3/3 31/49/693/ 36/- 30//-33/ - 3/034 31/49/294 66362 
(واقع در محدوده /62296درخصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و هشتاد و هشت فرعي از هفتاد اصلي )

 ( شهرداری تهران1منطقه سه )

3/3 31/49/6/3/ 36/- 30//-330 - 3/041 31/49/294 6636/ 
درخصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و دویست و چهار فرعي از هفتاد اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )/3933/496)

3/3 31/49/693/ 36/- 30//-336 - 3/04/ 31/49/294 6632/ 
(واقع در 301294یکهزار و پانصد و سي و هشت فرعي از چهار اصلي ) درخصوص پالك ثبتي به شماره

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

3/2 31/49/291 36/- 30//-34/ - 346/6 31/49//933 66130 
و چهل و پنج اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارصد و بیست و دو فرعي از سه هزار و هفتصد

 ( شهرداری تهران6دوده منطقه شش )(واقع در مح43391640)

3// 31/49//93 36/- 30//-366 - 342/3 31/49//933 66136 
هشت اصلي قطعه چهارم  در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و یکصد و هفتاد و یک فرعي از شصت و

 تهران ( شهرداری3(واقع در محدوده منطقه یک )493363962تفکیکي )

3/2 31/49/291 36/- 30//-311 - 34620 31/49//932 66136 
(واقع در 393660اصلي) در خصوص پالك ثبتي به شماره یک فرعي از یکهزار و ششصد و شصت و پنج

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

3/2 31/49/291 36/- 30//-346 - 31261 31/49//92 66131 
اصلي قطعه سوم تفکیکي  و پنجاه و یک در خصوص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از سه هزارو چهارصد

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )19391403)

3/2 31/49/291 36/- 30//-30/ - 31634 31/49//96 661/6 
واقع در محدوده منطقه  (16691اصلي) در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و هفتاد و هفت فرعي از سه

 ( شهرداری تهران3یک )

3/2 31/49/291 36/- 30//-343 - 316/0 31/49//96 661/2 
(واقع در 3902/96تفکیکي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و هشتاد فرعي از هفت اصلي قطعه اول

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

3/2 31/49/291 6/- 30//-343 - 3163/ 31/49//96 661// 
واقع در محدوده (3/912/6) رعي از سه هزار و هشتصد و هفت اصليدر خصوص پالك ثبتي به شماره ده ف

 ( شهرداری تهران6منطقه شش )

3/2 31/49/291 36/- 30//-342 - 33103 31/49/2931 663/2 
هفتصد و شصت و چهار اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و یک و یکصد و دو فرعي از سه هزار و

 تهران ( شهرداری3حدوده منطقه یک )( واقع در م3/391664و  3/3)

3/2 31/49/291 36/- 30//-314 - 33361 31/49/293/ 663/6 
و پانصد و بیست و شش  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و نهصد و چهل و دو فرعي از سه هزار

 تهران ( شهرداری6( واقع در محدوده منطقه شش )4/4391036اصلي )
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3/2 31/49/291 36/- 30//-31/ - 33360 31/49/293/ 66322 
شش اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره پنجاه و پنج فرعي از سه هزار و هشتصد و نود و

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )00912/6)

3// 31/49///3 36/- 30//-306 - 30420 31/49//93/ 66112 
(واقع در محدوده منطقه سه 1/1911در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و سه فرعي از سي و سه اصلي )

 ( شهرداری تهران1)

3// 31/49//93 36/- 30//-301 - 34626 31/49//933 6613/ 
هزار و ششصد و هفتاد و شش اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و نوزده فرعي از چهار

 ( شهرداری تهران33(واقع در محدوده منطقه دوازده )63/94666)

 (شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )39391316( و )39391316در خصوص پالك ثبتي به شماره ) 66136 933//31/49 /3462 - 341-//30 -/36 31/49/291 3/2

3// 31/49//93 36/- 30//-360 - 346// 31/49//933 66136 
(واقع 3314946در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و دویست و سي و چهار فرعي از چهل و شش اصلي )

 ( شهرداری تهران4در محدوده منطقه چهار )

3/2 31/49/291 36/- 30//-310 - 34623 31/49//933 66132 
ه فرعي از سي و هفت اصلي قطعه سي تفکیکي در خصوص پالك ثبتي به شماره هشتصد و شصت و ن

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )1/926/916)

3/2 31/49/291 36/- 30//-313 - 346// 31/49//933 6613/ 
(واقع در 349241در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و چهار فرعي از هشتصد و چهل و سه اصلي )

 ری تهران( شهردا3محدوده منطقه یک )

3// 31/49//93 36/- 30//-364 - 34621 31/49//933 66133 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزارو دویست و هشت فرعي از شصت و شش اصلي قطعه یکم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک)3933/2966)

3// 31/49//93 36/- 30//-366 - 346/2 31/49//933 66133 
(واقع در /331092خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و یکصد و سي و پنج فرعي از هشتاد اصلي ) در

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

3// 31/49//93 36/- 30//-363 - 346/4 31/49//933 66131 
تفکیکي در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و دویست و سي و یک فرعي از سي و یک اصلي قطعه یکم 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )393313913)

3/2 31/49/291 36/- 30//-340 - 3462/ 31/49//933 66134 
(واقع در 391113/در خصوص پالك ثبتي به شماره نودو یک فرعي از سه هزار و سیصد و سي و یک اصلي )

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

3// 31/49//93 36/- 30//-300 - 36406 31/493/933 66104 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و سي فرعي از یکهزار و هشتصد و بیست و هشت اصلي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )31/93232)

3// 31/49//93 36/- 30//-36/ - 30//0 31/493/90 66140 
(واقع در محدوده /33394ست و یک فرعي از چهل اصلي )در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و بی

 ( شهرداری تهران1منطقه سه )

3// 31/49//93 36/- 30//-303 - 304/6 31/49//91/ 6611/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و شصت و سه و ششصد و بیست و چهار فرعي از سي و پنج اصلي 

 شهرداری تهران( 1(واقع در محدوده منطقه سه )634910و361)

3// 31/49//93 36/- 30//-361 - 304// 31/49//91/ 6614/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره نه هزار و چهارصد و نود و چهار فرعي از یکهزار و هشتصد و شصت و سه 

 ( شهرداری تهران33(واقع در محدوده منطقه بیست ودو )4/493261/اصلي )

3// 31/49//93 36/- 30//-363 - 304/2 31/49//91/ 66143 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و هفتاد و چهار فرعي از هشتاد اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/3936492)

3// 31/49//93 36/- 30//-30/ - 300/6 31/49//91/ 66143 
از سه هزار و هفتصد و شصت و سه اصلي قطعه یکم  در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و سیزده فرعي

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )3933191661تفکیکي )

3// 31/49//93 36/- 30//-302 - 300// 31/49//91/ 66141 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و چهارده فرعي از سه هزار و پانصد و چهل و دو اصلي قطعه سوم 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )1913491043) تفکیکي

3// 31/49//93 36/- 30//-304 - 3004/ 31/49//91/ 66144 
(واقع در 624910در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و هشتاد و چهار فرعي از سي و پنج اصلي )

 ( شهرداری تهران1محدوده منطقه سه )

3/2 31/49/291 36/- 30//-344 - 30062 31/49//91/ 66116 
(واقع در محدوده منطقه 1910/3در خصوص پالك ثبتي به شماره سه فرعي از سه هزار و پانصد و دو اصلي )

 ( شهرداری تهران6شش )

3// 31/49//93 36/- 30//-303 - 30424 31/49//93/ 66116 
(واقع در محدوده //62/93لي )در خصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و هشتاد و نه فرعي از دویست اص

 ( شهرداری تهران/3منطقه بیست )

334 31/49//933 36/- 30//-36/ - 36061 31/493/93/ 6603/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سي و یک فرعي از یکهزارو نهصد و بیست و چهار اصلي قطعه اول تفکیکي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )391393/34)

334 31/49//933 36/- 30//-363 - 3606/ 31/493/93/ 66013 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سي و هشت هزار و دویست و چهل و هفت فرعي از چهار هزار و چهارصد و 

 ( 31(واقع در محدوده منطقه سیزده )6191234694466هفتاد و شش اصلي قطعه هفتاد و سه تفکیکي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/6 - 36062 31/493/93/ 66460 
در خصوص پالك ثبتي به شماره هفت هزارو هشتاد و هشت فرعي از هفتاد اصلي قطعه ششم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )/696/2296)

334 31/49//933 36/- 30//-326 - 36004 31/493/93/ 66466 
هزارو یکصد و پنجاه و پنج فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه در خصوص پالك ثبتي به شماره هیجده 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )3230096/11اصلي )

334 31/49//933 36/- 30//-362 - 36060 31/493/93/ 66466 
حدوده (واقع در م3/23916در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزارو هشتاد ودو فرعي از سي و شش اصلي )

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

334 31/49//933 36/- 30//-360 - 3606/ 31/493/93/ 66462 
در خصوص پالك ثبتي به شماره ده هزارو شصت و پنج فرعي از چهار هزار و چهارصد و هفتاد وشش اصلي 

 ( شهرداری تهران31(واقع در محدوده منطقه سیزده )6094466//3)

3// 31/49//93 36/- 30//-362 - 36063 31/493/93/ 6646/ 

شورای اسالمي شهرتهران در  36939/4مورخ  /936//30ـ 431/9323اصالحیه مصوبه ابالغي به شماره 

خصوص پالك ثبتي به شماره چهارده هزار و ششصد و نودو پنج فرعي از دو هزار و چهارصدوبیست و شش 

 (39346/093436اصلي )
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334 31/49//933 36/- 30//-32/ - 3633/ 31/493/936 6642/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره شش هزار و نهصد و چهل و سه فرعي از چهار هزار و هفتصد و سي و یک 

 ان( شهرداری تهر36(واقع در محدوده منطقه شانزده )6/4194613اصلي )

334 31/49//933 36/- 30//-363 - 36462 31/493/933 66103 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سي و دو فرعي از یکهزارو هفتصد و چهل فرعي قطعه سوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/19139364)

334 31/49//933 36/- 30//-363 - 36462 31/493/933 66101 
ص پالك ثبتي به شماره سي و دو فرعي از یکهزارو هفتصد و چهل فرعي قطعه سوم تفکیکي در خصو

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/19139364)

336 31/49//93/ 36/- 30//-32/ - 3606/ 31/493/93/ 66423 
پنج اصلي قطعه دوم در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و یک فرعي از سه هزار و هفتصد و چهل و 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )390/391640تفکیکي )

334 31/49//933 36/- 30//-320 - 36066 31/493/93/ 66423 
در خصوص پالك ثبتي به شماره شش هزار وپانصد و سیزده فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه اصلي 

 ( شهرداری تهران1) (واقع در محدوده منطقه سه603196/11)

334 31/49//933 36/- 30//-322 - 36003 31/493/93/ 660// 
در خصوص پالك ثبتي به شماره نه هزار وپانصدو پنجاه فرعي از سه هزار و پانصد و بیست و شش اصلي 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )39/00/91036قطعه دوم تفکیکي )

334 31/49//933 36/- 30//-36/ - 36060 31/493/93/ 660/3 
در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و چهار هزار و چهارصد و نود و پنج فرعي از چهارهزار و چهارصد و 

 (444/094466هفتاد و شش اصلي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/0 - 36006 31/493/93/ 660/1 
رعي از سه هزار و نهصد و نود ودو اصلي قطعه پنجم در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و هفتاد و دو ف

 (3//0936391تفکیکي )

334 31/49//933 36/- 30//-324 - 36063 31/493/93/ 660/4 
در خصوص پالك ثبتي به شماره ده هزار و چهارصد و چهار و ده هزار و چهارصدو پنجاه و پنج فرعي از شش 

 (3/4/496/64 و 3/400هزار و نهصد و هفتاد و چهار اصلي )

334 31/49//933 36/- 30//-364 - 36066 31/493/93/ 660/2 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و شانزده و شصت و هشت فرعي از سه هزار و هفتصد و چهل و 

 (6291644و  336چهار اصلي )

334 31/49//933 36/- 30//-323 - 36064 31/493/93/ 66036 
شماره دوفرعي از دو هزار و نهصد و سي و نه اصلي قطعه اول تفکیکي در خصوص پالك ثبتي به 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/39393/1)

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/3 - 36063 31/493/93/ 66036 
اقع (و/412196در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزارو سیصدو هشتادو سه فرعي از هفتادو نه اصلي )

 ( شهرداری تهران3در محدوده منطقه یک )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/6 - 36063 31/493/93/ 66032 
( شهرداری 3(واقع در محدوده منطقه یک )062در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و هفتاد و هشت )

 تهران

336 31/49//93/ 36/- 30//-3// - 3266/ 31/493/91/ 66636 
واقع در (32/6911(ك ثبتي به شماره دوهزار و هشتصد و شش فرعي از سي و سه اصليدر خصوص پال

 ( شهرداری تهران1محدوده منطقه سه )

33/ 31/493/96 36/- 30//-133 - 32663 31/493/91/ 66632 
اصلي قطعه اول تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره سي ودو فرعي از یکهزار و هشتصد و چهل و هفت

 تهران ( شهرداری1(واقع در محدوده منطقه سه )391393246)

33/ 31/493/96 36/- 30//-134 - 32623 31/493/91/ 6663/ 
( 3محدوده منطقه یک ) (واقع در1660در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و ششصدو شصت و پنج )

 شهرداری تهران

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/6 - 32620 31/493/91/ 6663/ 
(واقع در /190/396تفکیکي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و دو فرعي از هفتاد اصلي قطعه سوم

 ( شهرداری تهران1محدوده منطقه سه )

33/ 31/493/96 36/- 30//-131 - 326/4 31/493/91/ 66633 
واقع در محدوده (3/91330)در خصوص پالك ثبتي به شماره ده فرعي از سه هزار و دویست و پانزده اصلي

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

33/ 31/493/96 36/- 30//-133 - 326// 31/493/91/ 66633 
سي و پنج تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و هشتاد و نه فرعي از هشتاد اصلي قطعه

 ( شهرداری تهران3واقع در محدوده منطقه یک )(  /2//10902)

334 31/49//933 36/- 30//-366 - 32660 31/493/91/ 66634 
قطعه سوم تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و دویست و چهل و پنج فرعي از یک اصلي

 (3( واقع در محدوده منطقه یک )19334093)

334 31/49//933 36/- 30//-366 - 3262/ 31/493/91/ 66636 
 4/43چهار هزار و چهل ودو) چهل و چهار هزار و چهل و یک ودر خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و 

 تهران ( شهرداری3(واقع در محدوده منطقه یک )/4/4و  4/43و 

33/ 31/493/96 36/- 30//-130 - 32622 31/493/91/ 66632 
و سه اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و سي و دو فرعي از سه هزارو پانصد و سي

 ( شهرداری تهران6قع در محدوده منطقه شش )(وا31391011)

33/ 31/493/96 36/- 30//-13/ - 32626 31/493/91/ 6663/ 
دوم تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و هجده فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )393/32966)

3// 31/49//93 36/- 30//-36/ - 326/0 31/493/91/ 66606 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و نود و هفت فرعي از یکصد و هجده اصلي قطعه دوم افرازی 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه دو )393/69332)

334 31/49//933 36/- 30//-361 - 326// 31/493/91/ 66602 
(واقع در محدوده منطقه دوازده 1134یصد و بیست و چهار)در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و س

 ( شهرداری تهران33)

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/1 - 326/3 31/493/91/ 6666/ 
(واقع در 1//3091در خصوص پالك ثبتي به شماره پانزده فرعي از سه هزار و نهصد و نود و سه اصلي )

 ( شهرداری تهران6محدوده منطقه شش )

33/ 31/493/96 36/- 30//-136 - 32660 31/493/91/ 66614 
در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و چهار فرعي از سه هزارو هفتصد و چهل و چهار اصلي 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )3491644)

33/ 31/493/96 36/- 30//-131 - 32633 31/493/91/ 66610 
ره هشت هزار و پانصد و هشتاد و چهار فرعي از یکصد و بیست و سه اصلي در خصوص پالك ثبتي به شما

 (61920249331قطعه شصت و سوم تفکیکي )
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33/ 31/493/96 36/- 30//-134 - 32633 31/493/91/ 66616 
ماره یکصد و سي و هشت فرعي از یکهزار و چهارصد و شصت و پنج اصلي قطعه در خصوص پالك ثبتي به ش

 ( شهرداری تهران/3(واقع در محدوده منطقه بیست )36931293460هفده تفکیکي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/2 - 32621 31/493/91/ 66633 
لي قطعه سوم تفکیکي در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و هشتاد و دو فرعي از سي و یک اص

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )19023913)

33/ 31/493/96 36/- 30//-133 - 32661 31/493/91/ 66631 
(واقع در 1/9331//در خصوص پالك ثبتي به شماره نه هزار و سي و نه فرعي از یکصد وبیست و سه اصلي )

 ( شهرداری تهران/3محدوده منطقه بیست )

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/3 - 3266/ 31/493/91/ 66630 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یازده هزار و پانصد و هشتاد و شش فرعي از سه هزار و چهارصد و شصت و 

 (393302691466هفت اصلي قطعه یکم تفکیکي )

33/ 31/493/96 36/- 30//-133 - 3263/ 31/493/91/ 66636 

به شماره یکهزارو سیصد وپنجاه و سه ، یکهزارو هفتصد و پنجاه و شش ، دویست و  در خصوص پالك ثبتي

و  3101پانزده ، دوهزار و ششصد و سي و چهار ، یکهزار و نهصد و شصت و نه فرعي همگي از دو اصلي )

 (3/6/93و  3614و  330و  3606

3// 31/49//93 36/- 30//-306 - 32663 31/493391 66643 
(واقع در 112/946ك ثبتي به شماره سه هزار و سیصد و هشتاد فرعي از چهل و هفت اصلي )در خصوص پال

 ( شهرداری تهران4محدوده منطقه چهار )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3// - 3266/ 31/493391 66643 
 (واقع در44936/3در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و چهار فرعي از یکهزار و ششصد و یک اصلي )

 ( شهرداری تهران/3محدوده منطقه ده )

33/ 31/493/96 36/- 30//-13/ - 326/6 31/493/91/ 66644 
در خصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزار و ششصد و هشتاد و سه فرعي از یکصد و بیست و سه اصلي 

 ( شهرداری تهران/3(واقع در محدوده منطقه بیست )26219331)

33/ 31/493/96 36/- 30//-13/ - 32626 31/493/91/ 66640 
در خصوص پالك ثبتي به شماره ده هزار و هشتصد و هشتاد فرعي از یکصد وبیست و سه اصلي قطعه 

 (4/393/22/9331چهارصد و نودو دو تفکیکي )

33/ 31/493/96 36/- 30//-136 - 32666 31/493/91/ 66646 
ست فرعي از یکصدو بیست و سه اصلي قطعه پانصد و در خصوص پالك ثبتي به شماره نوزده هزار و نهصد وبی

 (3/9331//0/093پنج تفکیکي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/3 - 32631 31/493/91/ 66646 
در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و دو فرعي از یکهزار و چهارصد و هشتاد و دو اصلي قطعه اول 

 ( شهرداری تهران3) (واقع در محدوده منطقه یک393393423تفکیکي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/3 - 326/2 31/493/91/ 66603 
در خصوص پالك ثبتي به شماره چهارصد و هفتاد و یک فرعي از سي و پنج اصلي قطعه سي و یک تفکیکي 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه 139463910)

336 31/49//93/ 36/- 30//-1// - 32624 31/493/91/ 66604 
(واقع در /30/196در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و پانصد و نود و سه فرعي از هفتاد و نه اصلي )

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/1 - 326// 31/493/91/ 66600 
نهصد و بیست و چهار اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره هشت و بیست و یک فرعي از یکهزار و

 ( شهرداری تهران33(واقع در محدوده منطقه یازده )3393/34و  293/34)

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/4 - 326/3 31/493/91/ 66606 
در خصوص پالك ثبتي به شماره پنجاه و پنج هزار و هشتصد و چهل و نه فرعي از چهار هزار و چهارصد و 

 (3390024/94466دوازدهم تفکیکي ) هفتاد و شش اصلي قطعه

33/ 31/493394 36/- 30//-111 - 3/661 31/4933933 6621/ 
یکصد و شانزده اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه فرعي از

 (149333619336قطعه سي و چهار تفکیکي )

33/ 31/493394 36/- 30//-116 - 3/66/ 31/4933933 6624/ 
واقع در محدوده (626911) در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و هشتادو شش فرعي از سي و سه اصلي

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

33/ 31/493394 36/- 30//-136 - 3/663 31/4933933 66243 
صلي قطعه بیست و سه ا در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و هشت هزار و شصت و سه فرعي از یکصدو

 (3/932/619331نوزده تفکیکي )

33/ 31/493/96 36/- 30//-1// - 3/660 31/4933933 66241 
چهارصد و چهل و یک فرعي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزارو چهارصد و سي و هفت و هشت هزار و

 شهرداری تهران( 6در محدوده منطقه شش ) (واقع/24439164و  3416از سه هزار و هفتصد و چهل اصلي )

334 31/49//933 36/- 30//-323 - 3/001 31/493393/ 662// 
چهار و چهل و پنج اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و پانصد و چهل و سه فرعي از چهل و

 تهران ( شهرداری4(واقع در محدوده منطقه چهار )44و  3041940)

334 31/49//933 36/- 30//-326 - 3/633 31/493393/ 662/3 
واقع در محدوده (1914/3) در خصوص پالك ثبتي به شماره سه فرعي از سه هزار و چهارصد و یک اصلي

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/0 - 32606 31/493391 66611 
ي قطعه پنجم تفکیکي اصل در خصوص پالك ثبتي به شماره یازده فرعي از یکهزار و هشتصد و هفتاد و دو

 تهران ( شهرداری1(واقع در محدوده منطقه سه )093393263)

336 31/49//93/ 36/- 30//-1/6 - 32661 31/493391 66614 
چهار هزار و هفتصد و  در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و چهار هزار و یکصدو شصت و پنج فرعي از

 (3436094613سي و یک اصلي )

336 31/49//93/ 36/- 30//-3/4 - 32666 31/493391 66616 
قطعه اول تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و شصت و چهار فرعي از بیست و پنج اصلي

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )39664930)

33/ 31/493/96 36/- 30//-1/2 - 32663 31/493391 66612 
چهار هزار و چهارصد و  بیست و نه هزار و هشتصد وپنجاه و هشت فرعي از در خصوص پالك ثبتي به شماره

 (3/20294466هفتاد و شش اصلي )

33/ 31/493394 36/- 30//-130 - 1/436 31/4933934 66/3/ 
( 1محدوده منطقه سه ) (واقع در306391466و 3063و  49322و 0و 6در خصوص پالك ثبتي به شماره )

 شهرداری تهران

334 31/49//933 36/- 30//-321 - 1/311 31/4933931 662/4 
قطعه سي و هفت  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و پانصد و دو فرعي از هفتاد و دو اصلي

 تهران ( شهرداری3(واقع در محدوده منطقه دو )16930/3963تفکیکي)

334 31/49//933 36/- 30//-321 - 1/311 31/4933931 66/33 
قطعه سي و هفت  پالك ثبتي به شماره یکهزار و پانصد و دو فرعي از هفتاد و دو اصليدر خصوص 

 تهران ( شهرداری3واقع در محدوده منطقه دو )(16930/3963تفکیکي)
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33/ 31/493394 36/- 30//-113 - 3///3 31/4/33933 66264 
(واقع در 3936913تفکیکي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و هفت فرعي از سي ودو اصلي قطعه دوم

 ( شهرداری تهران3محدوده منطقه یک )

33/ 31/493394 36/- 30//-136 - 3//11 31/4933933 66260 
هزار و چهارصد و هفتاد  چهاردر خصوص پالك ثبتي به شماره شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک فرعي از 

 شهرداری تهران( 31(واقع در محدوده منطقه سیزده )622394466و شش اصلي )

33/ 31/493394 36/- 30//-113 - 3///6 31/4933933 66266 
(واقع 34649/0وپنج اصلي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و چهارصد و شصت و چهار فرعي از نود

 ( شهرداری تهران/3بیست )در محدوده منطقه 

33/ 31/493394 36/- 30//-13/ - 3//// 31/4933933 66266 
سیصد و نود وچهار اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره هفتادو چهار و هفتاد و پنج فرعي از سه هزار و

 شهرداری تهران (1) (واقع در محدوده منطقه سه64911/4و  3960قطعه اول تفکیکي )

33/ 31/493/96 36/- 30//-132 - 3//// 31/4933933 66262 
واقع در محدوده (3/6962) در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصد و شش فرعي از شصت و هشت اصلي

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

33/ 31/493394 36/- 30//-132 - 1//66 31/4933933 6626/ 
و چهل و یک اصلي  ي از سه هزار و هفتصددر خصوص پالك ثبتي به شماره هفتصد و هفتاد و شش فرع

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه شش )66691643)

33/ 31/493394 36/- 30//-11/ - 1//64 31/4933933 6622/ 
تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره هشتصد و بیست و دو فرعي از هفت اصلي قطعه اول

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )3923396)

312 31/4933930 36/- 30//-143 - 1310/ 31/493393 66300 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و دویست و هفتاد و هشت فرعي از هشتاد و سه اصلي 

 ( شهرداری تهران4(واقع در محدوده منطقه چهار )3362921)

312 31/4933930 36/- 30//-10/ - 13333 31/493393 66346 
(  3303/946در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و یک هزار و پانصد و ده فرعي از چهل و هفت اصلي )

 ( شهرداری تهران4واقع در محدوده منطقه چهار )

312 31/4933930 36/- 30//-103 - 13336 31/493393 66346 
قطعه اول تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و چهل و هشت فرعي از شصت و شش اصلي

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )393/42966)

312 31/4933930 36/- 30//-106 - 1333/ 31/493393 6634/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و سیصد و بیست و دو فرعي از سه هزار و پانصد و بیست و شش 

 ( شهرداری تهران6محدوده منطقه شش ) (واقع در09113391036اصلي قطعه پنجم تفکیکي )

33/ 31/493394 36/- 30//-112 - 1/431 31/4933934 66/31 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و دویست و بیست و پنج و سه هزار و دویست و سي و چهار و سه 

 (334و  1314و  1330هزار و دویست و بیست و چهار )

33/ 31/493394 36/- 30//-114 - 1/430 31/4933934 66/34 
در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصد و یازده فرعي از یکصد و شصت اصلي قطعه هجده تفکیکي 

 ( شهرداری تهران/3(واقع در محدوده منطقه بیست )/329633936)

33/ 31/493394 36/- 30//-116 - 1/4/6 31/4933934 66/30 
صد و هشتادو هشت فرعي از دوهزار و یکصد و شش اصلي در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و هشت

 ( شهرداری تهران33(واقع در محدوده منطقه بیست و یک )3222933/6)

33/ 31/493394 36/- 30//-110 - 1/43/ 31/4933934 66/36 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و ششصد و هشتاد و هشت فرعي از سه هزار و پانصد و بیست و 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )162291036صلي )شش ا

33/ 31/493394 36/- 30//-14/ - 1/4/1 31/4933934 66/32 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزارو ششصد و چهل و سه فرعي از سي و هفت اصلي قطعه چهارم 

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )491641916تفکیکي )

33/ 31/493394 36/- 30//-11/ - 1/43/ 31/4933934 66/3/ 
در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و پانصد و سي و چهار فرعي از چهار هزار و چهارصد و هفتاد و 

 ( شهرداری تهران31(واقع در محدوده منطقه سیزده )401494466شش اصلي )

312 31/4933930 36/- 30//-140 - 13264 31/4/3390 66116 
هزار و چهارصد و هفتاد و  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل و یکهزار و هشتصد و چهارده فرعي از چهار

 (4323494466شش اصلي )

312 31/4933930 36/- 30//-102 - 13266 31/493390 66116 
و هفتاد و چهار اصلي نهصد  در خصوص پالك ثبتي به شماره پنج هزار و پانصد و دوازده فرعي از شش هزار و

 تهران ( شهرداری2(واقع در محدوده منطقه هشت )003396/64)

312 31/4933930 36/- 30//-100 - 13261 31/493390 66111 
قطعه سوم تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزارو چهارصد و نودو هشت فرعي از دو اصلي

 تهران ( شهرداری33(واقع در محدوده منطقه بیست و یک )1914/293)

312 31/4933930 36/- 30//-143 - 13063 31/493391 663/6 
( 3محدوده منطقه دو ) ( واقع در3902636931/0و  39332426931/0در خصوص پالك ثبتي به شماره )

 شهرداری تهران

312 31/4933930 36/- 30//-142 - 130// 31/493391 663/2 
تفکیکي  د و هشتاد فرعي از سي و پنج اصلي قطعه اولدر خصوص پالك ثبتي به شماره یکص

 ( شهرداری تهران1(واقع در محدوده منطقه سه )3932/910)
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312 31/4933930 36/- 30//-146 - 130/6 31/493391 663// 
(واقع 3/63946هفت اصلي ) ره دوهزار و نهصد و هفتاد و یک فرعي از چهل ودر خصوص پالك ثبتي به شما

 ( شهرداری تهران4در محدوده منطقه چهار )

312 31/4933930 36/- 30//-14/ - 130// 31/493391 663/3 
و بیست و سه اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره هفت هزارو دویست و هشتاد و هفت فرعي از یکصد

 (320963269331ت و هشتاد و پنج تفکیکي )قطعه دویس

312 31/4933930 36/- 30//-106 - 13103 31/493393 66303 
هفتم تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره نه هزار و هشتاد و سه فرعي از هشت اصلي قطعه

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )2192//69)

312 31/4933930 36/- 30//-103 - 13162 31/493393 66301 
اصلي قطعه چهارم  در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و یک فرعي از سه هزار و نهصد و سي و شش

 تهران ( شهرداری6(واقع در محدوده منطقه شش )493391/16تفکیکي )

312 31/4933930 36/- 30//-144 - 13104 31/493393 66304 
سه اصلي  چهار فرعي از شش هزار و هشتصد و نودو در خصوص پالك ثبتي به شماره شصت و

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه هفت )64962/1)

312 31/4933930 36/- 30//-123 - 11224 31/4933936 660/6 
(واقع در محدوده منطقه بیست و یک 614/91و  631391و  91 6313های ثبتي به شماره )در خصوص پالك

 ران( شهرداری ته33)

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )1133در خصوص پالك ثبتي سه هزار و سیصد و دوازده ) 660/2 31/4933936 11262 - /12-//30 -/36 31/4933930 312

312 31/4933930 36/- 30//-16/ - 11260 31/4933936 660// 
(واقع در محدوده منطقه بیست و یک 614/91و  631391و  91 6313های ثبتي به شماره )در خصوص پالك

 ( شهرداری تهران33)

343 31/49339/ 36/- 30//-10/ - 11/3/ 31/4933936 6603/ 
(واقع در محدوده /10396در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و پنجاه و یک فرعي از هفتاد اصلي )

 ( شهرداری تهران6منطقه شش )

 ( شهرداری تهران3در خصوص کاخ سعد آباد واقع در محدوده منطقه یک ) 66033 31/4933936 11206 - 123-//30 -/36 31/4933930 312

343 31/49339/ 36/- 30//-160 - 11/33 31/4933936 66033 
در خصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزارو هشتصد و بیست و یک و سه هزار و نهصد و چهل و چهار فرعي 

 (1/44922 و2233از هشتاد و هشت اصلي )

312 31/4933930 36/- 30//-14/ - 11134 31/493393/ 66166 
(واقع در محدوده منطقه سه 193303و  /69330و 0و  4و  1و  /39334در خصوص پالك ثبتي به شماره )

 ( شهرداری تهران1)

312 31/4933930 36/- 30//-101 - 11136 31/493393/ 66113 
فرعي از سه هزار و سیصد و هفتاد و هفت اصلي قطعه دوم تفکیکي در خصوص پالك ثبتي به شماره نه 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )39/91166)

312 31/4933930 36/- 30//-104 - 11/36 31/493392 66114 
(واقع /6691/3در خصوص پالك ثبتي به شماره هفتاد و شش فرعي از سه هزار و نهصد و بیست و نه اصلي )

 ( شهرداری تهران6در محدوده منطقه شش )

312 31/4933930 36/- 30//-146 - 1326/ 31/493390 66110 
در خصوص پالك ثبتي به شماره سي و هشت هزار و پانصد و هفتاد و هشت فرعي از چهل و هشت اصلي 

 ( شهرداری تهران4(واقع در محدوده منطقه چهار )12062942)

343 31/4933936 36/- 30//-124 - 14023 31/4933934 6606/ 
هجده اصلي قطعه  در خصوص پالك ثبتي به شماره هشت هزار و دویست و چهل و یک فرعي از یکصد و

 (3/6923439332دویست و هفت تفکیکي )

344 31/4933936 36/- 30//-120 - 14004 31/4933934 6606/ 
نه اصلي قطعه دوازدهم  ار فرعي از هفتاد ودر خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و سیصد و بیست و چه

 (/339313496تفکیکي )

344 31/4933936 36/- 30//-1/3 - 146/1 31/4933934 66063 
سه اصلي قطعه دهم  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و هشتصد ودوفرعي از یکصد و بیست و

 تهران ری( شهردا0(واقع در محدوده منطقه پنج )3/942/39331تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-164 - 14060 31/4933934 66063 
پنج اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره بیست و یک فرعي از سه هزار و دویست و شصت و

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )3391360)

344 31/4933936 36/- 30//-1/1 - 140/4 31/4933934 66061 
واقع در محدوده (/10696) الك ثبتي به شماره سیصد و پنجاه و هفت فرعي از هفتادو نه اصليدر خصوص پ

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )

343 31/49339/ 36/- 30//-163 - 1406/ 31/4933934 66064 
واقع در (032966) در خصوص پالك ثبتي به شماره پانصد و بیست و هشت فرعي از شصت و هفت اصلي

 ( شهرداری تهران3منطقه یک )محدوده 

344 31/4933936 36/- 30//-12/ - 14064 31/4933934 66060 
( 32منطقه هجده ) (واقع در محدوده13693/و  /263و  //26و  2026در خصوص پالك ثبتي به شماره )

 شهرداری تهران
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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 شماره مصوبه

تاریخ 

 مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات باغات

344 31/4933936 36/- 30//-121 - 14026 31/4933934 66066 
هفت اصلي قطعه شصت و  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزارو یکصد و هفتاد و چهار فرعي از شصت و

 (6093364966پنجم تفکیکي )

344 31/4933936 36/- 30//-126 - 140/2 31/4933934 66066 
هجده اصلي قطعه یکصدو  ثبتي به شماره چهار هزار و یکصد و سي و شش فرعي از یکصد ودر خصوص پالك 

 (312943169332سي و هشت تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-16/ - 14022 31/4933934 66062 
واقع در (/39326) در خصوص پالك ثبتي به شماره یک فرعي از یکهزار و هشتصد و هفتاد و نه اصلي

 ( شهرداری تهران1منطقه سه )محدوده 

343 31/49339/ 36/- 30//-166 - 14061 31/4933934 66002 
در خصوص پالك ثبتي به شماره ششصدو یک فرعي از سه هزار و پانصد و بیست و شش اصلي 

 ( شهرداری تهران6(واقع در محدوده منطقه شش )6/391036)

344 31/4933936 36/- 30//-1// - 140/6 31/4933/34 6600/ 
(واقع در 922//16در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و هفتصد و نه فرعي از هشتادو هشت اصلي )

 ( شهرداری تهران4محدوده منطقه چهار )

343 31/49339/ 36/- 30//-164 - 14066 31/4933934 6606/ 

ودو فرعي از یکهزار و صوبه شورای اسالمي شهرتهران در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و هشتاد 

( /3(واقع در محدوده منطقه ده )30932393630ششصد و بیست و پنج اصلي قطعه پانزدهم تفکیکي )

 شهرداری تهران

343 31/49339/ 36/- 30//-160 - 14062 31/4933934 66063 
م در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و پانصد و سي و یک فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه سو

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )193013966تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-162 - 1402/ 31/4933934 66063 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و یکصد و چهل و هفت فرعي از شصت و هفت اصلي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )3346966)

344 31/4933/36 36/- 30//-1/4 - 140/3 31/4933934 66061 
در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و پانصد و شصت و یک فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه اول 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )393063966تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-166 - 140/1 31/4933934 66064 
(واقع در 3/331942تي به شماره ده هزار و یکصد و سیزده فرعي از چهل و هشت اصلي )در خصوص پالك ثب

 ( شهرداری تهران4محدوده منطقه چهار )

343 31/49339/ 36/- 30//-163 - 14060 31/4933934 66066 
در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و نهصد و سي و پنج فرعي از سي و سه اصلي قطعه دوم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )393/10911)

344 31/4933936 36/- 30//-126 - 14023 31/4933934 66066 
در خصوص پالك ثبتي به شماره چهل فرعي از دوهزار و نهصد و ده اصلي قطعه ششم تفکیکي 

 ( شهرداری تهران3(واقع در محدوده منطقه یک )/694/93/3)

343 31/49339/ 36/- 30//-16/ - 146/3 31/4933934 66062 
(واقع /39393/2در خصوص پالك ثبتي به شماره دو فرعي از دو هزار و هشتاد و نه اصلي قطعه اول تفکیکي )

 ( شهرداری تهران1در محدوده منطقه سه )

343 31/49339/ 36/- 30//-163 - 14666 31/4933930 6602/ 
وپانصد و بیست و شش اصلي  و نهصد و سي و نه فرعي از سه هزار در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار

 تهران ( شهرداری6(واقع در محدوده منطقه شش )3/1/91036)

343 31/49339/ 36/- 30//-162 - 14663 31/4933930 66023 
ه یکصد و چهار اصلي قطع در خصوص پالك ثبتي به شماره یکهزار و هفتصد و چهل و سه فرعي از سه هزار و

 شهرداری تهران (1) (واقع در محدوده منطقه سه6693641913/4شصت و شش تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-166 - 14666 31/4933930 66023 
قطعه شانزده تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره یکصدوسیزده فرعي از هشتصد و نود و هشت اصلي

 شهرداری تهران( 3(واقع در محدوده منطقه یک )36933192/2)

343 31/49339/ 36/- 30//-163 - 142// 31/4933930 66024 
و نه اصلي قطعه یکصد و  در خصوص پالك ثبتي به شماره چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش فرعي از هفتاد

 (/33/94/2696نوزده تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-16/ - 14663 31/4933930 66020 
وبیست و سه اصلي قطعه  بتي به شماره نوزده هزار و نهصد و سي ودو فرعي از یکصددر خصوص پالك ث

 (139331//3193سیزده تفکیکي )

343 31/49339/ 36/- 30//-161 - 14660 31/4933930 666/3 
(واقع /3933921تفکیکي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره دوازده فرعي از هشتصد و سي اصلي قطعه دوم

 ( شهرداری تهران3نطقه یک )در محدوده م

343 31/49339/ 36/- 30//-166 - 1406/ 31/4933934 666/3 
شصت و شش اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره دویست و بیست و دو فرعي از سه هزار و هفتصد و

 تهران ( شهرداری3(واقع در محدوده منطقه یک )3933391666قطعه اول تفکیکي )

344 31/4933936 36/- 30//-122 - 14001 31/4933934 66004 
قطعه اول تفکیکي  در خصوص پالك ثبتي به شماره سه هزار و هفتاد و یک فرعي از سي و چهار اصلي

(391/63914) 

343 31/49339/ 36/- 30//-161 - 14062 31/4933934 66000 
وبیست و سه اصلي  در خصوص پالك ثبتي به شماره ده هزار و نهصد و هفتاد و چهار فرعي از یکصد

 ( شهرداری تهران/3(واقع در محدوده منطقه بیست )649331//3)

344 31/4933936 36/- 30//-1/3 - 14006 31/4933934 66006 
(واقع 3/2/9330پانزده اصلي ) در خصوص پالك ثبتي به شماره دوهزار و نهصد و هشتادو نه فرعي از یکصد و

 ری تهران( شهردا36در محدوده منطقه شانزده )



 سالنامه آماری شهرداری تهران
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 49در سال شورای اسالمی شهر تهران  نام گذاری فهرست مصوبات
شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 شماره مصوبه

تاریخ 

 مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات نامگذاری

 عمومي شهر تهران  ( معبر /نامگذاری و تغییر نام )  662/6 31/4933933 14016 - 43-/3/3 -/36 31/493394 343

3/2 31/4//291 36/- 30//-316 - 326// 31/493/91/ 6664/ 
پنجاه و چهار فرعي از بیست و  مصوبه شورای اسالمي شهرتهران در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و

 شهرداری تهران( 3(واقع در محدوده منطقه یک )104930پنج اصلي )

 تهران ( مورد از معابر عمومي شهر 6و تغییر نام شش )  نامگذاری 66/33 31/493/936 36/26 - 12-/3/3 -/36 31/493/930 331

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي 30نامگذاری و تغییر نام پانزده )  66463 31/493/90 6//30 - 16-/3/3 -/36 936//31/49 331

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي 33ه ) نامگذاری و تغییر نام یازد 661/0 96//31/49 31634 - 16-/3/3 -/36 /31/49/293 3/6

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي31نامگذاری و تغییر نام سیزده ) 661/4 31/49/2936 /33/2 - 10-/3/3 -/36 31/49/290 //3

 تهران از معابر و اماکن عمومي شهر( مورد /نامگذاری و تغییر نام نه ) 66366 /31/49/693 3/134 - 14-/3/3 -/36 31/49/696 322

 تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر2نامگذاری و تغییر نام هشت ) /6630 31/49/696 36/63 - 11-/3/3 -/36 31/49/6936 323

360 31/49/0936 36/- 3/3/-13 - 30636 31/49/6930 66331 
شهر تهران )مشتمل بر ماده واحده و  ماکن عمومي( مورد از معابر و ا31نامگذاری و تغییر نام سیزده )

 تصویب های جانمایي ( به انضمام گردش کارنقشه

366 31/49/691 36/- 3/3/-13 - 303/0 31/49/693/ 66334 
های شهر تهران )مشتمل بر ماده واحده و نقشه ( مورد از معابر و اماکن عمومي33نامگذاری و تغییر نام یازده )

 تصویب انضمام گردش کارجانمایي ( به 

36/ 31/49/4931 36/- 3/3/-1/ - 336/4 31/49/090 66326 
های تهران )مشتمل بر ماده واحده و نقشه ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر3نامگذاری و تغییر نام دو )

 جانمایي ( به انضمام گردش کار تصویب

36/ 31/49/4931 36/- 3/3/-3/ - 33613 31/49/090 66326 
های تهران )مشتمل بر ماده واحده و نقشه ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر2نامگذاری و تغییر نام هشت )

 جانمایي ( به انضمام گردش کار تصویب

363 31/49/1936 36/- 3/3/-32 - 2636 31/49/496 663/4 
شیخ » شهرداری تهران به نام  33 منطقه نامگذاری میدان فاقد نام واقع در خیابان شهید هرندی در محدوده

 جانمایي ( به انضمام گردش کار تصویب )مشتمل بر ماده واحده و نقشه« رجبعلي خیاط

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي30نامگذاری و تغییر نام پانزده ) 60144 /31/49/191 6211 - 36-/3/3 -/36 /31/49/193 /36

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي33نامگذاری و تغییر نام یازده ) 60140 31/49/1936 6666 - 36-/3/3 -/36 31/49/190 306

 تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر3نامگذاری و تغییر نام دو ) 60146 31/49/1936 6016 - 30-/3/3 -/36 31/49/190 306

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي33نامگذاری و تغییر نام دوازده ) 60146 /19//31/4 0602 - 34-/3/3 -/36 /31/49/393 304

 عمومي شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن30نامگذاری و تغییر نام بیست و پنج ) 60142 /31/49/19 0603 - 31-/3/3 -/36 /31/49/393 304

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي33نامگذاری و تغییر نام دوازده ) /6014 31/49/3930 1364 - 33-/3/3 -/36 31/49/3930 344

 تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر/3نامگذاری و تغییر نام بیست ) /6010 31/49/393 3331 - 33-/3/3 -/36 31/49/3932 343

 عمومي شهر تهران ( معبر /ذاری و تغییر نام ) نامگ 662/6 31/4933933 14016 - 43-/3/3 -/36 31/493394 343

3/2 31/49/291 36/- 30//-316 - 326// 31/493/91/ 6664/ 
پنجاه و چهار فرعي از بیست و  مصوبه شورای اسالمي شهرتهران در خصوص پالك ثبتي به شماره سیصد و

 شهرداری تهران(3(واقع در محدوده منطقه یک )104930پنج اصلي )

 تهران ( مورد از معابر عمومي شهر 6نامگذاری و تغییر نام شش )  66/33 31/493/936 36/26 - 12-/3/3 -/36 31/4/3/930 331

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي 30نامگذاری و تغییر نام پانزده )  66463 31/493/90 6//30 - 16-/3/3 -/36 936//31/49 331

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي 33نامگذاری و تغییر نام یازده )  661/0 96//31/49 31634 - 16-/3/3 -/36 /31/49/293 3/6

 شهر تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي31نامگذاری و تغییر نام سیزده ) 661/4 31/49/2936 /33/2 - 10-/3/3 -/36 31/49/290 //3

 تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر/نامگذاری و تغییر نام نه ) 66366 /31/49/693 3/134 - 14-/3/3 -/36 31/49/696 322

 تهران ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر2نامگذاری و تغییر نام هشت ) /6630 31/49/696 36/63 - 11-/3/3 -/36 31/49/6936 323

360 31/49/0936 36/- 3/3/-13 - 30636 31/49/6930 66331 
شهر تهران )مشتمل بر ماده واحده و  ( مورد از معابر و اماکن عمومي31نامگذاری و تغییر نام سیزده )

 تصویب های جانمایي ( به انضمام گردش کارنقشه

366 31/49/691 36/- 3/3/-13 - 303/0 31/49/693/ 66334 
های تهران )مشتمل بر ماده واحده و نقشه شهر ( مورد از معابر و اماکن عمومي33نامگذاری و تغییر نام یازده )

 تصویب جانمایي ( به انضمام گردش کار
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 49در سال شورای اسالمی شهر تهران عمومی  فهرست مصوبات
شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 تاریخ مصوبه شماره مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات عمومی 

 افزایش قیمت بلیت بازدید از برج میالد تهران  /6011  /31/49/393 1462 - 3/44 -/36  31/49/396 346

 الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه نامگذاری یکي از معابر یا اماکن مناسب به نام زنده یاد حسین قندی  60132  /31/49/393 14/2 - 3/46 -/36  31/49/392 342

346 31/49/393  36/- 3/41 - 136/ 31/49/3930  60113 
داری تهران به بارگذاری و تعیین کاربری، تراکم و سایر اقدامات الزم در خصوص امالك الزام شهر  

 شهرداری بر اساس طرح تفصیلي قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر 

344 31/49/3930  36/- 3/4/ - 3346 31/49/390  60111 
و نجات در حین عملیات سازمان نشان و کادر امداد باختگان و معلوالن آتشاعطای تسهیالت به جان

 نشاني و خدمات ایمني شهر تهران آتش

344 31/49/3930  36/- 3/1/ - 3334 31/49/393  60110 
( مصوبه 3تعیین اولویت و تمدید مدت انتقال صنوف مزاحم و آالینده به خاور شهر موضوع تبصره یکم )

 تهران به خاور شهر انتقال بخشي از صنوف خاص ومشاغل مزاحم و آالینده شهر 

344 31/49/3930  36/- 3/12 - 316/ 31/49/3936  60116 
فرمانداری تهران  3393931/4به تاریخ  334939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره "

 « های وابسته به شهرداری تهران ها و شرکتسازمان 31/4بودجه سال » به متن مصوبه 

 مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم 6تأیید  60112  31/49/3930 3360 - 3/16 -/36  31/49/3931 341

343 31/49/3932  36/- 3/16 - 01/ 31/49/3932  6011/ 
فرمانداری  36933931/1به تاریخ  3/3/3939/1جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

 شهرداری تهران  31/4بودجه سال » تهران به متن مصوبه 

303 31/49/393/  36/- 3/01 - 0/06 31/49/194  60133 

انتخاب آقای حسین یوسفي و آقای ارسطو یاری حصار به عنوان نمایندگان منتخب شورای اسالمي شهر 

انتقال بخشي از » ( مصوبه 33ازدهم )تبصره ی "و"تهران جهت عضویت درکمیته راهبردی موضوع بند 

 « صنوف و مشاغل مزاحم و آالینده شهر تهران به خاور شهر 

30/ 31/49/3930  36/- 3/03 - 0/63 31/49/194  60134 
الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه جامع پیشگیری و کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات اقلیم 

 شهر تهران 

303 31/49/3933  36/- 3/04 - 4634 31/49/391/  60114 

( 3مشتمل بر ماده واحده و دو )«   31/4بودجه سازمان فرهنگي، هنری شهرداری تهران در سال » 

» تبصره و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران ) به انضمام گردش کار تصویب 

( 3مشتمل بر ماده واحده و دو )« (  31/4ل بودجه سازمان فرهنگي، هنری شهرداری تهران در سا

  (تبصره و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران ) به انضمام گردش کار تصویب

34/ 31/49/3931  36/- 3/4/ - 4036 31/49/393/  60136 
ی تابعه شهرداری مقام ذیحساب در واحدها( نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم4تأیید چهار )

 تهران 

303 31/49/393/  36/- 3/03 - 4134 31/49/3932  60131 
الزام شهرداری تهران به کمک در مرمت و بازسازی بنای تاریخي دانشگاه خوارزمي و پیشنهاد تغییر نام 

 آن به دانشگاه معلم 

303 31/49/393/  36/- 3/0/ - 1264 31/49/3933  60130 
فرمانداری تهران به  939/4/به تاریخ  610939/4مي شهر تهران به اعتراض شماره جوابیه شورای اسال

 « شهرداری تهران  31/1اصالحیه بودجه سال » متن مصوبه 

34/ 31/49/3931  36/- 3/42 - 1202 31/49/3933  60136 
و معلولین  سازی فضاهای شهر برای جانبازان( ذیل ماده واحده مصوبه مناسب3اصالحیه تبصره یکم )

 جسمي ـ حرکتي 

346 31/49/396  36/- 3/40 - 1206 31/49/3933  6013/ 
اصالحیه مصوبه تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا )س( ـ ابالغي به شماره  

  3/949/3به تاریخ  /260/93660936

 عه، ساماندهي و ارتقای کارآفریني در شهر تهران آیین نامه توس 66320  31/49/3933 1263 - 3/46 -/36  31/49/392 342

340 31/49/391/  36/- 3/43 - 1411 31/49/393/  60116 

های تابعه ها و شرکتبرداری از اماکن ورزشي متعلق به شهرداری تهران و سازمانهای اصالحي بهرهتعرفه

  /3393/92به تاریخ  /3440/934/6936ذیل ماده واحده مصوبه ـ ابالغي به شماره  "ح"آن موضوع بند 

مشتمل بر ماده واحده و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران ) به انضمام گردش کار 

  (تصویب

30/ 31/49/1936  36/- 3/64 - 633/ 31/49/1934  60131 
تماعي ـ موضوع های اجگودرزی به عنوان عضو شورای سازمان رفاه، خدمات و مشارکت تأیید آقای قدرت

 های اجتماعي ( اساسنامه سازمانرفاه، خدمات و مشارکت/ماده نهم ) "د"بند 

30/ 31/49/1936  36/- 3/66 - 6334 31/49/1934  663/4 
معرفي جناب آقای هادی ساعي جهت فرد جایگزین جهت عضویت در هیأت بدوی بررسي کفالت 

 مشمولین نظام وظیفه 

30/ 31/49/1936  36/- 3/63 - 6216 31/49/193/  60134 
فرمانداری تهران به  4919/4به تاریخ  3036939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

 « نامه توسعه، ساماندهي و ارتقای کارآفریني در شهر تهران آیین» متن مصوبه 

30/ 31/49/1936  36/- 3/63 - 6604 31/49/193/  60130 

فرمانداری تهران به  919/4/به تاریخ  343193/4ی اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره جوابیه شورا

الزام شهرداری تهران به کمک در مرمت و بازسازی بنای تاریخي دانشگاه خوارزمي و » متن مصوبه 

 پیشنهاد تغییر نام آن به دانشگاه معلم 

306 31/49/190  36/- 3/0/ - 6603 31/49/193/  60136 
الزام شهرداری تهران به تهیه سامانه شرایط احراز و صالحیت معاونین، شهرداران مناطق و مدیران  

 شهرداری تهران 

  31/4تعیین مدت و زمان تعطیالت شورای اسالمي شهر تهران در نیمه اول سال  60132  /31/49/193 6602 - 3/02 -/36  /31/49/193 306

306 31/49/190  36/- 3/06 - 6601 31/49/193/  6013/ 
های های الزم جهت اصالح محل فرود بالگرد در ساختمانالزام شهرداری تهران به اعمال سیاست 

 بلندمرتبه 

30/ 31/19/1936  36/- 3/61 - 6210 31/49/193/  60143 

ان به فرمانداری تهر 30939/4به تاریخ  3030939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره 

تعیین اولویت و تمدید انتقال صنوف مزاحم و آالینده به خاور شهر، موضوع تبصره یکم » متن مصوبه 

ـ ابالغي به « مصوبه انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آالینده شهر تهران به خاور شهر 

 م گردش کار تصویب به انضما (مشتمل بر ماده واحده  ) " 3939/4به تاریخ  /333493/1/936شماره 
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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 تاریخ مصوبه شماره مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات عمومی 

306 31/49/190  36/- 3/06 - 6//3 31/49/1933  6013/ 

انتخاب آقای محمد مهدی تندگویان به عنوان نماینده منتخب شورای اسالمي شهر تهران جهت   

های الزام شهرداری تهران جهت شناسایي و تملک خانه خانواده» ع مصوبه عضویت در ستاد اجرایي موضو

 « ها به مرکز محلي فرهنگي )خانه شهداء( شهداء و تبدیل آن

 های نو و تجدید پذیر در شهر تهران الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی  60133  /31/49/193 02/1 - 3/00 -/36  /31/49/393 304

364 31/49/493  36/- 3/63 - /010 31/49/4934  663/6 
الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات تکمیلي و امکان سنجي نصب درهای بازشو ایمني در  

 به انضمام گردش کار تصویب  (مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره  )( PSDهای مترو )ایستگاه

366 31/49/49/  36/- 3/63 - /460 31/49/4931  6632/ 

فرمانداری تهران به  3949/4به تاریخ  33/3939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  

الزام شهرداری تهران به تهیه سامانه شرایط احراز صالحیت معاونین، شهرداران مناطق و » متن مصوبه 

 «  3/919/4به تاریخ  /660393/0/936مدیران شهرداری تهران ابالغي به شماره 

363 31/49/1936  36/- 3/6/ - 2631 31/49/496  601// 
شهرداری تهران به  32نامگذاری بوستان جدیداالحداث واقع در بولوار خلیج فارس در محدوده منطقه  

 نام غواصان شهید 

 مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران قائمنفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان  1تأیید  60133  31/49/1913 6//2 - 3/66 -/36  /31/49/193 /36

 ساز و کار نظارت و کنترل برگه معاینه فني خودروها و برخورد با خودروهای متخلف در شهر تهران  60136  31/49/1913 2//6 - /3/6 -/36  31/49/1933 302

34/ 31/4933936  36/- 3/10 - 6/66 31/49/1913  60141 

های تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع ( برای کاربریKب )اصالحیه ضرای» 

اصالحیه بند )ج( ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و  "تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه 

به تاریخ  /3/31936-1330693ابالغي به شماره « تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ 

مشتمل بر ماده واحده ، یازده بند ، پنج تبصره و جداول پیوست )ممهور به مهر شورای  34933931/1

 به انضمام گردش کار تصویب  (اسالمي شهر تهران 

 آیین نامه توسعه، ساماندهي و ارتقای کارآفریني در شهر تهران   /6014  31/49/1913 6/66 - 3/10 -/36  31/4933936 /34

340 31/49/391/  36/- 3/43 - 6633 31/49/1936  60113 
های شهر تهران ـ موضوع ماده سوم مصوبه اصالحیه افزایش تعداد اعضای ستاد هماهنگي شورایاری 

 های شورایاری محالت شهر تهران تکمیلي برخي از مواد مصوبات تشکیل انجمن

36/ 31/49/193/  36/- 3/60 - 663/ 31/49/1936  60133 
نشاني و خدمات ایمني و ارتقای سطح آموزش در این زات و امکانات سازمان آتشبه روز رساني تجهی

 سازمان 

 الزام شهرداری تهران به پرداخت فوق العاده کارمشاغل سخت و زیان آور   /6013  31/49/1936 6630 - 3/62 -/36  31/19/1934 363

363 31/49/094  36/- 3/23 - 333/6 31/49/0933  66322 

)مشتمل بر ماده «  31/4 - 0/یین نرخ کرایه سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلي تع»   

( تبصره و جداول پیوست ( )ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران ( به انضمام 36واحده و شانزده )

 گردش کار تصویب 

366 31/49/4936  36/- 3/60 - 33/26 31/49/093/  663/0 

( 4مشتمل بر چهار) )« المللي شهر آفتاب تهران)سهامي خاص( های بینمایشگاهاساسنامه شرکت ن»   

)ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران ( (( تبصره 30( ماده و بیست و پنج )63فصل و شصت و دو )

 به انضمام گردش کار تصویب 

36/ 31/49/4931  36/- 3/6/ - 33346 31/49/091  663/3 

ران به ارائه الیحه ساماندهي و تعریض پیاده رو غربي خیابان حضرت ولیعصر )عج( الزام شهرداری ته »

به انضمام گردش کار  (مشتمل بر ماده واحده  )« حدفاصل میدان ونک تا تقاطع بزرگراه شهید چمران 

 تصویب 

36/ 31/49/4933  36/- 3/6/ - 33/60 31/49/4913  663/6 
مشتمل بر ماده واحده و گزارش پیوست ممهمور به  )« تهران  شهرداری 31/3تفریغ بودجه سال »   

 به انضمام گردش کار تصویب  (مهر شورای اسالمي شهر تهران 

363 31/49/491/  36/- 3/2/ - 33/6/ 31/49/4913  663/1 

فرمانداری تهران  30949/4به تاریخ  3661939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  "  

 kاصالحیه ضرایب » موضوع  1391931/4به تاریخ  /6/6693/10936به متن مصوبه ـ ابالغي به شماره 

( ذیل ماده 3های تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم )برای کاربری

ر کاربری ( مصوبه ارزش واگذاری تراکم وتعرفه تغیی1اصالحیه بند )ج( ماده سوم ) "واحده مصوبه 

مشتمل بر ماده  ) "«  349339/1به تاریخ  /3/31936-1330693ساختمان و پارکینگـ ابالغي به شماره 

 به انضمام گردش کار تصویب (واحده 

36/ 31/49/4933  36/- 3/66 - 3/62/ 31/49/493/  663// 

فرمانداری تهران به  3/949/4به تاریخ  3422939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  

ـ « ( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر تهران  30نامگذاری و تغییرنام ) » ( مصوبه 30بند پانزدهم )

به انضمام  (مشتمل بر ماده واحده  ) " 1/919/4به تاریخ  /3/3/936-6211936ابالغي به شماره 

 گردش کار تصویب 

361 31/49/1913  36/- 3/66 - 3/0/3 31/49/4934  663/3 
( نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه 4پیشنهاد و معرفي چهار )»   

 به انضمام گردش کار تصویب  (مشتمل بر ماده واحده  )« شهرداری تهران 

366 31/49/4934  36/- 3/61 - 3/1// 31/49/4933  663/2 
عملکرد مالي )حساب درآمد و هزینه( شهرداری تهران برای سال مالي  گزارش تلفیقي حسابرسي از»   

 به انضمام گردش کار تصویب  (مشتمل بر ماده واحده  )«  /1/9339312منتهي به 

362 31/49/4936  36/- 3/64 - 3/1/0 31/49/4933  663// 

زارهای مسقف محدوده ارائه طرح ممنوعیت ورود موتور سیکلت به با"الحاق یک تبصره به مصوبه »   

مشتمل بر ماده )« 3393/9/1به تاریخ  /0936//3246093ـ ابالغي به شماره  "خیابان پانزده خرداد 

 به انضمام گردش کار تصویب  (واحده و تبصره الحاقي 

363 31/49/1934  36/- 3/6/ - /013 31/49/4934  663// 

ی تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای الزام شهرداری تهران به تشکیل کمیته سیاست گذار  

به انضمام  (( تبصره 3( ماده و دو )3مشتمل بر دو ) )« قدمت تاریخي و هویت فرهنگي در شهر تهران

 گردش کار تصویب 
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 تاریخ مصوبه شماره مصوبه تاریخ جلسه شماره جلسه
شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات عمومی 

321 31/49/6934  36/- 3//1 - 36236 31/49/6930  66313 

فرمانداری تهران  32969/4به تاریخ  433/939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ـ ابالغي به « ساماندهي وضعیت سیما و منظر شهری و کیفیت محیطي شهر تهران » به متن مصوبه 

  3/969/4به تاریخ  /303/293/20936شماره 

366 31/49/691  36/- 3/24 - 30664 31/49/6936  66330 

(مصوبه اصالحي و تنقیحي مرتبط با ساماندهي وضعیت  3( قسمت )ج( پیوست شماره) 4حذف بند )»   

به تاریخ  /3366693466936های وابسته به شهرداری تهران ـ ابالغي به شماره ها و شرکتسازمان

 ) به انضمام گردش کار تصویب ( تبصره 3مشتمل بر ماده واحده و دو)« (  /339292

366 31/49/691  36/- 3/26 - 30333 31/49/693/  66336 
تشکیل کارگروه تخصصي تشخیص و تعیین خسارات وارده ، موضوع جهت بررسي به کمیسیون نظارت   

 و حقوقي شورا 

362 31/49/692  36/- 3/2/ - 303/3 31/49/693/  66336 
زاده به منظور عضویت در شورای سازمان مهندسي و هي و پژمان پشمچيمعرفي آقایان مجتبي عبدال  

 عمران شهر تهران 

362 31/49/692  36/- 3/22 - 30324 31/49/693/  66332 
زاده به منظور عضویت در شورای سازمان امالك و معرفي آقایان علیرضا جاوید و پژمان پشمچي  

 مستغالت شهرداری تهران 

362 31/49/692  36/- 3/26 - 303/3 31/49/693/  6633/ 

فرمانداری تهران  36909/4به تاریخ  1663939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  "  

ـ ابالغي به « المللي شهر آفتاب )سهامي خاص( های بیناساسنامه شرکت نمایشگاه» به متن مصوبه 

 مشتمل بر ماده واحده ) به انضمام گردش کار تصویب  ) " 3/909/4به تاریخ  /33/2693/60936شماره 

362 31/49/691  36/- 3/20 - 303/2 31/49/693/  66333 
( ماده و 6مشتمل بر هفت ))« ساماندهي وضعیت سیما و منظر شهری و کیفیت محیطي شهر تهران »   

 به انضمام گردش کار تصویب  ((تبصره 1سه )

366 31/49/693  36/- 3/21 - 34166 31/49/693  6633/ 

فرمانداری تهران  3/909/4به تاریخ  106/939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره  "  

به  /33/6093/6/936ـ ابالغي به شماره « شهرداری تهران  31/3تفریغ بودجه سال » به متن مصوبه 

 گردش کار تصویب به انضمام  (مشتمل بر ماده واحده ) " 13949/4تاریخ 

361 31/49/096  36/- 3/62 - 31106 31/49/0930  66333 

مشتمل بر ماده واحده و دوازده « ( های آب و فاضالب شهر تهران تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه»   

به انضمام گردش کار  )( تبصره و جداول پیوست آن  )ممهور به مهر شورای اسالمي شهر تهران33)

 ((ب تصوی

363 31/49/094  36/- 3/23 - 333/0 31/49/0933  663/1 
گودرزی و علیرضا رهایي به منظور عضویت در شورای سازمان حمل و  پیشنهاد و معرفي آقایان قدرت  

 نقل و ترافیک شهرداری تهران 

3/6 31/49/6932  36/- 33/0 - 3/132 31/49/693/  66361 

فرمانداری تهران  33969/4به تاریخ  0/1/939/4ران به اعتراض شماره جوابیه شورای اسالمي شهر ته  

ـ ابالغي « مشارکت شهروندان تهراني و شهرداری تهران جهت ادامه بازسازی خرمشهر » به متن مصوبه 

  32969/4به تاریخ  /3936//93//362به شماره 

3/4 31/49/6933  36/- 33/3 - 3/626 31/49/6930  66363 
شهرداری تهران به تهیه و ارائه الیحه نامگذاری یکي از معابر و اماکن مناسب شهر تهران به نام الزام   

 « "سردار شهید حاج حسین همداني "

 ذیل ماده واحده مصوبه شهر دوستدار کودك  "ز"( بند 3اصالحیه ردیف یکم )   /6636  31/49/6930 3/662 - 33/1 -/36  31/49/6933 3/4

 الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه برنامه عملیاتي ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت    66363  31/49/6930 3/662 - //33 -/36  /31/49/693 3/3

 زیافت زباله آوری و باسازی شهروندان در زمینه چگونگي جمعدستورالعمل آموزش و فرهنگ   /6630  /31/49/693 /3/13 - 6//3 -/36  31/49/690 326

  "منــا "بار دیدگان و خانواده معزز حجاج و بازماندگان فاجعه مصیبتهمدردی و مساعدت با آسیب   66342  31/49/696 36236 - 0//3 -/36  31/49/690 326

  طراحي جامع روشنایي و نورپردازی فضاهای شهرتهران   /6634  31/49/690 36666 - 4//3 -/36  31/49/6934 321

326 31/49/690  36/- 3//6 - 323/3 31/49/690  66346 

پیوست دوم مصوبه اصالحي و تنقیحي مرتبط با ساماندهي وضعیت  "الف"قسمت  /3درخصوص بند   

به تاریخ  /3366693466936ابالغي به شماره  -های وابسته به شهرداری تهران ها و شرکتسازمان

339292/  

323 31/49/6933  36/- 3//3 - 36/41 31/49/6932  6631/ 
العاده در نیمه مجوز برگزاری جلسات شورای اسالمي شهر تهران )دوره چهارم( به صورت عادی و فوق  

  31/4دوم سال 

 مشارکت شهروندان تهراني و شهرداری تهران جهت ادامه بازسازی خرمشهر    66313  31/49/6932 //362 - 3//3 -/36  31/49/6933 323

3/3 31/49/293/  36/- 3333 - 33042 31/49/2934  661/3 

( ذیل ماده 1( ماده سوم )31اله سام آرام و مجید نبي ابهری در اجرای بند سیزدهم )معرفي آقایان عزت  

استفاده » جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه  "واحده مصوبه 

« های اجتماعي شهر تهران و مشارکت شهرداری تهران درپیشگیری و کاهش آسیباز ظرفیت همکاری 

  //3/93/9به تاریخ  /31/1/93633936ـ ابالغي به شماره 

3/3 31/49/293/  36/- 333/ - 33046 31/49/2934  663// 
ره اصالحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران ـ ابالغي به شما» اصالحیه مصوبه   

 «  309339/1به تاریخ  /1316093/34936

3/3 31/49/293/  36/- 3331 - 33341 31/49/293/  663/6 

پور عضو محترم شورا جهت عضویت در کمیته موضوع ردیف یکم ذیل ماده معرفي آقای احمد حکیمي  

اری از اماکن بردگذاری تملک، مرمت و بهرهدوم مصوبه الزام شهرداری تهران به تشکیل کمیته سیاست

به تاریخ  /01393/6/936/دارای قدمت تاریخي و هویت فرهنگي در شهر تهران ـ ابالغي به شماره 

34949/4  

3/1 31/49/2933  36/- 3334 - 3302/ 31/49/2936  66320 
های ایالم و لرستان )شهرستان کوهدشت( به شهرداری تهران با مجوز کمک به مناطق سیل زده استان  

 ت شهروندان تهراني مشارک

3/2 31/49/291  36/- 33/6 - 33360 31/49/2933  66324 
مقام ذیحساب در واحدهای تابعه ( نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم2تأیید هشت )  

 شهرداری تهران 
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 تاریخ مصوبه شماره مصوبه تاریخ جلسه شماره جلسه
شناسه 

 سند
 عمومی  فهرست مصوبات

3/3 31/49/293/  36/- 33// - 33333 31/49/293/  66321 

فرمانداری تهران  36969/4به تاریخ  0333939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

پیوست دوم مصوبه اصالحي و تنقیحي مرتبط با  "الف"قسمت  /3درخصوص بند » به متن مصوبه 

ابالغي به شماره  -ای وابسته به شهرداری تهران هها و شرکتساماندهي وضعیت سازمان

  33969/4به تاریخ  /6936//323/393ـ ابالغي به شماره «  /339292به تاریخ  /3366693466936

3// 31/49/290  36/- 33/2 - 3//4/ 31/49/29/  66323 

فرمانداری تهران  33969/4به تاریخ  0334939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

دیدگان و خانواده معزز حجاج و بازماندگان فاجعه همدردی و مساعدت با آسیب» به متن مصوبه 

  6969/4به تاریخ  /0936//3623693ـ ابالغي به شماره « بار منا مصیب

323 31/49/6933  36/- 33/3 - 3/6/3 31/49/296  66360 
ـ ابالغي به شماره « ه واخذ بهای خدمات مدیریت پسماند اصالحیه چگونگي محاسب» اصالحیه مصوبه   

  1919/1به تاریخ  /0/3193220936

3/3 31/49/6934  36/- 3//2 - 3/0/6 31/49/294  66364 
به تاریخ  /363/93306936ـ ابالغي به شماره  "شهر دوستدار کودك  "نامه اجرایي مصوبهآیین  

3193922  

3/6 31/49/6932  36/- 33/4 - 3/136 31/49/693/  66363 

فرمانداری تهران به  3969/4به تاریخ  0/12939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

( مصوبه اصالحي و تنقیحي مرتبط با 3( قسمت )ج( پیوست شماره )4حذف بند )» متن مصوبه 

ـ ابالغي به شماره « ران های وابسته به شهرداری تهها و شرکتساماندهي وضعیت سازمان

  36969/4به تاریخ  /3066493/24936

331 31/49//936  36/- 3331 - 34610 31/49//932  66113 

فرمانداری تهران به  3/9/9/4مورخ  6/06939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ـ ابالغي به « السالم( اربعین حسیني )علیهمجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای ایام » متن مصوبه 

  30929/4مورخ  /3360/93336936شماره 

331 31/49//936  36/- 3330 - 3461/ 31/49//932  66113 

فرمانداری تهران به  9/9/4/مورخ  6/06939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ریزی و نظران دانشگاهي جهت عضویت در کمیته برنامهحبنفر از صا 3انتخاب و معرفي » متن مصوبه 

ـ ابالغي به شماره « های اجتماعي ها و ناهنجارینظارت موضوع مصوبه مقابله، کنترل و کاهش آسیب

  34929/4مورخ  /3304293333936

331 31/49//936  36/- 3334 - 3464/ 31/49//932  66111 

فرمانداری تهران به  39/931/4مورخ  6/02939/4ه اعتراض شماره جوابیه شورای اسالمي شهر تهران ب  

های ایالم و لرستان )شهرستان کوهدشت( به مجوز کمک به مناطق سیل زده استان» متن مصوبه 

  36929/4مورخ  /3302/93334936ـ ابالغي به شماره « شهرداری تهران با مشارکت شهروندان تهراني 

 « برنامه عملیاتي کاهش آلودگي صوتي در شهر تهران »    661/6  96//31/49 31633 - 3330 -/36  96//31/49 3/4

3// 31/49//93  36/- 3333 - 31612 31/49//96  6613/ 

معرفي آقای احمد مسجدجامعي موضوع بند دوم ذیل ماده دوم مصوبه الزام شهرداری تهران به تشکیل   

داری از اماکن دارای قدمت تاریخي و هویت فرهنگي در شهر برگذاری تملک، مرمت و بهرهکمیته سیاست

  494934/به تاریخ 36/93/6/9/013تهران ـ ابالغي به شماره 

3// 31/49//93  36/- 333/ - 31643 31/49//96  66133 
بار معرفي آقایان ناصر اماني و قدرت گودرزی به منظور عضویت در شورای سازمان میادین میوه و تره»   

 ماده نهم اساسنامه سازمان مذکور  "د"موضوع بند « رداری تهران شه

3// 31/49//93  36/- 333/ - 31616 31/49//96  66133 

اله حافظي عضو محترم شورا در اجرای بند هفتم تبصره یکم ذیل ماده واحده معرفي آقای رحمت  

و حرکتي ـ ابالغي به شماره  سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسميمناسب» مصوبه 

مورخ  /120293/42936و اصالحیه آن ـ ابالغي به شماره «  339493124مورخ  /69612936//6

33939/4  

3/3 31/49/6934  36/- 3/// - 33/22 31/49/2936  661/1 
شهرداری  باربرداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و ترهدستور العمل انضباطي بهره  

 تهران 

 السالم( مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای ایام اربعین حسیني )علیه   661/3  31/49/2930 /3360 - 3336 -/36  31/49/2934 3/6

3/6 31/49/2934  36/- 3336 - 33613 31/49/2930  661// 

فرمانداری تهران به  3/929/4رخ مو 0060939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه برنامه عملیاتي ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و » متن مصوبه 

  30969/4مورخ  /936//3/662933ـ ابالغي به شماره « شهادت 

060 31/39/0930  36/- 3336 - 36/16 31/493/96  66103 

تقویت و عملیاتي نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران ـ ابالغي به اصالحیه مصوبات مجوز "  

اساسنامه سازمان مدیریت بحران شهر تهران ـ ابالغي  "و" 339093121مورخ  /3/3619006936شماره 

  09093124مورخ  /69643936//2به شماره 

334 31/49//933  36/- 331/ - 30/33 31/493/90  66106 
شورای بازنگری، اصالح و "وانحالل  1396926مورخ  /29/36936///3ي به شماره لغو مصوبه ابالغ  

  "ریزی و اجرایي شهرداری تهرانهماهنگي نظامات برنامه

 رساني درشهرتهران های کوچک سوختالزام شهرداری تهران به ایجاد وتسهیل جایگاه   /6614  31/493/90 3//30 - 3314 -/36  934//31/49 336

336 31/49//934  36/- 3316 - 30//6 31/493/90  6610/ 
الزام شهرداری تهران به جبران عقب افتادگي تخصیص بودجه کمک به بازسازی و نوسازی مترو و   

  31/4ناوگان اتوبوسراني شهر تهران درسال 

 تان جنگلي یاس فاطمي مجوز تأمین اعتبار احداث بوس   66110  /91//31/49 //300 - /333 -/36  933//31/49 334

334 31/49//933  36/- 3313 - 304/6 31/49//93/  66146 
زاده به منظور عضویت در شورای سازمان انتخاب و معرفي آقایان احمد صادقي و پژمان پشمچي  

 نشاني و خدمات ایمني شهر تهران آتش

334 31/49//933  36/- 3313 - 304/3 31/49//93/  66142 

نژاد در اجرای بند االسالم نصیر نیکو معرفي آقایان مجتبي شاکری، مرتضي طالیي و حجتانتخاب   

ها و الزام شهرداری تهران به حمایت از اجرای برنامه» ( ذیل ماده واحده مصوبه 3( تبصره یکم)6هفتم)

سوم ( ـ تصویبي در سي و ششمین جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران )دوره « های قرآني فعالیت

  496926مورخ  /331449/1/936ـ ابالغي به شماره 
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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 تاریخ مصوبه شماره مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات عمومی 

334 31/49//933  36/- (3)3333 - 30116 31/49//932  66146 

زام شهرداری تهران به تشکیل ال» ( مصوبه 3( ماده دوم )6معرفي خانم شهرزاد بخشي در اجرای بند هفتم )  

برداری از اماکن دارای قدمت تاریخي و هویت فرهنگي در شهر تهران گذاری تملک، مرمت و بهرهکمیته سیاست

ـ تصویبي در یکصد و شصت و یکمین جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران )دوره چهارم ( ـ ابالغي به « 

  34949/4مورخ  /01393/6/936/شماره 

 شهرداری تهران  31/0های اجرایي و الزامات تدوین الیحه بودجه سال سیاست   66132  931//31/49 3//34 - 3333 -/36  930//31/49 333

334 31/49//933  36/- 3332 - 34/6/ 31/49//931  6611/ 

ان به متن فرمانداری تهر 339/9/4مورخ  6/0/939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

بار شهرداری برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و ترهدستورالعمل انضباطي بهره» مصوبه 

  36929/4مورخ  /936///33/2293ـ ابالغي به شماره « تهران 

 های وابسته به شهرداری تهران ها و شرکتسازمان اصالح بند یکم قسمت )ب( مصوبه ساماندهي   66223  31/493/936 0//36 - 3311 -/36  31/493/96 /33

 ها سوز به عنوان یک وسیله گرمایشي در ساختمانممنوعیت استفاده از شومینه گازسوز و زغال   /6602  31/493/936 6//32 - 3346 -/36  31/493/930 331

331 31/49//936  36/- 3336 - 36062 31/493/93/  6646/ 
ها و محورهای مهم شهر تهران با تهران به ارائه الیحه سند راهبردی ساماندهي میادین، چهارراهالزام شهرداری   

 توجه به مالحظات طرح جامع و تفصیلي 

 ها در شهر تهران اصالحیه مصوبه اخذ عوارض سالیانه از موتور سیکلت   66463  /31/493/93 /3606 - 3343 -/36  31/493/931 333

33/ 31/493/96  36/- 334/ - 36132 31/493/93/  66404 

ماده سوم  "الف"( ذیل بند 6معرفي آقایان محمد لواجو و علیرضا گرد جهان بیگلو در اجرای ردیف ششم )  

ـ « آوری و بازیافت زباله سازی شهروندان در زمینه چگونگي جمعدستورالعمل آموزش و فرهنگ» مصوبه 

ن جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران )دوره چهارم( ـ ابالغي به شماره تصویبي در یکصد و هشتاد و هفتمی

  3/969/4مورخ  /6936//3/13/93

33/ 31/493/96  36/- 3346 - 3613/ 31/493/93/  66406 
موضوع « معرفي آقایان ناصر اماني و قدرت گودرزی به منظور عضویت در شورای سازمان بهشت زهرا )س( »   

 هم اساسنامه سازمان مذکور ماده ن "د"بند 

 تعیین بهای خدمات بازدید از پارك ژوراسیک تهران    66436  31/493/936 363/0 - /331 -/36  31/493/96 /33

 (به خانه معمار 3الزام شهرداری تهران به تبدیل خانه هنرمندان )   /6641  31/493/936 363/6 - 3316 -/36  /93//31/49 336

331 31/493/930  36/- 3343 - 36336 31/493/936  66026 
 /310293600936اصالحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداری تهران ـ ابالغي به شماره   

  36939/3مورخ 

 ساماندهي تابلوهای راهنمای شهری    66102  31/493/933 36410 - 3310 -/36  934//31/49 336

33/ 31/493394  36/- 3303 - 1/302 31/4933934  66/33 
های گانه شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض تأمین پارکینگ 33ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام مناطق   

 تعهدی 

 در مقیاس جهاني، شهر آفتاب ها و فضاهای شاخص مجوز افزایش اعتبار مصوب پروژه احداث و توسعه مجموعه   66/31  31/4933934 1/130 - 3303 -/36  31/493394 /33

 « 31/0تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال »    ///66  31/4933931 /1/31 - 3306 -/36  31/4933933 313

 ي شهر آفتاب )سهامي خاص( المللهای بینبرداری نمایشگاهاصالحیه مصوبه اساسنامه شرکت بهره   66/33  31/4933931 1/340 - 3304 -/36  31/493396 313

313 31/493396  36/- 3301 - 3/03/ 31/493396  66263 

فرمانداری تهران به متن  1/93/9/4مورخ  6/36939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

مورخ  /363/09331/936ـ ابالغي به شماره « تعیین بهای خدمات بازدید از پارك ژوراسیک تهران » مصوبه 

3693/9/4  

  31/4های خدمات فرهنگي، هنری، آموزشي و تفریحي سازمان فرهنگي، هنری و سرای محالت در سال تعرفه   66264  31/493396 3/461 - 3333 -/36  /31/49/293 3/3

 طرح احداث بوستان ایرانیان    66634  31/493391 /3262 - 3341 -/36  31/493/931 333

 الزام شهرداری تهران به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران    66633  31/493391 32210 - /334 -/36  /31/493/93 334

 الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتي تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومي    /6663  /31/493/91 32661 - 3342 -/36  /31/493/93 334

331 31/493/930  36/- 3340 - 32664 31/493/91/  66633 

( اصالحیه 4نامه تعیین ضوابط عمومي و تشخیص و معرفي مشاهیر شهر تهران موضوع تبصره چهارم )آیین  

مورخ  /120693/40936مصوبه تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا )س( ـ ابالغي به شماره 

33939/4  

 نامه شورای هماهنگي فرهنگي، اجتماعي، هنری، ورزشي شهرداری تهران آیین   663/4  31/493393 13336 - /336 -/36  31/4933932 310

312 31/4933930  36/- 3366 - 13333 31/493393  663/0 

فرمانداری تهران به متن  339339/4مورخ  64/2939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ای خدمات فرهنگي ،هنری ، آموزشي و تفریحي سازمان فرهنگي، هنری و سرای محالت در سال هتعرفه» مصوبه 

  69339/4مورخ  /3/46193333936ـ ابالغي به شماره «  31/4

312 31/4933930  36/- 3364 - 13330 31/493393  663/6 

فرمانداری تهران به متن  32933931/4مورخ  64/4939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ـ ابالغي به شماره « الزام شهرداری تهران به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران » مصوبه 

  19339/4مورخ  /322109334/936

 اراضي عباس آباد  الزام شهرداری تهران به ایجاد مدیریت یکپارچه و ارائه طرح ویژه   /66/2  31/4933936 13603 - 3363 -/36  31/4933932 310
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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 تاریخ مصوبه شماره مصوبه

شناسه 

 سند
 فهرست مصوبات عمومی 

 برنامه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران    66/23  31/4933936 13646 - /330 -/36  31/4933931 314

332 31/493/93/  36/- 330/ - 13//3 31/4933933  66/33 
سازی، تعمیر، تجهیز و ضوابط احداث مساجد و اماکن مذهبي ردی کمک به توسعه، مقاومبرنامه راهب  

 مبتني بر معماری اسالمي ـ ایراني 

 « ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران »    66/63  31/4933933 13336 - 3312 -/36  /93//31/49 336

334 31/493/93/  36/- 3342-3 - 1//1/ 31/493393/  66/6/ 
الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتي تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومي » ماده سوم مصوبه   

  1/93/9/4مورخ  /3266193342936ـ ابالغي به شماره « 

313 31/4933933  36/- 3306 - 1/4/6 31/4933934  66/36 

فرمانداری تهران به  3/93/9/4مورخ  66/6939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

اصالحیه مصوبات مجوز تقویت و عملیاتي نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران و » متن مصوبه 

  693/9/4مورخ  /36/1693336936ـ ابالغي به شماره « اساسنامه سازمان مدیریت بحران شهر تهران 

314 31/4933931  36/- 3302 - 1/306 31/4933934  66/33 
کاره ـ ابالغي به شماره های نیمهاصالحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان  

  3293393123مورخ  /360/39412936

343 31/493394  36/- 3366 - 1160/ 31/4933933  66426 

وز انتقال صنوف اصالحیه مج» ذیل ماده واحده مصوبه  "هـ "معرفي آقای محمد حقاني در اجرای بند   

ـ تصویبي در پنجاه و دومین جلسه رسمي شورای « مزاحم و آالینده شهر تهران به اراضي تاالب بهرام 

  3692926مورخ  /344169/60936اسالمي شهر تهران )دوره سوم( ـ ابالغي به شماره 

343 31/493394  36/- 336/ - 1166/ 31/4933933  66040 
شهریورحدفاصل میدان شهدا تا میدان امام  36ارائه طرح ساماندهي خیابان  الزام شهرداری تهران به  

 حسین )ع( 

343 31/49339/  36/- 3361 - 11623 31/4933933  6643/ 

معرفي خانمها الهه راستگو و معصومه آباد و آقایان ابوالفضل قناعتي ، علي صابری ، هادی ساعي و   

ذیل ماده واحده مصوبه شهر دوستدار کودك ـ ابالغي به  "ز  "عباس جدیدی در کمیته موضوع بند 

  3193922مورخ  /363/93306936شماره 

343 31/49339/  36/- 3363 - 11103 31/493393/  66466 

فرمانداری تهران به  329339/4مورخ  6633939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ـ ابالغي به شماره «  31/0ورود به محدوده طرح ترافیک در سال  تعیین نرخ عوارض» متن مصوبه 

  319339/4مورخ  /1/31/93306936

 های ایستگاهي متروی تهران و حومه )سهامي خاص( اساسنامه شرکت توسعه مجتمع   661/3  31/493390 13626 - 3300 -/36  31/493396 313

343 31/49339/  36/- 3360 - 11636 31/493390  66044 

ـ « شهر دوستدار سالمند » ( مصوبه 3معرفي آقای مرتضي رفیعي در اجرای بند ششم ذیل ماده دوم )  

تصویبي در پانصد و هفتمین جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران )دوره سوم( ـ ابالغي به شماره 

  1/929/3مورخ  /36266936/0936

343 31/493394  36/- 3366 - 132/2 31/493390  66666 

فرمانداری تهران  3/933931/4مورخ  6641939/4جوابیه شورای اسالمي شهر تهران به اعتراض شماره   

ـ ابالغي به « کاره های نیمهاصالحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان» به متن مصوبه 

  349339/4مورخ  /1/30693302936شماره 

 های تابعه ها و شرکتشهرداری تهران و سازمان 31/0بودجه سال    661/4  31/493393 131/0 - /336 -/36  31/493393 /34

 منشورحقوق شهروندی    664/2  31/493393 13333 - 3361 -/36  /31/493393 316

312 31/4933930  36/- 3360 - 13331 31/493393  663/3 
ها و مراکز درماني و سازی و استاندارد بیمارستانن( مصوبه چگونگي ایم3اصالح بند )هـ ( ماده یکم )  

 تشخیصي شهر تهر 

340 31/4933932  36/- 3323 - 1424/ 31/4933936  6606/ 
اصالحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابالغي به شماره   

  369339/1مورخ  /1342193/30936

340 31/4933932  36/- 3323 - 14/4/ 31/4933936  66634 
اصالح ماده واحده مصوبه چگونگي محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختماني و   

  09339/1مورخ  /936///1/33/93عمراني ـ ابالغي به شماره 

346 31/4933930  36/- 3321 - 14234 31/4933930  6663/ 

فرمانداری تهران  3/9339/4مورخ  261/939/4به اعتراض شماره  جوابیه شورای اسالمي شهر تهران "  

ـ ابالغي به « های وابسته ها و شرکتشهرداری تهران و سازمان 31/0بودجه سال » به متن مصوبه 

  " 39339/4مورخ  /131/09336/936شماره 

  31/0راني شهرتهران در سال بوسراني و مینيط اتوبوستعیین نرخ کرایه خطو   /6604  31/4933933 14016 - 3362 -/36  31/4933936 344

  31/0تعیین نرخ کرایه انواع تاکسي در شهرتهران در سال    66043  31/4933933 14014 - 3366 -/36  31/4933936 344

344 31/4933936  36/- 332/ - 14011 31/4933933  66043 
مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری به عنوان قائم ( نفر از کارکنان شهرداری تهران6تأیید شش )  

 تهران 

  31/0تعیین قیمت بلیت مترو در شهر تهران در سال    66041  31/4933933 14010 - /336 -/36  31/4933936 344

 ان شهرداری تهر 31/4اصالحیه مصوبه بودجه سال    66012  /31/493393 14162 - 3363 -/36  31/4933936 344

343 31/493394  36/- 3362 - 11220 31/4933936  66401 
اصالحیه و تعیین اولویت و تمدید مدت مصوبه مجوز انتقال صنوف مزاحم و آالینده شهر تهران به   

 « و اصالحات بعدی آن 3691920مورخ  /40239614936اراضي تاالب بهرام ـ ابالغي به شماره 

343 31/49339/  36/- 3364 - 11/26 31/4933930  66420 

تشکیل ستاد » ( بند )الف( ذیل ماده واحده مصوبه 6معرفي آقای پیام یزدی در اجرای ردیف ششم )  

ـ تصویبي در یکصد و هشتاد و « رساني در شهر تهران هماهنگي توسعه و ساماندهي جایگاه های سوخت

مورخ  /63/93343936غي به شماره دومین جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران )دوره سوم( ـ ابال

3193922  
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 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
 

 

 29-29های تهران در سالالملل مرکز ارتباطات و امور بین هایآمار فعالیت

 درصد تغییر 29سال  29سال  واحد عنوان معاونت

ی
ن نامگذار

سیو
دبیرخانه کمی

 

 111 982 111 مورد تغيير نام معابرابالغ مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران به مناطق و سازمان هاي مرتبط در خصوص نامگذاري و 

 88 181 29 مورد بازديد از معابر جهت تنظيم گزارش در خصوص نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي

 11 92 91 مورد برگزاري جلسات كميسيون نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر تهران

 19- 211 213 فقره پرونده هاي تصويب شده توسط كميسيون

 1 111 111 مورد پيگيري و رسيدگي به پرونده هاي ارسالي به دبيرخانه كميسيون

 4 131 111 مورد تهيه و تنظيم صورت جلسات ، گزارشات و مكاتبات مربوطه

 24 42 29 مورد حضور در جلسات شوراي اسالمي شهر تهران

 91 982 941 تعداد كل معابر و اماكن عمومي نام گذاري شده

 911 81 93 تعداد معابر نامگذاري شده به نام غيرشهيد

 1- 914 914 تعداد معابر نامگذاري شده به نام شهدا

 12- 911 941 مورد رسيدگي به درخواست هاي حضوري شهروندان

ت رسانه
معاون

 

 99 11113 9131 عنوان اخبار توليد شده سايت شهر نوشت

 41 1144 1192 عدادت گزارش هاي تصويري آژانس عكس شهر

 39 3134 4119 تعداد اخبار توليد شده  سايت تهران سما

 192 4493 9111 عنوان پيامک ارسالي از شبكه پيام رسان )پيامک شهر(

 22- 1121 1991 عنوان (www.tehran.irبارگذاري اخبار شهرداري تهران بر روي پورتال اينترنتي شهرداري تهران )

 2 1181 1191 عنوان (www.tehran.iriشهرداري تهران در صفحه اصلي سايت اينترانتي شهرداري تهران ) بارگذاري اخبار

 922 111 111 تعداد هماهنگي و نظارت بر مصاحبه هاي اختصاصي رسانه هاي گروهي با مسئوالن شهري

 81- 9 11 تعداد انعقاد تفاهم نامه ها به منظور همكاري بين شهرداري با رسانه ها

 1 91 91 تعداد جلسات هماهنگي و برنامه ريزي با  مديران شبكه هاي راديويي و تلويزيوني صدا و سيما

 11 2 9 تعداد بازديد از رسانه ها با هدف تعامل و جلب مشاركت

 تعداد برگزاري نشست و ميزگردهاي عمومي با شهروندان
 

- _ 

 999 34 92 تعداد برگزاري نشست هاي خبري

 21- 811 1112 برنامه دعوت از رسانه ها جهت پوشش خبري برنامه هاي شهرداري تهران

 322 211 49 برنامه هماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه هاي صدا و سيما

 13- 942 929 بولتن تهيه نسخه الكترونيک گزيده اخبار مطبوعات،خبرگزاريها و سايت ها

 بولتن ادهاي مهم شهريتهيه بولتن ويژه رويد
 

11 _ 

 211 91 9 تعداد تحليل محتواي شبكه هاي اجتماعي مجازي

 تعداد ها در خصوص مديريت شهري به مسئوالنارسال اخبار منفي رسانه
 

93 _ 

 9 11 19 تعداد پاسخ دريافت شده از مسئوالن –ها در خصوص مديريت شهريارسال اخبار منفي رسانه

 31 91 21 مورد به انتقاد ها و ابهامات مندرج در رسانه ها در زمينه فعاليت شهرداريپاسخگويي 

 23- 814 1291 مورد معاونت ها-سازمان-پاسخ دريافت شده از مناطق -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 29- 129 841 مورد پاسخ درج شده در مطبوعات -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 111 19 9 بولتن ل محتوي مطبوعات، سايت ها و خبرگزاري هاتحلي
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 29-29های تهران در سالالملل مرکز ارتباطات و امور بین هایآمار فعالیت

 واحد عنوان معاونت
سال 

29 
 29سال 

درصد 

 تغییر

ل
ن المل

ت امور بی
معاون

 

 اخذ ويزا
 132 29 22 مورد

 941 418 191 نفر

 112 2111 1239 تعداد رجيمكاتبات داخلي و خا

 94- 18 191 تعداد اعزام هيأت از شهرداري تهران به خارج از كشور

 81 2 1 تعداد تهيه راهنماي سفر هيات ها

 91- 4 1 تعداد عضويت در سازمانهاي بين المللي

 22 93 14 تعداد شركت در كنفرانس و همايش هاي بين المللي و داخلي

 199 211 419 عنوان به پيام هاي ديپلماتيک )تبريک،دعوتنامه،پاسخگويي پيام و ...(ارسال و پاسخگويي 

 برگزاري مالقات مقامات شهرداري تهران با مقامات خارجي
 998 123 91 نفر

 _ _ 19 مورد

 33 112 94 مورد برگزاري و شركت در جلسات

 913 12 3 مورد زاري ، مشاركت ، سرپرستي و..(مراسم ، ميهماني و همايش هاي بين المللي )شركت ، برگ

 پذيرش هيئت هاي خارجي
 111 133 29 نفر

 2 هيات
 

-111 

 911 2491 1111 مورد پيگيري و مذاكرات داخلي و خارجي ) تلفني و حضوري(

 1881 22 1 برنامه تأمين مترجم حضوري در مالقات ها و مراسم ها

 _ 814 _ صفحه ه عكسترجمه از فارسي به انگليسي ب

 تنظيم برنامه بازديد هيئت ها و مقامات خارجي از پروژه هاي شهرداري تهران و اماكن ديدني شهر تهران
 181 932 929 نفر

 _ _ 94 مورد

 931 11 4 مورد تهيه و تنظيم قراردادهاي همكاري دوجانبه

 999 312 123 مورد ازديد و مالقات ها و ..(ب -سفر هيات ها -توجيهي -تهيه و تنظيم گزارش )كارشناسي 

 119 21 42 عنوان (WWW.Tehran.ir/enويرايش و تأييد اخبار پورتال انگليسي )

ی
ط عموم

ت رواب
معاون

 

 111 91 11 برنامه انجام تشريفات حضور شهردار در برنامه هاي شهرداري

 2 18 12 برنامه مستند سازي مراسم ها ، همايش ها ، اجالس و ...

 11 41 29 برنامه برگزاري همايش ها ، گردهمايي ها و اجالس معاونت ها و ادارات ستادي

 11 92 91 مورد برگزاري جلسات گردهمايي مديران روابط عمومي واحدهاي تابعه شهرداري تهران

 92- 91131 93444 نفر سامانه مالقات مردمي مطالعه و ثبت و پردازش آمار مالقات هاي مردمي روزهاي دوشنبه شهرداران محترم مناطق در

 1 19 19 مورد گانه و طبقه بندي مستندات دريافتي 99دريافت، پردازش، جمع بندي و رتبه بندي عملكرد روابط عمومي مناطق 

 _ 994 _ عنوان (ccia.tehran.irبارگذاري اخبار روابط عمومي ها بر روي پورتال مركز ارتباطات و امور بين الملل )

 41 14 11 تعداد برگزاري دوره هاي آموزشي

 1 311 311 تعداد فعاليت هاي مناسبتي

 14 1141 1111 تعداد اكران تبليغات در سطح شهر

 99 9222 4181 تعداد ارسال پيامک انبوه

 211 41 4 تعداد برگزاري شوراي اطالع رساني

ت
شارا

ت و انت
ت تبلیغا

معاون
 

 193 811 211 تعداد طي ) )بيلبورد،پوستر،عرشه پل،پرتابل،استرابورد و ..(طراحي تبليغات محي

 111 911 211 تعداد كليپ و ..(-تيزر-فيلم-عكس-(staticبنر ثابت )-(dynamicطراحي تبليغات فضاي مجازي )بنر پويا )

 91 211 911 تعداد فيلم (-تيتراژ-زيرنويس-كليپ-طراحي تبليغات راديويي و تلوزيوني )تيزر

 22 41 21 تعداد آگهي مجله (-طراحي تبليغات مطبوعاتي )آگهي روزنامه

 111 11 91 تعداد توليدات فرهنگي و هنري

 241 111 91 تعداد كات استند و ..-تابلو راهنما -اوراق اداري  -كتاب و كتابچه -فولدر-كارتهاي مناسبتي-طراحي و چاپ  كاتالوگ 
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 سرپرست خانوارن زنا یتوانمند سازستاد 

 

 
 29-29های امور حمايتی، فرهنگی و آموزشی برای بانوان سرپرست خانوار در سال

 29سال  29سال  29 سال عنوان
 درصد تغییر

 29-29 

 14 11921 11922 21121 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات حمايتي

 14 22942 92991 91243 ه و...(هاي هديهاي اعتباري، بنتعداد تسهيالت مالي اعطاءشده)كارت

 11 142 121 192 تعداد مراكز مهارت آموزي كوثر)مركز(

 1 1439 1411 1911 زنان سرپرست خانوار مشغول به كار در مراكز كوثر)نفر(

 92 12811 11989 2182 تعداد تسهيالت آموزشي اعطا ء شده

 19 9219 9112 9492 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات مددكاري و مشاوره

 11 9198 1212 928 تعداد افراد عضو در طرح نذر فرهنگي

 -98 1821 8142 2141 تعداد خدمات ارايه شده توسط افراد عضو در طرح نذرفرهنگي

 99 19919 11111 9331 اردو و بازديد -برگزاري مراسم و مناسبتها

 بوده است. 24،به علت صرف تمركز و زمان كاري اين اداره براي اجراي ملي شدن طرح نذر فرهنگي در شش ماهه نخست سال 22سال نسبت به  24*كاهش خدمات ارايه شده نذرفرهنگي در سال  

 

 29-29های های موقت و دائم فعال در مناطق در سالبازارچه

 29سال  29سال 29سال عنوان
 درصد تغییر

 29-29 

 1 31 34 31 هاي خود اشتغاليتعداد بازارچه

 2 1221 1211 1111 تعداد غرف

 9 1221 1214 1229 تعداد بانوان شاغل در غرف)نفر(

 

 29-29 یهابرگزارشده برای زنان سرپرست در سال یآموزش یهادوره

 29سال  29سال  عنوان
  درصد تغییر

 29-29 

 14.48 1142 2188 هاي مبتني بر مهارت آموزي )دوره(دوره

 82.14 18192 21281 اجتماعي)نفر ساعت آموزش (هاي ارتقاء سطح آگاهي

 93.22 11229 19412 هاي تحصيلي )ادامه تحصيل، ضعف تحصيلي، كالس كنكور،زبان()نفر ساعت آموزش (دوره

 1.83 92992 92192 هاي مبتني بر مهارت آموزي )نفر ساعت آموزش (دوره
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 29انوار به تفکیک مناطق در سالامور حمايتی، فرهنگی و آموزشی برای بانوان سرپرست خ

 منطقه

ی
ت حمايت

ن بهره مند شده از خدما
تعداد بانوا

 

ت
ن سرپرس

ل  بانوا
ت تکف

تعداد افراد تح
 

ی اعطاءشده
ت مال

ال
سهی

تعداد ت
 

ت
)کار

ن
ی، ب

ی اعتبار
ها

ی هديه و...(
ها

 

شغول به کار در مراکز کوثر)نفر(
ت خانوار م

ن سرپرس
زنا

 

ی اعطا 
ت آموزش

ال
سهی

تعداد ت
ء شده

 

شاوره
ی و م

ت مددکار
ن بهره مند شده از خدما

تعداد بانوا
 

ی
ح نذر فرهنگ

ضو در طر
تعداد افراد ع

 

ح 
ضو در طر

ط افراد ع
شده توس

ت ارايه 
تعداد خدما

ی
نذرفرهنگ

ی مراسم و مناسبتها 
برگزار

- 
اردو و بازديد

 

تعداد بازارچه
ی

ی خود اشتغال
ها

 

ف
تعداد غر

 

ف)نفر(
ل در غر

ن شاغ
تعداد بانوا

 

1 923 14 83 982 28 919 11 191 119 482 9 41 41 

9 294 28 191 1139 21 121 83 949 919 224 19 31 31 

2 938 89 92 222 1 299 439 112 928 491 1 1 1 

4 111 31 992 9121 44 123 29 199 922 488 2 111 111 

1 312 291 921 1211 99 194 198 181 192 131 1 411 411 

9 198 429 41 918 91 182 119 123 931 131 1 1 1 

3 299 28 193 1913 99 928 191 198 931 318 19 31 31 

8 491 188 149 1912 91 182 111 21 141 912 1 1 1 

2 421 998 119 349 13 421 84 49 111 991 1 1 1 

11 814 119 982 1229 82 411 28 39 911 198 1 1 1 

11 992 912 118 294 22 239 91 91 22 918 8 31 31 

19 111 111 181 1499 28 394 114 39 424 111 1 1 1 

12 418 984 23 931 41 398 191 93 982 941 11 91 91 

14 311 191 992 9198 12 1241 183 18 84 141 1 1 1 

11 312 981 911 9119 112 211 119 32 28 322 1 191 191 

19 341 221 118 1123 11 221 191 38 119 129 1 1 1 

13 211 138 991 1493 41 939 191 24 123 128 1 21 21 

18 911 914 181 1211 98 498 112 11 199 113 1 1 1 

12 121 134 81 1311 21 281 912 81 142 429 18 121 121 

91 122 129 991 2112 411 1141 149 42 441 324 1 1 1 

91 111 911 912 892 111 411 112 119 294 418 1 1 1 

99 489 919 941 221 111 418 111 39 218 382 9 31 31 

 1221 1221 31 19919 1821 9198 9219 12811 1439 92812 2841 4224 11921 جمع
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 391مرکز سامانه مديريت شهری 

 

 
 29-29 یهادر سال امیپ تیماه کیبه تفک امیتعداد پ

 درصد سهم 29سال  درصد سهم 29سال  درصد سهم 29سال ماهیت پیام
 درصد تغییر

  29-29 

 - 2 114412 11 122332 19 183121 توسعه اي

 - 91 918231 99 932212 91 291192 كنترل عملكرد

 - 94 848281 93 899122 98 1181288 نگهداري

 - 8 111991 - - - - اجرايي

 2 111 1299132 111 1981339 111 1182113 جمع

 
 29-29های به تفکیک واحد اجرای پیام در سال 391های یامتعداد پ

 درصدسهم 29سال  درصدسهم 29سال  درصدسهم 29سال  واحد
-29  درصدتغییر

29 

 39- 1.1 1988 1.4 4919 1.9 2194 معاونت اجتماعي و فرهنگي

 11- 1.1 1928 1.1 1491 1.1 1882 معاونت فني و عمران

 49- 1.1 9123 1.2 11298 1.2 12819 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 49- 1.2 13332 9.9 22182 2.2 19411 خدمات شهري و محيط زيست

 معاونت هماهنگي و امور مناطق

 )مناطق بيست و دو گانه( 
1111991 24.4 1912112 24.9 1183828 82.8 -9 

 49 1.4 1144 1.2 2919 1.2 14241 واحد جمع آوري كاال

د سازي بانوان ستاد مركزي توانمن

موضوع مربوط به اين واحد  8)از 

 تنها يک موضوع فعال است(

- - 828 1.1 1111 1.1 28 

) پيامهاي مربوط به 123سامانه 

 مراسم ارتحال(
- - 9 1.1 934 1.1 - 

 - 3.9 111393 1.1 11 - - واحد اطالع رساني

 - - - - - 1.1 18 معاونت شهرسازي

 - - - 1.8 11211 1.1 1234 اداره كل دفتر شهردار

 - - - 1.9 9982 1.1 421 شهرداري تهران

 - - - 1.1 23 1.1 13 مديريت ابالغ مناطق

 22- 1.1 92 1.1 223 1.1 1142 معاونت مالي و اداري

 21- 1.1 9 1.1 91 1.1 42 شركت همشهري

 82- 1.1 8 1.1 34 1.1 22 بانک شهر

 2 111 1299132 111 1981339 111 1182113 جمع
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 29-29های به تفکیک واحد اجرای پیام در سال 391های تعداد پیام

 درصدسهم 29سال  درصدسهم 29سال  درصدسهم 29سال  منطقه
  درصدتغییر

29-29 

1 193219 2 88228 3 84328 3 -1 

9 129122 2 23248 8 28343 8 1 

2 39113 1 92333 1 91219 1 -2 

4 121428 2 118991 2 118218 2 -8 

1 113921 8 88211 3 89144 3 -3 

9 92228 4 19981 4 11212 4 -9 

3 98111 1 14822 4 11199 1 1 

8 12999 4 42113 4 44231 4 -11 

2 22123 2 21124 9 99993 9 -19 

11 99413 4 12392 4 11942 4 -9 

11 31992 1 18229 1 19111 1 -2 

19 89191 9 98144 1 33114 9 12 

12 22134 2 22488 2 24992 2 9 

14 31399 1 91912 1 99119 1 2 

11 81822 1 92442 1 31111 9 1 

19 41193 2 21942 2 22349 2 -1 

13 41121 2 22219 2 29213 2 -2 

18 11922 4 48119 4 44129 4 -8 

12 92324 9 99341 9 21844 2 11 

91 19389 4 49412 2 49892 4 1 

91 92391 9 91132 9 91124 9 1 

99 91129 1 13148 1 19281 1 -2 

 23- 28 1183828 21 1912991 111 1111991 جمع
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 29-29 هایبه تفکیک موضوع خبر در سال 391های تعداد  پیام

 29سال  خبر
درصد 

 سهم
 29سال 

درصد 

 سهم
 29سال 

درصد 

 سهم

درصد 

 تغییر
 توضیحات

 - 1.1 9213 1 11243 1.89 12114 اتوبوس

ي 
ت در تاريخها

ن گروه موضوعا
ط به اي

ت مربو
ي از موضوعا

برخ
24
/

19
/

98
و  

21
/

11
/3

و  
21
/

19
/

11
 

در نرم افزار سامانه 
123

 

ط به سامانه 
ت مربو

ي، به موضوعا
ت رسيدگ

غير فعال شده اند و يا جه
1888
 

ت
انتقال يافته اس

 

 - 1.1 918 1 991 1.19 922 آتش نشاني

 - 1.2 11828 1.8 11839 1.8 19313 آسيبهاي اجتماعي

 - 2.9 41321 2.9 41213 1.18 88949 پاركها و فضاي سبز

 - 1.1 1829 1.2 2311 1.91 2412 پاركبانها و پاركينگ

 - 1.1 9914 1.1 1213 1.44 3192 ترافيک

 - 1.1 189 1 931 1.19 221 ترمينال

 - 2.4 44421 9.1 29212 1.99 91384 تفكيک و بازيافت

 - 19.1 112121 14.4 182219 12.29 919924 آوري و نصب جمع

 - 1.1 91318 1.1 31138 4.12 39838 حيوانات

 - 8.3 114381 2.9 199191 9.2 112129 درخت

 - 3.1 29831 3.1 21419 3.1 112128 ساخت و ساز

 سازمان فرهنگي وهنري
 

1 191 1 133 1.1 - 

 - 1.1 44 1 112 1.11 911 سالمت

 - 1.1 114 1 122 1.12 429 طرحها و پيشنهادات

 - 1.4 1123 1.1 9318 1.19 8211 كارگران

 - 1.1 1284 1.9 9992 1.13 9391 مترو

 - 1.1 113 1 991 1.19 949 آرامستان

 - 1.9 92291 1.8 34111 3.13 112812 نظافت

 - 1.1 19 1 21 1.13 1111 اطالع رساني ومشاركتهاي شهروندي

ي 
ت در تاريخها

ن گروه موضوعا
اي

24
/

19
/

98
و  

21
/

11
/3

و  
21
/

11
/

94
و  

21
/

19
/

11
 

در نرم افزار سامانه 
123
 

غير فعال 

ط به سامانه 
ت مربو

ي، به موضوعا
ت رسيدگ

شده اند و يا جه
1888
 

ت
انتقال يافته اس

 

 - 1.1 14 1 29 1 11 ايثارگران

 - 1.1 12 1 93 1 42 آموزش وكارآفريني

 - 1.1 8 1 31 1.11 22 بانک شهر

 - 1.1 9 1 9 1 91 پرندگان زينتي

 - 1.1 1111 1.9 1293 1.19 1881 پيامهاي ورزشي

 - 1.1 9 1 22 1 14 پيک بادپا

 - 1.1 9 1 3 1 99 پيمانكاران

 - 1.1 921 1.1 1142 1.14 9219 تاكسي

 - 1.1 1 1 13 1 18 رفاهي

 - 1.1 9 1 91 1 42 روزنامه همشهري

 - 1.1 21 1.1 948 1.14 911 عوارض و مميزي

 - 1.1 12139 9.9 98129 9.2 49111 فروشگاه شهروند

 - 1.1 91 1 931 1.12 483 كارمندان

 - 1.1 124 1 121 1.11 184 كنترل كيفيت هوا

 - 1.1 8 1 1 1 12 مراكز خريد و فروش خودرو

 - 1.1 2 1 19 1 12 معاينه فني

 - 1.9 9111 1.9 9831 1.92 4912 بازار ميوه و تره بارميادين و 
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 29سال  خبر
درصد 

 سهم
 29سال 

درصد 

 سهم
 29سال 

درصد 

 سهم

درصد 

 رییتغ
 حاتیتوض

ت گذشته  - - - 1 19 1.11 132 طرح ميدان امام حسين )ع(
ي كه در سنوا

موضوعات

غيرفعال شده اند
 

 - - - 1 1 1 19 ماده صد

 - - - 1 1 1 91 شكايات

 - - - 1.1 14191 1.14 999 نامشخص

 2 4.1 12193 4 11114 2.49 14932 آب گرفتگي و آب افتادگي

ي بودن در نرم افزار سامانه 
ي كه به واسطه  فوريت

گروه موضوعات
123
 

ي باشند
فعال م

 

 1- 2.4 194932 2.8 191144 2.12 141221 آسفالت

 19 1.3 91821 1.1 18291 1.18 18814 تغيير كاربري

 1 1.8 33213 9 39992 9.44 119248 زباله و ضايعات

 3 8.2 113142 8.1 112141 3.13 191922 سد معبر

 3 9.1 99119 1.2 94982 9.13 29882 شستشو

 2 1.4 1141 1.4 4281 1.2 14241 طرح جمع آوري كاال

 19- 9.3 29111 2.9 41922 4.1 91111 اليروبي

 82 1.4 4981 1.9 9434 9.99 49929 برف

 4- 1.2 92181 1.3 39121 1.31 21411 مرمت و ترميم

 91 9.9 22239 9.9 98413 1.33 98122 مزاحمت

 29- 1.8 11284 1.2 13924 1.4 99921 نصب عالئم ايمني

 111 1.1 191 1 48 1.11 23 نكات ايمني

ت  - 1.1 4 - - - - مساجد
گروه موضوعا

ي
مناسبت

 
كه در 

ي از زمان ايجاد 
مقطع

س از آن غير فعال 
و پ

ي گردند
م

 

 - 1.1 934 - - - - ويژه مراسم سالگرد ارتحال امام -ارتحال 

در تاريخ  - 3.9 111114 - - - - اطالع رساني.)اطالع رساني/مزاحمت تلفني و ...(
24
/9

/9
  

ت 
به موضوعا

سامانه 
123
 

تاضافه 
شده اس

 

 2 111.1 1299132 111 1981339 111 1182113 جمع
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 3111 نظارت همگانیمرکز 

 

 
 13-29های تعدادپیام در سال

 3111های مناطق و اداره پردازش تعداد پیام تعداد کل پیام سال

89 81119 18234 

83 111299 99412 

88 83292 91894 

82 141991 191912 

21 181981 113144 

21 141929 192122 

29 119122 111423 

22 911191 
 

24 191281 
 

 

 29-29در سال های  3111های تفکیک پیام

 29-29درصد تغییر 29سال 29سال تعداد کل پیام

 11- 39112 82213 هاي ثبت شدهپيام

 91- 39392 29239 راهنمايي و ارشاد

 24- 2911 1412 مزاحمت

 392 818323 28928 تعداد پيام بر اساس وضعيت

 22- 329482 1912119 ضعيتتعداد رخداد و

 29- 49922 181111 پيگيري پيام

 19- 1341891 9181128 كل پيام ها

 

 29-29در سال های  3111تعداد جلسات ارتباط مستقیم مديران شهرداری و شهروندان در سامانه 

 29-29درصد تغییر 29سال  29سال  عنوان

 9 41 44  جمع
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 29-29در سال های  3111از طريق سامانه رسیدگی به درخواست های شهروندان 

 منطقه

 29-29درصد تغییر 29سال  29سال 

 تعداد پیام
رسیدگی 

 شده

درصد 

 سهم
 تعداد پیام

رسیدگی 

 شده
 تعداد پیام سهمدرصد 

رسیدگی 

 شده

درصد 

 سهم

1 9389 9311 23 9191 9242 22 -2 -14 -1 

9 2212 2813 28 2284 2112 29 -14 -12 -9 

2 9911 9918 111 9429 9234 28 -3 -2 -9 

4 2342 2932 28 2141 9882 29 -19 -91 -9 

1 2184 2111 22 9323 9912 21 -11 -11 -4 

9 1181 1191 22 1919 1189 29 4 1 -2 

3 9111 9112 111 1228 1281 22 -9 -9 -1 

8 1421 1492 111 1293 1922 28 -3 -2 -9 

2 893 894 111 321 384 22 -8 -2 -1 

11 1211 1219 111 1114 1421 28 -91 -99 -1 

11 1912 1123 22 1484 1492 29 -8 -11 -9 

19 9993 9133 28 9913 9111 21 1 -2 -4 

12 1113 1114 111 1199 229 23 1 -1 -9 

14 1211 1242 111 1314 1921 29 -12 -19 -4 

11 9191 9119 111 9191 9112 28 -1 -3 -9 

19 1143 1144 111 1199 1129 28 -3 -2 -9 

13 832 899 22 822 822 22 9 -4 -9 

18 1922 1921 111 1484 1491 28 -12 -14 -1 

12 838 893 22 282 829 21 12 2 -8 

91 1112 1492 23 1111 1294 21 1 -3 -3 

91 349 322 111 329 311 29 -1 -1 -2 

99 818 812 22 314 984 29 -13 -91 -4 

 4- 11- 8- 21 29119 23821 22 41911 41122 جمع
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 ديريت بحران شهر تهرانمسازمان پیشگیری و 

 
 

 29-29بهبود سیستم ايمنی و مديريت بحران در سال های 

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 1 111 111 119 پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران  رحال بهره برداري)تعدادتجميعي(

 1 911،111 911111 911111 شهروندان تحت پوشش پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران)نفر(

 14 81 31 91 ارتقاي بانک جامع اطالعات پايه مديريت بحران)درصد(

 19 14 2 1 )تعداد تجميعي(-هاي برخط شتاب نگاري(ه هاي مجهز به سيستم ارتباطي خاص با سازمان )دريافت دادهپايگا

 41 14 11 11 )تعداد(ايستگاه هاي فعال شتاب نگاري

 1 12 12 12 ايستگاه هاي فعال لرزه نگاري)تعداد(

 11 41 21 91 ميزان پيشرفت و تكميل نرم افزار تخمين خسارت زلزله)درصد(

 31 3893 4111 2811 هاي دوام)تعداد(هاي پايدارسازي گروهبرنامه

 19 139 111 419 هاي دوام )تجمعي()تعداد(تشكيل گروه

 11 911 993 141 هاي مديريت بحران ايجاد شده در اماكن حائز شرايط)تعداد(گروه

 49 989 919 121 محالت داراي نقشه تخليه امن)تعداد(

 
 29-29 یو انسان ساز در سال ها یعیشهر در برابر سوانح طب یزسا منيا

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 43 199 111 31 هاي هدف خاص)تعداد(آموزش همگاني گروه

 49 9181 1899 1111 هاي آموزش عمومي براي شهروندان در سال)تعداد(برگزاري دوره

 941 9811 9111 1111 هاي آموزش الكترونيكي بحران برگزار شده در سال)نفرساعت(دوره

 31 294 181 11 گانه در سال)تعداد(99مانورهاي  تخليه امن برگزار شده در مناطق 

 91 9 1 2 ار شده در سال)تعداد(مانورهاي  تخصصي برگز

 11 11 2 9 مانورهاي  تخليه امن برگزار شده  سراسري)تعداد(

 3 41 23.1 21 تهيه نقشه محدوده شناسايي شده مستعد لغزش و فرونشست

 3 2.211 2.128 9.432 مساحت نقشه محدوده شناسايي شده مستعد لغزش و فرونشست تهيه شده)هكتار(

 هاي مستعد لغزش)درصد( ايمن سازي محدوده

بندي  زمين لغزش تهيه  و تائيد بايست به عنوان فاز اول، كار نقشه پهنهابتدا مي

هاي با خطر بسيار زياد اقدام الزم  از سازي  پهنهگردد سپس در خصوص ايمن

هاي مسئول نظير معاونت هاي شهرسازي و معماري، معاونت فني طريق سازمان

 مات شهري صورت گيرد.و عمراني و معاونت خد

 
 29-29های های درون سازمانی سازمان پیشگیری و  مديريت بحران در سالآموزش

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 13 911 181 1191 آموزش اعضاي ستاد مديريت بحران نواحي )نفر(
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 29-29های های برون سازمانی سازمان پیشگیری و مديريت بحران در سالآموزش

 درصدتغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 92 312 911 911 آموزش همگاني در سطح محالت )كارگروه(

 11 411 411 283 آموزش اصول آمادگي در برابر زلزله در مدارس )دوره(

 11 111 111 121 هاي اوليه )دوره(آموزش امداد و كمک

 92 181 448 231 هاي دوام )گروه(آموزش اطفاء حريق به گروه

 2 91 11 41 هاي دوام )گروه (هاي اوليه به گروهآموزش عمليات امداد و كمک

 91 49 21 29 آموزش روانشناسي بحران به گروه دوام)گروه (

 99 111 21 911 هاي مديريت بحران)مجتمع مسكوني(ه مشاركت مردم در اجراي طرحتوسع

 11 141 193 921 تجاري ( –هاي مديريت بحران)مجتمع اداري توسعه مشاركت مردم در اجراي طرح

 41 14 11 91 هاي مديريت بحران )بيمارستان(توسعه مشاركت مردم در اجراي طرح

 

 29-29های حران سالبرنامه آموزشی مديريت ب

 عنوان برنامه آموزشی

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال 

ميزان اجراي 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش ديده

ميزان اجراي 

 برنامه

اد تعداد افر

 آموزش ديده

ميزان اجراي 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش ديده

ميزان اجراي 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش ديده

سمينار آموزشي مديريت 

 بحران
121 4111 411 11881 491 12811 14 93 

كارگاه آموزشي تقويت 

 بحرانديدمديريت
19 9181 12 9191 99 9481 13 13 

كارگاه تخصصي سامانه 

 (ICSي حادثه)فرمانده
91 411 91 191 911 4911 211 311 

آموزش مربيان آموزشگر 

(TOT) 
- - 1 21 1 41 1 22 

ميزي حمل كارگاه مانور دور

 و نقل اضطراري
2 21 4 191 9 181 11 11 

هاي آموزش تخصصي گروه

 ايحرفهنيمه
- - 49 9811 911 4911 411 11 

 

 29-29های گیری و مديريت بحران در سالهای دوام سازمان پیشهای گروهفعالیت

 درصدتغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 19 139 111 419 هاي دوام )گروه(تعداد گروه

 2 99911 91411 99111 جذب داوطلب )نفر(

 19 1921111 1114111 1111111 هاي آموزشي )نفرساعت(برگزاري دوره

 19 139 111 419 هايداري گروهتجهيز به ابزار و امكانات مورد نياز و پا

 9 99411 91191 48911 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماكن )نفر ساعت(

 9 981 994 141 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماكن)گروه (

 11 911 993 141 تعداد گروه مديريت بحران اماكن

 11 911 993 111 هاي مديريت بحران)گروه(آموزش گروه

 11 911 993 141 آموزش ساكنان اماكن )مكان(
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 29معاونت پیشگیری وکاهش خطر پذيری درسال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحرانلیست پروژه

ف
ردي

 

 پروژهعنوان 

 واقعی

هزينه پروژه
 

ن ريال(
) میلیو

 

ی
ت فیزيک

شرف
صدپی

در
 

 توضیحات

 تاريخ تاريخ زمان

 پايان شروع پروژه

 111 1911 1221 1222 اوليه تهيه نرم افزار هشدار سريع زلزله قسمت مركزي 1
 

 31 891 1221 1224 ماه 11اوليه تدوين سند مديريت خطر حوادث و باليا در محالت شهر تهران 9
 

2 
خريد و نصب و راه اندازي سيستم ارتباطي ايستگاه هاي سامانه هشدار 

 سريع زلزله شهر تهران

اوليه قرارداد 

 ماه 4
1222 1224 1289 111 

 

 

  دفتر فنی و عمرانی -معاونت پیشگیری و کاهش خطر پذيری -های سازمان پیشگیری و مديريت بحرانلیست پروژه
 

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

هزينه
شده 

ی 
ش بین

ی پی
پروژهها

ها )هزار ريال(
ی 

ت فیزيک
شرف

صد پی
در

 

 توضیحات

 تاريخ تاريخ زمان

 پايان شروع پروژه

 91      1222    راي پايگاههاي جديد االحداث و نيمه كاره توسط مناطقنظارت بر اج 1

نظارت بر اجراي پايگاههاي 

جديد االحداث و نيمه كاره 

ميانگين درصد  -توسط مناطق

پيشرفت پايگاه ها كه از سال 

شروع شده تا پايان سال  1222

و تا  11.2ميزان  درصد 1222

 91ميزان  1224پايان سال 

 ست درصد بوده ا
 

 )امانی(29معاونت پدافند غیر عامل درسال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحرانلیست پروژه

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

هزينه
شده 

ی 
ش بین

ی پی
پروژها

ه
ها )هزار ريال(

ی 
ت فیزيک

شرف
صد پی

در
 

 توضیحات

 تاريخ تاريخ زمان

 پايان شروع پروژه

 11 اماني 1224/19 1224/1 يک سال تهيه طرح پدافند غيرعامل شهر تهران 1
 

9 

شناسايي و تعيين وظايف سازمان ها و نهادهاي موثر در مديريت 

تاي ظرفيت سازي و هم بحران، ايمني و پدافند غيرعامل  در راس

 افزايي سيستم مديريت بحران شهر

 21 اماني 1224/19 1224/1 يک سال
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 29معاونت آمادگی در سال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحرانلیست پروژه

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

جام شده 
هزينه ان

ن ريال(
)میلیو

ت 
شرف

صد پی
در

 
 

  توضیحات
 تاريخ پايان تاريخ شروع زمان پروژه

   81   1224/19 1224/1 يک سال  تجهيز اداري و رفع نقص پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران  1

9 
پايگاه هاي پشتيباني  تعمير و نگهداري تجهيزات امداد و نجات

 مديريت بحران مناطق
   111   1224/19 1224/1 يک سال 

   82   1224/19 1224/1 يک سال  سازماندهي جلسات فصلي ستادهاي مديريت بحران مناطق 2

   81   1224/19 1224/1 يک سال  برگزاري مانورهاي عمومي و تخصصي 4

 

 ر تهران تعداد پارسل ها در پهنه های گسلی در شه

 29سال  منطقه 29سال  منطقه

1 3389 19 1 

9 4133 12 92 

2 1299 14 1 

4 1219 11 241 

1 2114 19 1 

9 1981 13 1 

3 432 18 1 

8 1 12 1 

2 1 91 9483 

11 1 91 92 

11 1 99 1931 

 91242 جمع 

 

 طرح مدرسه آماده )ارتقای آمادگی و ايمنی مدارس( 

 29سال  عنوان

 491 مديران مدارس )مدرسه( دوره آموزشي مديريت بحران ويژه

 411 دوره آموزشي مديريت بحران ويژه پرسنل مدارس )نفر(

 411 بازديد و تكميل سند مخاطرات مدارس )مدرسه(

 4811 برگزاري دوره آموزش اردوگاهي مديريت بحران دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه )نفر(

 شده است آغاز 1224اجراي فعاليتهاي اين طرح از سال  -

 

 های دوام و ايمنی در محالتهای خانهبرنامه ها و فعالیت

 درصد تغییر 29سال  عنوان

 بازپيرايي

 )به روز رساني اطالعات اعضاء خانه ها )نفر( 
 و با ادغام خانه هاي دوام و خانه هاي ايمني در محالت آغاز شده است. 1224اجراي فعاليتهاي اين طرح از سال  9111
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 مطالعات وبرنامه ريزی شهرتهرانمرکز 
 
 

 29ی آموزشی سالهاکارگاه های داخلی و بین المللی، جشنوارههابرگزاری همايش

 تاريخ برگزاری عنوان رديف

 24/9/9 نقش دستگاه هاي نظارتي در اجراي طرح هاي توسعه شهري  1

 24/9/19 روش هاي تأمين پاركينگ محلي در بافت فرسوده  9

 24/9/92 له سوزها و روشهاي استحصال انرژي از پسماندهاي شهري نشست زبا 2

 24/9/21 هاي خاكيپايدارسازي شيرواني دستورالعمل انتخاب روش 4

 24/2/91 زيبا سازي شهري ، مديريت يكپارچه و مشاركت عمومي  1

 24/2/93 رويكردهاي توسعه و مكان يابي آرامستان هاي جديد براي شهر تهران  9

 24/2/2 فناوريهاي نوين در برنامه ريزي حمل و نقل شهري  3

 24/4/21 سنجش عملكرد كاركنان : بررسي تجارب ساير سازمان ها 8

 24/1/3 كاهش سهم موتور سيكلت در سفرهاي درون شهري تهران 2

 24/1/14 بازار تهران . آسيب هاي  اجتماعي پيرامون 11

 24/9/4 مديريت شهريتحليل ذينفعان و كاربرد آن در  11

 24/9/8 ارائه مدلهاي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در شهرداري تهران 19

 24/9/91 احياي ارزشهاي زيبايي شناسانه در پروژهاي عمراني موجود شهر تهران 12

 24/8/1 مديريت به هم پيوسته آب شهري و فضاي سبز 14

 24/8/19 زهكشي و روسازي هاي آسفالتي  11

 24/8/12 كارگاه روش تحقيق 19

 24/8/12 روش هاي مديريت تعارض در طرح هاي توسعه شهري  13

 24/8/94 آينده پژوهي در مديريت شهري   18

 24/8/91 رسانه و شهر مجازي 12

 24/8/21 آسيب شناسي  ماده صد قانون شهرداري ها 91

 24/2/4 گانه  99همايش دستاوردها و تجارب پروژهاي مناطق  91

 24/2/3 نشست هاي آشنايي با نظام نامه مهندسي ارزش مرحله اول  99

 24/2/92 نشست هاي آشنايي با نظام نامه مهندسي ارزش مرحله دوم  92

 24/2/2 ساخت و ساز در نواحي گسلي 94

 24/2/19 واكاوي تجربه شهرداري تهران در حوزه ي مديريت استعدادها و جانشين پروري 91

 24/2/98 ر گران آلودگي هوا مسئوليت اجتماعي شهروندان و نهادهاي مسئولبا 99

 24/11/99 بازشناسي رويكرد حق انتقال توسعه در طرح هاي توسعه شهري 93

 24/11/21 كارگاه آينده پژوهي در سيستم مديريت شهري 98

 24/11/4 تجارب جهاني پايش طرح هاي توسعه شهري 92

 24/11/1 هرزيرسازي و معابر ش 21

 24/11/11 تبيين الزامات و مدلهاي پياده سازي 21

 24/11/11 بهاي خدمات مديريت پسماند در شهر تهران  29

 24/19/19 تبديل ميدان مركزي ميوه و تره بار به قطب اقتصادي، راه كارها و چالش ها 22

 24/11/12 پياده سازي رويكر پياده مداري در محالت شهري  24
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  29وترجمه کتاب متون ادبیات دانش تخصصی در حوزه مديريت شهری سال ف تالی

 عنوان کتاب رديف
 درصد

 پیشرفت

 111 ارتقاء و باز طراحي سند راهبردي برج ميالد منطبق با سند تحول به سوي تعالي و طرح تحول جامع و استخراج چک ليست هاي نظارتي 1

 111 شهر تهران امنيت اجتماعي كودكان در فضاهاي عمومي 9

 111 سند راهبردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 2

 111 نرخ سفرسازي كاربريهاي شهر تهران 4

 111 نقشه راه تحول گروه  اقتصاد شهري و درآمد پايدار 1

 111 ابرشهرها، فرم شهري، حكمروايي و پايداري 9

 111 هاي خاكي و تدوين راهنماي عمومي انتخاب روش مناسبنيارزيابي و مقايسه روشهاي متعارف پايدارسازي شيروا 3

 111 توسعه و تعالي فرهنگي و اجتماعي ، مبتني بر طرح 19الگوي مداخله در منطقه  8

 111 )طرح نظام ايجابي محور ساختن مسجد در شهر تهران( الگوي مسجد محوري 2

 111 ريايستگاه هاي انتقال پسماند راهنمايي براي تصميم گي 11

 111 1بازآرايي مناسبات مالي دولت و شهرداري ها  جلد  11

 111 بررسي ضوابط و روش هاي تامين پاركينگ در شهر تهران با اولويت پاركينگ هاي مكانيزه 19

 111 1جلد -بررسي و ارزيابي شاخص ها و حوزه هاي كالن اقتصاد ايران 12

 111 9جلد -الن اقتصاد ايرانبررسي و ارزيابي شاخص ها و حوزه هاي ك 14

 111 2جلد -بررسي و ارزيابي شاخص ها و حوزه هاي كالن اقتصاد ايران 11

 111 4جلد -بررسي و ارزيابي شاخص ها و حوزه هاي كالن اقتصاد ايران 19

 111 1جلد -بررسي و ارزيابي شاخص ها و حوزه هاي كالن اقتصاد ايران 13

 111 برنامه ريزي كاربري زمين 18

 111 برنامه ريزي و تمركز زدايي : فضاهاي رقابتي براي فعاليت هاي عمومي در كشورهاي جنوب 12

 111 پيش نويس آيين نامه مديريت ايمني بازار تهران 91

 111 پيش نويس آيين نامه مقابله با دستفروشي ، بساط گستري و دوره گردي در شهر تهران 91

 111 ندهي و توسعه ميادين ميوه و تره بار شهر تهرانپيش نويس دستورالعمل ساما 99

 111 پيش نويس دستورالعمل مميزي ايمني بازار تهران 92

 111 پيش نويس سند سياست گذاري و مديريت توسعه اراضي بوستان واليت 94

 111 ر ميادين ميوه و تره بار شهر تهرانپيش نويس مجموعه دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي كنترل كيفيت محصوالت كشاورزي عرضه شده د 91

 111 تبديل متن محاوره اي پنل هاي جشنواره هفتم و ويراستاري آنها 99

 111 توسعه اجتماعي در شهر تهران 93

 111 توسعه شهري؛منطق تهيه برنامه ها 98

 111 توسعه اقتصادي و زير ساخت -تهران به سوي عدالت و شكوفايي  92

 111 توسعه حمل و نقل و توريسم-وي يک زندگي جديد تهران به س 21

 111 حمل و نقل و توسعه -تهران در مسير زندگي نو 21

 111 فارسي 1جلد-آموزشي( -چشم انداز شهرهاي پايدار آينده ايران سمپوزيوم )پژوهشي  29

 111 و كنفرانس مديريت شهري )جايزه جهاني تهران(چكيده مقاالت پذيرفته شده هفتمين جشنواره بين المللي برترين پژوهش و نوآوري  22

 111 چكيده مقاالت پذيريفته شده كنفرانس هشتمين جشنواره بين المللي برترين پژوهش و نوآوري و دومين كنفرانس مديريت شهري 24

 111 چكيده مقاالت دومين كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي 21
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 عنوان کتاب رديف
 درصد

 پیشرفت

 111 حكمروايي خوب نهادسازي براي توسعه آموزه هايي از سطح ملي تا شهري و تجربه اي از ايران 29

 111 دستنامه راهنماي مديران شهري 23

 111 سند راهبردي اراضي عباس آباد به انضمام مطالعات پايه 28

 111 سند راهبردي آسمان نماي اراضي عباس آباد )به انضمام مطالعات پايه( 22

 111 سند سياست گذاري و هدايت توسعه اراضي بوستان واليت 41

 111 سوزاندن زباله جامد شهري و استحصال انرژي ازآن 41

 111 سومين همايش شوراها و مديريت محلي 49

 111 جلد 99-شناسايي حوزه مداخله پيشنهادي در طرح جامع شهر تهران به تفكيک مناطق  42

 111 نطقه خاورميانه و شمال آفريقاشهرهاي اسالمي در م 44

 111 شهرهاي در حال جهاني شدن تجارب آسيايي و هنر جهاني بودن 41

 111 طراحي ، ساخت و اجراي پروژه درياچه شهداي خليج فارس)چيتگر( 49

 111 (Trip Generationهاي مختلف زميني در تهران )طراحي مدل تعيين نرخ سفرسازي فعاليت 43

 111 اهنماي روانشناسي حمل و نقل و ترافيکكتاب ر 48

 111 شناسي چند زبانه  مطالعات شهر اسالميمأخذ 42

 111 "اقتصاد مقاومتي و مديريت شهري"مجموعه مقاالت مربوط به همايش  11
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 41 توليد انرژي از شيرابه هاي مراكز دفن پسماند و آثار زيست محيطي آن 99

 41 اخص آلودگي هواي شهر تهرانجمع آوري، دسته بندي و تحليل مطالعات ش 93

 41 رابطه متقابل سالمت عمومي و حمل و نقل شهري  98

 41 روش هاي كار آمد مديريت كيفيت هوا در شهرهاي جهان 92

 41 هاي فرسوده شهر تهران )مفاهيم و ابعاد(رويكرد بازآفريني شهري در مواجهه با بافت 21

 41 شهرداري فرهنگي -هاي اجتماعيزنان و فعاليت 21

 41 سرمايه ي روانشناختي و شناخت مولفه هاي آن 29

 41 شاخص هاي رصد وضعيت حمل و نقل عمومي  22

 41 هاي رفع آنزا در بازار تهران و راهبردها و سياستعوامل بحران 24

 41 هاي ناكارآمد شهريفراتحليل تجارب جهاني در مواجهه با بافت 21

 41 هاي فرسوده در ايرانجهه با بافتفراتحليل تجارب موا 29

 41 قوانين و مقررات ناظر بر حمل و جابجايي بار و كاال در شهر 23

 41 كاربرد آب هاي بازيافتي به عنوان منابع آب نامتعارف در فضاي سبز شهر تهران و ساير خدمات شهري 28

 41  كاربرد آسفالت رنگي در معابر شهر تهران 22

 41  هاي شهريپذيردر كنترل كميت و كيفيت روانابنفوذ ازيكاربرد رو س 41

 41  مباني و اصول كاهش خطر پذيري لرزه اي تهران 41

 41 مديريت استعدادها در نظام منابع انساني 49

 41 مديريت بافت تاريخي شهرها با تأكيد بر الزامات فرهنگي و اجتماعي 42

 41  شهريهاي عمران مديريت كيفيت در پروژه 44

 41 مديريت منطقه كالنشهري تهران 41

 41 شهر(1مطالعات تطبيقي راهكارهاي مقابله بهبود وضعيت محيط زيست كالن شهر هاي موفق دنيا )حداقل  49
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 درصدپیشرفت عنوان گزارش رديف

 41 مطالعات تطبيقي سياستها و راهكارهاي مديريت پارک حاشيه اي  43

 41 نل ها در برابر آتش سوزيمطالعه تايمني تو 48

 41 هاي زيباسازي شهري)لندن، سانفرانسيسكو، سيدني، استانبول، كواالالمپور(مطالعه تطبيقي سياست 42

 41 ها خصوصيات و اجزاء عملكردي سيستم هاي حمل و نقل عمومي مناسب براي شهر تهرانمعرفي سيستم 11

 41 ت محيطي ساختمان هامعيارها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد زيس 11

 41 نظري بر الگوها و استراتژي هاي نوين قيمت گذاري خدمات عمومي در حوزه شهر 19

 41 هاي سطحي شهريآوري و هدايت روانابنقش و اهميت تأسيسات كنترل رواناب در شبكه اصلي جمع 12

 41 نگاهي به الگوهاي اقدامات زيست محيطي 14

 31 قصدگردشگري، تجهيز م    11

 31 اولويت بندي روش هاي حفاظتي شهروندان با هدف آگاه سازي مردم براي آمادگي در برابر وقوع سوانح   19

 31 تبيين اصول طراحي ميان افزا در بافت هاي فرسوده و ارائه راهكار براي آن   13

 31 مباني و مفاهيم تاب آوري شهري )مدل ها و الگوها(    18

 31 وسعه نظام پيشنهادها در شهرداري تهرانارزيابي و ت 12

 31 شهر تهران ارزيابي تاثير قوانين موجود بر حريم كالن 91

 31 اصول و فنون مستندسازي سوانح طبيعي 91

 31  اصول و معيارهاي كاربري اراضي شهري براي كاهش پيامدهاي بالياي طبيعي 99

 31 بهبود ايمني آنها در شهر تهرانالزامات ايمني جرثقيل هاي برجي و چگونگي  92

 31 آسيب شناسي مديريت روستاهاي حريم كالن شهرها 94

 31 آلودگي هوا و نقش مديريت شهري در آن 91

 31 بررسي اثرات تغييرات اقليم بر محيط زيست شهر تهران 99

 31 بررسي تجربه اتاق مادر و كودک در پايانه هاي مسافربري 93

 31 حقوقي شهروندان ناتوان از منظر شهري  بررسي جايگاه 98

 31 بررسي مراكز دسته بندي بار شهري در ساير شهرهاي دنيا 92

 31 بررسي تطبيقي الگوهاي حكمراني جهت ارتقاء سالمت اداري در شهرداري تهران 31

 31 تبيين اهميت و نقش برنامه ريزي شهري بر سيماي شهر تهران 31

 31 هاي توسعه شهري در تأمين منابع مالي طرح جامع تهرانان طرحورتبيين سهم بهره 39

 31 تهيه طرح هاي شهري با رويكرد بازاريابي اجتماعي 32

 31 جايگاه و تاثير بعد زمان در برنامه ريزي و طراحي شهري 34

 31 فرهنگي شهرداري-هاي اجتماعيجوانان و فعاليت 31

 31 هاچابكي سازماني الزامات و فرآيند 39

 31 حقوق مالكيت در طرح هاي توسعه شهري 33

 31 ( TRIZخالقيت شناسي سازماني و مهندسي نوآوري) 38

 31 كارهاي ساماندهي آنفروشي در شهر تهران و راهدست 32

 31  هاي آسفالتيروش هاي پيشگيري از وقوع ترک هاي طولي در روسازي 81

 31 هاداري منهولهاي مناسب اجرا و تعمير و نگهروش 81

 31 مطالعه موردي پل طبقاتي صدر –هاي شهري هاي نوين ساخت پلروش 89

 31 روشهاي تأمين پاركينگ محله اي در بافت فرسوده شهر تهران 82

 31 فرهنگي شهرداري-هاي اجتماعيسالمندان و فعاليت 84

 31 شهر يادگيرنده 81

 31 وضعيت امكانات و خدمات شهري در نظر شهروندان (: بررسي1كيفيت زندگي در شهر تهران ) 89

 31 (: بررسي وضعيت حمل و نقل شهري در نظر شهروندان9كيفيت زندگي در شهر تهران ) 83

 31 (: بررسي وضعيت اشتغال و شرايط اقتصادي در نظر شهروندان2كيفيت زندگي در شهر تهران ) 88

 31 ضعيت خانواده در نظر شهروندان(: بررسي و4كيفيت زندگي در شهر تهران ) 82

 31 ها در نظر شهروندان(: بررسي وضعيت تفريحات و سرگرمي1كيفيت زندگي در شهر تهران ) 21

 31 (: بررسي وضعيت سالمت و بهداشت و درمان در نظر شهروندان9كيفيت زندگي در شهر تهران ) 21

 31 زيست در نظر شهروندان(: بررسي وضعيت محيط 3كيفيت زندگي در شهر تهران ) 29

 31 مباني آموزشي ويژه رانندگان سرويس مدارس  22
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 درصدپیشرفت عنوان گزارش رديف

 31 فضاهاي سبز شهر تهران Xeriscaping) معرفي و امكانسنجي استفاده از روش كم آبياري زريسكيپينگ) 24

 31 تهران هاي ارتقاء آن در كالن شهرمقدمه اي بر هنر شهري و سياست 21

 31 ي موردي چهار فرهنگسرا(هاي تجاري فرهنگسراهاي شهر تهران)مطالعهنيازسنجي اجتماعي و ساماندهي كاربري 29

 31 وضعيت ورزش زنان در شهر تهران 23

 81 چالش سازمان ها در مواجهه با نيروهاي دانشي 28

 81 دانشگاه سازماني، مفاهيم و الزامات 22

 21 در ساختمان هاي بلندمرتبه امدادرساني  111

 21 بررسي الگوي محلي جلب مشاركت شهروندان در ورزش همگاني بر اساس خوشه بندي محالت شهر تهران  111

 21 بررسي نقش فضاهاي عمومي در افزايش حس تعلق به محله ) بررسي تطبيقي دو مورد از محالت تهران(  119

 21 يسک در برنامه يزي شرايط اضطراري جايگاه تعديل خطر و ارتباطات ر  112

 21 امنيت اجتماعي و زنان در شهر تهران  114

 21 هاها و محدوديتبازيافت و استفاده مجدد از رواناب: بررسي پتانسيل 111

 21 بررس نگرش شهروندان به توزيع عدالت در حوزه ماموريتي شهرداري تهران 119

 21 بر محيط زيست شهري PM11بررسي اثرات ذرات معلق  113

 21 بررسي پديده دستفروشي در شهر تهران و پيامدهاي آن بر ارايه خدمات شهري 118

 21 سامانه تندروي تهران 3بررسي كارايي فيزيكي ايستگاههاي و ناوگان خط  112

 21 بررسي تطبيقي طرح جامع شهر تهران با سياست ها و اصول رشد هوشمند شهري 111

 21 جايگاه آينده نگاري و آينده پژوهي در مديريت بحران شهريبررسي  111

 21 بررسي عملكرد مديريت محله در شهر تهران 119

 21 تأثير سياست هاي قيمتي خدمات حمل ونقل بر رفتارهاي سفر شهروندان  112

 21 تحليل الگوي معاصر سياست گذاري كالنِ شهر تهران 114

 21 ساس راهبرد سرمايه اجتماعيتوانمندسازي كاركنان برا 111

 21 روشهاي تأمين پاكينگ اختصاصي با اولويت پاركينگ مكانيزه 119

 21 رهبري زهرآگين 113

 21 سكوت سازماني 118

 21 ضوابط توليد آسفالت و راهكارهاي بهبود كيفيت توليد آن 112

 21 عوامل تعيين كننده ميزان احساس تعلق به محله در شهر تهران 191

 21 مصرف و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي آن در شهر تهران 191

 21 گرفتگي معابر شهرينقش راهكارهاي مديريت رواناب در رفع آب 199

 21 ها در مديريت شهرينقش سمن 192

 

 29درسالطالعات و برنامه ريزی شهر تهران های مرکز مزمان صرف شده برای انجام فعالیت

 جمع)نفرساعت( نفر عنوان

 114811 111 24هاي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران درسالزمان صرف شده براي انجام فعاليت

 

 11-29های ای مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سالعملکرد بودجه

 سال
 بودجه عمرانی)میلیون ريال( بودجه جاری )میلیون ريال(

 های عمرانیهزينه اعتبار مصوب ی جاریهاهزينه اعتبار مصوب

83 111 489 111111 82894 

88 121 121 111111 48911 

82 1 1 31111 22929 

21 13984 1921 49182 49191 

21 9333 9211 122129 18221 

29 11921 2829 23111 12339 

22 11918 11113 121111 82221 

24 11291 8321 119111 111111 
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 29های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال هلیست پروژ
ف

ردي
 

ن پروژه
عنوا

 

ج 
خرا

ست
ت ا

العا
اط

ی
ج/خروج

شده)نتاي
ی 

ها

پروژه(
ت 

مديري
 

ل
سا

شرو 
خ 

تاري
ن ع

خ پايا
تاري

 

صد 
در

یپ
ت

شرف
 

ل
سا

 

ی 
ص

ص
خ

حوزه ت

ی)بهره بردار(
شهردار

 

1 

بررسي ميزان رضايت شغلي 

و ميزان رضايت كاركنان از 

مديريت شهري تهران و 

 عوامل موثر بر آن

 ارائه راهكارها و پيشنهادات -

ي
توسعه منابع انسان

 

24
 24/2/2

 21/2/2
 

111
 

ل منابع 
اداره ك

ي
انسان

 

9 

خلفات اداري بررسي علل ت

كاركنان شهرداري تهران از 

منظر هيات هاي رسيدگي 

 به تخلفات

 تحليل پرونده هاي موجود در اداره كل تخلفات اداري  -

 علل و عوامل بروز تخلفات اداري -

 عوامل موثر بر تخلفات در شهرداري تهران -

 انواع تخلفات در شهرداري -

 راهكارهاي مقابله با تخلفات -

 ه مقابله با تخلفاتايين نام -

ي
توسعه منابع انسان

 

24
و

21
 24/2/11

 21/2/21
 

21
 

ي
ت توسعه منابع انسان

معاون
 

2 

راه و روش تامين مسكن 

پرسنل شهرداري با تاكيد 

بر بخش خصوصي)كوچک 

 مقياس(

 هاي ستاد ساماندهي مسكن كاركنانفاز اول: بررسي تاريخچه و فعاليت

هاي )مستندات باالدستي( ها، قوانين، اهداف و طرحسياستفاز دوم: بررسي مستندات مربوط به 

 شهرداري تهران در زمينه تامين مسكن كاركنان

 هاي انجام شده در حوزه تامين مسكن پرسنل و ارزيابي خروجي آنهافاز سوم: بررسي اقدامات و پروژه

 فاز چهارم: ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكل مسكن كاركنان

هاي شناسايي شده از كاركنان به منظور سياستي و اجرايي مختص هر يک از گروه طراحي بسته -

 پوشش منطقي و حداكثري مطابق با نياز هر گروه

ارائه راهكارهاي اصالح وضعيت روش هاي تامين مسكن موجود و سامان دهي طرح هاي نيمه تمام و  -

 نمودن مشكالت آنهامرتفع

 سازي باشد.ها قابل اجرا و پيادهورت موازي و مكمل تعاونيارائه راهكارهاي جديد كه به ص -

ي
توسعه منابع انسان

 

24
و

22
 24/11/11

 

21/1/11
 

111
 

ي تهران
ل رفاه شهردار

اداره ك
 

4 

نيازسنجي آموزشي 

كاركنان مركز مطالعات و 

برنامه ريزي شهر تهران و 

برگزاري دوره هاي آموزشي 

 مد نظر

آموزشي مشاغل مركز مطالعات به تفكيک مديران و كارشناسان و در تدوين گزارش نهايي نيازسنجي  -

 قالب سه سرفصل دوره هاي بدو ورود، عمومي و تخصصي

ي
توسعه منابع انسان

 

24
و

21
 24/2/18

 21/9/19
 

91
 

ي 
ش  شهردار

اداره آموز

تهران
 

1 

بررسي روش بهينه متناسب 

سازي حجم نيروي انساني 

در شهرداري تهران)كوچک 

 مقياس(

 زارش انواع روش هاي علمي بهينه سازي حجم نيروي انساني در سازمان هاگ-

گزارش تجارب اجرا شده روش هاي علمي بهينه سازي حجم نيروي انساني در ايران و جهان و احصاء -

 مزايا و معايب آن

 بررسي تفاوت تجربه اجراي روش ها در ايران و جهان و ارائه مزايا و معايب هردو- 

ا و معايب تجارب انجام شده در خارج از كشور و چرائي عدم انجام آن در ايران و امكان گزارش مزاي-

 سنجي اجراي اين روش ها در ايران

 ارائه الزامات و تبعات اجراي اين روش ها در ايران- 

ي
توسعه منابع انسان

 

24
 24/1/21

 24/8/21
 

111
 

ي
ل منابع انسان

اداره ك
 

9 

طراحي و اجراي نظام 

لكرد كاركنان مديريت عم

 در شهرداري تهران

تشريح متدلوژي طراحي و استخراج شاخصهاي مربوط به اهداف و وظايف فردي به همراه تعيين منابع -

 ارزيابي هر يک از آنها

 طراحي چارچوب فرمهاي مورد نياز-

 طراحي نحوه ارتباط مديريت عملكرد كاركنان با ساير زيرسيستمهاي منابع انساني اعم از جذب،-

آموزش، پرداخت و ... به همراه اصالح در دستورالعملها و فرمهاي موجود و تعيين نقشه دقيق ارتباطات 

 زيرسيستمها در وضعيت بهبود يافته

 تها و با لحاظ نمودن تمام جزئياتسازي فرآيند مديريت عملكرد از ابتدا تا ان دستورالعمل اجرا و پياده-

تلف اعم از مديران، ارزيابان، عموم كاركنان، راهبران سيستم طراحي آموزشهاي الزم براي سطوح مخ-

 مديريت عملكرد و ...

هاي فرهنگسازي براي اجراي هر چه بهتر آن گزارش اجراي آزمايشي نظام در يكي از  طراحي بسته-

 مناطق و تهيه مستندات مورد نياز

در تعامل با واحدهاي متولي اعم  ارائه طرح نهايي پس از اصالحات مورد نياز پس از اجراي آزمايشي و-

 از معاونت منابع انساني، ارزيابي عملكرد سازماني و ...

ي
توسعه منابع انسان

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي
ت توسعه منابع انسان

معاون
 

3 

بررسي تطبيقي 

(Benchmark وب )

سايت هاي شهرداري هاي 

منتخب جهان با شهرداري 

 تهران)كوچک مقياس(

هاي شكلي و محتوايي سايت هاي شهرداري هاي  پژوهش متضمن نحوه ساماندهي و ويژگي خروجي

منتخب است كه مي تواند به منظور بررسي مقايسه اي و الگوبرداري مورد استفاده مسئولين شهرداري 

 تهران قرار گيرد

ي
توسعه منابع انسان

 

22
و

24
 22/19/94

 

24/3/1
 

111
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر 
ريز

تهران
 

8 

بررسي ديدگاه خبرگان در 

رابطه با راهكارهاي مواجهه 

با مشكالت حوزه ي منابع 

انساني در شهرداري 

تهران)مسائل حوزه 

 آموزشي()كوچک مقياس(

 انتخاب مدل پيشنهادي مدل نيازسنجي آموزشي در شهرداري تهران

 در رابطه با آموزش در شهرداري تهران swot دوين جدول-

 اي خبرگان براي انتخاب مدل بهينهتشكيل پنل ه-

ي
توسعه منابع انسان

 

22
و

24
 24/9/99

 24/2/11
 

111
 

ي تهران
ش شهردار

اداره آموز
 

2 

عارضه يابي نظام ارزشيابي 

عملكرد كاركنان شهرداري 

 تهران)كوچک مقياس(

 اصالح ساختار ارزيابي عملكرد شهرداري تهران-

ي
توسعه منابع انسان

 

22
و

24
 22/4/91

 24/1/21
 

111
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر تهران
ريز
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11 

هاي بازنگري و بازطراحي مدل شايستگي

ابي و عمومي مديران،مهندسي كانون ارزي

نفر از مديران  191اجراي كانون براي

 شهرداري تهران

مدل -آسيب شناسي وضعيت موجود مدل شايستگي هاي عمومي مديريتي،  گزارش-

 شايستگي باز طراحي شده ارزشيابي مديران

 مدل توسعه و توانمندسازي مديران--

 نحوه ارزشيابي برنامه توسعه مديران نظام نامه -

 و توسعه مديران شهرداري تهران سامانه توانمندسازي-

 عمومي، ارزيابي و توانمندسازي نظامنامه بازنگري مدل شايستگي هاي -

ي
توسعه منابع انسان

 

22
و

24
و

21
 

24/3/8
 21/4/8
 

21
 

ي و 
ل ارزشياب

اداره ك

ي مديران
كارگزين

 

11 

سنجش وضعيت سالمت و فساد اداري در 

شهرداري تهران و علت شناسي فساد اداري 

 در آن

شناسي فساد اداري شهرداري تهران )معاونتهاي شهرداري تهران و سه منطقه  گونه-

 شهرداري( 

 هاي حقوقي، مديريتي، سازماني، فردي و ... بررسي علل و عوامل بروز فساد به تفكيک حوزه-

پذير در شهرداري تهران )معاونتهاي شهرداري تهران و سه  شناخت گلوگاهها و نقاط آسيب-

 نويس اليحه ارتقاء سالمت در شهرداري تهران كارفرما(دوين پيش منطقه منتخب

 ها الزم در خصوص مقابله با فساد اداري تدوين دستورالعمل-

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

24
و

21
 24/2/98

 21/3/98
 

41
 

ي و 
ت ادار

ستاد ارتقاء سالم

مبارزه با فساد
 

19 

بررسي تطبيقي الگوهاي حكمراني جهت 

با فساد در شهرداري ها و استخراج  مبارزه

شاخص هاي متناسب با الگوي پيشنهادي) 

 كوچک مقياس(

ارائه مدل مفهومي )شناسايي متغييرهاي پژوهش، روابط، جهت و تاثير مثبت و يا منفي -

 ها(استخراج ابعاد مولفه ها و شاخص هاي حكمراني در مدل پيشنهاديآن

ي 
ت ها

زيرساخ

ي و توسعه 
مديريت

ي
شهر

 

24
 24/9/14

 24/11/21
 

111
 

ت 
ستاد ارتقاء سالم

ي و مبارزه با 
ادار

فساد
 

12 

 123مطالعه تطبيقي سامانه مديريت شهري 

با ساير الگوهاي مشابه در كالنشهرهاي موفق 

 جهان

 123گزارش تحليلي و مقايسه اي وضعيت فعلي سامانه مديريت شهري  -

 123مدل بهينه سامانه مديريت شهري  -

 هاي فرآيندي، ساختاري و تكنولوژيكي استقرار مدل جديدو زيرساخت الزامات -

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

24
و

21
 24/3/11

 21/2/11
 

91
 

ي، 
ت برنامه ريز

معاون

ي و امور شورا
توسعه شهر

 

14 
روند شناسي و آينده پژوهي مديريت جهادي 

 در شهرداري تهران

) در  1284ت مديريت شهري بعد از انقالب تا سال گزارش مروري بر روند پيدايش و تحوال-

 قالب نمودار، اينفو گراف، آمار و جداول كارشناسي(

)  1224 - 1284گزارش مروري بر روند پيدايش و تحوالت مديريت شهري طي سال هاي -

 در قالب نمودار، اينفو گراف، آمار و جداول كارشناسي(

 ي تهران گزارش بررسي و تحليل الگوي مديريت شهر-

 (1224-1284ضعيت موجود شهر تهران)طراحي مدل مديريت شهري و-

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي 
ت و برنامه ريز

مركز مطالعا

شهر تهران
 

11 
طراحي مدل تطبيقي سازمان هاي بازرسي و 

 نظارت بهينه بر عملكرد مديريت شهري

لعه تطبيقي نحوه عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارتي در شهرداري پنج گزارش بررسي مطا-

 كالنشهر منتخب توسط كارفرما

گزارش بررسي شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد و بررسي درجه توسعه يافتگي -

 هريک از مدل هاي بازرسي در پنج كالنشهر انتخابي

 ادارات بازرسي شهرداري تهران گزارش شناخت و آسيب شناسي شرح وظايف و فرايندهاي-

 موجود مدل بازرسي شهرداري تهرانگزارش استخراج و آسيب شناسي وضعيت -

مدل بومي بازرسي و نظارت بر عملكرد مديريت شهري با رويكرد تطبيقي در شش حوزه  -

 تخصصي شهرداري كالنشهر تهران

ر شش حوزه  تخصصي پيش نويس نظام نامه بازرسي و نظارت بر عملكرد مديريت شهري د-

شهرداري كالنشهر تهران دستورالعملها، راهكارهاي اجرايي و سياستهاي حمايتي استقرار 

مدل بومي طراحي شده بازرسي و نظارت بر عملكرد مديريت شهري در شش حوزه  تخصصي 

 شهرداري كالنشهر تهران

ي
ي و توسعه شهر

ي مديريت
ت ها

زيرساخ
 

24
و

21
 24/3/12

 21/9/12
 

91
 

سازمان
 

ي تهران
ي شهردار

بازرس
 

19 
طراحي مدل مديريت كارفرمايي و مميزي آن 

 در شهرداري تهران

گزارش مطالعات تطبيقي مديريت كارفرمايي در شهرداري هاي منتخب جهان به منظور -

 بررسي اصول، فرايندها، مدل ها و الگوهاي مطلوب

 گزارش بررسي پشتوانه هاي قانوني و اسناد فرادست -

ررسي خالء ها، چالش ها و بسترهاي قانوني موجود  با ذكر علل و زمينه هاي بروز گزارش ب-

 آن

 گزارش شناسايي چالش هاي موجود شهرداري تهران در راستاي گذار از مديريت تصدي-

 گرايانه گرايانه به مديريت تولي

ذر از شناسايي چالش هاي منابع انساني، ساختاري، مالي، فرهنگي، رويه اي و مقرراتي گ-

 مديريت تصدي گرايانه به مديريت تولي گرايانه

 مدل مطلوب مديريت كارفرمايي با توجه به ظرفيتهاي موجود در شهرداري تهران -

 تدوين برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت-

 تدوين دستورالعمل استقرار مديريت كارفرمايي و مميزي ان در شهرداري تهران -

اهكارهاي اجرايي و سياستهاي حمايتي استقرار مديريت كارفرمايي در شهرداري تدوين ر-

 تهران

ي
ي و توسعه شهر

ي مديريت
ت ها

زيرساخ
 

24
و

21
 24/11/93

 

21/8/93
 

41
 

ي عملكرد
ل ارزياب

ت و بهبود روشها و اداره ك
ل تشكيال

اداره ك
 

13 
تدوين نظام برون سپاري برنامه ها، فعاليت ها 

 ل انجام شهرداري تهرانو پروژه هاي در حا

قابل واگذاري به بخش   گزارش شناسايي، احصاء و اولويت بندي خدمات و فعاليت هاي -

 خصوصي

مختلف  و فعاليت هاي حوزه هاي  خدمات  گزارش تحليل نحوه واگذاري و برون سپاري-

   وطهتضامين مرب مديريت شهري و تدوين اقتضائات و شرايط آن از جمله انواع قراردادها و

و خدمات در   ها¬گزارش بررسي فرصت ها و چالش ها ي موجود برون سپاري فعاليت

 شهرداري تهران

 مدل واگذاري فعاليت هاي تصدي گري شهرداري-

 هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي مدل مطلوب نحوه واگذاري پروژه-

فعاليت  برنامه ها و براي برون سپاري (action plan) برنامه راهبردي و راهكارهاي اجرايي-

براي اجراي  هاي شهرداري تهران با تعيين هزينه اجرايي، سازمان متولي و مدت زمان الزم

 طرح

 تهران تدوين نظام نامه برون سپاري برنامه ها و وفعاليت هاي شهرداري-

ي
ي و توسعه شهر

ي مديريت
ت ها

زيرساخ
 

24
و

21
 24/3/99

 21/3/99
 

98
 

ي، توسعه ش
ت برنامه ريز

معاون
ي و امور شورا

هر
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18 

مهندسي مجدد نظام 

مديريت اجرايي شهر 

تهران در راستاي تحقق 

 مديريت يكپارچه

عارضه يابي ساختار و تشكيالت شهرداري تهران در راستاي تحقق مديريت  گزارش آسيب شناسي و-

 يكپارچه شهر تهران

 قانون برنامه پنجم توسعه  132فرايندها و سيستم هاي مورد نياز براي پذيرش وظايف مندرج در ماده -

 الگوي مهندسي مجدد  نظام مديريت اجرايي شهر تهران -

 در راستاي ظرفيت سازي براي تحقق مديريت واحد شهري باز طراحي ساختار شهرداري تهران-

 لي جهت تحقق مديريت يكپارچه شهرياستراتژي و راهبردهاي اص

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

24
و

21
 24/8/11

 21/8/11
 

21
 

ت و بهبود 
ل تشكيال

اداره ك

ي 
ل ارزياب

روشها و اداره ك

عملكرد
 

12 

تدوين نظام جامع تحول 

داري اداري در شهر

 تهران

 گزارش آسيب شناسي نظام اداري شهرداري تهران  -

 سند تحول اداري شهرداري تهران-

 هاي مديريتيبرنامه تحول در نظام-

 پيش نويس اليحه نظام جامع تحول اداري شهرداري تهران-

ي 
ت ها

زيرساخ

ي و توسعه 
مديريت

ي
شهر

 

24
و

21
 24/3/99

 21/4/99
 

41
 

ت و 
ل تشكيال

اداره ك

بهبود روش
ها و اداره 

ي عملكرد
ل ارزياب

ك
 

91 

بررسي جايگاه مديريت 

شهري در نظام برنامه 

ريزي ملي توسعه در 

 حوزه كالنشهري

 گزارش بررسي مباني قانوني و حقوقي و اسناد باال دست -

 گزارش بررسي وضعيت موجود جايگاه شهرداري ها در ساختار اداري و سياسي -

 م اقتصاد شهرها در نظام اقتصاد ملي و توزيع منابع مليگزارش تبيين و تعيين نقش  و سه -

 سياسي -اليحه قانوني سازماندهي مجدد ساختار اداري -

ي 
ت ها

زيرساخ

ي و توسعه 
مديريت

ي
شهر

 

24
و

21
 

عقد قرارداد نشده 

ت
اس

 

 1 

ل برنامه و 
اداره ك

بودجه و 

ي 
سياستگذار

ت
معاون

 

91 

طراحي مدل قيمت 

گذاري خدمات 

هاي شهرداري در حوزه 

 مختلف

 گذاري خدمات شهرداري تهرانمدل مطلوب قيمت-

 دستورالعمل اجرايي قيمت گذاري خدمات شهرداري تهران-

پسماند، فضاي  بندي شده )حمل و نقل، گذاري براي خدمات گوناگون طبقه هاي قيمت ها و مدل سياست-

 … سبز و

ي 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
و توسعه شهر

 

24
و

21
 24/2/91

 21/9/99
 

91
 

ل برنامه و بودجه 
اداره ك

ت
ي معاون

و سياستگذار
 

99 

تدوين نظام حقوقي 

مالكيت معنوي )فكري( 

كسب و كار در شهر 

 تهران

 شناسايي قوانين و مقررات مربوط به كسب و كار در ايران -

 شناسايي و گزارش در مورد  تجربيات چند كشور پيشرفته دنيا در حوزه حقوق معنوي كسب و كار  -

 سه حقوق معنوي كسب وكار در قوانين برخي كشور ها و مقايسه آن با قوانين  ايران مقاي -

شناسايي وظايف شهرداري در برخي كشورهاي پيشرفته در رعايت اين حقوق و مقايسه آن با عملكرد  -

 شهرداري تهران 

 گزارش در مورد خالء ها و چالش هاي قانوني موجود  -

 راتي كه مانع حفظ وارتقاي حقوق معنوي كسب و كار مي شود . شناسايي  ساير قوانين و مقر -

دستيابي به يک ديدگاه تفصيلي از وضعيت آسيب شناسي عملكرد شهرداري تهران در حوزه حقوق معنوي  -

 كسب و كار 

 گزارش راهكارها و پيشنهادات در اين زمينه به صورت پيشنويس قانوني با هدف ارتقاء احترام به اين حق -

زير
ي

ي و توسعه شهر
ي مديريت

ت ها
ساخ

 

24
و

21
 24/2/21

 21/4/92
 

41
 

ن و امور شورا و سازمان 
ن قواني

ل تدوي
اداره ك

ت
ي و اطالعا

فناور
 

92 

بررسي و تدوين الگوي 

نحوه تعامل شهرداري 

تهران با شهروندان)با 

نگاهي به حقوق 

شهروندي در حوزه 

 مديريت شهري(

 رداري و شهروندان ، تدوين راهكارهاي تقنيني اجراييتدوين پيش نويس اليحه نحوه تعامل شه

ي و توسعه 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
شهر

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ن و امور شورا 
ن قواني

ل تدوي
اداره ك

ت
ي و اطالعا

و سازمان فناور
 

94 

پژوهشي در راستاي 

طراحي مدل آموزش 

شهروندي به منظور بهره 

برداري از خدمات 

ي شهرداري الكترونيك

 تهران

 هاي آموزش شهروند الكترونيک در ساير كشورها گزارش مطالعات تطبيقي شيوه-

 گزارش بررسي و تحليل وضعيت موجود آموزش شهروند الكترونيک در كالنشهر تهران-

 مدل آموزش شهروندي به منظور بهره برداري از خدمات الكترونيكي شهرداري تهران-

 ندي براي تحقق شهر الكترونيکهاي آموزش شهرواستراتژي-

ي و توسعه 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
شهر

 

24
و

21
 24/11/11

 

21/1/11
 

91
 

ن و امور شورا 
ن قواني

ل تدوي
اداره ك

ت
ي و اطالعا

و سازمان فناور
 

91 

امكان سنجي اجراي 

طرح سنجش بهره وري 

در معاونت حمل و نقل 

و ترافيک شهرداري 

 تهران

ري تهران و دسته بندي آن ها با محوريت موضوعاتي نظير مراكز اصلي ارائه خروجي هاي اصلي شهردا-

 صرف هزينه وتراكم نيروي انساني

 ارائه فهرست نهايي شاخص هاي بهره وري متناسب با خروجي هاي اصلي و روش اندازه گيري آن ها -

پوشش نيازهاي  ارائه گزارش اندازه گيري شاخص ها و تعيين بهره وري كل شهرداري تهران با رويكرد -

 شهر تهران

 ارائه گزارش تحليلي از فرآيند اندازه گيري شاخص هاي بهره وري شهرداري تهران -

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

22
و

24
 24/8/91

 1224/11/91
 

111
 

ي عملكرد و 
ل ارزياب

اداره ك

ت
بهبود مديري

 

99 

امكان سنجي انجام 

ي پايش بهره پروژه

 وري)مطالعه موردي:

معاونت فني و عمراني 

 شهرداري تهران(

گزارش شناخت از معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در قالب گزارش امكان سنجي انجام پروژه پايش  

 بهره وري

ي 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
و توسعه شهر

 

24
 24/8/18

 1224/11/18
 

111
 

ي عملكرد 
ل ارزياب

اداره ك

ت
و بهبود مديري

 

93 

تدوين نظام نامه 

طالعات مهندسي ارزش م

 در شهرداري تهران

 آسيب شناسي وضعيت موجود نظام مطالعات مهندسي ارزش شهرداري تهران گزارش -

 مديريت شهري الگوي مطالعات مهندسي ارزش مستخرج از مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي در حوزه-

 كتاب آموزش متدولوژي مطالعات مهندسي ارزش شهرداري تهران-

 نماي اجراي كارگاه هاي مهندسي ارزش شهرداري تهرانكتاب راه-

 هايارزش در پروژه پيشنهادهاي عملياتي جهت رفع موانع و معضالت در بكارگيري مناسب متدولوژي-

 شهرداري تهران  "جاري اي وغيرسرمايه" و "ايسرمايه"

  پيش نويس اليحه نظام يكپارچه مطالعات مهندسي ارزش جهت ارايه به شورا-

 تهران مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي نظام مطالعات مهندسي ارزش شهرداري-

 دستورالعمل پايش و نظارت بر اجراي نتايج مطالعات مهندسي ارزش-

ي
ي و توسعه شهر

ي مديريت
ت ها

زيرساخ
 

22
و

24
 22/11/1

 1224/11/11
 

111
 

ت
ي عملكرد و بهبود مديري

ل ارزياب
اداره ك
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ف
ردي

 

ن پروژه
عنوا

 

ت
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اط
 

ج 
خرا

ست
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ی
ج/خروج

شده)نتاي
ی 

ها

پروژه(
ت 

مديري
 

ل
سا

 

ع
شرو

خ 
تاري

 

ن
خ پايا

تاري
 

صد 
در

یپ
ت

شرف
 

ل
سا

 

ی 
ص

ص
خ

حوزه ت

ی)بهره بردار(
شهردار

 

98 

تدوين پيش نويس 

 -استانداردهاي معابر شهري

 تابلوهاي اخباري

 كاربست مربوط به مشخصات محتواي تابلوها  -1

 رد استفاده در تابلوها، تعيين رسم الخط فارسي و انگليسي مو -

 ارائه دستورالعمل براي اندازه، رنگ و فاصله بين نوشتار و همچنين رنگ پس زمينه، و  -

 تعيين مشخصات اشكال استفاده شده در تابلوها. -

 كاربست مربوط به تعيين مشخصات فيزيكي تابلو -9

 آنها.ارائه دستورالعمل براي تعيين اندازه تابلوها و همچنين ارتفاع  -

 كاربست مربوط به اصول جانمايي تابلو در طول مسير -2

تدوين اصول جانمايي تابلو ها در امتداد مسير، تعيين فاصله عرضي از لبه مسير و مشخص نمودن فاصله 

 تابلوها از يكديگر.

ي
ي و توسعه شهر

ي مديريت
ت ها

زيرساخ
 

22
و

24
 24/2/94

 21/9/21
 

81
 

ي عملكرد و بهبود
ل ارزياب

اداره ك
 

ت
مديري

 

92 

تدوين نظام و سنجش 

وضعيت مديريت شهري 

هاي مبتني بر شاخص

 حكمروايي خوب شهري

 ها در شهرداري تهرانتعيين راهبردها و راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء وضعيت شاخص -

 طراحي نسخه نهايي سامانه سنجش حكمروايي خوب شهري -

ي و 
ي مديريت

ت ها
زيرساخ

ي
توسعه شهر

 

21
و  

21
و  

29
و

22
و

24
 

21/19/11
 

24/9/21
 

111
 

ي عملكرد و 
ل ارزياب

اداره ك

ت
بهبود مديري

 

21 

شناسايي وضعيت اوقات 

رسمي( )رسمي و غيرفراغت

شهروندان تهراني و ارايه 

هاي راهبردها و برنامه

 مديريتي

اي مهم )سن، جنس، تأهل، وضعيت اوقات فراغت رسمي شهروندان تهران بر حسب متغيرهاي زمينه-

 عيت اقتصادي و ...(.وض

 هاي اوقات فراغت در شهر تهران.ترسيم اطلس فعاليت -

 ها و تهديدهاي موجود.وضعيت اوقات فراغت غير رسمي شهروندان تهراني بر اساس توجه به فرصت -

هاي فراغتي شامل ها از فعاليتها و حمايتسازي مديريت منابع، امكانات، برنامهسند راهبرديِ بهينه -

ساله و برنامه پنج 1414كارهاي پيشنهادي در جهت نيل به اهداف سند چشم انداز تهران بردها و راهراه

 دوم شهرداري تهران.

ي و ارزيابي مستمر وضعيت اوقات فراغت رسمي و غير رسمي شهروندان تهراني در ارايه طرح  مطالعه -

 چارچوب يک پژوهش طولي

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/2/4
 1221/12/14

 

11
 

ي
ي و هنر

سازمان فرهنگ
 

21 
تدوين الگوي راهبردي 

 گردشگري شهر تهران
 سند راهبردي گردشگري شهر تهران

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

1221/19/91
 

111
 

دفتر شهردار تهران
 

29 

سياسي _ گفتمان فقهي

امام خميني)ره( و حقوق 

شهروندي)ره()كوچک 

 اس(مقي

 تدوين اسناد مرتبط با حقوق شهروندي شهرداري تهران/عرضه كتابي با همين عنوان-

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
 

24/11/92
 

21/1/92
 

21
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر تهران
ريز

 

22 

بررسي تجربه اتاق مادر و 

كودک در پايانه هاي 

مسافربري برون شهري 

 تهران)كوچک مقياس(

 يگزارش مديريت

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
 24/9/18

 1224/11/21
 

111
 

سازمان پايانه ها و 

ک
پار

سوارها
 

24 

تدوين الگوي مشاركت و 

هم افزايي موسسات و 

انجمن هاي خيريه 

 شهرداري تهران

 هاسند الگوي مشاركت و هم افزايي خيريه-گزارش مديريتي

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
و

21
 

عقد قرارداد نشده 

ت
اس

 

 1 

ت 
سازمان خدما

ي
اجتماع

 

21 

تدوين برنامه راهبردي و 

عملياتي ساماندهي 

 دستفروشان شهر تهران

گزارش مرور ادبيات نظري و تجربي نقش شهرداري در زمينه مواجهه با پديده دستفروشي و چارچوب -

 شناختي بررسي موضوع -روش

يده دستفروشي در اسناد باالدستي و گزارش تحليل محتواي جايگاه شهرداري در زمينه مواجهه با پد -

 قوانين و مقررات شهرداري تهران

 گزارش سيماي دستفروشي در شهر تهران -

 هاي ذي مدخل در امر سازماندهي دستفروشي در شهر ¬گزارش وضعيت موجود عملكرد دستگاه -

 مربوطه GISهاي گانه و نقشه 99گزارش پراكندگي شغلي و مكاني دستفروشان در مناطق -

 گزارش مطالعه تطبيقي تجربيات موفق )داخلي و خارجي( در مواجهه با پديده دستفروشي در كالن-

 شهرهاي منتخب

تدوين گزارش نتيجه پايلوت و ارائه پيشنهادهاي سياستي و  اجرايي براي اجراي طرح ساماندهي در  -

 سطح تمام شهر

 تدوين كتاب دستفروشي در شهر تهران -

 نامه عملياتي شامل الگوي ساماندهي دستفروشي در شهر تهرانسند راهبردي و بر -

 تدوين برنامه عملياتي ـ اجرايي پايلوت براي ساماندهي دستفروشان در يكي از مناطق منتخب -

 تدوين اليحه ساماندهي انواع دستفروشي در شهر تهران-

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

شهربان
 

29 

سي وضعيت اجتماعي برر

دستفروشان شهر تهران به 

روش تحليل ثانويه )كوچک 

 مقياس(

 ارائه كليات مفهومي و رئوس اجرايي طرح ساماندهي دستفروشان با رويكرد اجتماعي و فرهنگي

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
و

21
 24/8/13

 21/4/13
 

21
شهربان 
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سا
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شرو
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خ پايا

تاري
 

صد 
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یپ
ت

شرف
 

ل
سا

 

ی 
ص

ص
خ

حوزه ت

ی)بهره بردار(
شهردار

 

23 

مطالعه كاربست تكنيک 

آفريني جمعي )ديزاين هم

شارت( و ارزيابي دو نمونه 

تجربه انجام شده در 

محالت صفا و شارق 

 الف)كوچک مقياس(

 با توجه به نمونه هاي داخلي و خارجي معرفي و شناسايي تكنيک ديزاين شارت -

پيشنهاد ضوابط اجراي تكنيک ديزاين شارت در پروژه هاي شهري به عنوان راهنماي عمل  -

 مهندسين ، تسهيلگران اجتماعي و كارشناسان شهري

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/11/99

 1221/12/11
 

81
 

ت
مركز مطالعا

 

28 

شناسايي وضعيت توليد و 

نوشت افزار در شهر توزيع 

 تهران)متوسط مقياس(

ه)كودک(/تحليل رفتار خريدار محصوالت دار انيميشن/تحليل رفتار مصرف كننتحليل رفتار خريد

 مبتني بر شخصيت و نمادهاي فرهنگي/شناخت انيميشن، توزيع و توليد آن

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

24
 24/1/18

 1224/11/12
 

111
 

مؤسسه نشر شهر ) 

ستاد نما
يشگاه بازباران 

) 

22 

نماد شناسي هويت شهري 

در ايران با تاكيد بر شهر 

تهران:جستجوي زمينه 

 -هاي اسالمي

 ايراني)متوسط مقياس(

تبيين كاركردهاي و مزيت هاي نمادهاي تاريخي در كشور/ ابعاد و حوزه هاي نمادپردازي در 

 ويتي آيندهشهر/سياستهاي كلي نمادپردازي شهر تهران/ برنامه ريزي شهر ه

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي
سازمان زيباساز

 

41 

مطالعه آسيب شناسي 

وضعيت گردشگري نوروزي 

در شهر تهران  24سال 

)بررسي تطبيقي 

گردشگري نوروزي در 

سنوات گذشته و ارائه 

 راهكارهاي مديريتي(

 ع، استراتژيهاي بازنگري، استراتژيهاي تدافعياستراتژيهاي رقابتي/ تهاجمي، استراتژيهاي تنو

گردي نوروزي وجلب همچنين پيشنهاداتي عملياتي واجرائي جهت افزايش كيفيت تهران -

 گردبيشترگردشگران تهران

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
 24/1/1

 1224/13/11
 

111
 

ت 
ت و مشارك

سازمان رفاه، خدما

ي
ي اجتماع

ها
 

41 

مطالعه وضعيت كانونهاي 

آموزشي، فرهنگي، 

اجتماعي، هنري، ادبي و 

علمي در فرهنگسراها و 

سراهاي محالت و 

شناسايي راهكارهاي 

 تقويت آنها

 هاهاي بررسي فعاليت كانونشاخص --

هاي زيرمجموعه شهرداري تهران( و ميزان هاي موجود در شهر تهران )كانونليست كامل كانون -

 فعاليت آنها

 كانونهاي مختلف بر اساس نوع فعاليت آنها تفكيكي –جدول تفصيلي  -

 ها از منظر مسئولين و مخاطبانانتظارات موجود از كانون -

ها بر اساس برآورده كردن حداكثر انتظارات مخاطبان و الگوي فعال نمودن بيش از پيش كانون-

 مسئولين

 هاي شهرداري تهراننامه جامع فعاليت كانونآيين -

ي و فرهنگ
امور اجتماع

 ي

24
و

21
 24/11/1

 1221/11/11
 

11
 

ي
ي هنر

سازمان فرهنگ
 

49 

مطالعه فرهنگي و  

اجتماعي پايانه هاي 

مسافربري تهران، چالش ها 

 و راهكارها

 هاي بين شهريگزارش تجارب موفق جهاني و  چارچوب نظري و مفهومي درباره پايانه -

ايانه هاي مسافربري بين ( وضعيت موجود آسيب هاي اجتماعي پGISگزارش بانک اطالعات) -

شهري، محالت همجوار و بالفصل و ساير حوزه هاي مرتبط شهر تهرا و گزارش وضعيت موجود آسيب 

هاي اجتماعي پايانه هاي مسافربري بين شهري، محالت همجوار و بالفصل و ساير حوزه هاي مرتبط 

 شهر تهران

ري بين شهري شهر تهران و گزارش گزارش آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي پايانه هاي مسافرب -

ها در بافت اثرپذيري فرهنگي و اجتماعي محالت همجوار و بالفصل و حوزه هاي مرتبط از حضور پايانه

 شهري تهران 

گزارش راهكارهاي پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي و مديريت فرهنگي و اجتماعي پايانه ها   -

عه  جايگاه فرهنگي و اجتماعي پايانه هاي مسافربري بين و سند راهبردي و عملياتي  تقويت و توس

 شهري شهر تهران

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/2/98

 1221/18/98
 

11
 

ک سوارها
سازمان پايانه ها و پار

 

42 

شناسايي و تدوين 

راهبردهاي افزايش تحقق 

پذيري پروژه هاو فعاليت 

هاي شهرداري تهران با 

بهرهگيري از ظرفيت هاي 

مشاركت اجتماعي )در 

سطح محله( نمونه هاي 

موردي: سازمان پسماند، 

سازمان نوسازي و سازمان 

 زيباسازي

 محور شهرداري تهران تدوين راهنماي كاربردي جذب مشاركت اجتماعي در اقدامات محله-

ي و اقدام ريزگيران و مجريان را در برنامهسازان، تصميمريزان، تصميم؛ راهنمايي كه بتواند برنامه

هاي مناطق )به ويژه تواند در سطح شهرداري)مبتني بر مشاركت مردم( ياري برساند. اين راهنما مي

هاي متعددي ها و پروژهنواحي( كه اقدام به تعريف، تصويب، اختصاص منابع مالي، اجراي فعاليت

هاي الحظات و اولويتبراساس اخذ نظرات، رعايت م-نمايند، در نحوه انجام هريک از مراحل فوق مي

ها، شود. همچنين راهنماي مدنظر پژوهش قابليت استفاده توسط تمام سازمانبكار گرفته -مخاطبان

ها و اقدامات خود نيازمند همكاري ها و موسسات وابسته به شهرداري تهران كه در فعاليتشركت

 باشند، را دارد.برداران محلي ميذينفعان، ذينفوذان و بهره

امور 
ي

ي و فرهنگ
اجتماع

 

24
و

21
 24/2/19

 1221/12/19
 

41
 

ي و سازمان 
ت پسماند، سازمان زيباساز

مديري

ي
نوساز

 

44 

مطالعه ابعاد اجتماعي و 

فرهنگي مگامال ها و 

 مجتمع هاي تجاري بزرگ

 هاي تجاريها و ابر مجتمعمدل نظري ابعاد اجتماعي و فرهنگي مگامال-

 هاي تجاريها و ابر مجتمعپيامدهاي مگامال جانبه تأثيرات وگزارش شناخت همه-

 هاي تجاريها و ابر مجتمعگزارش شناخت وضعيت فرهنگي و اجتماعي مگامال -

 هاي نهادي شهرداري تهرانگزارش ظرفيت -

 هاي تجاري نامه احداث مجتمعآئين -

هاي بزرگ ها، و مجتمعوري اجتماعي مگامالنامه جبران پيامدها و تبعات منفي و افزايش بهرهآئين -

 تجاري

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/11/91

 1229/14/18
 

41
 

ي 
ي و فرهنگ

ت اجتماع
معاون

 

ي
ي و شهرساز

ت معمار
معاون

 

41 

مطالعه ظرفيت سازمان 

هاي مردم نهاد شهر تهران 

و تدوين الگوي فعال سازي 

سازمان هاي مردم نهاد در 

راستاري ارتقاي سرمايه 

تماعي فرهنگي و اج

 شهروندان

 نهاد ؛هاي مردمتجربيات داخلي و جهاني تعامل مديريت شهري با سازمان-

 نهاد فعال در امور شهري؛هاي مردمبانک اطالعات سازمان -

 نهاد؛هاي مردمهاي شهرداري تهران و شوراي شهر در راستاي تعامل با سازمانگزارش ظرفيت -

 نهاد؛هاي مردممسول مديريت شهري به سازمان هايهاي قابل واگذاري سازمانتصدي -

 نهاد؛هاي مردمسازوكارهاي تعامل شهرداري تهران با سازمان-

 «.نهادهاي مردمتعامل سازنده: شهرداري و سازمان»كتاب  -

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/11/91

 1221/11/91
 

11
 

ستاد توان
ن

ي سم
افزاي

ي 
ها /شورا

شهر
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49 

آسيب شناسي تبليغات 

محيطي شهر تهران و 

ارائه راهبردهاي مديريتي 

 -با رويكردهاي فرهنگي

 اجتماعي

 جتماعي فرهنگي تبليغات محيطي؛رويكردهاي نظري در خصوص ابعاد ا-

 گونه شناسي انواع تبليغات محيطي به كار رفته در شهر تهران؛ -

 ريزي تبليغات محيطي با رويكرد اجتماعي فرهنگي؛ راهكارهاي مديريتي جهت برنامه -

 هاي اجرايي و الزامات تبليغات محيطي شهر تهران با رويكرد اجتماعي فرهنگي ؛برنامه تدوين -

 ستورالعمل و آيين نامه تبليغات محيطي با محوريت اجتماعي فرهنگيد -

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

24
و

21
 24/19/9

 1221/19/9
 

21
 

ي
سازمان زيباساز

 

43 
آينده پژوهي گروه 

 مجالت همشهري
 ساله 11ارائه مدل راهبردي آينده پژوهي گروه محالت همشهري در افق 

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

22
و

24
و

21
 

عق
د قرارداد نشده 

ت
اس

 

 1 

ت 
گروه مجال

ي
همشهر

 

48 

سنجش نگرش 

كنندگان در مصرف

خصوص مجالت 

همشهري و تحليل 

نيازهاي مخاطبان با 

شناسي محوريت جامعه

 اجتماعي-فرهنگي

 ترجيحات آنها در خصوص موارد مصرفي، ذائقه شهروندان مصرف كننده مجالت همشهري

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

22
و

24
و

21
 

24
/9/3

 1221/12/21
 

91
 

ي
ت همشهر

گروه مجال
 

42 
زيست شبانه تهران؛ 

 چالش ها و ضرورت ها

هاي مختلف اجتماعي )از حيث بُعد خانوار، جنسيت، سن، درآمد، تحصيالت و شناسايي گروه -

 ي تهرانشان از فضاهاي شبانهمحيطي و مديريتي...( و نيازها و مطالبات فرهنگي، زيست

روي نهادهاي درگير امر مديريت شهري در هاي مديريتي پيشا و چالششناسايي تنگناه -

 بخشي به زندگي شبانه در تهرانسازماندهي و نظم

 ها و ملزومات اساسي در راستاي طرح مديريت زندگي شبانهشناسايي شاخص -

ييني امكان سنجي ايجاد نقاط بالقوه و مناسب براي زندگي شبانه در راستاي ارزشهاي ديني و آ -

 )شب هاي قدر، ايام محرم و ...(

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

22
و

24
و

21
 

24/1/3
 1221/11/13

 

21
 

ي شهر 
ت و برنامه ريز

مركز مطالعا

تهران
 

11 

تدوين راهبردهاي سبک 

زندگي ديني در كالن 

شهر تهران )متوسط 

 مقياس(

نظران فرهنگي و الگوي سبک زندگي اسالمي ايراني در كالنشهر تهران بر مبناي نظر صاحب

 متون دين

ي و 
امور اجتماع

ي
فرهنگ

 

22
و

24
 22/11/91

 1224/11/91
 

111
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر تهران
ريز

 

11 

توسعه عرصه هاي 

عمومي انسان گرا در 

 شهر تهران

دستورالعملي براي برنامه ريزي و طراحي عرصه هاي عمومي، كاهش نارضايتي و ارتقاي كيفيت -

 ر شهر زندگي مردم د

 شناخت و طبقه بندي عرصه هاي عمومي شهر تهران  -

هاي اجرايي در خصوص استقرار نظام مديريت، راهبري و نظارت بر راهبردها و سياست-

 هاي عمومي شهرعرصه

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

22
و

24
و

21
 

22/19/19
 1221/9/11
 

11
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر تهران
ريز

 

19 

طالعات بررسي وانجام م

گونه شناسي فرهنگي، 

اجتماعي و هويتي 

محالت شهر تهران 

وشناسايي الگوهاي 

همسايگي و اجتماعي 

 محلي

 شناسنامه اجتماعي فرهنگي هر محله بر اساس ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و هويتي-

 ارائه راهكارهاي تقويت روابط محله اي-

 شناخت ظرفيت هاي اجتماعي محله-

 هاي حمايت از ارتباطات در نهادهاي فرهنگي سنتي و جديد. ارائه راهكار-

 ارائه راهبرد در خصوص ايجاد زمينه هاي فرهنگي و انگيزه هاي مشاركت محله اي-

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

22
و

24
و

21
 

24/1/92
 1221/13/92

 

41
 

ي
ي و فرهنگ

ت امور اجتماع
معاون

 

12 

مطالعه وضعيت نهاد 

خانواده در شهر تهران و 

ه رويكردها، راهبردها، ارائ

راهكارها و برنامه هاي 

 مداخله شهرداري تهران

 توصيف كيفيت روابط در خانواده-

 چگونگي ساختار قدرت در خانواده -

 هاي تهراني¬اولويت هاي بينشي و نگرشي در خانواده-

 آسيب هاي تهديد كننده نهاد خانواده و دسته بندي آن-

 وادهالگوهاي آموزشي و تربيتي در خان-

 ميزان و چگونگي آموزش مهارت هاي زندگي و شهروندي توسط خانواده-

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

22
و

24
و

21
 

24/9/92
 1221/19/92

 

11
 

ل امور بانوان
اداره ك

 

14 

سند راهبردي مهار، 

كنترل و كاهش 

هاي اجتماعي شهر آسيب

 تهران

 ب زاي شهري؛ هاي اجتماعي و فضاهاي آسيها و استانداردهاي آسيبشاخص -

 انداز؛ تعيين حد مطلوب آسيب هاي اجتماعي براي تدوين چشم -

بانک اطالعات آسيب هاي اجتماعي و فضاهاي آسيب زاي شهر تهران به تفكيک نوع آسيب و  -

 بافت شهري و حاشيه نشيني در مناطق و محالت شهر تهران؛

يب هاي اجتماعي مرتبط با راهبردهاي اصلي شهرداري در خصوص مهار، كنترل و كاهش آس -

 انداز و تحليل محيط راهبردي؛چشم

 برنامه هاي مديريت )پيشگيري، مقابله، كنترل و...( آسيب ها و فضاهاي اجتماعي؛ -

برنامه هاي  ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي شهرداري تهران در خصوص ساماندهي آسيب  -

 ديدگان اجتماعي؛

انداز در دو هاي ذكر شده در چشمساسي براي دستيابي به شاخصگزارش برنامه ها و اقدامات ا -

 اي و محلي با رويكرد مهار، كنترل و كاهش.منطقه -سطح موضوعي

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

21
و  

29
و  

22
و

24
و

21
 

21/19/93،24/19/9
 

1221/19/9
 

11
 

ي
ت اجتماع

سازمان خدما
 

11 
تدوين برنامه جامع منظر 

 شبانه شهر تهران

 يي و گونه بندي فضاهاي شهري فعال و داراي منظر شابانه شهر تهران شناسا-

شناسايي و ارزيابي ساختار و سازمان مديريت منظر شبانه تهران  پهنه بندي پيشنهادي منظر -

 شبانه شهر تهران 

 راهنماي مديريت منظر شبانه شهرتهران -

 نامه ها و طرح هاتهيه دستورالعمل هاي مورد نياز به منظور اجرايي نمودن بر-

ي
ي و شهرساز

معمار
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

1 1 

ت 
ي شهر تهران / معاون

سازمان زيباساز

ي
ي و معمار

شهرساز
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19 

تدوين سند برنامه 

راهبردي و عملياتي رفاه 

هاي اجتماعي )گروه

 خاص( شهر تهران

 شناختي بررسي موضوع؛  گزارش اسناد باال دستي، بررسي مباني نظري و تجربي و چارچوب روش

 اي رفاه و خدمات اجتماعي؛  اي و منطقه ها و استانداردهاي محله شاخص -

ها و تهديدهاي( نحوه عملكرد  وب )نقاط ضعف، قوت و فرصتگزارش وضع موجود و مطل -

 شهرداري تهران در حوزه رفاه اجتماعي؛  

هاي خاص توسط شهرداري تهران )متناسب با سه  هاي تامين رفاه گروه انداز و استراتژي چشم -

 اي و محلي(؛  سطح مركزي، منطقه

اني شهرداري تهران با توجه به رس هاي پيشنهادي جهت گسترش خدمات ها و فعاليت برنامه -

 اي و محلي؛ حوزه وظايف و اختيارات مربوطه در سطوح مركزي، منطقه

نظام پايش و رصد عملكرد شهرداري تهران در حوزه رفاه اجتماعي در چارچوب برنامه تدوين  -

 شده؛

ه نويس قوانين و مقررات مربوط به سند جهت طرح و تصويب در مراجع قانوني از جمل پيش -

الزامات و  -9استاندارد ارائه خدمات رفاهي -1ها )با عناوين  شوراي شهر و همچنين دستورالعمل

 هاي همكاري شهرداري با نهادهاي غيردولتي در ارائه خدمات رفاهي(. زمينه

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

21
و  

29
و  

22
و

24
 

29/1/98
 1224/11/98

 

111
 

ي
ي اجتماع

ت ها
ت و مشارك

سازمان رفاه خدما
 

13 

بررسي اثربخشي اقدامات 

شهرداري تهران در زمينه 

ورزش همگاني و ارائه 

 كارهاي بهبود و توسعهراه

 گزارش تحليل جايگاه ورزش همگاني و اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي -

 99ها و اقدامات شهرداري تهران)سازمان ورزش و مناطق  گزارش سنجش اثربخشي برنامه -

 ط با ورزش همگاني :گانه( در ارتبا

 بر مبناي استقبال و مشاركت شهروندان -

 مندي شهروندان بر 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 تهران گزارش موانع و آسيب -

شهرها )با توجه به شرايط تعيين شده در شرح خدمات( در ¬دامات ديگر كالنگزارش مطالعه اق -

 توسعه و ترويج ورزش همگاني و مقايسه آن با اقدامات انجام شده در شهر تهران

 هاي ورزش همگاني و تشويق شهروندان به بهره¬گزارش راهكارهاي بهبود و گسترش زمينه -

 مندي از خدمات شهرداري تهران

 مل بهبود و توسعه ورزش همگاني در شهر تهراندستورالع -

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

21
و  

29
و  

22
و

24
 

1221/19/98
 

24/2/1
 

111
 

ي تهران
ش شهردار

سازمان ورز
 

18 

ارزيابي اثر بخشي 

محصوالت نوشتاري و 

الكترونيكي تهيه شده 

هاي ستادي، توسط حوزه

ها و مناطق، سازمان

هاي تابعه شركت

و ارائه شهرداري تهران 

كارهاي راهبردها و راه

 ارتقاي آن

ارائه نتايج مطالعات نظري و اسناد فرادستي مبني بر جدول استانداردها و ضوابط كاالها و  -

محصوالت فرهنگي  و  جدول وظايف، اهداف و برنامه هاي سازمان هاي مختلف شهرداري تهران 

 در زمينه محصوالت و كاالهاي فرهنگي

 استانداردها و ضوابط توليد محصوالت و كاالهاي فرهنگي . ارائه مجموعه -

 شناسي نياز شهروندان در حوزه مصرف كاالها و محصوالت فرهنگي؛  سنخ -

هاي فرآيند توليد، توزيع و ارائه محصوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي و  شناخت آسيب -

 ارائه نقاط ضعف؛

شي محصوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي ارائه مدل كاربردي ارزيابي و سنجش اثربخ -

 شهرداري تهران؛

ارائه راهكارهاي بهبود فرايند توليد، توزيع و ارائه محصوالت و كاالهاي فرهنگي)با توجه به نياز  -

 شهروندان،استانداردهاي تدوين شده در مطالعه، محاسبه هزينه و فايده و...(    

صوالت فرهنگي نوشتاري و الكترونيكي شهرداري تهران)با ارائه راهبردهاي ارتقاي اثربخشي مح -

هاي، مقتصيات و شرايط  گذاري توجه به تطابق با برنامه ها و اهداف اسناد فرادست و سياست

 محيطي و..... (

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

21
و  

29
و  

22
و

24
و

21
 

29.19.98
 1221/19/21

 

21
 

ي
ي شهروند

ش ها
ل آموز

اداره ك
 

12 

و  شناخت، توصيف

تحليل وضعيت حقوق و 

تكاليف شهروندان در 

مديريت شهري و ارائه 

راهبردها و راهكارهاي 

 ارتقاء آن

گزارش شناخت،توصيف و تحليل جايگاه حقوق و تكاليف شهروندي در اسناد باالدستي و قوانين -

 و مقررات شهرداري

هاي ¬در حوزه گزارش احصاء مصاديق حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و مديريت شهري -

 مختلف ماموريتي شهرداري تهران 

گزارش حقوق و تكاليف متقابل پيش بيني نشده و پيشنهاد حقوق و تكاليف جديد متناسب با  -

 نيازهاي شهر تهران

 گزارش توصيفي و تبييني از وضع موجود حقوق و تكاليف متقابل و ميزان رعايت آن -

ت حقوق و تكاليف متقابل و دسته بندي اين عوامل گزارش تحليلي و تبييني عوامل عدم رعاي -

 در شهر تهران 

پيشنهاد راهبردها و راهكارهاي عملي جهت افزايش آگاهي، تغيير نگرش و در نهايت عمل به  -

 حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و مديريت شهري

تقابل جهت ارائه گزارش پيشنهادي تدوين قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط با حقوق و تكاليف م -

 به نهادهاي ذي ربط به منظور پيش بيني مجاري ضمانت اجرا

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

21
و  

29
و  

22
و

24
 

21/19/93
 1224/18/21

 

111
 

ي
ي و فرهنگ

امور اجتماع
 

91 

معرفي بناهاي واجد 

ارزش در خيابان سي تير 

و ميرزا كوچک خان در 

 شهر تهران

خان در قالب كتاب با ارايه تير و ميرزا كوچکدر خيابان سيمعرفي كليه بناهاي واجد ارزش -

هاي هاي بنا، روش ساخت، رويدادهاي تاريخي مرتبط، پتانسيلمشخصات كامل بنا شامل ويژگي

 بنا و نحوه استفاده از آنها

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

24
و

21
 21/2/99

 1221/3/99
 

11
 

ي و 
ت شهرساز

معاون

ي
معمار

 

91 

بررسي تحوالت گونه 

اي معماري مسكوني در ه

تهران بر مبناي سبک 

 زندگي

 هاي مسـكوني شهر تهران بر اساس سبک زندگي ارائۀ گونه-

 شهر تهران هاي مسكوني گيري گونهارائۀ عوامل مؤثر بر شكل-

 دهي به مسكن در هر دوره تبيين جهتگيري و جريان غالب در شكل-

 ي معماري مسكوني در تهرانارائۀ پيشنهاد براي تدوين راهنماهاي طراح-

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

24
و

21
 24/11/18

 1221/11/18
 

11
 

ي و 
ت شهرساز

معاون

ي
معمار

 

99 

توسعه و مكانيابي 

هاي جديد شهر آرامستان

 تهران

 هاي شهري يابي و توسعه آرامستانتدوين راهبردها و الگوهاي مكان-

 هاي مناسب احداث آرامستانيابي پهنهمكان-

 نفوذانمدخالن و ذيبرداري از آرامستان با در نظر گرفتن كليه ذيهاي مديريت و بهرهدلارايه م-

 برداري از آرامستانهاي مشاركت مردمي و بخش خصوصي در توسعه و بهرهارايه مدل-

ي
ي و شهرساز

معمار
 

24
و

21
 

عقد قرارداد نشده 

ت
اس

 

1 1 

ت زهرا / 
سازمان بهش

ي و 
ت شهرساز

معاون

ي
معمار
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92 

آسيب شناسي كيفيت 

ساخت و ساز در بافت هاي 

فرسوده و  راهكارهاي 

 ارتقاء آن

 ت و ساز در بافت فرسوده شهر تهران ارائه برنامه راهبردي جهت ارتقاء كيفيت ساخ -

 تدوين سند عملياتي استقرار نظام كنترل و نظارت بر كيفيت ساخت و ساز در بافت فرسوده شهر تهران  -

 تدوين پيش نويس ضوابط و مقررات ساخت و ساز  -

 تدوين ساختار مديريتي در جهت اجرايي شدن ضوابط و دستوالعملها و بسته تشويقي -

ي و 
شمعمار

ي
هرساز

 

24
و

21
 24/8/94

 1221/14/94
 

91
 

ي 
سازمان نوساز

 

94 

بررسي عوامل موثر بر 

تصوير ذهني شهروندان از 

بافت هاي فرسوده و 

 راهكارهاي بهبود آن

تفسير روابط موجود ميان تصويرذهني شهروندان از بافتهاي فرسوده، عوامل مؤثر بر آن و نقش بسترهاي  -

 ساز آن زمينه

 مديريتي به منظور بهبود تصوير ذهني شهروندان تهراني از بافت فرسوده.  ارائه راهكار -

 “راهنماي مديريتي بهبود تصوير ذهني شهروندان از بافتهاي فرسوده” تدوين سند  -

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

24
و

21
 24/8/21

 1221/19/21
 

91
 

ي 
سازمان نوساز

 

91 

ارزيابي اثرات و پيامدهاي 

هاي صورت گرفته نوسازي

بافت هاي فرسوده بر  در

 كيفيت زندگي ساكنين

ارزيابي ميزان توفيق مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نوسازي شهر تهران در راستاي ارتقاء  -

 هاي فرسوده و ناكارآمد شهر تهران كيفيت زندگي در بافت

ارتقاي كيفيت زندگي( براي ارائه راهكارها و پيشنهادهاي متناسب با نيازهاي اجتماع محلي )به منظور  -

 هاي فرسوده و ناكارآمد شهر تهرانهاي مواجهه با مسائل بافتگيري در برنامهبهره

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

22
و

24
و

21
 

24/4/11
 1224/3/11

 

21
 

ي 
سازمان نوساز

شهر تهران
 

99 

اي چارچوب توسعه محله

در بافتهاي فرسوده و 

ناكارآمد شهر تهران و 

 نسازوكارهاي تحقق آ

 اي در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري تدوين شاخصها و معيارهاي توسعه محله -

 تعيين فرآيندهاي تهيه، تصويب، اجرا و نظارت بر برنامه  -

تعيين دستورالعملهاي تهيه، تصويب، اجرا و نظارت بر برنامه شامل نقش و وظايف سازمانها و نهادهاي  -

 درگير در هريک از مراحل

ي 
معمار

يو 
شهرساز

 

22
و

24
و

21
 

24/8/94
 1221/19/94

 

91
 

ي 
سازمان نوساز

 

93 

ماهيت، ظرفيت و آينده 

دفاتر محلي نوسازي 

)آسيب شناسي وارايه 

 راهكار(

گر محلي( در ها و حوزه عمل دفاتر محلي )به عنوان نهاد توسعهاندازي مناسب از مأموريتارائه چشم -

 حوزه نوسازي و بازآفريني شهري 

 هاي دفاترمحلي خدمات نوسازي زيابي ميزان تحقق اهداف و مأموريتار -

هاي پايش وضعيت و ارائه راهبردهاي مناسب انداز يادشده، شيوهراه دستيابي به چشمترسيم نقشه -

 منظور تحقق برنامهبه

ي
ي و شهرساز

معمار
 

22
و

24
و

21
 

24/11/91
 1221/11/91

 

11
 

ي 
سازمان نوساز

 

98 

حي نظام ساماندهي و طرا

حق انتقال توسعه در شهر 

 تهران

 ارايه برنامه انتقال حق توسعه -

 هاي پيشنهادي ها و دستورالعملنامهارايه آئين-

 طراحي مكانيزم اجرايي شدن اين روش و نظام نظارت بر اجراي انتقال حق توسعه -

 ارايه سازمان اجرايي طرح-

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

22
و

24
و

21
 

22/11/11
 1224/11

/13
 

41
 

ي و 
ت شهرساز

معاون

ي 
معمار

 

92 

ساماندهي استقرار صنايع و 

انتقال صنايع نامتجانس با 

 كاركرد و عملكرد شهري

 محيطي هاي تجانس و تزاحم در فعاليتهاي صنعتي از منظر كالبدي، كاركردي و زيستوين شاخصتد-

 موجود  هاي صنعتي شهر تهران و روندها و گرايش هايگزارش جامع وضعيت پهنه-

 هاي صنايع در سطح شهر و حريم شهر تهران نظام استقرار خوشه ارائه-

 ها و ضوابط كالبدي و كاركردي ساماندهي استقرارارائه سياست-

ي
ي و شهرساز

معمار
 

29
و

22
و

24
و

21
 

29/9/11
 1224/19/99

 

21
 

ي 
ت سامانده

شرك

ت 
ل معاون

صنايع و مشاغ

ي
ي و معمار

شهرساز
 

31 

و  مكانيابي، ساماندهي

تجهيز مراكز نمايشگاهي 

 شهر تهران

 برداري و تجهيز آنها ريزي جهت بهرهساماندهي فضاهاي نمايشگاهي موجود از طريق برنامه-

 ارائه راهبردها و راهكارهاي اجرايي جهت تامين خدمات پشتيبان و رفع انواع مشكالت -

ان بخشي در راستاي توسعه و بهره مديريتي جهت ايجاد نظام هماهنگ مي -پيش بيني راهكارهاي حقوقي-

 هاي موجود شهر تهرانبرداري بهينه از نمايشگاه

ي
ي و شهرساز

معمار
 

22
و

24
و

21
 1222/2/92
 1221/14/11
 

11
 

ل 
ي مشاغ

ت سامانده
شرك

ي و 
ت شهرساز

شهر معاون

ي
معمار

 

31 

طرح ساماندهي و توسعه 

ها و فضاهاي سبز و پارک

 باز شهر تهران

 ريزي، مديريت و ساماندهي پاركها و فضاهاي سبز ن برنامهتدوين راهبردهاي كال-

 تدوين سند عملياتي توسعه و ساماندهي فضاهاي سبز شهر تهران -

 بندي زماني و اجراييهاي تكميلي و ترميمي فضاهاي سبز شهر تهران بااولويتيشنهاد طرح-

ي و 
معمار

ي
شهرساز

 

24
 

عقد قرارداد نشده 

ت
اس

 

1 1 

مسازمان پاركها و 
ي 

ت شهرساز
عاون

ي
و معمار

 

39 

شناسايي خطرات و ريسک 

ها و فضاهاي در تونل

 زيرسطحي)كوچک مقياس(

ها و فضاهاي زيرسطحي با توجه به هر يک از مراحل هاي مترتب بر تونلچارچوب خطرات و ريسک

 برداريطراحي، اجرا و بهره

ي 
ي، عمران

امور فن

ي
و استانداردساز

 

24
و

21
 

عقد قرارداد نشده 

اس
111  ت

 

ي 
ت فن

معاون

ي
عمران

 

32 

طراحي و تدوين معيارها ، 

شاخص ها و مدل سنجش 

ميزان آمادگي ستاد 

مديريت بحران شهر تهران 

 )با رويكرد مديريت جامع(

 هاي صورت گرفته در خصوص تحليل اسناد باالدستي و نظريگزارش فعاليت -

هاي عضو ها و سازمانهاي كاگروهاليتارائه گزارش در خصوص وضع موجود و استخراج همپوشاني فع -

 تخصصي ستاد مديريت بحران

گزارش وظايف ستاد مديريت بحران به تفكيک  -ارائه مدل مفهومي ارزيابي عملكرد ستاد مديريت بحران -

 هاي ستاد مديريت بحران و فازهاي چهارگانه مديريت بحرانها و سازمانكارگروه

 هاي ستاد مديريت بحرانها و سازمانهاي ارزيابي عملكرد كارگروهو شاخصها ارايه گزارش ابعاد و مولفه -

 هاي سنجش ميزان آمادگي ستاد مديريت بحرانارائه گزارش تدوين ابعاد، مولفه ها و شاخص -

 هاها و ابزارهاي اندازه گيري شاخصارائه روش -مرحله سوم:

 هاي ارزيابي آمادگي ارائه دستورالعمل -

 تانداردهاي مورد نياز در راستاي مقايسه وضعيت فعلي سازمانها با وضعيت ايده آل تعيين اس -

 هاي متولي و ارائه پيشنهادهاها و سازمانتعيين نواقص قانوني ارزيابي آمادگي كارگروه -

 ارائه چارچوب مفهومي نرم افزار ارزيابي عملكرد ستاد مديريت بحران شهر تهران -

 هاي مربوط به شاخص ها و معيارهاي ارزيابي آمادگي ستاد مديريت بحرانعملدستورال -مرحله چهارم:

 ارائه چارچوب مفهومي نرم افزار ارزيابي عملكرد ستاد مديريت بحران شهر تهران -

هاي ستاد مديريت بحران و پيشنهاد ها و سازمانتدوين گزارش چگونگي تحقق ارزيابي آمادگي كارگروه -

 جهت اصالح قوانين

ام
ي وامور بحران

ي و استاندارد ساز
ي، عمران

ور فن
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ت بحران شهر تهران
ي و مديري

سازمان پيشگير
 

34 

رفتارنگري و بازنگري 

پارامترهاي طراحي 

زيرساخت هاي شهري با 

 استفاده ازنايج ابزار دقيق

 هاري و بازنگري پارامترهاي طراحي آنهاي شهنقش نتايج ابزار دقيق به منظور رفتارنگاري زيرساخت

ي و استاندارد 
ي، عمران

امور فن

ي وامور بحران
ساز

 

24
 

24/11/21
 1221/19/91

 

111
 

ي 
ي عمران

ت فن
معاون
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31 

طراحي نظام يكپارچه 

اطالعات مديريت بحران 

 شهر تهران

 گزارش كليات طرح و معرفي روش پيشنهادي جهت طراحي نظام يكپارچه اطالعاتي مديريت بحران-

 گزارش تجارب داخلي و خارجي در ارتباط با نظام يكپارچه اطالعات مديريت بحران -

هاي محتمل در شهر تهران و مرور سابقه فعاليتهاي انجام شده در بحرانهاي گزارش شناسايي انواع بحران-

 رخ داده با تاكيد بر كاربرد اطالعات در آنها

 ( EndNoteپايگاه داده جامع منابع كتابخانه اي پژوهش)در فرمت - 

ها با گزارش شناسايي و طبقه بندي نهادها و سازمانهاي مؤثر در فرايند مديريت بحران و وظايف آن-

 تمركز بر اطالعات موردنياز در اين فرايند 

 گزارش شناسايي و طبقه بندي انواع اطالعات موردنياز در فرايند مديريت بحران و كاربرد آنها-

 گزارش ابعاد نقش مردم در فرايند مديريت بحران با تمركز بر اطالعات موردنياز در اين فرايند  -

موجود در ارتباط با سيستم يكپارچه اطالعات مديريت بحران  و  گزارش شناسايي استانداردهاي داده-

 تدوين فرمت مشترک

 پايگاه اطالعات مكاني و توصيفي ستاد مديريت بحران 2و منطقي 9طراحي مدل مفهومي

 اطالعاتي –گزارش تطبيقي نهادي  -

 4مدل منطقي نظام يكپارچه اطالعات مديريت بحران -

نياز در  رابطه  با  توليد، آماده سازي و توزيع اطالعـات )فيلترينگ بر تدوين دستورالعملهاي مورد  -

 اساس نوع داده، نوع بحران، نيازها، وظايف، سطوح دسترسي كاربران(

 در ارتباط با گستره ابزارهاي انتقال به تفكيک نوع داده و اطالعات گزارش امكانسنجي-

گزارش پيشنهادات اجرايي براي تحقق ايجاد نظام يكپارچه اطالعات مديريت بحران و تدوين سازوكار  -

 ادامه فعاليت نظام يكپارچه اطالعات مديريت بحران

ي وامور بحران
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

 

24
و

21
 24

/11/18
 1221/18/18

 

11
 

ت بحران شهر تهران
ي و مديري

سازمان پيشگير
 

39 

ارايه راه كارهاي جبران 

خسارت احتمالي شهر و 

شهروندان تهران پس از 

 وقوع حوادث و بحران ها

 هاي تخصصي مربوط به جبران خسارت و اسناد باالدستيگزارش شناخت زمينه -

 هاندي آن ها و استخراج درسهاي جهاني، طبقه بگزارش شناخت تجربه -

 شناسي وضع موجودگزارش آسيب -

 هاهاي ايران در رابطه با جبران خسارت ناشي از حوادث و بحرانها و تجربهگزارش شناخت زمينه -

 هاي جبران خسارتگزارش تجزيه و تحليل اسناد باالدست و استخراج اصول و شاخص -

 اي بيمه در جبران خسارت ناشي از سانحهگزارش امكان سنجي به كارگيري نظام ه -

 گزارش پيشنهاد مناسب ترين روش براي اعمال در شهر تهران -

 هاي استخراج شدهگزارش شاخص_

 اجرايي، مالي و بيمه  حوادث و بحران ها-هاي علمي، حقوقي، اداريتدوين دستورالعمل -

 هاسازماندهي يكپارچه نظام فعاليت آنگزارش تعيين وظايف هر كدام از نهادهاي مرتبط در تهران و  -

 بيني بسترهاي قانوني و ضمانت اجرايي موردنيازهاي مربوطه و پيشگزارش دستورالعمل -

 نويس قوانين و مقررات در اين زمينهتهيه پيش -

 هاي پيشنهاديهاي مورد نياز براي تصويب قوانين، مقررات و دستورالعملگزارش احصاء اقدام -

ي،
امور فن

 
ي وامور بحران

ي و استاندارد ساز
عمران

 

24
و

21
 24/11/18

 1221/18/18
 

11
 

ت بحران شهر تهران
ي و مديري

سازمان پيشگير
 

33 

مديريت بحران در 

هاي فرسوده و بافت

نابسامان شهر تهران: 

ها و ها، روششاخص

 راهكارها

 هاچه نظام فعاليت آنتعيين وظايف هر كدام از نهادهاي مرتبط در تهران و سازماندهي يكپار -

 بيني بسترهاي قانوني و ضمانت اجرايي مورد نيازهاي مربوطه و پيشتدوين دستورالعمل -

 نويس قوانين و مقررات در اين زمينهتهيه پيش -

 هاي پيشنهاديهاي مورد نياز براي تصويب قوانين، مقررات و دستورالعملاحصاء اقدام -

ي و 
ي، عمران

امور فن

استاندارد 
ي وامور 

ساز

بحران
 

24
و

21
 24/11/21

 1221/11/21
 

11
 

ي و 
سازمان پيشگير

ت بحران 
مديري

 
38 

مطالعات تطبيقي پايش و 

 تعمير و نگهداري پل ها

 ها و استراتژي هاي مختلف دراين زمينهمرحله اول: مطالعه كتابخانه اي وبررسي دستورالعمل

 وضع موجود پلهاي شهر تهرانگزارش طبقه بندي آسيب ها و علل آنها و شناسايي  -

 گزارش تعيين روشهاي ارزيابي و فرمهاي مختلف بازبيني و بازرسي پلهاي شهر تهران -

گزارش ارائه روشهاي مختلف تعمير ساز پلهاي فلزي و بتني و معيارهاي انخاب مواد تعميراتي و نحوه  -

 تعيين عمر مفيد سازه تعمير شده

ير ساز پلهاي فلزي و بتني و معيارهاي انخاب مواد تعميراتي و نحوه گزارش ارائه روشهاي مختلف تعم -

 تعيين عمر مفيد سازه تعمير شده

ي و استاندارد 
ي، عمران

امور فن

ي وامور بحران
ساز

 

24
و

21
 24/11/93

 1221/13/93
 

11
 

ن
ي و عمراني

ت فن
معاون

 

32 

تهيه برنامه جامع كاهش 

خطرپذيري پديده 

فرونشست ناشي از تغييرات 

از آب زيرزميني در شهر تر

 تهران

ارائه راهكارهاي پيشگيري از وقوع پديده فرونشست در شهر تهران )مانند جانمايي مناسب تصفيه -

هاي مختلف به منظور جبران منابع، اصالح بستر مسيلها، تغيير هاي فاضالب، انتقال آب از حوزهخانه

اشت آبهاي زيرزميني و تعطيلي چاهها، كنتوردار الگوي كاشت و آبياري، تغيير كاربري اراضي، كاهش برد

كردن چاهها، اصالح برداشت آب از منابع زيرزميني، تغيير قيمت آب، حذف، احياء يا اصالح برداشت آب 

 از قناتها و ...(. 

هاي حياتي در مواجهه با پديده ها و شريانپذيري سازهارائه راهكارها و دستورالعملهاي كاهش آسيب-

  فرونشست.

 برنامه عملياتي پيشگيري و كاهش خطر فرونشست شهر تهران. -

 تهيه و تدوين پيشنويس لوايح قانوني مورد نياز و پيشنهاد مراحل و راهكارهاي تصويب -

ي وامور 
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

بحران
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ت بحران 
ي و مديري

سازمان پيشگير
 

81 

تطبيقي مديريت مطالعات 

تعمير و نگهداري معابر 

 شهري

 مرحله اول: بررسي آيين نامه ها، پارامترها و روشهاي مورد استفاده در دنيا

 مرحله دوم: بررسي تجهيزات و امكانات مورد استفاده در دنيا -

 مرحله سوم: بررسي وضعيت و توانمنديهاي  موجود مديريت روسازي در كشور و در شهر تهران --

 مرحله چهارم: بررسي تجارب كسب شده و مشكالت احتمالي در ساير كشورها -

 مرحله پنجم: ارائه روش مناسب برداشت و ملزومات سامانه مديريت روسازي معابر-

ي و استاندارد 
ي، عمران

امور فن

ي وامور بحران
ساز

 

24
 24/1/11

 21/2/21
 

111
 

ي 
ي و عمران

ت فن
معاون

 

81 

تدوين راهنماي تهيه 

اقتصادي طرح هاي  پيوست

 عمراني شهري

 هاي عمراني شهرداري تهرانبندي طرحطبقه -ايهاي كتابخانهگزارش يافته-

 معرفي طرح هايي كه نياز به تهيه پيوست اقتصادي دارند -

 گزارش چگونگي تعيين مشخصات كلي طرح هاي عمراني شهري

 ي عمران شهريهامعرفي عوامل موثر بر برآورد منابع مورد استفاده در طرح

ي و استاندارد 
ي، عمران

امور فن

ي وامور بحران
ساز

 

24
و

21
 24/8/94

 1221/19/94
 

19
 

ي 
ي و عمران

ت فن
معاون
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89 

مطالعه تطبيقي و مقايسه 

هاي مختلف اجراي روش

هاي شهري )ترافيكي و تونل

هاي مترو( با تأكيد بر روش

 نوين

 ارائه روش هاي مختلف حفاري تونلهاي شهري

هاي پيش رو در اجراي تونلهاي ترافيكي شهري )در سطح ايران و كشورهاي  ارائه مشكالت و چالش -

 ديگر(

 فر تونل در سطح دنياتبيين روش هاي نوين ح -

 بيان نقاط ضعف و قوت روشهاي نوين تونل سازي -

دسته بندي روشهاي مختلف حفر تونل با توجه به شرايط موجود در شهر تهران )نوع ساختگاه، شرايط  -

 ترافيكي، وضعيت آب زيرزميني، اقتصاد و ...(

 ارائه روش اجراي مناسب تونل هاي ترافيكي و مترو در شهر تهران -

ي 
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

وامور بحران
 

24
و

21
 24/9/11

 1221/12/11
 

21
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

82 

تدوين راهنماي طراحي ، 

ساخت و اجراي قشر 

آسفالتي بين اليه اي جاذب 

 (SAMIتنش)

 الملليهاي اجرايي در كشور و در سطح بيننامهها و آيينمرحله اول: مرور دستورالعمل

هاي اجرايي در كشور و در سطح نامهها و آيينارائه گزارش مطالعات تطبيقي و بررسي دستورالعمل -

 الملليبين

 سنجي در تهرانهاي اجرا شده در سطح كشور و مطالعات امكانمرحله دوم: بررسي پروژه -

 هابيان نقاط ضعف و قوت و عملكرد پروژه -

 ا در شهر تهرانهاليه سنجي استفاده از ميانامكان -

 هاهاي جاذب تنش و تعيين مشخصات فني آناليه مرحله سوم: شناخت ميان -

 هاهاي مورد استفاده براي تعيين مشخصات ميان اليهآزمايش -

 هاي جاذب تنشتعيين مشخصات فني به منظور طرح و اجراي ميان اليه -

 رديهاي كاربها و چک ليستمرحله چهارم: تدوين دستورالعمل -

 هاي اجرايي اوليه مرتبط با طراحي و اجراي ميان اليه ليستها و چکتدوين دستورالعمل -

 مرحله پنجم: اجراي پايلوت ميان اليه جاذب تنش در شهر تهران -

 ارزيابي ميداني دستورالعملهاي اوليه تهيه شده و انجام اصالحات احتمالي مورد نياز -

 و كاربستمرحله ششم: دستورالعمل نهايي  -

 هاي كاربرديهاي اصالح شده و ارائه چک ليستدستورالعمل -
ي وامور بحران

ي و استاندارد ساز
ي، عمران

امور فن
 

24
و

21
 24/9/11

 1221/19/11
 

14
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

84 

تدوين شيوه نامه شناسايي 

معارضين زيرسطحي در 

 هاي عمران شهريطرح

 المللبق موضوع مساله در كشور و سطح بينارائه گزارش جامع از اهميت و سوا-

 گزارش آسيب شناسي موضوع درسطح شهرتهران -

 ارائه گزارشي مبني بر ميزان داده ها و اطالعات موجود منطقه طرح -

 تهيه و تدوين گزارش مبني بر معرفي مناسب ترين روش هاي شناسايي معارضين زير سطحي -

 براي شهرتهراندار  هاي اولويتگزارش انتخاب روش -

نتايج مقايسه اي هر يک از روش هاي شناسايي و ميزان دقت هر يک از روش ها و دستگاه ها در محل  -

 شهر تهران

 هاي شناسايي معارضين زيرسطحيدستورالعمل اجرايي روش -

 هاي شناسايي معارضين زيرسطحيدستورالعمل نهايي روش -

ي وامور
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

 

بحران
 

24
و

21
 24/3/92

 1221/14/92
 

99
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

81 

سناريوهاي آينده مديريت 

بحران شهر تهران پس از 

 وقوع زلزله احتمالي

 -مطالعات پايه  -تبيين وضعيت تفصيلي و اجرايي پروژه -گزارش مرحله پيش آينده نگاري مشتمل بر: 

 وضع موجود مديريت بحران كالن زلزله شهر تهران

 گزارش مرحله دوم: آينده نگاري مشتمل بر

 -هاي به عمل آمده براي تدوين سناريوي مديريت بحران كالن زلزله شهر تهراننتايج تفصيلي تحليل -

 نيروهاي پيشران و عدم قطعيت ها

 گزارش مرحله پسا آينده نگاري مشتمل بر:

سناريوهاي آينده مديريت بحران كالن  -سناريوهاي مديريت كالن بحران شهر تهران پس از وقوع زلزله -

پيشنهادهاي اجرايي نحوه كاربرد سناريوهاي تدوين  -خالصه مديريتي -شهر تهران پس از زلزله احتمالي

گزارش سناريوهاي مديريت كالن بحران شهر تهران پس از  -شده در مديريت كالن بحران شهر تهران

گزارش  -كالن بحران شهر تهران پس از وقوع زلزله گزارش سناريوهاي تدوين شده مديريت -وقوع زلزله

 پيشنهادهاي اجرايي نحوه كاربرد سناريوهاي تدوين شده در مديريت كالن بحران شهر تهران

ي وامور بحران
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

 

و
22

و
24

و
21

 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ت بحران
ي و مديري

سازمان پيشگير
 

89 

مناسب  ارائه راهكارهاي

براي كاهش ريسک ناشي از 

تاسيسات خطرزا و در 

معرض خطر شهر تهران در 

اثر وقوع بحران هاي 

 غيرطبيعي

 GIS در قالب نقشه  ي اطالعات مربوط به تأسيسات خطرزاتلفيق، تحليل و نمايش همه-

 طه پر خطرتاثير هر نق تعيين معيارهاي كلي براي شناسائي تاسيسات پر خطر با در نظر گرفتن شعاع-

  پذيري با ريسک باالهاي آسيبشناسايي پهنه-

 هاي متولي و مسئول براساس نوع تاسيساتشناسايي دستگاه-

 نويس دستورالعمل برنامه ساماندهي تاسيسات مذكور در سطح شهر تهرانتدوين پيش-

ي 
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

وامور بحران
 

22
و

24
و

21
 

24/1/91
 21/11/91
 

91
 

س
ت بحران

ي و مديري
ازمان پيشگير

 

83 

طراحي و تدوين شبكه 

پايشي هشدار سريع زلزله 

 براي شهر تهران

هشدار سريع  ارزيابي روش هاي مختلف هشدار سريع و برآورد مزايا و معايب هر روش براي طرح شبكه -

 بر مبناي آن

 پردازش و ارسال هشدار داده، افزاري موردنياز براي ثبت، انتقالافزاري و نرممعرفي تجهيزات سخت-

سخت افزارهاي مورد نياز  افزارها وتعيين محل دستگاه ها و تجهيزات ايستگاه هاي شتابنگاري )نوع نرم -

 در ايستگاه ها و مركز فرماندهي(

 ايتدوين طرح توسعه شبكه هشدار سريع بر اساس شرايط لرزه-

هشدار و تعيين گردش  و ارتباطي مرتبط با موضوعهاي حقوقي و قانوني، تجهيزاتي شناسايي محدوديت-

 كار سامانه متناسب با شرح وظايف قانوني نهادهاي حاكميتي

ي 
ي و استاندارد ساز

ي، عمران
امور فن

وامور بحران
 

21
و  

29
و

22
و

24
و

21
 

22/19/94
 1221/19/94

 

11
 

ت بحران
ي مديري

سازمان پيشگير
 

88 

تدوين دستورالعمل مديريت 

هاي تونلتعمير و نگهداري 

 (TMSرو شهري)ماشين

 هاي شهري تهرانتهيه شناسنامه فني تونل-

 هاي مناسب به منظور برداشت اطالعاتتهيه فرم- 

 اي، وضعيت روسازي، تدوين نحوه برداشت اطالعات جهت ارزيابي وضعيت تونل از لحاظ سازه- 

 هاي بازرسيمناسب دوره روشنايي، سيستم زهكشي، تهويه و ... و همچنين تعيين فواصل زماني-

 ارائه چارچوب كلي يک پايگاه داده براي اطالعات برداشت شده -

 هاي شهري تهران و ارزيابي عملكرد آنتهيه سامانه مديريت تونل- 

ي و 
ي، عمران

امور فن

ي
استانداردساز

 

22
و

24
و

21
 

24/9/91
 1221/19/91

 

22
 

ي 
ي عمران

ت فن
معاون
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82 

تدوين دستورالعمل 

مطالعات شناخت، ارزيابي و 

مديريت خطرات مترتب بر 

هاي ترافيكي )ماشين تونل

 رو( شهر تهران

هاي ترافيكي)ماشين رو( شهرتهران مديريت خطرات تونلچارچوب مطالعات شناخت ، ارزيابي و  -

 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  ساير شهرهاي كشور(

ه در خصوص مديريت خطرات يكي از تونل هاي ترافيكي )ماشين رو( نتايج مطالعه موردي انجام شـد -

 شهر تهران

ي و 
ي، عمران

امور فن

ي
استانداردساز

 

21
و  

21
 

و  
29
و 

22
و

24
 

21/11/94
 1224/18/99

 

111
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

21 

تهيه مشخصات فني 

رنگدانه هاي مناسب براي 

سطح بتني سازه ها و المان 

 هاي شهري در تهران

 شناسي آن.سي مشكالت موجود در تهيه و اجراي بتن هاي رنگي و آسيببرر-

 بررسي خصوصيات رنگدانه هاي مصرفي فعلي و مقايسه آن با الزامات و استاندارد هاي حاضر.-

 ارائه الزامات و مشخصات رنگدانه هاي مصرفي در بتن هاي رنگي. -

 ح بتني.ارائه الزامات و مشخصات رنگدانه هاي پودري براي سطو -

 هاي رنگي.ارائه  ضوابط  و چک ليست پيشنهادي براي اجرا و عمل آوري بتن -

 ارائه ضوابط پيشنهادي براي بازرسي هاي دوره اي و تعمير و نگهداري آنها. -

 دسته بندي محصوالت موجود در بازار )داخلي و خارجي( با توجه به نوع، كيفيت و كاربرد آنها. -

 دي مورد تاييد از نظر فني براي هر رده محصول.گزارش بررسي اقتصا -

ي
ي و استانداردساز

ي، عمران
امور فن

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

29/9/2
 24/11/12

 

111
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

21 

تدوين دستورالعمل نحوه 

تحويل موقت و قطعي راه و 

 ابنيه فني شهر تهران

 هاي راه و ابنيه فنيتحويل موقت و قطعي پروژه هاي مورد نياز جهتتبيين فرآيند كلي و زير فرآيند -

 هاي مهم راه و ابنيه فنيهاي مورد بررسي در زمان تحويل موقت و قطعي و شاخصتبيين آيتم -

 هاي مورد بررسيتبيين نحوه ارزيابي آيتم -

 هاي مورد بررسيتعيين حداقل مشخصات فني مورد نياز و قابل كنترل براي هر يک از آيتم -

هاي فني پروژه با استانداردها و ها و شاخصليست كامل و فني جهت تطابق كامل آيتم هيه چکت -

 ضوابط فني مربوطه

تعريف نحوه توليد، نگهداري، و گردش اطالعات جهت مستند سازي و تهيه شناسنامه در مراحل  -

 مختلف پيشرفت پروژه و مخصوصاً در زمان تحويل موقت و قطعي 

 واقص و ارائه راهكارهاي فني در جهت رفع نواقص موجود در پروژهنحوه بررسي ن -

نحوه بررسي نواقصي كه مستقيماً مربوط به فعاليت انجام شده نبوده و در نتيجه اجراي آن حادث شده  -

 است.

 هاي ساده قابل انجام در زمان تحويلپيشنهاد آزمايش -

 پيشنهاد تركيب تيم تحويل موقت  -

 يد دستورالعمل نگهداري توسط پيمانكار و ارائه آن به كارفرماتبيين نحوه تول -

 هاي باالهاي مختلف براي انجام مراحل هر يک از فعاليتتوليد چک ليست -

ي
ي و استانداردساز

ي، عمران
امور فن

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
و

21
 

22/3/92
 1221/11/92

 

18
 

ي تهران
ي شهردار

ي و عمران
ت فن

معاون
 

29 

مل تدوين دستورالع

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 -

 هاي قيريهاي مناسب استفاده از امولسيون)پروژه( و زمان تبيين محل -

 اندودهاي نفوذي )پريمكت( و اندود سطحي )تک كت(كاربرد انواع امولسيون براي اجزاء  -

( در قالب عمليات نگهداري surface treatmentsهاي ترميمي )ها در روكشكاربرد انواع امولسيون -

 پيشگيرانه

 هاي سرد آسفالتي براي عمليات نگهداريها در مخلوطكاربرد انواع امولسيون -

 هاي اصالح شده(هاي امولسيون )امولسيونكاربرد افزودني -

 (  fog sealكاربرد امولسيون جهت اجراي فاگ سيل ) -

 كاربرد امولسيون براي درزگيري سرد -

 هاي فصليگيريكاربرد امولسيون براي لكه -

جهت كاربرد در امور اجرايي، نظارت و كنترل كيفي هريک از موارد كاربرد قير  تهيه چک ليست -

 امولسيون

ي و 
ي، عمران

امور فن
ي

استانداردساز
 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

21/19/3
 1224/19/98

 

81
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

22 

بررسي و ارزيابي عملكرد 

تاسيسات موجود كنترل 

رواناب در سطح شهر تهران 

و ارائه دستورالعمل به 

هاي منظور بهبود روش

 طراحي و بهره برداري

وري و انتقال رواناب سطحي در شبكه اصلي به آهاي موجود جمعمعرفي و طبقه بندي مشكالت سازه -

تفكيک طراحي، اجرا و بهره برداري و ارائه پيشنهادات الزم جهت بهبود طراحي ها در آينده و حل 

 مشكالت موجود اين سازه ها

شناسايي، طبقه بندي و ارزيابي عملكرد تأسيسات موجود در شبكه كه با هدف بهبود كيفيت رواناب  -

ل بهره برداري بوده و ارائه توصيه هاي الزم و ضوابط طراحي براي اجراي تأسيسات در شبكه در حا

 جديد در آينده به منظور رسيدن به اهداف طرح جامع

. توليد يک راهنما و دستورالعمل جهت طراحي و عملكردي سازه هاي جديد كنترلي و همچنين باز -

و حفظ ظرفيت انتقال در شبكه با توجه به  طراحي تأسيسات موجود با هدف بهبود كيفيت رواناب ها

 بهره برداري

 ارائه پيشنهادات و توصيه هاي الزم براي مطالعات آتي -

ي
ي و استانداردساز

ي، عمران
امور فن

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

29/9/93
 1224/19/92

 

111
 

ي شهر تهران
ي و مهندس

سازمان مشاور فن
 

24 

هاي موجود ارزيابي تجربه

اوريهاي نوين كارگيري فنبه

در روسازي معابر شهر 

 تهران

هاي مذكور ها و يافتن ميزان كارآمدي سيستمهاي نوين در پروژهآسيب شناسي استفاده از فن آوري -

 ها از ديدگاه طراحي، اجرا، نگهداريدر پروژه

وام و هزينه ارزيابي فناوريهاي يادشده از نظر سهولت اجرا، نحوه عملكرد و هزينه هاي پرداخت شده، د -

 هاي طول عمر )تحليل فني و اقتصادي(

ها و ارائه روش طراحي مناسب و پيش نيازهاي اجرايي، اهداف مورد انتظار براي هركدام از فن آوري -

 تهيه دستورالعملهاي فني مربوطه

ب دو آوري و يا تركيارائه نتايج به دست آمده به صورت دسته بندي شده مربوط به استفاده از يک فن -

هاي مربوط به هركدام از فن آوري با يكديگر، نحوه و شرايط صحيح بكارگيري آنها و مزايا و محدوديت

 طريق تدوين دستورالعملهاي اجرايي

 ارائه پيشنهاد براي انجام مطالعات آينده -

ي
ي و استانداردساز

ي، عمران
امور فن

 

29
و 

22
و

24
 1221/11/2
 1224/2/21
 

98
 

ي 
ي و عمران

ت فن
معاون

 

21 

امكان سنجي و جانمايي 

احداث تله هاي زباله گير 

 در كانال هاي آب تهران

تعيين مناطق پر ريسک كانون زباله در كانال و اولويت بندي اين مناطق براي اجراي پروژه احداث زباله 

 گيرها 

 ده شهر تهران و تعيين كانون هاي تجمع زباله در منطقه باز 4و  2ايجاد پايگاه داده كانال هاي درجه  - 

 گير روز دنيا متناسب با شرايط شهر تهرانهاي زبالهبررسي و تحليل سيستم-

ي و 
ي، عمران

امور فن

ي
استانداردساز

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

29/9/91
 1224/19/91

 

111
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون
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شهردار

 

29 

بررسي نحوه احياي 

شناسانه هاي زيباييارزش

هاي عمراني در پروژه

 موجود شهر تهران

ارائه يک مباني نظري مشخص و متناسب با وضعيت شهر تهران در زمينه زيبايي شناسي شهري و  -

 هاي بررسي و سنجش زيبايي شناسانه پروژه هاي عمراني شهري.تعيين معيارها و شاخص 

دستورالعمل نحوه بررسي و شناسايي ظرفيت هاي زيبايي شناسانه پروژه هاي عمراني موجود در شهر  -

 تهران.

دستورالعمل عمومي ترين و مناسبترين روشهاي احياء ارزشهاي محيطي و زيبايي شناسانه پروژه هاي  -

 شهر تهران.  عمراني موجود در

دستورالعمل براي تهيه شيوه هاي مستقيم و غير مستقيم براي سنجش ارتباط مخاطبان و همچنين  -

 سنجش ميزان موفقيت اقدامات انجام شده.

ارايه پيشنهاد در خصوص تدوين دستورالعمل براي در نظر گرفتن ارزشهاي زيبايي شناسانه شهري در  -

 ن شهري بزرگراهي، پلهاي سواره رو و تونلها.طراحي پروژه هاي آتي عمراني درو

ي
ي و استانداردساز

ي، عمران
امور فن

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

29/1/11
 1224/4/21

 

111
 

ي
ي و عمران

ت فن
معاون

 

23 

هاي متعارف ارزيابي روش

پايدارسازي و تحكيم 

هاي خاكي و شيرواني

تدوين راهنماي عمومي 

 انتخاب روش مناسب

عمومي انتخاب روش مناسب و اجرائي جهت پايدارسازي شيرواي خاكي در شهر  تهيه دستورالعمل -

 تهران، 

 برگزاري سمينار  و دوره هاي آموزشي -

ي و 
ي، عمران

امور فن

ي
استانداردساز

 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

21/2/8
 1224/14/21

 

111
 

ي 
ي و عمران

ت فن
معاون

 

28 

برنامه ساماندهي و بهينه 

هر سازي يخ زدايي معابر ش

تهران در فصول سرد سال 

و ارائه دستورالعمل هاي 

 الزم

 ها )با حفظ وضع موجود(¬پذيري به كارگيري ظرفيت هاي ساير حوزه امكان -

تعيين وظايف فرهنگسراها و سراهاي محله در ارتقاي دانش عمومي در مورد راهكارهاي مرتبط با برف -

 روبي و يخ زدايي 

 ( در برف روبي و يخ زداييNGOهاد )هاي مردم ن تبيين نقش سازمان -

 ها و ...( هاي ايده هاي ترويجي )مانند مسابقات، مانورها، فراخوان ارائه چارچوب برنامه -

 دستورالعمل يخ زدايي معابر-

 دستورالعمل نظارت و مميزي اجراي درست دستورالعمل يخ زدايي -

 هزينهدستورالعمل تعيين صالحيت پيمانكاران و متره و برآورد  -

 دستورالعمل وظايف شهروندي -

 دستورالعمل نحوه به كارگيري و نگهداري مواد يخ زدا -

 دستورالعمل ارزيابي، خريد و به كارگيري مواد و تجهيزات جديد-

 روبي و جانمايي مخازن شن و ماسه هاي برف دستورالعمل مكان يابي سايت -

 در شهر تهرانساختار مديريتي و اجرايي يخ زدايي و برف روبي  -

 تدوين الزامات طراحي در ساخت معابر جديد -

 تدوين شرايط تحقق پذيري و الزامات اجرايي طرح -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

24
و

21
 24/1/18

 1221/12/18
 

91
 

ت پسماند
سازمان مديري

ي 
ت شهر

ل امور خدما
اداره ك

 

22 

پايش نيترات و فنل 

)مشتقات فنل( در شبكه 

 انتوزيع آب شهر تهر

 موقعيت نقاط نمونه برداري و منبع تامين آب در هر نقطه -

 گيري آالينده هاي نيترات و فنل نتايج اندازه -

 ير استاندارد بين المللي و مليها با مقادنتايج مقايسه مقدار آالينده -

ي و 
ت شهر

خدما

ت
ط زيس

محي
 

24
و

21
 24/11/91

 1221/9/91
 

21
 

 
ي 

ي اسالم
شورا

شهر تهران
 

111 

ارهاي تبديل ميدان راهك

مركزي ميوه و تره بار به 

مجموعه اي با قابليت هاي 

تجاري در  -اقتصادي 

 سطح ملي و بين المللي

محيطي، هاي بيرونيِ اجتماعي، اقتصادي، زيستشناخت و تحليل كالن روندهاي اصلي، محرک -

 ها ي آنبار و چگونگي اثرگذارفناورانه و سياسي موثر بر ميدان مركزي ميوه و تره

مطالعه تطبيقي ميدان مركزي با ميادين بزرگ مشابه از بعد اقتصادي، اجتماعي، عملياتي، نوع -

برداري در ها جهت بهرهبندي آنها و فناورانه كه داراي خصوصيت مورد نظر باشند و اولويتكاربري

 مقاطع زماني مختلف

 نيازسنجي نوع صنايع، خدمات پشتيبان و مراكز تحقيقاتي -

 نيازسنجي چگونگي ارتباط مستقيم با بخش توليد خرده پا و مراكز عمده توليد محصوالت كشاورزي -

 سازي نظام توليد تا مصرفهاي مورد نياز جهت يكپارچهنيازسنجي فناوري -

 ربط در نظام توليد ، توزيع و مصرفها و نهادهاي ذيها ، سازماننيازسنجي استفاده از وزارتخانه -

 محيطي ش برآورد فني، مالي و اقتصادي و زيستگزار -

 هاي و مشكالت موجود كاركرد ميدان از بعد عملياتي و قوانين و ارائه راهكارهاارائه محدوديت -

 بار به قطب اقتصادي در منطقه تبيين راهكارهاي تبديل ميدان مركزي ميوه و تره -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي 
ي كشاورز

ن ميوه و تره بار و فراورده ها
سازمان ميادي

 

111 

دستورالعمل به كارگيري 

مواد و مصالح و روش هاي 

نوين در احداث و بهره 

برداري آب نماها به منظور 

 جلوگيري از لجن گرفتگي

شهر دستورالعمل عملياتي طرح: شامل گزارش تفصيلي راه كارهاي عملياتي نگاهداري آب نماهاي  -

تهران متناسب با نوع آب نما و   همچنين، دستورالعمل نحوه كاربرد نتايج طرح در احداث و نگاهداري 

 آب نماهاي شهر تهران

ط 
ي و محي

ت شهر
خدما

ت
زيس

 

24
و

21
 24/2/2
 1221/13/12

 

91
 

ي و سازمان 
سازمان زيباساز

ي سبز
ضا

پاركها و ف
 

119 

كارهاي حقوقي حمايت راه

 از توسعه كمي و كيفي

فضاهاي سبز خصوصي و 

 خصوصينيمه

 ها و ضوابط موجود در زمينه فضاي سبزها، دستورالعملنامهگزارش شناسايي قوانين، آيين -

 گزارش شناخت وضعيت مالكيتي اراضي سبز در شهر تهران -

 نويس لوايح اصالحي يا جديدپيش-

 گزارش تحليلي سازوكارهاي تشويقي و حمايتي-

 پذيري طرحاجرايي و تحقق چارت تحليلي نظام -

 گزارش نظام مدون پايش و كنترل برنامه  -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

24
و

21
 24/19/11

 1221/8/11
 

11
 

ي سبز
ضا

سازمان بوستان ها و ف
ت/  

ن و مقررا
ن قواني

ل تدوي
اداره ك

 

112 

راهكارهاي مبارزه با 

جانوران مزاحم )موش، 

سگ( در شهر تهران با 

ه و رويكرد پيشگيران

 سازگاري زيست محيطي

 نقشه موضوعي ميزان آلودگي هر يک از مناطق شهرداري -

 نقشه پراكنش جنس و گونه هاي جاوران مضر شهر تهران-

 گزارش تفصيلي آسيب شناسي وضع موجود -

 گزارش تفصيلي برنامه مبارزه با جانواران مزاحم)موش و سگ( در شهر تهران -

 ان مزاحم)موش و سگ( در شهر تهراندستورالعل مبارزه با جانوار -

 خالصه گزارش راه كارهاي مبارزه با جانوران مزاحم در دو دفترچه مجزا براي موش و سگ -

 كتابچه راهنماي شهروندي و صنوف -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

24
و

21
 24/11/11

 1221/12/11
 

11
 

ل 
ي صنايع و مشاغ

ت سامانده
شرك
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114 

 -تدوين سند راهبردي

عملياتي ارتقاء مديريت 

زيست محيطي 

 شهرداري تهران

 دستيابي به تجربيات برتر و مشابه در شهرهاي داخلي و خارجي -

 قيح قوانين در حوزه محيط زيست شهريتدوين و تن-

 (1221-29هاي )تهيه گزارش وضعيت محيط زيست شهر تهران طي سال -

 محيطي در شهرداري تهرانشناسي وضع موجود محيط زيست شهر تهران و مديريت زيستتحليل و آسيب -

 هاي راهبردي وي، راهبردها، اولويتانداز، تجزيه و تحليل راهبردهاي، رسالت، چشمسند برنامه راهبردي شامل ارزش -

 سازيسند برنامه عملياتي، اقدامات اجرايي، آموزش و فرهنگ -

 نامه جامع مديريت  محيط زيست شهرداري تهراننظام -

 راهنماي حفاظت از محيط زيست شهري -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

22
و

24
و

21
 

24/9/12
 1224/19/12

 

91
 

ت
ط زيس

ستاد محي
 

111 

ژوهش تدوين تحقيق وپ

 -برنامه راهبردي

عملياتي احداث و 

توسعه ساختمان سبز 

 در كالن شهر تهران

 بندي در دنيا و تجربيات برترهاي رتبهشناسايي ابزارها و سيستم-

 شناسايي مشكالت زيست محيطي ناشي از بخش ساختمان در شهر تهران-

 هر تهرانستيابي به ارزش اقتصادي احداث و توسعه ساختمان سبز در ش-د

 دستيابي به ارزش زيست محيطي احداث و توسعه ساختمان سبز در شهر تهران-

 هاي نوين در حوزه ساختمان سبزشناخت فناوري-

 گانه شهرداري تهران و حريم شهر به منظور احداث و توسعه ساختمان سبز99شناسايي پتانسيل مناطق  -

 ز، تجزيه و تحليل راهبردي، راهبردها، انداهاي، رسالت، چشمبرنامه راهبردي شامل ارزش-

 براي ساختمان هاي موجود و جديداالحداث هاي راهبردي و اهداف آناولويت-

 برنامه عملياتي و اقدامات اجرايي-

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

22
و

24
و

21
 

24/9/2
 1221/19/12
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ي و 
ت معمار

ت معاون
ط زيس

ستاد محي

ي
شهرساز

 

119 

تدوين سند راهبردي 

يريت پسماند شهر مد

 تهران

ماند سازماندهي هاي فني مرتبط با مباحث اصلي طرح كه به صورت موضوعي و مبتني بر نيازهاي سازمان مديريت پس -

 شده اند از جمله:

 ساله 11گزارش ارائه چشم انداز و تصوير وضع مطلوب در افق  -

 گزارش امكان سنجي و ارائه گزينه هاي مناسب مديريت پسماند -

 تي پسماند و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي يگزارش طراحي سيستم هاي مدير-

 در شهر تهران گزارش ارائه برنامه راهبردي استقرار سيستم جامع و يكپارچه مديريت پسماند -

ط 
ي و محي

ت شهر
خدما

ت
زيس

 

29
و  

22
و

24
و

21
ت 
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ت پسماند
سازمان مديري

 

113 

دي و تدوين سند راهبر

عملياتي زيباسازي شهر 

تهران با تأكيد بر ارتقا 

 ايراني –هويت اسالمي 

هاي موضوعي زيباسازي با تفسير اسناد فرادست و قوانين و مقررات ¬گزارش مباني نظري، تجربيات برتر و اولويت -

 مربوطه

 اسالمي  -ر هويت ايرانيها و معيارهاي سنجش زيبايي در شهر با رويكرد زيباشناختي و تأكيد بگزارش شاخص -

 گزارش شناخت، توصيف، تحليل و آسيب شناسي وضعيت موجود  -

هاي حاكم بر آن و راهبردهاي اسالمي، ارزش -برنامه راهبردي شامل چشم انداز زيباسازي با تأكيد بر هويت ايراني -

 اندازتحقق چشم

 هاي اجرايي، اقدامات اساسي  يفي و كمي، سياستساله زيباسازي در شهر تهران شامل اهداف ك 1برنامه عملياتي  -

گزارش الزامات از قبيل الزامات ساختاري و موانع احتمالي تحقق پذيري طرح و راهكارهاي اقتضايي جهت رفع  -

 هاچالش

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و

24
 

21/19/98
 1224/13/21

 

111
 

ي شهر تهران
سازمان زيباساز

 

118 

اهبردهاي ارتقاء تدوين ر

ايمني بازار تهران؛با 

رويكرد ايمني 

 وآتشنشاني

 ها و برنامه هاي اجرايي مشابه طرحهاي نظري، تئوريپيشينه و ديدگاه -

 شدههاي بوميتجربيات مشابه )داخلي و خارجي( و ارائه معيارها و شاخص -

 نقشه، جداول و نمودارها.كالبدي، اقتصادي و اجتماعي در قالب -اطالعات و داده هاي فضايي -

 ساز و نيز ميزان بحراني بودن هر عاملشناسي از وضعيت ايمني كنوني بازار و عوامل بحرانتحليل و آسيب -

 هاراهبردها و برنامه عملياتي مديريت بحران و تأمين منابع و زيرساخت -

 مدل نهايي هدايت و نظارت بر ايمني بازار -

 هاي نظارتيفرم ها وضوابط، دستورالعمل -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

21
و  

21
و  

29
و 

22
و 

24
 

21/19/93
 1224/13/21

 

111
 

ش
سازمان آت

ت 
ي و خدما

نشان

ت 
ي شهر تهران، شرك

ايمن

ل 
ي صنايع ومشاغ

سامانده

ي منطقه 
شهرتهران، شهردار

19
 

112 

تدوين ضوابط، 

دستورالعمل ها و لوايح 

پيشنهادي ساماندهي 

دستفروشان كالنشهر 

 تهران)كوچک مقياس(

 تعريف ساختار تشكيالتي و مديريت اجرايي طرح ساماندهي دستفروشان  -

 تعريف نقش و وظايف سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي -

تدوين معيارها ي ساماندهي دستفروشان در فرايند اجرايي و عملياتي ساماندهي )مثل معيارهاي مكاني ، اقتصادي و  -

 ، مديريتي و...( اجتماعي –فرهنگي 

 اولويت بندي مناطق شهري تهران جهت ساماندهي دستفروشان -

 ( اجرايي و عملياتي كردن طرح ساماندهي دستفروشانc.p.mارايه برنامه زمانبندي )  -

 ارايه گزارش هاي نهايي و آلبوم نقشه ها  -

 هاي موجود با هدف اصالح و تكميل انها( تدوين ضوابط عمومي ساماندهي دستفروشان ) بر اساس ضوابط و آيين نامه -

 ارايه ضوابط اجرايي ساماندهي دستفروشان ) جابجايي ، استقرار و تثبيت فضايي ( -

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

21
و  

21
و  

29
و

22
و 

24
 

22/9/21
 1224/13/21
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ل شهر
ي صنايع و مشاغ

ت سامانده
شرك

 

111 

مطالعه و تبيين 

استانداردهاي خدمات 

شهرداري شهري 

تهران)اصالح و بازنگري 

روش ها و فرآيندهاي 

واگذاري و بهره برداري 

غرفه ها در ميادين ميوه 

و تره بار و تدوين 

استانداردهاي مديريتي 

 و فني(

 الگوي سيستماتيک براي شناسايي، تحليل مشكالت و چالش هاي فرآيند واگذاري.-

 چالش ها و نارسايي  اي فرآيند واگذاري گزارش  -ابزار آسيب  ناسي از قبيل چک ليست و..-

پيشنهادات بازنگري  -ارائه تجارب موفق فرآيند واگذاري در ساير شهرهاي دنيا و ارائه راهكارهاي بهبود فرآيند واگذاري -

الگو و روش مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث،  -دستورالعمل واگذاري و ارائه الگوي نهايي واگذاري

 برداري و مديريت ميادينبهره 

 -: ارائه جدول استاندارد و جامع شامل الزامات، معيارها و نكات مربوط به پايش و كنترل فرآيند واگذاري و بهره برداري-

ضوابط و  -ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و روش اجرايي فرآيند واگذاري و بهره برداري به تفكيک انواع غرف

استانداردهاي واگذاري و  -گذاري و مشاركت بخش خصوصي در احداث و بهره برداري مياديندستورالعمل هاي سرمايه 

شرايط تحقق پذيري استقرار الگوي  -صالحيت هاي كليدي و نحوه رتبه بندي بهره برداران -نظارت بر بهره برداري

 جديد واگذاري و نظارت بر بهره برداري

ت
ط زيس

ي و محي
ت شهر

خدما
 

21
و  

29
و  

22
و

24
و

21
 

1222/19/94
 1221/19/94
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ن ميوه و تره بار
سازمان ميادي
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تدوين راهنماي تعيين 

ظرفيت معابر شهري، 

 متناسب با شرايط تهران

 بندي مجموعه مطالعات پيشين مرتبط با هر يک از بخشهاي راهنماي ظرفيت راههاجمع -

 راسيون راهنماي ظرفيت راههامعرفي و اولويت بندي روابط و متغييرهاي پيشنهادي جهت كاليب -

 پيشنهاد روش و متدولوژي مناسب جهت كاليبراسيون هر يک از متغييرها و روابط راهنما -

 و تهيه شرح خدمات الزم براي انجام مطالعات تكميلي جهت تعيين موارد ذكر شده RFPتعريف  -

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ت راه و شهرس
وزار

ي
از

 -

ت 
معاون

ي 
ها

ل و 
ل و نق

حم

ک 
ترافي

- 
ي و 

معمار

ي 
شهرساز

-
ي و 

س راهنماي
پلي

ي
رانندگ

-
ق

ي مناط
شهرداريها

ي -
ت علم

دانشگاهها و موسسا
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119 

ارائه راهكارهاي اجرايي 

افزايش تاب آوري براي 

شبكه و المانهاي معابر شهر 

تهران در برابر زلزله ) 

مطالعه موردي : بزرگراه 

مدرس حدفاصل )شامل( 

 تبادل همت تا تقاطع ظفر(

 ر تهرانتعيين مولفه هاي الزم زلزله احتمالي تهران بمنظور تحليل تاب آوري شبكه حمل و نقل شه-

تعيين مولفه هاي الزم جريان ترافيک و شبكه حمل و نقل بمنظور تحليل تاب آوري شبكه حمل و  -

 نقل شهر تهران

 تحليل بعد و قبل از پياده سازي راهكارها و اثر سنجي فني راهكارها -

 تهران مستند سازي راهكارها با فرمت قابل واگذاري به مشاوران منتخب در قالب پروژه براي مناطق-

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ک/ 
ل و ترافي

ل و نق
ت حم

معاون

ت بحران
سازمان مديري

 

112 

برآورد تعداد مسافر ايستگاه 

هاي حمل و نقل 

عمومي)اتوبوس(به منظور 

برنامه ريزي عملياتي 

خطوط اتوبوسراني)برنامه 

 ريزي كوتاه مدت(

 هاي حمل و نقل عمومي )اتوبوس( داد مسافر ايستگاهارائه نرم افزار برآورد تع-

 ارائه جزوه آموزشي استفاده از نرم افزار و برگزاري دوره آموزشي مرتبط -

 ارائه دستورالعمل برداشت، دسته بندي و ورود اطالعات جهت استفاده در نرم افزار -

براي هر خط در هر ايستگاه( ارائه فرمت استاندارد و واحد خروجي نرم افزار )ماتريس حجم مسافر -

 جهت استفاده در نرم افزار زمانبندي خطوط اتوبوسراني

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

24
و

21
 24/11/11

 1221/13/11
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ي 
ت واحد اتوبوسران

شرك

تهران و حومه
-

ت كنترل 
کشرك

ترافي
 

114 

تدوين راهكارهاي ارتقاي 

زيرساختها و خدمات 

دسترسي افراد كم توان به 

 عموميحمل و نقل 

 توان.رساني به افراد كمارائه برنامه راهبردي براي ارتقاء خدمات -

 نويس برنامه جهت الحاق در برنامه پنج ساله شهرداري تهران.ارائه پيش -

 توان.رساني به افراد كمارائه راهكارهاي اجرايي براي خدمات -

 پذيري طرح.ارائه الزامات حقوقي و قانوني براي تحقق -

 نويس اليحه جهت ارائه به شوراي شهر تهران.ه پيشتهي-

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

24
و

21
 24/2/92

 1221/12/92
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ل و 
ل و نق

ت حم
معاون

ک 
ترافي
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بررسي و ارزيابي ابزارهاي 

اقتصادي براي مديريت 

 ترافيک شهري

 بندي ابزارهاي اقتصادي مناسب براي مديريت ترافيکدسته-

براي ارتقاي سه طرح موجود كه از ابزار اقتصادي براي مديريت ترافيک استفاده  ارائه راهكار اجرايي-

 كندمي

كند به همراه معرفي پنج طرح مناسب كه از ابزار اقتصادي براي مديريت ترافيک تهران استفاده مي-

 برنامه، ساختار و الزامات اجرايي ارائه روش ارزيابي هر يک از طرحهاي ترافيكي پيشنهادي
ل

حم
 

ک
ل و ترافي

و نق
 

22
و

24
و

21
 

24/3/12
 1221/12/12
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ل و 
ل و نق

سازمان حم

ک
ترافي
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مطالعات و طراحي سيستم 

جامع آمار و اطالعات 

تصادفات شهر تهران )با 

هدف تحليل تصادفات شهر 

 جهت ارتقاء ايمني ترافيک(

 تماتيک داده هادوين ساختار بانک جامع اطالعات تصادفات شهر تهران و نحوه جمع وري سيت-

هاي مختلف حمل و ارائه برنامه ارتقاء ايمني ترافيک شهر تهران در افق هاي زماني مختلف و در بخش-

 نقل

تعيين وظايف، نقش و سهم دستگاههاي مختلف در كاهش هزينه تصادفات و افزايش ايمني ترافيک -

 شهر تهران

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

22
و

24
و

21
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ل و 
ل و نق

ت حم
معاون

ک
ترافي

 

113 

ارتقاي سطح پياده مداري 

محالت جهت افزايش سهم 

جابجايي پياده در نظام 

 حمل و نقل شهري

 شناسي(مداري )گونهمعرفي محالت بر اساس وضعيت پياده-

 مداري در سطح محالت )چک ليست(ارائه دستورالعمل ارزيابي پياده-

مداري در هشت محله منتخب )سعادت آباد، نارمک، يافت آباد، رتقاي پيادهرزيابي و ارائه راهكار براي اا-

 ازگل، تجريش، بريانک، شهرک شهيد باقري و شهرک اكباتان(

 مدار نمودن محالت شهر تهرانرائه ضوابط اجرايي براي پيادها-

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

22
و

24
و

21
 

24/9/3
 1224/19/13
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ل و 
ل و نق

سازمان حم

ک
ترافي

 

118 

بررسي و ارزيابي ضوابط 

شهرسازي شهر تهران بر 

و ارائه  TODمبناي اصول 

 پيشنهادات اصالحي

 در شهرسازي؛ TODمديريتي ضرورت اتخاذ رويكرد  -گزارش توجيهي -

تدوين ضوابط پيشنهادي در حوزه شهرسازي و حمل و نقل و ترافيک ، معرفي روند و مراجع تصويب و  -

 امكان سنجي تصويب آنها؛

 پيشنهاد طرح هاي موضوعي و موضعي در مناطق پايلوت و امكان سنجي اجراي آن؛ -

ل و 
ل و نق

حم

ک
ترافي

 

22
و

24
 22/11/3

 1224/12/18
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ل 
ل و نق

سازمان حم

ک
و ترافي

 

112 

بررسي شيوه واگذاري 

خدمات حمل ونقل و 

عمومي)اتوبوس( به بخش 

خصوصي و ارائه ضوابط 

 شيوه مطلوب

مطلوب واگذاري خدمات حمل ونقل عمومي به بخش خصوصي و فرآيند پياده سازي ارائه گزارش مدل -

 آن

 پيش نويس ضوابط، دستورالعمل ها و قراردادهاي الزم براي پياده سازي مدل مطلوب-

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

22
و

24
و

21
 

24/3/92
 1221/11/92
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ل و 
ل و نق

سازمان حم

ک
ترافي

 

191 

تدوين ضوابط و مقررات 

رافيک در زمان مديريت ت

احداث ساختمان هاي و 

 بناهاي شهري

ها و بناهاي شهري از منابع و مراجع ساير ضوابط و مقررات مديريت ترافيک در زمان احداث ساختمان-

ها و بناهاي شهري، كشورها، دستورالعمل ضوابط و مقررات مديريت ترافيک در زمان احداث ساختمان

ها و نويس بخشنامهافيک اطراف محدوده كارگاه ساختماني، پيشچک ليست كنترل ايمني و مديريت تر

سازي هاي ذينفع،مراحل اجرايي و فرآيند پيادههاي مرتبط جهت ابالغ به دستگاهدستورالعمل

 ها  و ضوابطدستورالعمل

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم
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و

24
و

21
 

24/8/93
 1221/19/93
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ل
ل و نق

سازمان حم
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 هايشناسي سياستآسيب

كالن پارک خودروها در 

هاي شهرسازي و حوزه

حمل و نقل و ترافيک در 

كالنشهر تهران و ارائه 

راهبرد جايگزين با تاكيد 

ريزي و مديريت بر برنامه

 يكپارچه

 هاي عمومي شهر تهرانگزارش مستندسازي مطالعات باالدستي و مرتبط با پاركينگ -

 ابط موجود مرتبط با موضوع پاركينگها و ضوها، طرحشناسي سياست. گزارش آسيب-

ريزي و مديريت يكپارچه پاركينگ در تهران در موضوعات . گزارش راهبردهاي جايگزين در برنامه-

 هاي احتمالي مورد نيازاقتصادي، قوانين و مقررات، ضوابط كالبدي و فيزيكي و تكنولوژي

 نهادي.هاي پيشها و برنامهپذيري دستيابي به سياستگزارش تحقق -

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم
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و

24
و

21
 

24/2/93
 21/11/91
 

111
 

ل
ل و نق

سازمان حم
 

199 

راهكارهاي ساماندهي 

كاهش سهم استفاده از 

موتورسيكلت در سفرهاي 

درون شهري تهران 

)دستيابي به اهداف طرح 

جامع حمل و نقل و 

 ترافيک تهران(

يكلت از كل سفرهاي شهر تهران )مطابق با درصدي موتور س 9تدوين راهكارهاي دستيابي به  سهم  -

اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران( در قالب دستورالعمل اجرايي، الزامات حقوقي و 

 هاي ارائه شده در اين دستورالعمل  بيان نحوه پايش و ارزيابي برنامه

ست محيطي اين روش تدوين راهكارهاي ساماندهي تردد موتورسيكلت و كاهش عوارض ايمني و زي-

حمل و نقلي در شهر تهران در قالب دستورالعمل اجرايي، الزامات حقوقي و بيان نحوه پايش و ارزيابي 

 هاي ارائه شده در اين دستورالعمل برنامه

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

29
و 

22
و
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22/2/19
 1221/12/19
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192 

مطالعه نقش، جايگاه، 

وظايف و عملكرد مراكز 

كنترل ترافيک شهري در 

دنيا و تدوين مدل 

مطلوب براي كالنشهر 

 تهران

نداز و سياست ها( مركز كنترل ترافيک تهران، ارائه نقشه راه بهره برداري و توسعه دوين سند راهبردي و عملياتي)چشم ا-

نويس لوايح و ضوابط مراكز كنترل ترافيک تهران،تدوين شيوه ارزيابي كارايي و اثربخشي مراكز كنترل ترافيک تهران،ارائه پيش

 ان سازماني مورد نيازهاي ميقانوني مورد نياز به منظور تبيين وظايف، اختيارات و هماهنگي

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

29
و 
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و
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و
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عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ک 
ل و ترافي

ل و نق
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شهردار

ک
كنترل ترا في

 

194 

امكان سنجي استفاده از 

فناوري هاي نوين جنع 

اوري اطالعات براي 

 -برآورد تقاضاي مبدأ

مسير سفرهاي  -مقصد

ک روزانه شهري)كوچ

 مقياس(

با توجه به اينكه شركت كنترل ترافيک در اين موضوع در حال كار مي باشد مقرر شده تا در جلسه اي زمينه هاي همكاري 

 مشترک مركز و شركت كنترل ترافيک در اين خصوص مورد بررسي قرار گيرد

ک
ل و ترافي

ل و نق
حم

 

21
و  

29
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و
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1222/4/21
 1224/14/21
 

111
ل 
ل و نق

ت حم
معاون

 
ک/ 

و ترافي

ک
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شرك
 

191 

امكان سنجي احداث 

نخستين اتومال در 

شهرداري  18منطقه 

 تهران

بيان اهداف ، تعاريف انواع اتومال در ابعاد گوناگون و ارائه گونه هاي مختلف اتومال براساس الگوي منتخب اتومال مناسب با  -

 سايت مطالعاتي

 درسطح منطقه    ارايه مختصات موقعيت مكان پيشنهادي-

 خودرو درتهران براساس خودروهاي وارداتي وداخلي وبرندهاي معروف  بررسي وضعيت بازار -

 تعيين وضعيت اقتصادي اجتماعي درمحدوده پيراموني  -

 ان برسايت  ارايه نقشه كاربري اراضي درمحدوده پيرامون وتاثير-

 پيشنهاد كاربري هاي متناسب با اتومال درسايت   -

تدوين ضوابط -سازمان فضايي متناسب با الگوهاي طراحي درسايت  - اسايي برند هاي متناسب براي استقراردرسايتشن-

تعيين مشخصات و چيدمان -درامد نحوه ساخت وساز درسايت  –براورد هزينه  -ساختماني ونحوه ساخت وساز درسايت 

 -Layouنهائي طرح )

 -(Technical Analysisطالعات فني گزينه بهينه )م

  تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح. -تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح.  

  حتعيين برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طر -

 (Financial Analysisمطالعات مالي )-

 تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح-

 كفايت مالي جهت دوران اجرا و بهره بردار ، ضمن در نظر بررسي -

 گرفتن منابع سرمايه گذار خارجي كه ممكن است همراه باپيشنهاد معيني در دسترس قرار گيرد -

 برآورد هزينه هاي هريک از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيک هزينه هاي كمي و غيركمي  -

به تغييرات قيمت ها، طوالني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان ارايه تعيين حساسيت برآوردها نسبت -

 تلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنهاخدمات حاصل از گزينه هاي مخ

ق
امور مناط
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و
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 1221/13/13
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199 

تدوين معيارهاي طراحي 

رک در و اجراي اكوپا

يكي از بوستان هاي 

 1منتخب منطقه 

 شهرداري تهران

مرمت فرايندهاي اكولوژيک تخريب شده از طريق  -شناسايي ظرفيت هاي محيط زيستي منطقه جهت تاسيس اكوپارک 

 1تاسيس اكوپارک در يكي از بوستان هاي منتخب منطقه  -ارتقاء بازدهي اكولوژيک منطقه  -اجراي اكوپارک 

ق
امور مناط

 

24
 24/11/3

 1221/14/19
 

41
منطقه  

1 
193 

مطالعه عرضه و تقاضاي 

پاركينگ وجانمايي آن 

و ارايه  2در سطح منطقه 

راه كارهاي الزم به 

منظور بهبود و ارتقاء 

 وضعيت موجود

رد و . تهيه امار كمي از وضعيت استاندا9تهيه آمار كمي از وضعيت موجود عرضه تقاضاي پاركينگ در سطح منطقه سه  1.-

. ارائه نقشه جانمايي شده از فرآيند شناسايي، مكانيابي، و لكه گذاري براي پاركينگ هاي حاشيه 2عرضه و تقاضاي پاركينگ 

 اي همسطح و مكانيزه وضعيت موجود.

ق
امور مناط

 

24
 24/8/11

 1221/11/13
 

111
منطقه  
2 

198 

بررسي راهكارهاي ارتقاء 

عملكرد بوستان بهشت 

 2مادران در منطقه

 شهرداري تهران

 ارائه راهكارهايي جهت بهسازي محيطي بوستان از طريق بازطراحي معابر، منظر، فضاي عمومي، نورپردازي و ..... -

 ارائه راهكارهايارتقاي وضعيت كاربري هاي اجتماعي و فرهنگي بوستان براي استفاده بهينه مراجعه كنندگان  -

 4بوستان ارائه راهكارهاي ارتقاي وضعيت امنيت  -

 . ارائه راهكارهايي جهت ارتقا وضعيت اقتصادي در حوزه درآمدزايي بوستان-

ق
امور مناط

 

24
 

24/11/93
 1221/12/21

 

11
منطقه  

2 

192 

ارائه برنامه محيط زيستي 

 4باغ پرندگان منطقه 

 شهرداري تهران

ع مصرفي، پايش، نظارت و بازرسي، مميزي، هاي مديريتي باغ شامل مديريت پسماند، فاضالب و پساب، انرژي، مناببرنامه-

 آموزش و مشاركت مردمي در راستاي اهداف حفاظتي باغ  

 هاي زماني مشخص ها در دورهگيري آاليندهثبت دقيق نتايج اندازه

 محيطي باغ از طريق ارائه برنامه مديريت محيط زيستي كاربردي و راهكارهاي اجرايي رفع مشكالت زيست-

 رهاي مناسب درخصوص رفع آلودگي آب بركه ها و بهبود كيفيت آن به عنوان يكي از مشكالت باغ ارائه راهكا-

 تصفيه بركه ها از طريق روش هاي نوين منتانسب با الزامات محيط زيستي-

ق
امور مناط

 

24
 24/3/91

 1221/11/91
 

81
منطقه  

4 

121 

 -بررسي تبعات اجتماعي 

اقتصادي و ترافيكي راه 

اه مترو بيمه اندازي ايستگ

و ارائه راهكارهاي مورد 

 1نياز در منطقه 

 شهرداري تهران

 راهكارهاي مرتبط با اصالح ، بهبود و ساماندهي شبكه معابر-

 راهبردهاي مرتبط با بهبود دسترسي مسافرين به مقصد نهايي -

 هاي مسكوني اطرافراهكارهاي مربوط به تامين مسير مناسب پياد رو براي مسافرين از ايستگاه به محله  -

 راهكارهاي مرتبط با سيستم هاي حمل و نقل عمومي مورد نياز -

 راهكارهاي مربوط به خدمات تاكسيراني مورد نياز-

راهكارهاي مربوط به خدمات قابل ارائه در ايستگاه مترو بيمه و تبديل آن به مجتمع ايستگاهي با خدمات رساني گسترده  -

 دماتي و غيره()اداري، تجاري، فروشگاهي، خ

 راهكارهاي مرتبط با پاركينگ ها، عرضه پاركينگ مورد نياز-

 راهكارهاي مرتبط با كاهش مسائل اجتماعي و پايين آوردن نرخ آسيب هاي اجتماعي -

 راهكارهاي مرتبط با حفظ هويت اجتماعي و فرهنگي محله هاي اطراف ايستگاه -

 راهكارهاي مربوط به كاهش مشكالت اقتصادي -

ا
ق

مور مناط
 

24
 

24/11/99
 1221/14/93

 

11
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1 
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ساماندهي و طراحي فضاهاي شهري 

) جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان 

سبز راه ناحيه اي    :مورد مطالعه

 تهران 9گاوميشي ( در منطقه 

 گزارش تحليلي از زيرساخت ها و امكانات موجود سايت -

 معرفي المان هاي تشكيل دهنده محور شناسايي شده -

 معرفي المان هاي الزم جهت تكميل محورهاي گردشگري و اوقات فراغت رود دره  -

 حقق محورگردشگري و اوقات فراغت دره گاو ميشيارائه راهكارهاي اجرايي ت -

 سازماندهي و طراحي محور تفريحي منطبق با توانهاي زيست محيطي -

ق
امور مناط

 

24
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129 
يت دانش در استقرارسيستم مدير

 تهران 9شهرداري منطقه 

دهي منطبق با طرح جامع و بندي و گزارشثبت، مستندسازي، دسته« نرم افزاربانک دانشي»ي تهيه-

ساله شهرداري ) كوتاه مدت و ميان مدت( ساختار سازماني شهرداري منطقه،  تفصيلي، برنامه هاي پنج

 ن شهرداري منطقه.هاي انجام شده و تجارب مديران و كارشناساپروژه

 نهادينه سازي موضوع مديريت دانش به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي سازمان -

 9استقرار نظام جامع مديريت دانش در حوزه هاي ستادي و اجرايي شهرداري منطقه -

ق
امور مناط
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122 

مطالعه راهكارهاي استفاده بهينه از 

امالک و زمين هاي تحت تملک منطقه 

 شهرداري تهران 3

 ارايه شناسنامه مكاني براي امالک و اراضي تحت تملک شهرداري -

 امالک و زمينهاي تحت تملک منطقه ارائه راهكارهاي مديريتي و عملي جهت استفاده بهينه از -

ق
امور مناط

 

24
 24/3/8

 1221/11
/18

 

111
منطقه  
3 

124 

ارزيابي و سنجش پايداري اجتماعي 

شهرداري تهران و ارائه  3منطقه 

 راهكارهايي جهت تقويت آن

 ارائه راهكارهايي براي محالت و نقاطي كه دچار فرسايش شديد پايداري اجتماعي هستند. -

ظر وضعيت مناسبي داشته، و ارائه راهكارهايي براي حفظ ابعادي از پايداري اجتماعي كه منطقه از آن ن -

 تقويت ابعادي از پايداري اجتماعي كه در منطقه وضعيت مناسبي ندارد.

 ها و نهادهاي موجود در منطقه. ارائه راهكارهايي متناسب با سازمان -

 راهكارهايي براي جلب و افزايش مشاركت شهروندان در پايداري اجتماعي محالت. -

 تعادل بين ابعاد كالبدي و غير كالبدي پايداري اجتماعي در منطقه. ارائه راهكارهايي براي ايجاد -

ق
امور مناط

 

24
 24/2/21

 1221/12/21
 

31
منطقه  

3 

121 

امكان سنجي وشناسايي محدوده هاي 

مستعد مكاني جهت احداث پاركينگ در 

 شهرداري تهران 8منطقه 

 كينگشناسايي محدوده ها و محورهاي مسئله دار مرتبط با كمبود پار -

 شناسايي و امكان سنجي و مكان يابي محدوده ها و پالک ها با قابليت احداث پاركينگ -

 تعيين محورهاي مواصالتي با قابليت قرارگيري پاركينگ در ارتباط با آن و يا در مجاورت آن -

 اولويت بندي محدوده ها جهت احداث پاركينگ -
ق

امور مناط
 

24
 24/1/91

 1224/11/91
 

111
منطقه  
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طرح مطالعاتي مديريت منابع آب 

سطحي و زير زميني بر اساس سيستم 

هاي كمک تصميم گيري مكان و زمان 

 (8محور)نمونه موردي شهرداري منطقه 

ايجاد زير ساخت مناسب براي سيستم مديريتي يكپارچه و هماهنگ جامع و كاربردي مديريت منابع آبهاي -

 شهرداري تهران  سطحي و زير زميني در سطح منطقه هشت

ايجاد الگويي راهبردي به همراه دستورالعملها و راهبردهاي كاربردي در مديريت منابع آبي موجود براي  -

 ساير مناطق شهرداري و ساير كالن شهرهاي مشابه با مشكالت موجود

ق
امور مناط

 

24
 24/8/94

 1221/19/94
 

81
منطقه  

8 
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مطالعات ساماندهي و بازطراحي ميادين 

با توجه به  8نارمک در منطقه 

عملكردهاي ترافيكي، فرهنگي، 

 اجتماعي، خدمات شهري

 فضايي-ارائه چارچوب معماري و طراحي شهري مشتمل بر الگوهاي ترافيكي و سازمان كالبدي -

 دين فازارائه طرح معماري و طراحي شهري توسعه ميا -

ق
امور مناط

 

24
 24/1/13

 1224/11/13
 

111
منطقه  
8 

128 

احصاء شناسايي و تحليل شاخص هاي 

خدمات شهري محالت شهرداري منطقه 

بر مبناي استانداردهاي مديريت  2

 شهري

تهران و نواقص اطالعاتي  2گزارش شناخت وضع موجود سرانه هاي خدماتي شناسايي شده محالت منطقه  -

 موجود

 هري گزارش احصاء و شناسايي نواقص اطالعاتي در حوزه شاخص هاي خدمات ش-

 گزارش استانداردهاي مديريت شهري در حوزه شاخص هاي خدمات شهري -

 گزارش تحليل شاخص هاي خدمات شهري محالت منطقه و فاصله با استانداردهاي مديريت شهري -

 2گزارش راهكارهاي بهبود سرانه خدمات شهري در منطقه -

ق
امور مناط
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تحليل چند وجهي هزينه هاي  بررسي و

سربار قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد در 

شهرداري و راه هاي جبران و  2منطقه 

 كاهش هزينه هاي مرتبط

 هاي زيست محيطي،  در اختيار داشتن مقادير كمي از هزينه -

به واسطه  2 هاي تحميل شده به منطقه هاي ترافيكي و ساير هزينه در اختيار داشتن مقادير كمي از هزينه-

 ميزباني از فرودگاه مهرآباد تهران 

ها و براي جبران  تواند در ربط با اين هزينه هاي كسب درآمد يا جذب اعتباراتي كه مي جستجوي راه -

 برخي از آنها در اختيار مديريت شهري قرار گيرد، 

 2ها و برنامه كسب درآمدها براي مديريت شهري منطقه  راه -

ق
امور مناط
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141 
تبيين مدل ارتقاي تعلق خاطر كاركنان 

 (11شهرداري تهران )منطقه 

 راهبردهاي ارتقاي تعلق خاطر كاري كاركنان-

 مدل عوامل موثر بر ارتقاي تعلق خاطر كاري كاركنان -

 انگزاره هاي تبيين كننده تعامل عوامل موثر بر ارتقاي تعلق خاطر كاري كاركن- 

ق
امور مناط
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شناسايي و بازآفريني بافت ها و بناهاي 

شهرداري  11تاريخي و فرهنگي منطقه 

با رويكرد توسعه گردشگري )با تأكيد بر 

 پهنه شرقي(

 ارائه راهبردهاي برنامهاي و طراحي سياست هاي اجرايي توسعه گردشگري منطقه-

 )عرضه(هاي گردشگري بر حسب محصول گردشگري منطقه ارائه راهبرد -

 )تقاضا(ارائه راهبردهاي گردشگري بر حسب تقاضاي بازار گردشگري منطقه -

 رائه برنامه ها و راهكارهاي توسعه گردشگري در منطقه-

 ارائه الزامات تحقق پذيري طرح-

 ارائه پيشنهاد سازوكارهاي مديريتي مورد نياز -

 زوكارهاي اجرايي مورد نيازارائه پيشنهاد سا-

ق
امور مناط
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امكان سنجي ساماندهي حمل و نقل 

وترافيک راسته پوشاک واقع در محدوده 

وليعصر و  -تقاطع خيابان هاي جمهوري

راسته مبلمان    حسن آباد در منطقه 

 شهرداري 11

دازه يک خط عبوري به سمت جنوب )در محدوده اين تقاطع( و انتقال خط ويژه موجودِ اتوبوس به ان-

عبور -1استفادهء چند منظوره از خط عبوريِ ايجاد شده در ضلع شمال خيابان جمهوري براي اين مقاصد: 

تخليه و بارگيري واحدهاي تجاريِ مجاوردر ساعات پاياني شب و   -9ترافيکِ عادي در ساعات معمولِ روز 

استفاده و ترددِ پياده در مقاطع زماني اوج مراجعات به اين محدوده )عيدنوروز، -2صبح ،قبل از ساعت اوجِ 

بازگشائي مدارس،...(. بديهي است مديريت و كنترل خط عبوري مذكور در محدوده تقاطع جمهوري و در 

 زمان هاي مختلف از ضروريات اين راهكار مي باشد. 

ت بر توقف هاي غير مجاز، ساماندهي دستفروشي، مديريت جابجائي برخي مبلمان شهري، كنترل و نظار-

ترافيکِ مناسبت هاي خاص، تبديل پاركينگ ياس به پاركينگ طبقاتي. همچنين در اين راسته راهكارهاي 

حدفاصل -تكميلي در صورتِ اجرائي شدن برخي طرح هاي مصوب )همچون پياده راهِ خيابان وليعصر

 تِ اجرائي شدنِ پياده راه خيابان لبافي نژاد نيز ارائه شده است.جمهوري تا لبافي نژاد( يا در صور
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امور مناط
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امكان سنجي وضعيت برون 

سپاري خدمات و وظايف 

در شهرداري  123واحدهاي 

 12منطقه 

 12شهرداري منطقه  123تهيه گزارش عملكرد واحد -

 12شهرداري منطقه  123شناسنامه فرآيندهاي اصلي واحد -

 12شهرداري منطقه  123واحد  swotجدول -

 12شهرداري منطقه  123حد تدوين معيار و شناسايي فعاليت هاي استراتژيک وا-

 12شهرداري منطقه  123گزارش ارزيابي حقوقي، مالي و فني فعاليت هاي قابل بهبود و يا برون سپاري خدمات واحد -

 شهرداري 123تدوين سناريوها و شيوه هاي ممكن براي برون سپاري فعاليت هاي واحد  -

ق
امور مناط
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نيازسنجي، امكان سنجي و 

مكانيابي ميادين ميوه و تره بار 

 12در سطح محالت منطقه

 شهرداري تهران

 بررسي وضعيت كنوني مراكز ميوه و تره بار و شناخت چالش ها و تنگناهاي موجود در جهت افزايش تعداد آنها -

 نطقهتعيين موقعيت جغرافيايي مناسب مراكز جديد ميوه و تره بار در سطح م -

بررسي وضعيت دسترسي ساكنين بافت متراكم و فرسوده به ميادين ميوه و تره بار و ارايه پيشنهادات در زمينه مكانيابي خدمات از اين -

 نوع در بافت

 شناسايي ميزان نياز ساكنين به دسترسي به ميدان ميوه و تره بار و برنامه ريزي مناسب در اين زمينه -

 12تبر در مكان يابي ميادين ميوه و تره بار جديد در منطقه ايجاد سند باالدست مع -

ها به بافت مسكوني و هاي نامناسب مانند تعميرگاه و كارگاه و ممانعت از نفوذ اين كاربريجايي كاربريارايه پيشنهادات در جهت جابه -

 يا همجواري با مراكز ميوه و تره بار

 وه و تره بار با در نظر داشتن كاربري هاي همجوارارايه نقشه مكان گزيني مناسب ميادين مي -

 انداز و استراتژي هااستقرار سيستم ارزيابي چشم -

 هاي اجرايي در راستاي دستيابي به اهداف و برطرف نمودن نياز هاي پروژهارائه راهبردها و سياست -

 توصيفي مورد استفاده در طرح -ارائه بانک اطالعاتي مكاني -

ق
امور مناط
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انجام مطالعات عارضه يابي 

 12سازماني شهرداري منطقه 

 تهران

 ارائه مدل مناسب جمع آوري و ثبت داده هاي اطالعات مكاني -

 شهرداري تهران. 12منطقه  GISارائه راهكار براي رفع نواقص و مسائل موجود در بخش  -

 جهت افزايش كارايي و به روز رساني اطالعات GISم واحد ارائه آموزش به كارمندان محتر

ق
امور مناط
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149 

مطالعه و ارائه راهكار به منظور 

تحقق پذيري معماري و 

اسالمي در  -شهرسازي ايراني

 شهرداري تهران 14منطقه 

اسالمي در ارتباط با خيابان، ميدان، خرده -بوط به شهرسازي و معماري ايراني ئه راهبردها، سياستها، راهكارها و در نهايت ضوابط مرارا

 فضا، طراحي نما  براي هر يک از اين موارد ضوابط اجرايي آن نيز ارائه شده است

ق
امور مناط
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بررسي پيامدهاي ناشي از 

احداث بزرگراه امام علي)ع( با 

گسست ايجاد شده در توجه به 

و ارائه راه  14محالت منطقه 

 كارهاي اجرايي

حوزه اقتصادي؛ پيامدهاي مثبت عبارت بودند از: تسهيل در حمل و نقل بار؛ كاهش هزينه هاي حمل بار؛ كاهش هزينه هاي درلف( ا

دستر سي به خط مترو؛ رونق ساخت  سفر برون منطقه اي ؛ تسهيل رفت و آمد مسافرين به مناطق ديگر؛ دستر سي به خط بي آر تي ؛

و ساز در اثر تخريب بافت هاي فرسوده. پيامدهاي منفي در حوزه اقتصادي نيز به شرح زير بودند: از بين رفتن راسته هاي تجاري؛ 

اقع كاهش مشتري از نظر كسبه هاي خيابان ها و راسته هاي تجاري؛ كاهش درآمد كسبه ها؛ كاهش قيمت امالک مسكوني و تجاري و

در حاشيه بزرگراه؛ سخت شدن جابه جايي خانواده ها و افراد ؛ كم شدن مسافر براي تاكسي ها؛ نبود پل هاي عابر مكانيزه؛ پر خطر 

شدن حاشيه هاي بزرگراه؛ افزايش تصادفات در حاشيه بزرگراه و در نتيجه افزايش هزينه ها؛ افزايش هزينه هاي دسترسي هاي محلي؛ 

 ي و منطقه اي؛ به هم ريختگي ساختار كالبدي محالت و كمبود پاركينگ در محالت و حاشيه هاي بزرگراهافزايش ترافيک محل

حوزه ي زيست محيط ي پيامدهاي مثبت: بهسازي و نوسازي ساختمان هاي فرسوده در حاشيه بزرگراه؛ تحرک در بهسازي در ب( 

بزرگراه. پيامدهاي منفي در اين حوزه عبارتند از: افزايش آلودگي بافت هاي فرسوده درون محالت و تالش در جهت زيباسازي حاشيه 

هوا؛ افزايش آلودگي صوتي؛ تخريب فضاهاي سبز موجود در محالت كه اكنون در حاشيه بزرگراه قرار گرفته اند؛ نبود سبز راه هاي 

دفاع شهري در حا شيه بزرگراه؛ تخليه  مناسب در حاشيه بزرگراه؛ لرزش ساختمان هاي حاشيه بزرگراه؛ ايجاد و گسترش فضاهاي بي

زباله ها و نخاله هاي ساختماني در فضاهاي بي دفاع شهري ؛ افزايش آلودگي هاي محيطي در اطراف بزرگراه؛ گسترش بوي بد فاضالب 

وده در در برخي محالت مانند دوالب و حسين آباد دوالب؛ ريزش فاضالب در برخي خانه ها در محالت؛ رها شدن بافت هاي فرس

 هم ريختگي سيما و منظر شهري. حاشيه بزرگراه؛ به 

وزه اجتماعي ؛پيامدهاي مثبت عبارتند از: افزايش روابط اجتماعي فرا منطقه اي؛ ادغام در شبكه اجتماعي شهري؛ تغير در ج(در ح

محله اي؛ايجاد گسست محله اي؛ باورهاي سنتي محالت و ادغام اجتماعي. پيامدهاي منفي نيز به شرح زير بوده ا ست: كاهش تعلق 

كاهش مشاركت محله اي؛ كاهش سطح سال مت اجتماعي شهروندان؛ گسترش آسيب هاي اجتماعي؛ زوال روابط اجتماعي محلي؛ زوال 

سرمايه اجتماعي؛ از بين رفتن هويت محله اي؛ به هم ريختگي بافت اجتماعي محالت؛ افزايش كارتن خواب ها و معتادان در فضاهاي 

 ؛ افزايش غريبه ها در محالت 14دفاع شهري؛ مهاجرت بي رويه به محالت منطقه بي 

حوزه فرهنگي؛پيامدهاي مثبت: افزايش روابط فرهنگي فرا منطقه اي؛ دسترسي بهتر به فضاهاي فرهنگي فرا منطقه اي و خروج در د(

ريخي و فرهنگي محالت؛ زوال همسايگي در محالت؛ قبيله اي. پيامدهاي منفي: تخريب بافت هاي ارزشمند تا-محالت از بافت قومي 

كاهش تعلق فرهنگي؛ دسترسي نامناسب به فضاهاي فرهنگي و ورزشي محلي؛ گسترش سبک زندگي جديد و كم رنگ شدن سبک 

 اسالمي و به هم ريختگي فرهنگي محالت -زندگي ايراني

ق
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العه وضعيت بررسي و مط

گرمخانه هاي شهر تهران و 

ساماندهي و كاهش اثرات آن 

بر زندگي شهري )نمونه 

موردي: گرمخانه خاوران در 

 شهرداري تهران( 11منطقه 

ها و پيشنهادات درباره تاثيرات پژوهش حاضر با توجه به نيازها، مسائل و الزامات نظري وعملياتي شامل تركيبي از شناخت و تحليل

ها )با تاكيد بر گرمخانه خاوران( پيشنهادات نوشتاري، تصويري، گرافيكي، در قالب راهبردها، سياستها، ضوابط، ي گرمخانهسامانده

 پذيري خواهد بود:اي و تشويقي و راهكارهاي مديريتي و تحققمقررات الزامي و توصيه

ق
امور مناط
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ردازي در بررسي وضعيت نورپ

و ارايه راه كارهاي  19منطقه 

 اصالحي

در اين بخش از پروژه، با توجه به شرح خدمات، از تمامي معابر اصلي منطقه، در بازه زماني پروژه و به تناوب به دليل تعيين وضعيت در 

هري، شهرسازي و نفره متشكل از متخصصان معماري، طراحي ش 19مراسم و فصول مختلف و به تفكيک محالت ، توسط تيمي 

ها در شب و روز صورت گرفته است. عمده زمان برداشت ميداني ريزي شهري برداشت ميداني صورت گرفته است. تمامي برداشتبرنامه

شب بوده است، به داليل امنيتي و عدم وضوح تصاوير در بسياري از مواضع برداشت در طول روز نيز صورت  91تا  18شب از ساعت 

 پذيرفت
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بررسي خطوط مترو و ريلي راه 

آهن تهران و ارائه راهكارهاي 

حيات بخشي و امنيت براي 

زمين ها و امالک پيرامون در 

 شهرداري تهران 19منطقه

دندف همچنين چک ليست ها با رويكرد در برداشت هاي صورت گرفته معابر، ميادين، بوستان ها و ابنيه به تفكيک مورد بررسي واقع ش

 امنيت فضايي و زيبايي فضايي طراحي و تكميل شدند

ق
امور مناط
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111 

الويت بندي شناسايي فرصت هاي 

شهرداري تهران  19گردشگري منطقه 

و ارائه برنامه عملياتي براي اجرايي 

 شدن آنها

  ايجاد سند باالدستي معتبر جهت برنامه ريزي و مديريت گردشگري در منطقه و جلوگيري از ناهماهنگي هاي موجود-

 ت برنامه ريزي مطلوب گردشگريشناسايي كمبودها و نيازها در جه -

 شناسائي و ارائه خدمات برتر در سه الگوي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت  -

 ·تفكيک فضايي شهر و گردشگري براي بهينه نمودن برنامه ريزي گردشگري -

 مكاني و زماني گردشگري -تعيين الگوهاي فضايي -

ق
امور مناط
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امكان سنجي ايچاد دسترسي و 

جزيره و  91گشايش در معابر محله 

 13ارائه راهكارهاي اجرايي در منطقه 

 شهرداري

 ها(، مطابق با الگوي ارائه شده در گزارش تفصيلييكطرفه شدن شبكه معابر محلي )كوچه-

قاطع شهيد برادران حسني و كنارگذر پل اصالح هندسي تقاطعات داخلي)تقاطع كريدور موجود در بخش زيرين پل نواب، ت-

 مرغي(قلعه

 مرغي تعريض كنارگذر پل قلعه-

 هاي پيشنهاديطراحي عالئم افقي و عمودي براي كليه گزينه-

 روهاايجاد پيوستگي در پياده-

ق
امور مناط

 

24
 24/2/3

 1221/12/14
 

21
منطقه  

13
 

112 

تدوين نقشه راه توسعه يافتگي متوازن 

هران با رويكرد كاهش مناطق شهري ت

فاصله مناطق پهنه جنوب از شمال با 

 12تاكيد بر منطقه 

 ارائه تصوير از وضعيت پهنه جنوب بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار. -

 مقايسه و ارزيابي جايگاه پهنه جنوب با مناطق پهنه شمال شهر تهران بر اساسي شاخص هاي توسعه متوازن. -

 اي منطقه پهنه جنوب براي ارتقاء شاخص هاي شهري به منظور تحقق توسعه متوازن شهري.شناساي فرصتهاي و مزيته -

شناساي چالشها و موانع پيش روي همگرايي منطقه پهنه جنوب با مناطق قرار گرفته در پهنه شمال شهر تهران به منظور -

 توسعه متوازن منطقه.

 ي منطقه براي همگرايي منطقه پهنه جنوب به شمالارائه مدل و راهكارهاي الزم به منظور ارتقاء شاخص ها-

ق
امور مناط

 

24
 24/8/13

 1221/19/13
 

81
منطقه  

12
 

114 

شناسايي خرده فضاهاي رها شده در 

و بازبيني و ارائه طرح  12منطقه 

 استفاده بهينه از آنها

شه پهنه بندي استراتژيک منطقه بر نق -هاي مسكوني از خدمات موجود در منطقهتعيين كمبودها و ميزان برخورداري پالک -

 اساس ميزان برخورداري

 هاهاي مختلف و اولويت بندي آنبر اساس ويژگي 12گونه شناسي اراضي متروكه منطقه  -

  PEST – SWOTجدول تحليل يكپارچه  -

 بيانيه چشم انداز -

 سند راهبردهاي پيشنهادي طرح -

 اي عملكردي و ضوابط در خصوص اراضي متروكههها ، برنامه اقدامات ،پهنهمجموعه سياست -

 هاي منتخببرنامه فيزيكي و اقتصادي پروژه -

 الزامات مديريتي و اجرايي طرح -

هاي كلي طرح شناسايي و ساماندهي اراضي هاي آتي در راستاي سياستهاي ارزيابي به منظور تهيه پروژهفهرست شاخص -

 12متروكه منطقه 
ق

امور مناط
 

24
 24/8/13

 1221/19/13
 

21
منطقه  

12
 

111 

ارتقاي كيفي سيما و منظر لبه هاي 

شهرداري  12ورودي شهري منطقه 

تهران با تأييد بر ارزش هاي ايراني ـ 

اسالمي. نمونه موردي: )بزرگراه هاي 

 تندگويان و شهيد كاظمي( -آزادگان 

 ترتب به هريک لبه هاي ورودي شهري منطقههاي مها و چالشو تحليل فرصت 12شناسايي مبادي ورودي اصلي منطقه  -

-شهر تهران بر مبناي معيارهاي شهرسازي ايراني 12هاي ورودي شهري منطقه ي چارچوب طراحي شهري مبادي لبهارائه -

 اسالمي

ق
امور مناط

 

24
 24/8/99

 1221/19/99
 

111
 

منطقه 
12

 

119 

شناسايي و ساماندهي جاذبه هاي 

ران شهرداري ته 91گردشگري منطقه

 WEBبا استفاده از طراحي سامانه 

GIS  براي هدايت و راهنمايي

 گردشگران

 شهرداري تهران؛ 91هاي گردشگري و فضاهاي فراغتي منطقه هاي جاذبه ايجاد بانک داده-

 هاي بهداشتي، خدماتي، رفاهي و اقامتي مورد نياز براي گردشگران در سطح منطقه؛هاي زيرساخت ايجاد بانک داده -

-  On Line  هاي هر جاذبه بر روي صفحه وب و نمايش  شدن اطالعات و ويژگيOn Line ها بر  عكس و فيلم تمامي جاذبه

 روي صفحه وب؛

هاي هر جاذبه در سطح منطقه در هر نقطه از امكان پرسش و پاسخ براي جستجوي هر محل متناسب با موقعيت كاربر و ويژگي-

 جهان

 ؛WEBها در محيط  سير براي حركت به سمت جاذبهقابليت شناسايي كوتاهترين م-

 قابليت شناسايي بهترين مسير بر اساس نوع وسيله نقيله گردشگران؛ -

 شهرداري و ادرات تابعه آن؛ WEBمنطبق برسيستم پشتيبان WEB GISطراحي سامانه   -

ق
امور مناط

 

24
 24/8/11

 1221/19/11
 

111
 

منطقه 
91

 

113 

ي و بررسي روند تاثيرات كالبد

اجتماعي همجواري مراكز صنعتي و 

 91منطقه  2مسكوني در ناحيه 

 شهرداري تهران  91تدوين نقشه پهنه بندي مكان هاي صنعتي و كارگاهي در سطح منطقه  -

 نقشه پيشنهادي مكانهاي بهينه و مناسب براي توسعه آينده منطقه با تأكيد بر كاربري هاي صنعتي  -

 فرهنگي و زيست محيطي و كالبدي در اين ناحيه صنعتي  -اع آسيب هاي اجتماعيتدوين گزارش شناسايي انو -

با تأكيد بر  91ارزيابي وضع موجود و شناسايي نقاظ قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي گسترش وتوسعه منطقه  -

 مكان هاي صنعتي و مسكوني مجاور .

 ارائه راهكارهاي اجرايي -

ق
امور مناط

 

24
 24/3/92

 1221/11/92
 

111
 

منطقه 
91

 

118 

برنامه راهبردي و عملياتي مديريت 

شهرداري  99منظر شهري منطقه 

تهران)محدوده مورد مطالعه: ميدان 

 المپيک، بلواراميركبيرو بلوار نود متري(

بلوار اميركبير: از  -1، در فضاهاي زير انجام خواهد شد:برنامه عملياتي مديريت منظر شهري بر اساس نظرات كميته نظارت پروژه

 ميدان المپيک -2زادهمتري: از اتريش تا هاشم 21بلوار  -9زادهگلها تا هاشم

ق
امور مناط

 

24
 24/2/14

 21/3/21
 

91
منطقه  

99
 

112 
بازنگري و طراحي شاخص هاي نظارتي 

 سازمان امور مناطق شهرداري تهران

هاي ارزيابي/ هاي اطالعاتي/ گزارش طراحي مكانيزمنگري شاخصيابي/ گزارش طراحي و بازگزارشات پويا / گزارشات عارضه

 ريزي پروژه/ نظارت و پايش پروژهبرنامه

امور 

ق
مناط

 

24
 24/8/94

 

1221/1

9/94
 

81
امورمناط 

 ق

191 

بررسي و مطالعه مشكالت تردد عابر 

پياده  و ارتقاء ايمني تردد آنها در 

و  91نواحي صنعتي ناحيه سه منطقه 

 رهاي اجراييارائه راهكا

 91منطقه  2گزارش وضعيت موجود ترددعابر پياده در نواحي صنعتي ناحيه -

 2ارائه جانمايي پل هاي عابر پياده وپياده روهاي جديددر فضاي صنعتي ناحيه -

 ارائه نحوه اجراء در بهسازي چگونگي تردد عابران پياده و بستر هاي پياده رو ها-

ق
امور مناط

 

24
 24/8/11

 1221/19
/11

 

111
 

منطقه 
91

 

191 

امكانسنجي گسترش مسيرهاي پياده 

–)با تاكيد بر مسيرهاي فرهنگي

تاريخي مجاور رود دره در سطح 

 (1منطقه 

 سنجش كمي پياده پذيري برخي از معابر منطقه يک -

 سند راهنماي ايجاد يا اصالح پياده راه بر اساس مولفه هاي مختلف در هر معبر -

 ح در هر معبر / پيشنهاد مسيرهاي رفت و آمدي پياده و سواره در محدوده مورد مطالعه ولويت بندي شيوه اصال-

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/11/11

 1224/14/11
 

111
منطقه  
1 

199 
 99تهيه برنامه گردشگري منطقه 

 شهرداري تهران )بزرگ مقياس(

 يگاه هر زون در ساختار فضايي پيشنهادي زونبندي منابع و پتانسيل هاي گردشگري در گستره منطقه متناسب با جا-

 ارايه بسته سازمان يافته از اهداف ، راهبردها ، سياستها و برنامه عملياتي به تفكيک بخش هاي مورد نياز-

 ارائه برنامه اجرايي ارتقاء و بهبود امكانات،زيرساخت ها، تاسيسات و تجهيزات جهت جذب گردشگر-

ق
امور مناط

 

22
و

24
 22/11/91

 1221
/18/92

 

41
منطقه  

99
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192 

امكان سنجي و پياده سازي الگوي 

خريد مجازي از بازارهاي ميوه و تره بار 

 هرانشهرداري ت 9منطقه 

 نيازسنجي و امكان سنجي پياده سازي الگوي خريد مجازي از بازارهاي ميوه و تره بار/-

 تدوين الزامات اجرايي براي پياده سازي الگوي خريد مجازي-

 مطابق استاندارد هاي موجود 9مدل سازي نرم افزار خريد مجازي از بازارهاي ميوه و تره بار منطقه -

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/2/11

 

1224
/

12
/

11
 

111
منطقه  
9 

194 

مطالعات ساماندهي پياده روهاي منطقه 

با كاركرد تامين عرضي عبور مناسب  3

 و رويكرد افزايش ايمني عابران

 ارائه گزارش مواردي كه باعث ارتقاء ايمني عبور و مرور در پياده راههاي منطقه ميشود.-

 ر سطح منظقه.جانمايي محل مناسب جهت احداث پلهاي عابر جديد د-

 جانمايي پياده راههايي جهت ارتقاء سطح ايمني-

ق
امور مناط

 

22
و

24
 22/11/2

 1224/14/12
 

111
منطقه  
3 

191 
شناسايي و ساماندهي عملكردي اراضي 

 شهرداري تهران، 2متروكه در منطقه 

 با راهبردهاهاي متناسب بندي ويژگيفهرست اراضي صنعتي و كارگاهي رها شده/متروكه بر اساس دسته -

دانه با ي صنعتي و كارگاهي و ساير اراضي درشتهاي ممكن براي مداخله در اراضي متروكهحلفهرست راه-

ها )راهنماي اي، قابل استفاده براي مديريت شهري و مشاورين طرحهاي زمينهشرايط مشابه بر اساس ويژگي

 طراحي(

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/3/12

 1224/11/12
 

111
 

منطق
ه 

2 

199 

ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف طرح 

تفصيلي با رويكرد ساماندهي بافت 

 شهرداري تهران 11فرسوده در منطقه 

اين پروژه منجر به انجام برنامه بهسازي محالت با رويكرد بافت فرسوده و با الويت تامين سرانه هاي خدماتي -

 محالت شد. به تفكيک

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/3/11

 1224/12/21
 

111
 

منطقه 
11

 

193 

طراحي و نهادينه سازي الگوي مديريت 

دانش )پروژه هاي مطالعاتي و تجارب 

 (11موجود در منطقه 

؛ )ثبت، 1222الي  1281مستندسازي پروژه ها و تجارب كارشناسان و مديران شهرداري در سال هاي  -

فصيلي، ساختار سازماني شهرداري منطقه، دهي منطبق با طرح جامع و تبندي و گزارشمستندسازي، دسته

 (11هاي انجام شده و تجارب مديران و كارشناسان شهرداري منطقه پروژه

ها در كليه فيلدهاي دانشي  سازي نرم افزار جامع مديريت دانش با قابليت اخذ خودكار و ارزيابي دانش پياده -

 ؛11در شهرداري منطقه 

 11دانش در شهرداري منطقه توليد اسناد هدايت نظام مديريت  -

 11ت دانش در سطح شهرداري منطقه تدوين نظام نامه و دستورالعمل الگوي مديري -

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/9/18

 1224/14/21
 

111
 

منطقه 
11

 

198 

مطالعات امكان سنجي ايجاد پياده راه 

اجتماعي شهريار در منطقه  -فرهنگي

با توجه به اثرات ترافيكي و  11

نجي از ذينفعان و بهره نيازس

برداران)محور حركتي تئاتر شهر تا 

 مجموعه تاالر وحدت(

 مجموعه گزارشات مراحل مختلف مطالعات -

 نقشه ها و مستندات مربوط به طرح  مسير هاي جايگزين و دسترسي ها -

ق
امور مناط
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و

24
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 1224/19/11
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192 

و  شناسايي وضعيت اقتصادي اجتماعي

فرهنگي خانوارهاي زن سرپرست و بد 

سرپرست و ارائه راهكارهاي اجرايي در 

 91منطقه 

 خانوارها در دسترس خواهد بود.  . گزارش دقيقي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي-

بندي از وضعيت اين خانوارها بر حسب وضعيت برخورداري )كم، متوسط، باال( مشخص ميكند كه ائه طبقهار-

پذيري خانوارهاي زن سرپرست منطقه در چه سطحي قرار داشته )هر قدر در سطح برخورداري پايين  آسيب

تري باشند وضعيت نامناسب تري دارند( و همچنين از نظر اطالعاتي تجمع اين افراد را به تفكيک محالت 

داري بصورت هدفمندتر هاي حمايتي به ويژه شهرارائه ميدهد و اين فرصت را فراهم ميسازد تا خدمات سازمان

 طيف ساكنين ارائه شود. در محالت و با توجه به

بررسي مهمترين عوامل پيش بيني كننده كيفيت زندگي در بين زنان سرپرست خانوار مشخص ميكند كه -

هاي حمايتي بايد بر چه عواملي باشد و همين امر منجر به پايش و بازنگري در برخي طرح هاي تمركز سازمان

 سازي زنان خواهد شد.توانمند

ق
امور مناط

 

22
و

24
 1222/3/99

 1224/14/21
 

111
 

منطقه 
91

 

131 

اقتصادي مقدماتي  -مطالعات فني

بازيافت ضايعات الكتريكي و الكترونيكي 

 شهرداري  99در منطقه 

 ـ كاهش دفع ضايعات الكترونيک در طبيعت مبداء

 ـ جلوگيري از ورود مواد سمي آن به طبيعت 

 اقتصادي و كار آفريني از بازيافت ضايعات الكترونيک ـ بهره وري

ق
امور مناط
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و

24
 22/19/2

 1224/19/12
 

111
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99

 
131 

زمينه سازي جهت هويت بخشي به 

 شهرداري تهران 99محالت منطقه 

 تعريف، طراحي، جانمايي، تاكيد بر كيفيت ورودي محالت -

 تعريف يک نقش ويژه براي محالت و نواحي جديد -

نامگذاري محالت همراه با حضور در محله و مشاركت مردم و به نام جشن محله براي هويت سازي و تثبيت  -

 هويت محالت

ق
امور مناط
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و

24
 1222/3/91

 1224/11/91
 

111
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99

 

139 

آسيب شناسي روابط كاري شركت 

گانه  99شهربان و حريم بان با مناطق 

 شهر تهران

 أموران مستقر در اكيپ ها و ايجاد ذهنيت واقعي نسبت به آن هاتشريح واقعي تخلفات م -

 تشريح داليل درگيري ها بين نيروهاي شركت و سازندگان و كارگران ساختماني براي يافتن راه حل مناسب-

تشريح وضعيت موجود شركت شهربان و تناسب آن با وظائف محوله و در صورت نياز -تشريح شيوه هاي -

 ا و فرايندها)درون سازماني(تغيير در كاركرده

ق
امور مناط

 

22
و

24
 22/8/91

 1224/14/91
 

111
 

ت حريم بان
شرك

 

132 

تدوين نظام اخذ عوارض از افزايش 

ارزش و جبران كاهش ارزش امالک و 

 اراضي ناشي از طرح هاي توسعه شهري

 پيش نويس لوايح قابل استحصال از نتايج پروژه -

 ناشي از طرح هاي توسعه شهرياليحه اخذ افزايش ارزش اراضي  -

 اليحه نظام پرداخت كاهش ارزش اراضي ناشي از طرح هاي توسعه شهري -

ي
صاد شهر

ي و اقت
مال

 

29
و

22
و

24
و

21
 

1222/4/99
 1221/14/92
 

81
 

ن و امور 
ل قواني

اداره ك

ل 
شورا، اداره ك

ص وصول درآمد
تشخي

 

134 

جايگاه حقوق شهروندي در سبک 

منظر اقتصاد  ايراني )از -زندگي اسالمي

 شهري(

ايراني به منظور دستيابي شهروندان به زندگي  –تدوين حقوق شهروندي بر اساس سبک زندگي اسالمي -

 سالم 

 ايراني   –دستورالعمل هاي اجرايي حقوق شهروندي بر اساس سبک زندگي اسالمي  -

 ايراني –ارائه مدل نظارت بر اجراي حقوق شهروندي مبتني بر  سبک زندگي اسالمي  -

صاد 
ي و اقت

مال

ي
شهر

 

22
و

24
و

21
 

22/19/12
 21/19/13
 

11
 

ي
ل حقوق

اداره ك
 

131 
ساماندهي و بهبود روش اخذ بهاي 

 خدمات مديريت پسماند در شهر تهران

 ارائه الگو براي نظام تشخيص و قيمت گذاري و نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند -

 گذاري بهاي واقعي خدمات مديريت پسماند ظام تشخيص و قيمتارائه پيشنهادات كاربردي براي اصالح ن -

ارائه پيشنهادات كاربردي براي اصالح نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند )تدوين سازوكارهاي  -

 اجرايي( 

هاي خدمات هاي ارتقاء مشاركت توليدكنندگان پسماند جامد شهري در پرداخت هزينهپيشنهاد روش -

 مديريت پسماند

ي
صاد شهر

ي و اقت
مال

 

21
و  

29
و

22
و

24
 

1221/19/19
 

1224/9/21
 

111
 

ص و وصول 
ل تشخي

اداره ك

ي تهران
درآمد شهردار

 

139 

بررسي وضعيت و چشم انداز آب شهري 

استان تهران بر پايه نظرات ذينفعان با 

مالحظات سياستهاي افزايش 

 جمعيت)كوچک مقياس(

 ريت به هم  پيوسته  در معضالت آبي كشورشناخت و اجراي روشهاي مشاركت مردمي و مدي-

 ارائه شناسايي  روش هاي انطباق مشكالت موجود با برنامه هاي آتي با در نظر گرفتن مالحظات جمعيت - 

 فراهم شدن زمينه بكار گيري تمام ظرفيت هاي موجود در مديريت به هم پيوسته جهت كاهش تقاضاي آب -

ي 
دبيرخانه شورا

ت بر 
ي نظار

عال

توسع
ه شهر تهران

 

24
 

24/19/99
 1221/1/99
 

91
 

ي 
ي اسالم

شورا

شهر تهران
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139 

ارزيابي معيارها و شاخص هاي 

جامع شهر  نظارت بر تحقق طرح

 تهران)فازدوم()بزرگ مقياس(

هاي نظارت و  بايست مفاهيم و زمينه هاي نظارت و ارزيابي، كه براي دستيابي به آنها مي شاخص-

هاي  ارزيابي نيز مشخص شود، تا از اين طريق بتوان با بهنگام سازي طرح جامع شهر تهران، شاخص

 نظارت و ارزيابي را نيز بطور متناظر بهنگام كرد.

بايست به منظور اطمينان از تحقق  هاي است كه مي ، موضوعات اساسي در طرح«مفاهيم»منظور از -

 طرح، مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرند؛

گيري  مكانيزم پايش و اندازه -باشد.  نيز موارد تدقيق شده در مفاهيم مختلف مي« زمينه»منظور از -

گيري شاخص و مرجع پايش  تواتر پايش و اندازه ها، كه براساس آن مواردي چون شيوه و شاخص

 شود.  مشخص مي

تعيين اهداف كمي براساس طرح و برنامه، كه در آن ميزان مطلوب هر شاخص و برآيند آنها براساس  -

 شود.  ها مشخص مي اهداف طرح

 ها و اهداف تعريف شده؛ هاي تحليلي براساس شاخص تعيين مكانيزم -

گيري از -ها، كه براساس آن چگونگي عملياتي كردن بهره گيري از شاخص بهرهبرنامه عملياتي براي  -

 شود. ها در نظات نظارت  و ارزيابي طرح جامع شهر تهران طي يک دوره گذار مشخص مي شاخص

ت بر توسعه شهر تهران
ي نظار

ي عال
دبيرخانه شورا

 

29
و

22
و

24
 

21/2/91
 21/2/91
 

11
 

ي توسعه 
ت بر طرح ها

ي نظار
ي عال

شورا
ي

شهر
 

138 

ارائه الگو براي شناسايي، تحليل و 

ريزي مديريت ذينفعان در برنامه

 شهري

 تعيين روش مناسب براي شناسايي صحيح ذينفعان در برنامه ريزي شهري-

 تعيين روش مناسب تحليل ذينفعان در برنامه ريزي شهري-

 نفعان( در برنامه ريزي شهريدرک مناسب از نحوه تاثير گذاري و تاثير پذيري ذينفعان )مديريت ذي- 

ي 
دبيرخانه شورا

ت بر 
ي نظار

عال

توسعه شهر تهران
 

22
و

24
 1222/9/2

 1224/3/21
 

111
 

ت 
ي نظار

ي عال
شورا

ي توسعه 
بر طرح ها

ي تهران
شهر

 

132 

ارزيابي تاثيرات اقدامات شهرداري 

تهران در حوزه معاونت خدمات 

هاي عدالت شهري بر شاخص

اي اجتماعي و ارائه راهكاره

 سازيبهينه

هاي مديريت ها و فعاليتهاي سنجش عدالت در برنامهگزارش تعيين و تبيين معيارها و شاخص-

 شهري بر اساس نظريه مختار

گزارش تحليل و ارزيابي اقدامات مذكور و تشريح تاثير آن بر وضعيت عدالت اجتماعي با اتكاء به  -

 هاي عيني داده

هاي عدالت محور شهرداري در دهۀ منتهي به مانده برنامهو مغفولگزارش تشريح نقاط ضعف، قوت  -

 1222سال 
ت برنامه 

كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

181 
طراحي مدل عملياتي استقرار نظام 

 مديريت دانش در شهرداري تهران

اساس ميزان آمادگي استقرار ها و واحدهاي تابعه شهرداري در يک طيف بربندي سازمانگزارش دسته-

 مديريت دانش

 گانه مديريت دانش اشاره شده درشرح خدماتسند الگوي عملياتي جهت انجام فرايندهاي شش -

 ده هاي ياد شده از كامالً مستعد و آماده تا كامالً ناآمافازبندي استقرار نظام مديريت دانش در سازمان -

گزارش ارائه استانداردها، راهبردها و راهكارهاي الزم جهت تضمين موفقيت اين سامانه و فراهم  -

هاي دانش در قالب شبكه جامع مديريت دانش. اين استانداردها شامل نمودن امكان اتصال پايگاه

 د.باشسازي ميي اجرا و پيادههاي فني و تكنولوژيک و مالحظات مديريتي در نحوهجنبه

 هاي استقرار نظام جامع مديريت دانش پس از اجراي مديريت دانش در سطح سازمانگزارش نحوه -

ي
ت برنامه راهبرد

كميته مطالعا
 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي و 
مشاور شهردار در امور اجتماع

ي
راهبرد

 

181 

پژوهش و مطالعه درخصوص ارائه 

الگوي مطلوب توسعه اجتماعي 

 ر تهرانبومي در شه

فهرست -گزارش بازتعريف رويكرد مديريت شهري نسبت به برگزاري نكوداشت ها و مناسبت هاي  -

 شخصيت هاي فعال و يا مرتبط با موضوعات و اهداف توسعه اجتماعي براي برگزاري نكوداشت

گزارش چارچوب مورد نياز براي تهيه محتواي قابل ارائه در مناسبت هاي ملي و مذهبي و  -

 ها در راستاي توسعه اجتماعياشتنكود

بسته پيشنهادات اجرايي عملياتي براي بهره برداري از تقويم و مناسبت ها در راستاي توسعه -

 اجتماعي

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 24/3/92

 1221/3/92
 

21
 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

189 

فراتحليل و آسيب شناسي مطالعات 

زه سبک زندگي شهري و حو

پيشنهاد شاخصهاي سنجش سبک 

زندگي مردم شهر تهران از منظر 

 ادبيات نظري

 هاي پژوهشي(.ها، عوامل و آسيبها، شاخصهاي انجام شده )روشگزارش فراتحليل پژوهش- 

هاي شناسايي شده در بندي نتايج و آسيبشناسي سبک زندگي در شهر تهران )جمعگزارش آسيب -

 ات قبلي(.تحقيق

 هاي سنجش و تحليل سبک زندگي در شهر تهران.    : گزارش پيشنهاد شاخص-

 گزارش جمع بندي مطالعات و آسيب شناسي هاي صورت گرفته در مورد سبک هاي زندگي-

ميزان اثرگذاري هر هاي زندگي شهروندان تهراني و بررسي  تحليل و بررسي عوامل موثر بر سبک -

 يک از متغيرها

كميته
 

ي
ت برنامه راهبرد

مطالعا
 

22
و

24
 24/19/99

 1221/4/99
 

1 

ي و 
مشاور شهردار در امور اجتماع

ي
راهبرد

 

182 

طراحي الگوي سنجش دوره اي 

كيفيت زندگي شهري با رويكرد 

 بومي به توسعه اجتماعي

 هاي سنجش كيفيت زندگي شهري بر ميناي رويكرد بومي به توسعه اجتماعيمجموعه شاخص -

 ۀ استاندارد براي سنجش كيفيت زندگي شهريپرسشنام -

هزينۀ خانوار كه از سوي مركز  گيري و پيشنهاد نمونه )مثال: الگوي طرح درآمدتعيين نحوۀ نمونه -

 شود( و پيشنهاد دورۀ زماني سنجشآمار ايران انجام مي

 بانک اطالعاتي -

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 24/8/11

 1221/8/11
 

21
 

مشا
ور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

184 

طراحي و استقرار بانک اطالعات 

اجتماعي و فرهنگي مكان محور 

 شهر تهران

فرهنگي اجتماعي شهر و شناسايي اقالم  گزارش شناسايي مصاديق فضايي مكاني كاركردهاي-

 ان؛ريزي و مديريت پايدار فرهنگي اجتماعي شهر تهراطالعاتي مورد نياز برنامه

 هاي مكاني كاركردهاي فرهنگي اجتماعي شهر تهران و پراكنش فضايي آنها؛ارائه پايگاه داده- 

هاي مكاني كاركردهاي فرهنگي اجتماعي شهر تهران جهت اخذ افزار مديريت پايگاه دادهارائه نرم -

 نياز نظام مديريت شهري تهران؛ هاي مورداطالعات و خروجي

ت برنامه 
كميته مطالعا

ر
ي

اهبرد
 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

181 

آسيب شناسي و تبيين روش هاي 

محوري و تحقق اهداف جامعه

مشاركت در سطح مديريت محله 

 در شهر تهران

هاي موجود سازماني و اجرايي براي دستيابي به اهداف جامعه محور و گزارش شناسايي ظرفيت -

 مشاركت در سطح مديريت محله )به همراه بازخواني نمونه هاي موفق ساير كشورها(

ها در زمينه عدم  شناسي وضع موجود، اقدامات انجام شده و شناسايي موانع و محدوديتآسيب -

 محور و مشاركت در سطح مديريت محلهتحقق رويكرهاي جامعه

 سب با اسناد باالدستيارائه راهكار عملي براي بهبود وضع موجود و متنا-

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

189 

تعيين شيوه هاي استفاده از ساز و 

كار هاي بيمه اي براي جبران 

خسارت هاي احتمالي ناشي از 

حوادث بر زيرساخت ها و تاسيسات 

 شهري

يات مشابه جهاني در استفاده از ساز و كارهاي بيمه اي در صورت خسارات وارده به ارائه تجرب -

 هاي شهريزيرساخت

ها و تاسيسات هاي خسارات احتمالي به زيرساختبندي انواع بالياي طبيعي و حوزهگزارش دسته -

 ارندها و تاسيساتي در شهر كه در معرض حوادث احتمالي قرار دشهري و شناسايي و زيرساخت

اي موجود دركشور براي جبران خسارات هاي بيمهها. نقاط قوت و ضعف شركتارائه پتانسيل --

 ها و تاسيسات شهرياحتمالي وارده به زيرساخت

 هاي حقوقي. مالي و اقتصاديهاي بيمه گر در زمينهگزارش چارچوب  تعامل با شركت -

ي
ت برنامه راهبرد

كميته مطالعا
 

22
و

24
 

عقد قرارداد 
ت

نشده اس
 

 1 

ي و 
مشاور شهردار در امور اجتماع

ي
راهبرد

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهرانس                                                                                                                                         19
 

 
ف

ردي
 

ن پروژه
عنوا

 

ج 
خرا

ست
ت ا

العا
اط

ج/
شده)نتاي

 

ی
خروج

ی پروژه(
ها

 

ت
مديري

 

ل
سا

 

ع
شرو

خ 
تاري

 

ن
خ پايا

تاري
 

صد 
در

یپ
ت

شرف
 

ل
سا

 

ی 
ص

ص
خ

حوزه ت

ی)بهره بردار(
شهردار

 

183 

طراحي شاخص هاي حمل و نقل 

ابي عادالنه و  انسان محور و ارزي

 وضعيت موجود شهر تهران

ها كمي و كيفي منعكس كننده ميزان عادالنه بودن توزيع تسهيالت حمل و نقل عمومي در كالن  گزارش معرفي شاخص-

 شهر تهران

 ها كمي و كيفي انسان محور، منعكس كننده عملكرد سيستم حمل و نقل كالن شهر تهران گزارش معرفي شاخص -

 هاي تدوين شده شهر تهران مبتني بر معيارها و شاخص ابي وضعيت كالنگزارش نظام سنجش و ارزي -

 پيشنهاد راهكارهاي ارتقاي شاخصها -

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

188 

راهكارهاي ارتقا مشاركت تشكل 

هاي مردم نهاد در بهبود كيفي 

 ايمني و مديريت بحران شهر تهران

هاي دولتي نهاد در مديريت بحران و ارتقاء تعامل اين بخش با بخشهاي مردمگزارش مباني نظري و تجربي جايگاه تشكل-

 و خصوصي 

 نهاد در مديريت بحرانهاي مردمهاي موفق جهان در زمينۀ ارتقاء نقش و مشاركت تشكلگزارش تجارب و اقدامات دولت -

 نهاد در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمشناسي مشاركت تشكلگزارش آسيب -

 نهاد فعال در زمينۀ ايمني و مديريت بحران هاي مردمگزارش ارزيابي عملكرد تشكل -

 نهاد در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمهاي مشاركت تشكلگزارش تعريف شاخص-

 نهاد در حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمراهكارهاي افزايش مشاركت تشكل -

 نهاد حوزۀ ايمني و مديريت بحران در شهر تهرانهاي مردمافزايي تشكلگيري و توانراهكارهاي حمايت از شكل -

 ني شهر تهراننشاهاي مديريت بحران و آتشپذيري سازمانراهكارهاي افزايش توان مشاركت-

 نهاد حوزۀ ايمني و مديريت بحرانهاي مردمسند الگوي تعامل شهرداري با تشكل -

ي
ت برنامه راهبرد

كميته مطالعا
 

22
و

24
 24/3/93

 1221/1/93
 

41
 

ي
ي و راهبرد

مشاور شهردار در امور اجتماع
 

182 

طراحي و ارائه راهكارهاي استقرار 

نظام پيشگيري از آسيب هاي 

 هر تهراناجتماعي در ش

 هاي اجتماعي در شهر تهران و همچنين شناسايي عوامل موثر در ايجاد آنهابندي آسيبشناسايي و الويت

 هاي اجتماعي در شهر تهرانگيري از آسيبنظام پيش -

 هاي اجتماعي شهر تهرانراهكار استقرار نظام پيش گيري از آسيب -

 مديريت شهري شناسايي محدوديتها. ظرفيتها و دامنه مداخالت -

ت 
كميته مطالعا

ي
برنامه راهبرد

 

22
و

24
 

عقد قرارداد نشده 

ت
اس

 

 1 

مشاور شهردار در 

ي و 
امور اجتماع

ي
راهبرد

 

121 

ارائه راهكارهاي ارتقاء وبهبود 

كاركرد مسجد به مثابه نهاد 

 اجتماعي در توسعه اجتماعي

ژگي هر نقش و الزامات مرتبط به تفكيک هر يک از فهرست نقش ها و كاركردهاي مساجد در وضع مطلوب با توجه به وي •

 سطوح سلسله مراتب شهري؛

 گزارش شناخت وضع موجود مساجد شهر تهران بر اساس كاركردها  -

 گزارش تجزيه و تحليل فاصله وضع موجود مساجد شهر نسبت به بايدها و استانداردها و تحليل نقاط قوت و ضعف؛ -

 تعيين اولويتها به منظور تحقق كاركردها و عملكردها؛فهرست پيشنهادها، راهكارها و -

دستورالعمل وظايف اساسي شهرداري تهران در جهت كاهش فاصله ها و استقرار وضعيت مطلوب مساجد در شهر تهران با  -

 تاكيد بر جنبه كاركردي

 برگزاري نشست علمي در مركز مطالعات شهرداري تهران پيرامون موضوع پروژه -

 هاي طرح بس آموزشي جهت برگزاري دوره آموزشي با توجه به خروجيتهيه سيال -
ي

ت برنامه راهبرد
كميته مطالعا

 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي
ي و راهبرد

مشاور شهردار در امور اجتماع
 

121 

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 سياست نمايش راهبردها و-

 هاي اجتماعي و فرهنگي و اجزاء آن متناسب با برنامه عملياتي دوم شهرداري تهران تشريح برنامه فعاليت -

 هاها و برنامهتشكيل ماتريس دو بعدي سازمان -

كميته 

ت برنامه 
مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
عقد قرارداد  

ت
نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار 

در امور 

ي و 
اجتماع

ي
راهبرد

 

129 

طراحي ساز و كار پرورش رفتار 

هاي ماموريتي  پايدار در حوزه

 شهرداري تهران براي شهروندان

 در شهر با محوريت حوزه خدمات شهري« ايجاد، پرورش و تثبيت رفتارهاي پايدار»سند شناسايي تكنيكهاي  -

كميته 

م
ت برنامه 

طالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
عقد قرارداد  

ت
نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار 

در امور 

ي و 
اجتماع

ي
راهبرد

 

122 

طراحي و ارائه سازوكارهاي نوآورانه 

هاي ملي، جهت استفاده از مناسبت

ها در مذهبي و برگزاري نكوداشت

 راستاي توسعه اجتماعي

 هاي ملي و مذهبيها و مناسبتبرگزاري نكوداشتگزارش بازتعريف رويكرد مديريت شهري نسبت به  -

 هاي فعال و يا مرتبط با موضوعات و اهداف توسعه اجتماعي براي برگزاري نكوداشتفهرست شخصيت -

 هاي ملي و مذهبي در راستاي توسعه اجتماعيگزارش چارچوب مورد نياز براي تهيه محتواي قابل ارائه در مناسبت -

 ها در راستاي توسعه اجتماعيبرداري از تقويم و مناسبتيي عملياتي براي بهرهبسته پيشنهادات اجرا -

ت 
كميته مطالعا

ي
برنامه راهبرد

 

22
و

24
 24/2/92

 1221/2/98
 

11
 

مشاور شهردار در 

ي و 
امور اجتماع

ي
راهبرد

 
124 

طراحي نظام تخصيص منابع و ارائه 

نقشه راه تحقق اين نظام بر مبناي 

نگي در رويكرد اجتماعي و فره

فرايندهاي برنامه ريزي مديريت 

 شهري

مهمترين خروجي اين پژوهش ارائه نقشه راه براي اصالح ساختار نظام تخصيص منابع شهرداري، تحت تاثير رويكرد 

 هاي اين پژوهش به شرح زير است:اجتماعي و فرهنگي است.اهم خروجي

 كرد توسعه اجتماعيگزارش شناسايي چالشهاي نظام تخصيص منابع براي تسري روي -

 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 -

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

121 

يابي و  شناسي فرآيند مسئله آسيب

ها در  انجام مطالعات و پژوهش

شهرداري و تدوين الگوي مطلوب 

 براي شهرداري

 تيبات سازماني گزارش آسيب شناسي وضع موجود مطالعات و پژوهش ها در شهرداري تهران از منظر تر-

 گزارش آسيب شناسي فرآيند مطالعات و پژوهش ها )شناسائي، فرموله كردن، تامين مالي، نحوه اجرا ، پايش وارزيابي (-

 ترتيبات سازماني،  پژوهش ها در شهرداري تهران شامل گزارش الگوي مطلوب مسئله يابي و انجام مطالعات و-

رعايت سلسله مراتبي آنها داز نظر و بق با مديريت شهري پايدار و اسناد فرادستي گزارش فرآيند شناسائي پروژه ها در تطا-

 مقياس مكاني، زماني و مديريت و برنامه ريزي

در تمامي مراحل و نظارت بر  گزارش راهكارهاي الزم براي اجراي مطلوب مطالعات و پروژه ها )انتخاب مجري، راهبري-

 خدمات و غيره( وژه با شرححسن اجراي كار و تطابق خروجي هاي پر

ي
ت برنامه راهبرد

كميته مطالعا
 

22
و

24
 

ت
عقد قرارداد نشده اس

 

 1 

ي و 
مشاور شهردار در امور اجتماع

ي
راهبرد

 

129 
ارائه راهكارهاي افزايش منزلت 

 اجتماعي ايثارگران شهر تهران

 تهران گزارش شناسايي نقاط ضعف. تهديدها و چالش هاي منزلت اجتماعي ايثارگران شهر-

 راهكارهاي عملياتي و اجرايي براي ارتقاي منزلت اجتماعي ايثارگران با توجه به ظرفيت و امكانات شهرداري تهران-

 گزارش چگونگي استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد موجود براي ارتقاي منزلت اجتماعي ايثارگران-

كميته 

ت برنامه 
مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
عقد قرارداد  

نشد
ت

ه اس
 

 1 

مشاور شهردار 

در امور 

ي و 
اجتماع

ي
راهبرد

 

123 

تبيين شيوه هاي تبديل دارايي به 

اي و سرمايه در مناطق حاشيه

 فقيرنشين تهران

 اي و فقيرنشين )در مناطق تعيين شده( گذاري در مناطق حاشيه ارائه وضع موجود سرمايه -

 اي و فقيرنشين سرمايه در مناطق حاشيهها به  راهكارهاي عملي و ملموس براي تبديل دارايي -

كميته 

ت برنامه 
مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 24/8/19

 1221/2/19
 

91
 

مشاور شهردار 

در امور 

ي و 
اجتماع

ي
راهبرد

 

128 
ارائه سازوكارهاي بهبود فضاي 

 كسب و كار در شهر تهران

 هاشهرداري ،گزارش مطالعاتي مباني نظري محيط كسب و كار شهري -

طالعاتي تحليل سازماني تاثير نهاد شهرداري تهران در بهبود محيط كسب و كار شهر تهران )احصا، تبيين و گزارش م -

 شناسي(آسيب

 وكارآفريني شهرداري تهران در  محيط كسبهاي كليدي نقشتبيين مولفه -

 هاهاي كليدي تاثير گذار با ارائه اولويتارائه مولفه -

 برگان به صورت موضوعي و طبقه بندي شدههاي خارائه گزارش مصاحبه -

 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 -

 بود محيط كسب و كار.آفريني شهرداري تهران در بهارايه برنامه عملياتي براي نقش-

ي
ت برنامه راهبرد

كميته مطالعا
 

22
و

24
 24/3/12

 1221/1/12
 

21
 

ي
ي و راهبرد

مشاور شهردار در امور اجتماع
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ف
ردي

 

ن پروژه
عنوا

 

ج 
ت استخرا

العا
اط

ی
ج/خروج

شده)نتاي
ی 

ها

پروژه(
ت 

مديري
 

سال
 

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ی سال 
ت اجراي

ضعی
و

ت
شرف

صد پی
در

ی  
ص

ص
شهردحوزه تخ

ی)بهره بردار(
ار

 

122 
شناسايي پروژه هاي محرک 

 توسعه در شهر تهران

ريشه يابي علت تحقق پذيري يا تحقق ناپذيري اهداف پروژه هاي محرک توسعه به ويژه در شهر تهران،  -

 اصفهان، قزوين و شيراز.

به پروژه هاي ارائه ي راهكار هاي عملي و اجرايي جهت اعمال در حوزه هاي مداخله هايي كه مربوط  -

 محرک توسعه هستند.

ت برنامه 
كميته مطالعا

ي
راهبرد

 

22
و

24
 24/2/98

 1221/9/98
 

91
 

مشاور شهردار در امور 

ي
ي و راهبرد

اجتماع
 

911 

پروژه شناسايي و بررسي 

روندها و سناريوهاي 

اجتماعي و فرهنگي شهر 

 «1414تهران در افق 

 ويب آنتدوين كاربرگ طرحنامه پژوهشي و ارائه براي تص-

 تدوين چهارچوب نظري و مدل تبيين پژوهش-

 روند پژوهي و تجزيه و تحليل داده ها و يافته ها-

 ارايه سناريو هاي فرهنگي اجتماعي شهر تهران-

 تدوين راهبردهاي پابرجا توسعه فرهنگي و اجتماعي-

طرح و برنامه و 

ي امور 
سياستگذار

ي
پژوهش

 

22
و

24
 1222/11/93

 

21/9/93
 

111
 

مركز مط
ت و برنامه 

العا

ي شهر تهران
ريز

 

911 
انجام مطالعات سناريوهاي 

 توسعه خالق شهر تهران

 شناسايي عوامل كليدي خالقيت شهر تهران-

 دسته بندي صنايع فرهنگي و خالق در تهران-

 شناسايي پيش ران هاي آينده توسعه خالق كالنشهر تهران-

 وضعيت مطلوب چشم انداز توسعه خالق تهران-

 ن فضايي مطلوب و تقسيم كار نهاديسازما-

طرح و برنامه و 

ي امور 
سياستگذار

ي
پژوهش

 

22
و

24
 22/2/99

 24/19/11
 

111
 

ت و برنامه 
مركز مطالعا

ي شهر تهران
ريز

 

919 

ره نگاشت مطالعات مركز 

مطالعات و برنامه ريزي شهر 

 تهران

 گزارش روش شناسي طرح -

 گزارش تعيين قلمرو طرح  -

 گره هاي اصلي ره نگاشت  گزارش اليه ها و-

 ي مركز در دوره زماني مورد توافقگزارش تعيين اولويت هاي مطالعات-

طرح و برنامه و 

ي امور 
سياستگذار

ي
پژوهش

 

22
و

24
 22/2/92

 24/19/91
 

111
 

ت و 
مركز مطالعا

ي شهر 
برنامه ريز

تهران
 

912 

الگوي تصميم گيري 

مديريتي بر اساس نسبت 

 عقل و تكليف

اي پيش و پس از ومي و مدل تحليلي براي تبيين نسبت عقل و تكليف، جدول مقايسههاي مفهنقشه

 نامهتحليل، گزارش نهايي سياست

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/9/98

 1224/11/92
 

111
 

ل دفتر شهردار
اداره ك

 

914 

تدوين مطالعات سياستي 

شهرداري تهران در حوزه 

خدمات سايبري در فضاهاي 

 ي و خانگيعموم

سنجي طرح در ابعاد گزارش كليات و بررسي تجارب جهاني و الزامات باالدستي، گزارش وضعيت امكان-

 مديريتي(، گزارش تدوين چارچوب سياستي و مكانيسم اجراي طرح -اقتصادي -حقوقي -چهارگانه )فني

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/8/11

 21/1/11
 

111
 

ت و ب
مركز مطالعا

ي شهر تهرانرنامه 
ريز

 

911 

الگوي تصميم گيري براي 

مديران جهادي)متوسط 

 مقياس(

 شناسي پژوهش، گزارش مروري نظري پژوهششناسي و مفهومگزارش كليات مسئله-

 گيري در حكومت اسالمي،گزارش چارچوب نقلي تصميم -

 گيري مديريتيهاي تصميمگزارش چارچوب عقلي تجربي جهت استخراج شيوه-

 گيري مديران جهاديطراحي الگوي تصميم-

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/8/19

 1221/19/19
 

111
 

ل دفتر شهردار
اداره ك

 
919 

مطالعات جامع عملكرد 

شهرداري تهران از سال 

با تاكيد بر  1224تا  1284

روند فعاليت هاي اجتماعي 

فرهنگي شهرداري 

 تهران)متوسط مقياس(

هاي ها و ارائه گزارش كلي مستند بر گزارشاجتماعي به تفكيک سازمان -ابق فرهنگيبندي سوجمع-

 موجود، 

 ها، گزارش هر مصاحبه در چارچوب مصوب و گزارش نهايي مصاحبه-

ها و رويكردها، گزارش روندهاي فرهنگي اجتماعي ده سال گذشته به تفكيک مسائل، سياست-

 اقدامات اجرايي،ها، ابزارها و ساختارها و استراتژي

 همراه اينفوگراف مربوطهساله فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران بهتنظيم نسخه اوليه عملكرد ده -

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/8/94

 1221/11/21
 

111
 

ل دفتر شهردار
اداره ك

 

913 
تدوين نظامات فقهي 

 مديريت شهري

هاي مراجع به ظر، ارئه پيوست علمي هر مساله، پاسخپاسخ به سواالت موجود در كتب مرجع موردن

 هاسازي پاسخها به همراه توضيحات علمي يا سادهاستفتائات مورد نظر، تجميع پاسخ

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 

24/11/98
 1221/11/98

 

11
 

ل دفتر شهردار
اداره ك

 

918 

تدوين سند راهبردي پروژه 

هزار و يک شهر)متوسط 

 س(مقيا

شناسايي ابعاد جغرافيايي، ترافيكي، زيست محيطي، دسترسي و اجتماعي پروژه، گزارش مطالعات 

 فرهنگي و شناسايي الزامات اسناد باالدستي، گزارش سند راهبردي پروژه هزار و يک شهر

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/2/99

 1224/19/99
 

111
 

ل دفتر شهردار
اداره ك

 

912 

اسي مديريتي آسيب شن

شهرداري تهران)كوچک 

 مقياس(

طراحي چارچوب مفهومي اوليه و طراحي جدول معضالت پيش روي شهرداري تهران مبتني بر عملكرد 

 مديريت شهري

ي، 
ت اجتماع

معاون

ي(
ي)ستاد

صاد
اقت

 

24
 24/8/1

 1224/12/11
 

111
 

دفتر شهردار
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 ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران 

 

 
 29حفاظت شهرداری تهران به تفکیک مناطق در سال عملکرد ستاد يگان 

 عنوان

منطقه 
3 

 

منطقه 
منطقه  9
منطقه  9
منطقه  9
منطقه  3
منطقه  3
منطقه  1
منطقه  1
منطقه  2
33

 

منطقه 
33

 

منطقه 
39

 

ابالغ اخطاريه و پيش آگهي هاي صادره از ادارات و 

 معاونتهاي مختلف شهرداري
9249 199 918 988 1329 9311 1314 1128 4994 1198 1941 9993 

ابالغ آراء صادره از كميسيون اجرايي شهرداري 

 (11و 111)ماده 
321 9191 112 2328 1129 1399 484 1923 1129 1198 9911 1292 

 98 98 1 9 113 1 1 181 2 91 1 1  19و ماده  1ابالغ آراء صادره از كميسيونهاي ماده 

 1 1 1 1 111 1 91 91 1 11 29 1 28ابالغ آراء كميسيون ماده 

ابالغ آراء صادره از كميسيون رسيدگي به تخلفات 

 كاركنان شهرداري 
4 24 1 9 9 1 1 1 1 2 1 1 

همكاري انتظامي با 

عوامل ساماندهي در 

 اجراي ماده صد

تيغه ، تسمه كشي و 

 پلمپ
921 9888 1282 9114 9182 233 942 448 49 112 291 1998 

 194 1 992 49 91 19 991 394 291 99 199 31 فک پلمپ

 213 1921 911 122 481 439 3218 9113 181 1933 199 11 بازديد پلمپ

 111 19 1 3 92 2 1 144 941 1 12 49 رفع خالف يا قلع 

همكاري انتظامي با 

عوامل ساماندهي در 

ماده  91اجراي بند

11 

 11 31 9 92 81 29 1 941 129 181 9 13 پلمپ

 1 1 1 92 1 1 1 211 91 1 1 1 پفک پلم

 8 98 9 193 1 9 1 341 98 14 1 1 بازديد پلمپ

انتقال صنايع و مشاغل 

 مزاحم 
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 

 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 انتقال خودرو فرسوده 

همكاري انتظامي با اداره درآمد منطقه در تحقيق 

 واحدهاي كسبي
283 19 1 981 491 99 1 1 92 1 333 1914 

همكاري انتظامي با اداره املک و مستغالت منطقه 

 2در جهت اعمال ماده 
1 21 1 1 141 1 1 1 1 1 1 1 

همكاري انتظامي در 

 رفع سد معبر

 1443 949 1 4 1 191 312 111 1 1 1 13 جمع آوري 

 9128 1121 1 198 92 119 1311 912 911 1 941 113 رفع 

با عوامل خدمات شهري در جهت همكاري انتظامي 

 جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز
19 2 4 9 92 14 2 14 41 1 1 1 

همكاري انتظامي در خصوص برخورد قانوني با 

 خودروهاي حامل نخاله 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

جمع آوري آسيب 

 هاي اجتماعي

 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 متكدي 

 8 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 كارتن خواب

 1 1 1 1 1 1 11 9 1 1 1 1 كودكان خياباني

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمع آوري سگهاي ولگرد

 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دستگيري سارق و تحويل به كالنتري محل

 3 99 1 14 29 92 12 491 122 148 1 99 انجام مأموريت هاي انتظامي

 122 12 21 42 9 221 91 1 93 1 11 49 ساير

 112 11 1932 1419 1 121 939 1 9411 12 1419 1924 بازديد
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 عنوان

منطقه 
39

 

منطقه 
39

 

منطقه 
33

 

منطقه 
33

 

منطقه 
31

 

منطقه 
31

 

منطقه 
32

 

منطقه 
93

 

منطقه 
93

 

منطقه 
99

 

ی
ی اجتماع

آسیبها
 

ل 
جمع ک

 

ابالغ اخطاريه و پيش آگهي هاي صادره از ادارات 

 هرداريو معاونتهاي مختلف ش
122 1321 9419 1294 1112 2192 289 2388 2141 1312 1 42183 

ابالغ آراء صادره از كميسيون اجرايي شهرداري 

 (11و 111)ماده 
422 1193 1912 1993 911 299 1111 1312 211 41 1 93182 

 9141 1 1 1 1922 1 1 111 124 1 919 1  19و ماده  1ابالغ آراء صادره از كميسيونهاي ماده 

 838 1 1 1 118 1 4 92 21 1 1 1 28ابالغ آراء كميسيون ماده 

ابالغ آراء صادره از كميسيون رسيدگي به تخلفات 

 كاركنان شهرداري 
1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 

همكاري انتظامي با 

عوامل ساماندهي در 

 اجراي ماده صد

تيغه ، تسمه كشي و 

 پلمپ
194 922 941 212 141 429 281 918 134 83 1 19132 

 2111 1 4 8 31 191 1 18 91 1 919 1 فک پلمپ

 18311 1 2 239 143 134 19 148 994 92 919 149 بازديد پلمپ

 1112 1 99 12 942 12 1 12 411 19 193 9 رفع خالف يا قلع 

همكاري انتظامي با 

عوامل ساماندهي در 

ماده  91اجراي بند

11 

 1988 1 19 11 182 39 982 1 91 21 82 1 پلمپ

 112 1 1 1 11 88 1 1 9 1 1 1 فک پلمپ

 1421 1 8 1 144 31 1 1 22 42 111 9 بازديد پلمپ

انتقال صنايع و مشاغل 

 مزاحم 
91 1 1 19 3 1 22 1 1 1 1 31 

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 انتقال خودرو فرسوده 

همكاري انتظامي با اداره درآمد منطقه در تحقيق 

 احدهاي كسبيو
1 11 1 41 22 12 1 422 1 1 1 2332 

همكاري انتظامي با اداره املک و مستغالت منطقه 

 2در جهت اعمال ماده 
1 93 112 18 1 1 1 19 1 1 1 231 

همكاري انتظامي در 

 رفع سد معبر

 2311 1 1 1 41 421 99 1 1 1 941 943 جمع آوري 

 91191 1 1 39 1181 2213 939 928 11413 1 121 211 رفع 

همكاري انتظامي با عوامل خدمات شهري در 

 جهت جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز
1 181 111 13 2 13 9989 991 2 1 1 2131 

همكاري انتظامي در خصوص برخورد قانوني با 

 خودروهاي حامل نخاله 
1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 111 

جمع آوري آسيب 

 هاي اجتماعي

 2299 2124 1 1 1 48 1 1 29 1 1 1 متكدي 

 21912 21111 1 1 24 34 1 1 944 1 1 1 كارتن خواب

 292 982 1 1 1 99 1 1 1 1 1 1 كودكان خياباني

 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمع آوري سگهاي ولگرد

 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دستگيري سارق و تحويل به كالنتري محل

 9294 1 12 1 1394 3 9284 212 122 99 4 1 يانجام مأموريت هاي انتظام

 2224 1 1 1 223 1 1 14 11 348 1 1231 ساير

 91122 1 2139 819 334 1 2 9131 118 231 1 281 بازديد
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 29آمار عملکرد و دستگیری ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

شــرح 

 مأمــوريت

 دستگیری

 سابقه کیفری وضعیت تأهل سن جنسیت
وضعیت 

 شغلی
 جمع تابعیت تحصیالت

مرد
 

ن
ز

 

تا 
39 

 

33 
تا  

99
 

93
 

تا 
92

 

93
 

به باال
 

ل
متاه

 

مجرد
سابقه دارد 

سابقه ندارد 
 

ل
شاغ

 

بیکار
سواد 

بی
 

 
ديپلم وکمتر

 

ی ديپلم
باال

 

ی
ايران

ی 
خارج

 

ن
تعداد دستگیر شدگا

 

معتادين پر  

 خطر
338 94 2 299 243 141 211 428 22 912 292 499 84 914 91 811 2 812 

توزيع مواد 

 مخدر
41 1 1 91 19 11 11 93 11 21 4 28 2 22 9 41 1 49 

مظنون به 

 زورگيري
49 1 1 24 3 1 1 23 4 24 1 49 1 41 1 49 1 49 

مظنون به 

سرقت 

 موبايل

12 1 1 11 2 1 1 12 1 11 9 11 9 3 1 19 1 12 

مظنون به 

سرقت 

وسايل داخل 

 وخودر

19 1 1 1 1 9 9 11 1 2 1 19 1 11 1 19 1 19 

مظنون به 

سرقت ساير 

 وسايل 

22 1 1 91 11 2 8 99 8 91 4 21 9 21 1 29 1 22 

مظنون به 

 كيف قاپي
4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 9 9 4 

مظنون به 

 جعل عنوان
12 1 1 1 11 1 8 1 1 11 3 9 1 12 1 12 1 12 

مظنون به 

 قتل
2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 9 1 1 1 9 2 1 2 

 9 1 9 1 9 1 1 9 9 1 9 4 1 1 1 1 1 9 رشوه دهنده

 211 8 929 49 138 12 992 19 912 4 949 23 29 119 114 1 48 999 ساير

 1931 19 1911 113 238 119 892 419 1111 91 898 283 121 113 139 9 34 1911 جمع 
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 اقدامات

 تعداد شــرح مأمــوريت رديف دتعدا شــرح مأمــوريت رديف

 8921 گشت موتور سيكلت 8 2 اعمال قانون در موارد اقدام به خودكشي 1

 91184 گشت پياده 2 19 اقدام انتظامي در خصوص تصادفات جرحي 9

 191 دوچرخه 2 9 اعمال قانون در خصوص فوت مشكوک 2

 11 1 اعمال قانون در خصوص مشمولين غايب 4
 

1 

 11 2 رد رشوه 1
 

1 

 19 1319 بازديد از رده ها 9
 

1 

 12 2318 گشت خودرو 3
 

1 

 

 وقايع

 فيرد
شــرح 

 مأمــوريت

تعداد 

 وقوع

تعداد 

 کشف
 رديف

شــرح 

 مأمــوريت

تعداد 

 وقوع

تعداد 

 کشف
 رديف

شــرح 

 مأمــوريت

تعداد 

 وقوع

تعداد 

 کشف

 9 9 قتل 3 1 1 سرقت ساير وسايل 4 13 11 زورگيري 1

 2 2 پيشنهاد رشوه 8 1 1 كيف قاپي 1 19 1 وبايلسرقت م 9

2 
سرقت وسايل 

 داخل خودرو
 8 9 ساير 2 1 1 جعل عنوان 9 1 1

 

 کشفیات

 مواد مخدر )گرم(
خودرو 

 سرقتی

موتورسیکلت 

 سرقتی

کشف 

 جسد

اموال 

 بالصاحب
 ساير

 ساير مواد شیشه کراک حشیش ترياک هروئین
جمع مواد 

 مکشوفه
43 21 3 191 8 

83 1132 132 193 119 992 9989 
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 اداره کل امور مالی و اموال 
 

 

 دارايی ها49 -49ترازنامه سال 

 درصد تغییر )مبالغ به ريال(49سال  )مبالغ به ريال(49سال  )مبالغ به ريال(49سال  دارايـــهــــا

 دارايــــهـــای جــاری

 53 17155388008715 0816553568857 6866351685535 موجودي نقدوبانك

 - 156777777777 7 155515351 دتسپرده هاي کوتاه م

و اسناد دريافتني  هاحساب

 تجاري
60768075105085 57108788885187 68858353176188 7 

 86- 58685736857586 56551577551355 51356831855185 و اسناد دريافتني هاحسابساير 

مشارکتها و سرمايه گذاريهاي 

 کوتاه مدت
1105013553750 551876501186 615878870665 -58 

 13 3030567675856 0557588855868 5538765538855 موجوديهاي مواد وکاال

 13 17065581555558 8156515587105 5670058870531 و پيش پرداختها هاحسابعلي ال

 3- 118351518588185 187055535738757 113555585168156 جمع دارايي هاي جاري

 ي في مابينهاحساب
 

7 17758710585130 - 

 دارايـــیــهـــای غیرجاری

 15 53886835830866 57508586505788 65687656766788 دارايي هاي ثابت مشهود

دارايي هاي ثابت نامشهود و ساير 

 داراييها
1758588850558 1587550885551 1576638656836 -6 

سرمايه گذاريها و مشارکت هاي 

 بلند مدت
85808733838085 83365557356376 88883301070558 8 

 151 31515365587085 88313887015553 10858733500833 ي دريافتني بلند مدتهاحساب

 55 185718875011018 186755505855370 117565155507733 جمع دارايي هاي غيرجاري

 51 851380857756783 556375868758350 553335085558518 جمع کل داراييها
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 ها بدهی49 -49ه سال ترازنام

 درصد تغییر )مبالغ به  ريال(49سال  )مبالغ به  ريال( 49سال  )مبالغ به  ريال(49سال  بـــدهـــیـــهـــا

 بـــدهـــیـهـــای جـــاری

 55 06358388558088 51153555583050 55105065605815 و اسناد پرداختني تجاري هاحساب

 56 85885585663880 50307067585508 57555856567577 يو اسناد پرداختن هاحسابساير 

 13 3005558157880 0563553573583 6588178185588 سپرده ها و ودايع پرداختني

 58 8616878157556 5703616038887 8131888311085 پيش دريافتها

 5 855650585056 818555081601 058785575103 ذخاير

 30 85678571157550 13517557665388 11557505816075 حصه جاري تسهيالت دريافتني

 85 163653565583087 110337335570885 38556530533350 جمع بدهي هاي جاري

 177- 7 17865858156 865858156 ي في مابينهاحساب

 بـــدهـــیـهـــای غیر جـــاری

 7 و اسناد پرداختني بلند مدت هاحساب
 

7 - 

 7 فتني بلند مدتتسهيالت مالي دريا
 

5577777777777 - 

 61 5388010055518 1308111588856 1533858768555 ساير بدهي هاي بلند مدت

 61- 508887556058 665056865881 803555837050 درآمد سنواتي

 510 0018073550885 5586385635865 5555681557718 جمع بدهي هاي غيرجاري

 83 155555858155555 157815055085853 35118588581836 جمع بدهي ها

 ارزش ويژه

 اندوخته ها
    

تفاوت درآمدوهزينه انباشته 

 (36/1/1سنواتي)از
155058658180553 156500531381005 166586605813585 0 

 7 تفاوت درآمد و هزينه سال جاري
  

- 

 7 ارزيابي دارايي ها
  

- 

 0 166586605813585 156500531381005 155058658180553 جمع ارزش ويژه

 51 851380857756783 556375868758350 553335085558518 جمع بدهيها و ارزش ويژه
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 ( الير ونیلی) مبالغ به م49 -49یسال ها نهيمازاد درآمد برهز

 درآمدها

 49سال  49سال  49سال

 مبلغ نسبتهای عمودی مبلغ نسبتهای عمودی
نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

 165818083 177 165086115 175 185055557 88 آمدهاي عملياتيفروش ودر

 813886 1 6618735 5 5878556 5 برگشت ازفروش ودرآمدهاي عملياتي

تخفيفات وجايزه هاي خوش حسابي 

 درآمدهاي عملياتي
17 18655887 8 18587005 11 15555508 

 7 7 7 7 7 7 کارمزد و جرايم درآمدهاي عملياتي

برگشت از فروش و تخفيفات جمع فروش و 

 درآمدهاي عملياتي
7 13558586 7 13858365 7 10158753 

 جمع درآمدهاي عملياتي
 

115885636 
 

186081875 
 

180165507 

 10508550 11 15686685 11 57085655 15 درآمدهاي غيرعملياتي

 558871 7 585615 7 1880715 1 برگشت ازدرآمدهاي غيرعملياتي

زه هاي خوش حسابي تخفيفات وجاي

 درآمدهاي غير عملياتي
7 55 7 15557 7 10171 

 7 7 7 7 7 7 کارمزد و جرايم درآمدهاي غيرعملياتي

جمع فروش و برگشت از فروش و تخفيفات 

 درآمدهاي غير عملياتي
16 1880785 7 567885 7 551775 

 7 7 سايردرآمدها)قبل ازتشخيص نوع درآمد(
   

7 

 18886533 7 عملياتيجمع درآمدهاي غير 
 

15155577 
 

10583556 

 161886876 177 188075618 177 جمع درآمدها
 

165886886 

 بهاي تمام شده فروش و خدمات ارائه شده :
      

 15866538 3 15556780 17 3583555 0 هزينه هاي ماموريت اجتماعي و فرهنگي

 80535111 55 50156550 87 58357355 51 هزينه هاي ماموريت حمل و نقل و ترافيك

 58615553 16 55060051 1 55336835 18 هزينه هاي ماموريت خدمات شهري

 5515588 8 5185158 8 5585835 5 هزينه هاي ماموريت ايمني و مديريت بحران

 8565511 5 8516850 5 6110735 5 هزينه هاي ماموريت  شهرسازي

 56505505 55 65507571 85 85813671 50 هزينه هاي ماموريت  خدمات مديريتي

 155330683 86 167575855 177 155708758 177 جمع هزينه ها

 مازاد)کسري(
 

11588568 
 

1658638 
 

0670080 

 
 49-49ی سال های شهردار یهای مال نسبتخالصه صورت مقايسه ای 

 49سال  49سال  49-49 49سال عنوان

درصد هزينه عمراني ونگهداشت 

 ل هزينه بودجهبودجه به ک
31 10.58 83.58 01 

 7.58 7.80 7.78 7.33 نسبت آني

 7.05 1.11 7.81- 1.55 نسبت جاري

 61 68 55 80 درصدکل بدهي به کل دارائي
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 14-49ی سال هایشهردار یهای مال صورت مقايسه ای تحلیلی نسبت

 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  14سال  فرمول نسبتهای نقدينگی

 7.58 7.80 7.33 1.83 1.61 1.50 موجوديهاي نقدي+مطالبات/بدهي جاري نسبت آني

 7.05 1.11 1.55 1.61 1.01 1.68 داراي جاري/ بدهي جاري نسبت جاري

 7.80 7.58 7.65 7.61 7.55 7.6 داراي جاري/ کل دارايي نسبت دارائي جاري

 49سال  49 سال 49سال 48سال  49سال  14سال  فرمول نسبتهای فعالیت

 7.58 7.6 7.6 7.6 7.5 7.53 خالص درآمد عملياتي/کل دارايي نسبت گردش دارايي

 568.57 160.7 167.7 183.7 155 156 متوسط مطالبات/درامد عملياتي خالص856 دوره وصول مطالبات)به روز(

 1.15 17.6 8.0 8.5 5.15 5.60 خالص درامد عملياتي/سرمايه درگردش گردش سرمايه جاري

 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  14سال  فرمول نسبتهای سرمايه گذاری

 7.55 7.88 7.83 7.06 7.53 7.58 دارايي ثابت/ارزش ويژه نسبت دارائي به ارزش ويژه

 1.70 7.38 7.05 7.68 7.05 7.55 کل بدهي/ارزش ويژه نسبت کل بدهي

 1.75 7.31 7.68 7.61 7.50 7.55 بدهي جاري/ارزش ويژه نسبت بدهي به ارزش ويژه

 7.53 7.51 7.55 7.50 7.60 7.58 ارزش ويژه/کل دارايي نسبت مالكانه

 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  14سال  فرمول نسبتهای سودآوری

 7.76 7.71 7.78 7.75 7.58 7.15 سودخالص/فروش خالص بازده فروش

 7.76 7.71 7.73 7.76 7.51 7.1 سودخالص/ارزش ويژه بازده ارزش ويژه

 7.75 . 7.76 7.75 7.15 7.70 سودخالص/جمع دارايي بازده دارائي

 7.75 7.15 7.77 7.18 7.55 7.80 سودخالص/سرمايه درگردش بازده سرمايه درگردش

 7.18 . 7.77 7.75 7.15 7.70 )سودخالص/فروش(/)فروش/جمع دارايي( نسبت دوپان
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 (الي)مبالغ به ر49-49 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یاختصاص ثابت يیصورت خالصه  دارا

 49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصدتغییر

49-49 

 8 16558833868785 16588535510605 15380655513573 1شهرداري منطقه   

 1 1555655585833 5511155115163 5588137751681 5شهرداري منطقه   

 15 5158053585116 5680806335778 5810185513515 8شهرداري منطقه   

 15 5857330358810 8338555878158 5555515035585 5شهرداري منطقه   

 38 5805117050675 5677555585818 3587755883158 6شهرداري منطقه   

 5 5015878350670 8613801835870 8088755615530 5شهرداري منطقه   

 7 1357153705573 1055157851885 1058556015500 0شهرداري منطقه   

 17 1581151678878 1535888635705 1558783555050 3شهرداري منطقه   

 6 1775658035385 1108508535117 1558166588605 8شهرداري منطقه   

 5 1386137517665 1378617560575 1300850558150 17شهرداري منطقه   

 57 888308855605 1508768556868 1037336681508 11شهرداري منطقه   

 88 1577518587817 1135585868030 1605557558535 15شهرداري منطقه   

 6- 656355186015 605808188888 653350805888 18شهرداري منطقه   

 3 1608787157551 1353118550055 1853081555186 15شهرداري منطقه   

 18 1085071365557 5738735555806 5855053385558 16شهرداري منطقه   

 18 357101515885 1077086887788 5785168556575 15شهرداري منطقه   

 155 556500858057 351785836367 1856583785073 10شهرداري منطقه   

 13 1578008511355 5175660881670 5531530156553 13شهرداري منطقه   

 5- 5580756886755 5558657555583 5180888838376 18شهرداري منطقه   

 5 1057056665830 1356585885878 1886185886855 57شهرداري منطقه   

 5 576777058870 568078605558 071315085133 51شهرداري منطقه   

 15 878853055117 1751875650580 1570585551116 55شهرداري منطقه   

 5- 5733505015138 5117165600585 5756755006505 اداره کل امور مالي

 8 10687558103 55556805188 55051087875 اداره کل رفاه وتعاون

 8555 85038516055 1585530553 63860010555 اداره کل پشتيباني

 15- 1071830776755 1555385860531 1577355588181 حسابداري امالک ومستغالت

 87 5118637070 5503631355 6653558583 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 806535377355 مرکز پيشگيري ومديريت بحران
 

7 7 

 55 1585830836605 315585856855 1755785067578 معاونت فني وعمراني

 16 5071867817 5687586557 0650558855 اداره کل حراست

 18 65687355075538 57508586505788 53888105385055 جمع داراييهاي ثابت

 11510633158756 استهالک انباشته دارايي هاي ثابت اختصاصي
 

16558833868785 7 

 15 58857516760008 57508586505788 07571605618857 جمع داراييهاي ثابت اختصاصي
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 )مبالغ به ريال(48-49صورت خالصه دارايی ثابت عمومی براساس واحدهای تابعه در سال های 

 48سال  49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصدتغییر

49-49 

 55 8151335508573 5875751881558 5515875875587 5503067150588 1شهرداري منطقه   

 56 5871306351615 576735305768 8357555371358 5858678317558 5شهرداري منطقه   

 13 5058551518508 6358186765880 5501351715513 0517706550665 8شهرداري منطقه   

 7 6535583567813 6858585781 3637730581778 3635155657585 5شهرداري منطقه   

 5 5533755553555 5317865755018 5785885538803 5187588560575 6شهرداري منطقه   

 55 886756088501 1513306156556 5736155888586 5638855167856 5شهرداري منطقه   

 7 5663356567857 5587687067857 1856706877555 1856706877555 0  شهرداري منطقه 

 15 1718857805668 1730313380787 1510085058500 1517085678538 3شهرداري منطقه   

 8 576157035375 005765857156 067877137118 005555555580 8شهرداري منطقه   

 5 1318687588700 5716055563005 5760357886568 5155537167757 17شهرداري منطقه   

 7 305580576686 1155857318588 618506555670 618506555670 11شهرداري منطقه   

 1 5860351573857 5655560711501 5508578153565 5817665833565 15شهرداري منطقه   

 153 8887835888576 5335865157517 5111813550533 6550871057578 18شهرداري منطقه   

 7 8513080885870 8671635058583 5060855850551 5067381650551 15شهرداري منطقه   

 85 8685855657855 6565555570505 0576171775561 8375805037607 16شهرداري منطقه   

 7 1538081067173 1538081067173 1538081067173 1538081067173 15شهرداري منطقه   

 7 1666555151108 1576388505515 315750050881 315750050881 10منطقه   شهرداري 

 08 1585157781550 5177156555733 653855885851 831675385857 13شهرداري منطقه   

 53 8151656088150 8855805585378 068055888881 850055638307 18شهرداري منطقه   

 51 1565531718555 8555055533335 5657535858585 8178188787071 57شهرداري منطقه   

 16 888855537373 1565388855138 1538675536783 1536531575683 51شهرداري منطقه   

 6 1587885773058 8500501835658 1631517130657 1568085868657 55شهرداري منطقه   

 7 6867553535755 6867553535755 8573518005651 8573518005651 اداره کل امور مالي

 6 55588858035083 05581505558355 18765016356380 18567688083155 معاونت فني و عمراني

 7 3137575855115 3137575855115 3137575855115 3137575855115 حسابداري امالک ومستغالت

 10 113086575355578 165875785756175 38633365587585 83768805055568 جمع



 حوزه معاونت مالی واقتصاد شهری 

 18                                                                                                                            سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 (الي)مبلغ به ر48-49 یها تابعه در سال یبلند مدت براساس واحدها یومشارکتها هايگذار هيصورت خالصه  سرما

 48سال  49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 5- 306308501365 388758675703 387758675703 088156777777 1شهرداري منطقه   

 7 5855586685037 6585868885737 6887585388388 6887585388388 5شهرداري منطقه   

 7 078537351677 805070610006 1581138155605 1581138155605 8شهرداري منطقه   

 6 585056571815 585056571815 503885511858 671555855338 5شهرداري منطقه   

 7 1036835851518 5535508311638 5535508311638 5535508311638 6شهرداري منطقه   

 6 1156565757631 1778357568508 835863555158 1781535500085 5شهرداري منطقه   

 7 7 7 7 7 0شهرداري منطقه   

 05- 585785783105 551883583505 551883583505 151815650777 3شهرداري منطقه   

 7 138558161580 88536155568 53587856885 53587856885 8شهرداري منطقه   

 7 7 7 17شهرداري منطقه   
 

7 

 7 7 7 7 7 11شهرداري منطقه   

 7 507536588550 513557855570 153557855570 153557855570 15شهرداري منطقه   

 87- 505686065035 505686065035 551835388388 58650578655 18شهرداري منطقه   

  7 7 7 7 15شهرداري منطقه   

 7 660583518888 550555551888 618715356777 618553531777 16منطقه    شهرداري

 7 5067515585583 5055088585583 5553038005615 5558588005615 15شهرداري منطقه   

 7 15518871673 15518871673 15518871673 15518871673 10شهرداري منطقه   

 68- 567361610150 567361610150 070750055000 535558817687 13شهرداري منطقه   

 7 151350581518 118888777777 118888777777 118888777777 18شهرداري منطقه   

 5- 813388780867 555815810867 555815810867 555575810867 57شهرداري منطقه   

 15 816153816577 816153816577 816153816577 868080555857 51شهرداري منطقه   

 1730 887777777777 871858558577 871858558577 17075706785777 55شهرداري منطقه   

 5 11535031005756 18615357505586 57611060135705 51065688101688 اداره کل امور مالي

 7 اداره کل رفاه وتعاون
  

7  

 55 58755701857583 85808733838085 83365557356376 53883301070558 جمع
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 (الي)مبالغ به ر48-49  یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل یصورت خالصه فروش درآمدها

 48سال  49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصدتغییر

49-49 

 11 58783783555535 10833185005555 15657013865813 13560505777105 1شهرداري منطقه   

 6- 11788567785855 15557756656555 15865800756886 15586080631555 5شهرداري منطقه   

 11- 17755555888613 17381087857555 13555738775708 15868675865058 8شهرداري منطقه   

 8- 3810566556875 5137555155886 8183011558301 3366368855768 5شهرداري منطقه   

 8- 8551016551168 5381075376588 5633775070156 5773876166173 6شهرداري منطقه   

 66 5018771183883 0363056878058 0338375635380 15558768587011 5شهرداري منطقه   

 83- 8888815670070 8586863155851 5317817155160 5850180537665 0شهرداري منطقه   

 58- 6556585583836 1557853757736 1035387673008 1850865813550 3شهرداري منطقه   

 55 338335558530 601060718818 660861551688 811885850878 8شهرداري منطقه   

 5 387556585835 1558555555010 886518685385 886815187783 17شهرداري منطقه   

 57 1185635311086 1557588515786 1755838658003 1588873507515 11شهرداري منطقه   

 1- 8858515556583 8583557158637 5383587835587 5303705558350 15ه   شهرداري منطق

 58- 1186875685300 1755168301171 1587755516756 853805516858 18شهرداري منطقه   

 8- 1888558377558 1108555665580 1551658105051 1170878315001 15شهرداري منطقه   

 6 1555886605505 1737555816558 1685085858610 1505655580758 16شهرداري منطقه   

 56- 8813865578801 1155781755835 1555555711357 887711505588 15شهرداري منطقه   

 5 380310366565 1785181553575 603751167777 515587155876 10شهرداري منطقه   

 6- 1885586850535 1583075773586 1315815315578 1056677855878 13شهرداري منطقه   

 5 617856836378 655565616375 666578866505 655038175136 18شهرداري منطقه   

 15 1180550855516 1153515865855 1783587677581 1506308555117 57شهرداري منطقه   

 15- 1815605535868 1815837571585 1558736711786 1568367386865 51شهرداري منطقه   

 6- 6135350501665 6858836758761 5856658505151 6888558750038 55شهرداري منطقه   

 8 18563808065535 57350858508587 85305556837887 85770513535081 اداره کل امور مالي

  7 7 7 7 اداره کل رفاه وتعاون

  7 7 7 7 حسابداري امالک ومستغالت

 1 153817708035516 115885636383881 186081875535616 180165558858588 جمع
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 (الي)مبالغ به ر48-49یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل ریغ یصورت خالصه درآمدها

 48سال 49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 58- 5305775381585 1150010650565 1578865558585 638376637861 1شهرداري منطقه   

 57 1517030055350 5885553157553 8187667703005 6178885568681 5شهرداري منطقه   

 87 815057781083 666885685775 188351535088 135150577075 8شهرداري منطقه   

 157 885858551038 517536563673 180355580185 887606863858 5شهرداري منطقه   

 81- 8738685107558 5586888057716 553578817171 66585185875 6شهرداري منطقه   

 118 58171563388 855753605638 681818573583 1185855085658 5شهرداري منطقه   

 87 515101068836 506558855668 568581588607 301510335171 0شهرداري منطقه   

 583 10575085015 585878015808 158755551855 001158835385 3شهرداري منطقه   

 115 50855156661 185080815560 171315551805 518078805386 8شهرداري منطقه   

 5- 51557555586 68753873066 80385573365 86588755077 17شهرداري منطقه   

 16- 551811780361 535053575657 37358300187 53587565508 11شهرداري منطقه   

 33- 867518655660 1865883505758 1583158701515 577355855717 15شهرداري منطقه   

 685 56518755511 3181585556 111085587585 000087115051 18شهرداري منطقه   

 67- 173388805301 180835778783 160858385585 08065868580 15شهرداري منطقه   

 8 18650357570 118008568701 158885363565 158755735815 16شهرداري منطقه   

 15 80503755850 50788650783 155085811815 155671778587 15شهرداري منطقه   

 1881 55580166565 168560857635 17885033003 510881185558 10شهرداري منطقه   

 58- 851080080031 185555850515 585733555555 568053381381 13شهرداري منطقه   

 86- 105888153888 885553535715 655303685577 53357873835 18ه   شهرداري منطق

 55- 57508813575 577851137388 587830158810 155851105861 57شهرداري منطقه   

 55- 0156505803 30176808865 55875331358 56751883577 51شهرداري منطقه   

 86- 1073368505317 5855356068555 5663551038386 1555887855677 55شهرداري منطقه   

 58 675836557781 5157656611756 5680580583050 5577308153538 اداره کل امور مالي

 177- 7 7 61556888 7 اداره کل رفاه وتعاون

  7 7 7 7 اداره کل پشتيباني

  7 7 7 7 اداره کل امالک ومستغالت

  8500581035 6816855317 7 7 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

  7 7 7 7 معاونت فني وعمراني

 3 15083501563103 18801588858110 15155075001588 10508550856831 جمع
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 (الي)مبالغ به ر48-49 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها یافتنيدر یو اسناد تجار یصورت خالصه حساب ها

 48سال  49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 57- 15675783537771 11175055563575 3556558658183 5666553878665 1شهرداري منطقه   

 55 5568033703333 8557818671851 5066665386388 8531860853888 5شهرداري منطقه   

 56- 5555810188858 5676588656881 5536837007136 5088073730583 8شهرداري منطقه   

 15- 6555855388663 6535533055183 5856575138855 6301536877655 5ه   شهرداري منطق

 58 1050871503116 5753557586156 1885855116633 8560788653585 6شهرداري منطقه   

 17 5377568085855 5887553087575 5506573550555 5058168160813 5شهرداري منطقه   

 11- 1761675758856 1758535055511 5530087863653 5558075665556 0شهرداري منطقه   

 15- 065056875788 806765313567 1735675563151 885858175556 3شهرداري منطقه   

 8- 1765688585855 1885083806187 1617666505665 1556580178850 8شهرداري منطقه   

 15 510551778507 357567581053 1755577085855 1135778538501 17شهرداري منطقه   

 53 685351575815 088851835307 085111038173 1716803760558 11شهرداري منطقه   

 17- 5703787738155 5575583888870 5351537558101 5801058057166 15شهرداري منطقه   

 15 357850857655 057810558785 655350356173 575555653857 18شهرداري منطقه   

 8 350855655551 008778033030 363115035560 335576885851 15اري منطقه   شهرد

 13- 1853038733036 1855055855071 8775158650615 5555075138815 16شهرداري منطقه   

 16 857055057705 835157178515 1817803006831 1675888388580 15شهرداري منطقه   

 18 586518075187 578535335888 668073835608 581855817188 10شهرداري منطقه   

 15 1857878588618 1681506563371 1008856738663 5715113013850 13شهرداري منطقه   

 51 556651870815 676558180188 588833658803 355076516765 18شهرداري منطقه   

 87- 508068666135 515667863380 315886373857 608058800553 57شهرداري منطقه   

 11- 1751881570580 838565555185 850866068058 383551870316 51شهرداري منطقه   

 15 5377863335558 5031551758367 6163783556076 6377755715565 55شهرداري منطقه   

 50 1563101005856 1758875651606 1536667137553 1335871871588 اداره کل امور مالي

 5- 056611555 1505600688 13751873585 15303816750 داره کل رفاه وتعاونا

 8- 13051866835 15011500383 85750585885 85050767613 اداره کل پشتيباني

 58 7 5538587515005 5650833885566 8506010858500 حسابداري کل امالک ومستغالت

 07- 5851788675 676150851 1780535055 856757358 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 153 855355315776 515555885377 165085865877 853805516577 معاونت فني وعمراني

 7 67518131578737 60768075105085 57108788885187 68858838866887 جمع
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 (الي)مبالغ به ر48-49 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها  یتجار یو اسنادپرداختن یصورت خالصه  حساب ها

 48سال  49سال 49سال  49سال  عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 03 5710583035575 5855888867855 5330580535536 6168681057855 1شهرداري منطقه   

 88 5578561800571 5050835573865 5158605778755 6001138656067 5شهرداري منطقه   

 5 1530757580586 5175568655575 5530553136186 5653835717857 8شهرداري منطقه   

 00 855851085563 1156515585130 1355777081817 8551851881803 5شهرداري منطقه   

 55 8570557580565 1871656315865 5558855155856 8658550101751 6شهرداري منطقه   

 50 687558815875 555838573687 835878886335 1565068700356 5شهرداري منطقه   

 15- 653563361588 688588515385 858865566587 088605885188 0شهرداري منطقه   

 8 551558053755 515713353863 588105387156 533886858057 3شهرداري منطقه   

 55- 600855555551 565530675578 1155788355513 306561556855 8شهرداري منطقه   

 15- 515168188555 535157355333 055155550515 507713855558 17منطقه    شهرداري

 10 377653633351 360880758685 1816157655867 1651555885566 11شهرداري منطقه   

 57 1683755887583 1573587050177 8113155550838 5867135511081 15شهرداري منطقه   

 51 610615735585 058538355188 885878575733 1675875888055 18شهرداري منطقه   

 17 553115557801 587606556671 1715501558715 1118588175588 15شهرداري منطقه   

 17- 1156855557355 1853585055657 5087635038863 5568515738781 16شهرداري منطقه   

 57 1711875710657 308351587816 1185057158055 1507608053153 15شهرداري منطقه   

 18 557718511737 360560615785 367765835085 1717585850533 10شهرداري منطقه   

 5 1887755177687 1003858063383 5685616881136 5553705686315 13شهرداري منطقه   

 5- 1508581568583 5151117570358 5831587001155 5361553188388 18شهرداري منطقه   

 13 1755318386116 1557538555875 1557656887078 1856615153518 57شهرداري منطقه   

 60 563808865533 688717761516 1188877605756 1300755505781 51شهرداري منطقه   

 57 5383310715006 8117766087767 8557570656681 6180861655815 55شهرداري منطقه   

 7 88518555 88518555 88518555 88518555 اداره کل امور مالي

 58- 0855058556 16857580638 5870811805 5550858135 اداره کل رفاه وتعاون

 633 80655085133 58753778876 8588688383 56850568305 اداره کل پشتيباني

 7 اداره کل امالک ومستغالت
 

7 301556553183  

 177- 50577 11306777 15585005058 0077777 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

 15 1878538567753 15551588805708 18588757855358 55307861187553 معاونت فني وعمراني

 7 اداره کل حراست
 

5537777777 608685655  

 55 58105800075731 55105065605815 51153555583050 06381015061816 جمع
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 اداره کل پشتیبانی
 

 

 49-49ان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی در سال آمار ساختم

 عنوان
 تعداد 

 ساختمان ها

 تعداد طبقات 

 ساختمان ها

تعداد اتاق های 

 ساختمان ها

تعداد سالنها 

 کنفرانس

تعداد مراسم و 

 همايش

 85سال
 875 15 306 68 3 مرکزي

 678 08 1677 577 65 ستادي

 88سال 
 867 10 561 55 0 مرکزي

 576 55 1550 571 50 ستادي

 85سال 
 - 11 - 81 6 مرکزي

 - - - 578 58 ستادي

 

 49-49آمار خودروهای استیجاری واحد موتورپول در سال
 موتورسیکلت مینی بوس و ون وانت سواری عنوان

 85سال
 51 5 806 1815 مرکزي

 18 6 7 881 ستادي

 88سال 
 51 6 806 1858 مرکزي

 13 3 7 887 ستادي

 85سال 
 مرکزي و

 ستادي
558 7 0 55 

 

 49-49آمار خودروهای ملکی واحد موتورپول در سال 
 موتورسیکلت ون مینی بوس وانت سواری عنوان

 85سال 
 7 7 5 586 50 مناطق

 175 18 6 85 135 ستاد

 88سال 
 818 8 6 586 07 مرکزي

 155 8 6 87 135 ستادي

 85سال 
 مرکزي و

 ستادي
511 16 8 8 118 

 

 49-49سوخت واحد موتورپول در سال 
 جمع موتورسیکلت مینی بوس وانت سواری عنوان

 505 67 15 85 815 ميزان )هزار ليتر( 85سال

 568 67 58 35 585 ميزان )هزار ليتر( 88سال 

 686 60 56 66 883 ميزان )هزار ليتر( 85سال 

 

 49فضای سبز تحت پوشش در سال 

 ش واحد فضاي سبزتعداد ساختمانهاي تحت پوش
 6 مرکزي

 58 ستادي

 متراژ فضاي سبز کلي ساختمانها ) مترمربع (
 - مرکزي

 - ستادي

 تعداد گلدانهاي آپارتماني
 - مرکزي

 - ستادي
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 49در سال  تعداد ساختمان های تحت پوشش

 واحد انتظامات و نگهباني

 تعداد ساختمانهاي تحت پوشش نيروهاي انتظامات
 حفاظت گاني مرکزي

 حفاظت گاني ستادي

 تعداد نيروهاي انتظامات در ساختمانهاي تحت پوشش
 حفاظت گاني مرکزي

 حفاظت گاني ستادي

 تعداد مراجعين ساختمانهاي تحت پوشش
 حفاظت گاني مرکزي

 حفاظت گاني ستادي

 تعداد ساختمان هاي تحت پوشش واحد موتوري
  مرکزي

  ستادي

 عداد ساختمانهاي تحت پوششت واحد تأسيسات
 6 مرکزي

 58 ستادي

 

 48-49اياب و ذهاب واحد موتورپول در سال  آمار

 نوع خودرو عنوان
 استفاده کنندگان سرويس ها اتوبوس های برون شهری اتوبوس های درون شهری

 مینی بوس اتوبوس مینی بوس اتوبوس مینی بوس اتوبوس

 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 

 36 1777 7 6 6 55 تعداد 85سال 

 7 8  7 7 6 تعداد درصد تغيير

 

 49-49تعداد خودروهای در اختیار مناطق و سازمان ها و شرکت ها در سال های 
 درصد تغییر 49سال  49سال  49سال سازمان ،شرکت ،اداره درصد تغییر 49ال س 49سال  49سال عنوان

 حمل ونقل و ترافيك 7.55 163 160 163 1منطقه 
  

  

 1.8- 61 65 61 پارک ها و فضاي سبز 7.77 155 155 157 5منطقه 

 3.6 61 50 55 مديريت پسماند 11.11 157 173 178 8منطقه 

 شاور فني و مهندسيم 5.03 136 137 137 5منطقه 
  

  

 8.5- 87 81 85 زيباسازي 7.77 157 157 158 6منطقه 

 آتش نشاني 6.83 155 110 115 5منطقه 
 

85 85 -6.5 

  7 87 87 فرهنگي هنري 8.51 81 33 30 0منطقه 

  7 57 57 عمراني مناطق شهرداري 5.76 00 05 05 3منطقه 

 امالک و مستغالت 6.80 01 50 50 8منطقه 
  

  

  7 56 56 رفاه و خدمات اجتماعي 0.15 06 07 07 17منطقه 

 سزمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي 6.51 03 05 05 11منطقه 
  

  

 ساماندهي صنايع ومشاغل 5.73 175 83 80 15منطقه 
  

  

 واحد گشت 5.56 88 88 85 18منطقه 
  

  

 13.5 55 55 51 اتوبوسراني تهران و حومه 7.77 35 35 36 15منطقه 

 10.6 05 58 65 اداره کل تشخيص و وصول درآمد 5.65 155 118 113 16منطقه 

 16.5 567 887 858 اداره کل پشتباني 5.58 88 38 38 15منطقه 

 7.77 05 05 05 10منطقه 

 7 015 015 557 جمع

 6.83 155 110 178 13منطقه 

 8.36 173 175 175 18منطقه 

 1.73 85 88 35 57منطقه 

 5.16 86 88 88 51منطقه 

 3.58 116 175 175 55منطقه 

 8.5 5511 5850 5580 جمع
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 اداره کل حسابرسی 

 

 
 49در سال  یاداره کل حسابرس یتهایآمار فعال

 عنوان فعالیت

 هاايجاد پست سازماني معاونت فني و تدوين روش −

 کل منابع انسانيکل حسابرسي با مشارکت ادارهاداره فراخوان عمومي نيروي انساني −

 تهيه سند برنامه راهبردي حسابرسي داخلي −

 پيش نويس منشور حسابرسي داخلي −

 وظايف به صورت جداگانه عنوانتهيه  احكام براي روساي حسابرسي و حسابرسان و بيان  −

 مطالعات و برنامه ريزي شهر تهرانپروژه استقرار نظام حسابرسي بهينه به مرکز  RFPتهيه و ارسال  −

 تهيه پيش نويس منشور کميته حسابرسي −

 آيين نامه اجرايي کميته حسابرسي −

 1885شهر تهران براي سال مالي  اسالمياقدامات ضروري انجام شده قبل از شروع عمليات حسابرسي حسابرسان منتخب شوراي −

 ناي زمانبندي تعيين شده و ابالغ وظايفبرگزاري اولين نشست کارگروه حسابرسي واحدها بر مب −

 تشريح و توجيه نحوه و شرايط هماهنگي و همكاري با حسابرسان در نشست هاي هم انديشي −

 ابالغي معاون محترم مالي و اقتصاد شهر 1885تنظيم بخشنامه با موضوع پاسخگويي به حسابرسان منتخب شورا بابت عملكرد سال  −

 1885ه حسابرس منتخب شورا بابت حسابرسي صورتهاي مالي شرکت هاي تابعه شهرداري براي سال مشارکت فعال در پاسخگويي ب −

 85براي نظارت بر فرآيند انبار گرداني سال  85پيشنهاد انتخاب حسابرس سال مالي  −

 موسسه سنجيده روش آريا 85مشارکت با ادارات کل ذي ربط در پاسخگويي به حسابرسي تفريغ  −

 پيشنهاد تشكيل کارگروه فني و فرآيند صدور گزارشات پيش نويس و نهايي مناطق تبيين، تشريح و −

 برگزاري نشست هايي به منظور بررسي فني گزارشات پيش نويس شرکت ها قبل از طرح در نشست هاي کميسيون برنامه و بودجه شورا −

 نامه و بودجه شوراشرکت در نشست هاي بررسي پيش نويس گزارش حسابرسي سازمان ها در کميسيون بر −

 شرکت در نشست هاي بررسي پيش نويس گزارش يافته هاي حسابرسي مناطق در کميسيون برنامه و بودجه شورا −

 برگزاري نشست مشترک  با حضور مديران موسسه حسابرسي سنجيده روش آريا −

 87ي صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي مشارکت در پاسخگويي به حسابرس منتخب شورا )موسسه بهروزان حساب( جهت گزارش حسابرس −

 تشكيل کارگروه پاسخگويي متمرکز بندهاي عمومي −

 1885لغايت  1887مشارکت در تهيه صورتهاي مالي تجميعي سالهاي  −

 1887مشارکت در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي سال  −

 اسالميشهرمشارکت در پاسخگويي مستند و مستدل به تذکر اعضاي شوراي −

 بايگاني گزارشات حسابرسي مناطق، سازمان ها و شرکت هاساماندهي  −

 درخواست تشكيل نشست فوري با حسابرسان منتخب مجامع سازمان ها براي همفكري، اتخاذ تصميم مناسب جهت مواجه با روند صدورگزارشات −

 برگزاري نشست هايي به منظور بررسي فني گزارشات پيش نويس سازمان ها −

 ها و سازمان هاجهت شرکت 88پاسخگويي حسابرسي سال هماهنگي روند اجراي  −

 شرکت در نشست هاي بررسي مستندات پيش نويس گزارش حسابرسي مناطق قبل از صدور پيش نويس نهايي گزارش هاي حسابرسي مناطق −

 مشارکت مستقيم در پاسخگويي به حسابرسان منتخب شورا مستقر در مناطق شهرداري −

 اسالميشهر تا حصول نتيجه نهاييقوق شهرداري در مراجع حرفه اي بابت گزارشهاي حسابرسي شرکت هاي وابسته به شهرداري صادره توسط حسابرس منتخب شورايپيگيري فني و دفاع از ح −

 تهيه و تدوين پيش نويس توافقنامه يكپارچه سازي نظام حسابرسي −

تفاهم نامه يكپارچه سازي نظام حسابرسي و نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانوني پس از بررسي هاي کارشناسي و تخصصي به منظور  پاسخ به ابهامات مطروحه ي عضو محترم شوراي شهر تهران در خصوص −

 ترسيم اهميت جايگاه اين تفاهم نامه

 ارائه خدمات مشاوره اي درحوزه رسيدگيهاي ديوان محاسبات کشور −

 شهربررسي اليحه مديريت يكپارچه شهري ديوان محاسبات  −
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 49در سال  یاداره کل حسابرس یتهایآمار فعال

 تیعنوان فعال

 پروژه بازنگري در آيين نامه مالي و معامالتي به مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهري RFPتهيه و ارسال   −

 طراحي و استقرار سيستم مديريت دارايي هاي سرمايه اي به مرکز مطالعات و   برنامه ريزي شهري RFPتهيه و ارسال  −

 هاتفاهم نامه ي دو جانبه بين شهرداري تهران و وزارت کشور)سازمان شهرداري ها و دهياري ها(به منظوربازنگري در آيين نامه مالي شهرداري پيگيري  −

 امع امور اجرايي بودجه و ...بودجه، بخشنامه ج 57صالح شامل تبصره ¬ارائه نظرات مشاوره اي در خصوص تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز و ابالغ از سوي مراجع ذي −

 …ها تابعه و ارائه نظرات مشاوره اي در خصوص دستورالعمل ذخيره مطالبات مشكوک الوصول سازمان هاي وابسته و شرکت −

 اعالم نظر راجع به مفاد پيش نويس تفاهم نامه منعقده با بانك شهر −

 "انضباط و شفافيت مالي"در خصوص سند راهبردي معاونت مالي و اقتصاد شهري به منظور بازنگري درموضوع راهبرد دوم با عنوانمشارکت در دوره هاي آموزشي تدوين سند  راهبردي و اظهار نظر  −

 اظهار نظر در خصوص پيش نويس اليحه برنامه ششم توسعه −

 ارائه پيش نويس سند ايجاد کميته تخصيص اعتبار)کميسيون برنامه و بودجه( −

 با تغيير مبنا و درصد تخفيفات پرداختهاي نقدي عوارضارائه پيشنهادات مرتبط  −

 تهيه پيش نويس بخشنامه الزامات اجراي بودجه، امورمالي و حسابرسي شهرداري تهران −

 اظهار نظر در خصوص الزامات،  معايب و مزاياي  وجود انبار مجازي −

 اظهار نظر در ارتباط با اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها −

 ر سامانه هاي کنترل داخليپايش مستم −

 پروژه نظام بهينه ذيحسابي به مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران RFPتهيه و ارسال   −

 مشارکت در کارگروه هاي تخصصي ستاد ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد −

 تهيه و تدوين برنامه پيشنهادي براي پيشگيري از تقلب و فساد مالي −

 دوين روشها و بهبودسازي از طريق ايجاد کارگروه هاي تخصصي و موضوعيطراحي کميته ت −

 ارتقاي مهارت هاي حرفه اي و رفاه کارکنان −

 تهيه دستورالعمل آموزش −

 )نفر ساعت6373 (برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي −

 برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي با مشارکت انجمن حسابرسان داخلي ايران −

 )نفر ساعت583 (ه هاي آموزشي برگزار شده توسط ساير معاونتهامشارکت در دور −

 انتشار گاهنامه الكترونيكي افق حسابرسي −

 )شماره15 (ها و ...تهيه خبرنامه الكترونيكي افق حسابرسي به منظور بازتاب تازه ترين اخبار حرفه، قوانين و مقررات، آيين نامه −

 )نفر55 (سابرسي در سومين کنگره ساالنه انجمن حسابرسان داخلي ايران با موضوع حسابرسان داخلي، استانداردهاي حرفه اي و کارآمدي سازمانيحضور حسابرسان،حسابرسان ارشد و مديران ح −

 )نفر55 (حضورکارکنان اداره کل حسابرسي در اولين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و توسعه شهري −

 به سهميه اداره کل فرانس بين المللي مهندسي ارزش و مديريت هزينه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده از سوي معاونت محترم مالي و اقتصاد شهري و با توجهحضور در دومين کنفرانس ملي و اولين کن −

 مالي و اقتصاد شهري و با توجه به سهميه اداره کلبر اقتصاد ايران با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده از سوي معاونت محترم  85حضور در سمينار پيامدهاي انتخابات اسفند  −

 ارائه مقاله پولشويي از طريق امالک و مستغالت در ششمين ساالنه پيشگيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي با محوريت پولشويي −

 هرداري ها و دهياري ها( و شهرداري تهرانجانبه حسابداري و گزارشگري مالي با وزارت اقتصاد و دارايي ، وزارت کشور)سازمان ش 8تفاهم نامه  −

 تهيه و تدوين دستورالعمل کنترل هاي داخلي −

سوم به اب کنترل هاي داخلي يكپارچه ديوان محاسبات امريكا موبرنامه ريزي و مطالعات تدوين دستورالعمل چارچوب يكپارچه کنترل داخلي شهرداري تهران و انتشار مباني نظري مربوطه  در قالب انتشار کت −

green book در آينده  ي نزديك 

 تمديد عضويت حقوقي اداره کل حسابرسي و عضويت کارکنان اين اداره کل در انجمن حسابرسان داخلي ايران −

 ISO 8771-5773دريافت ايزو −

 ISO17716دريافت ايزو  −

 با واحدهاي تخصصي و حرفه اي و ارائه خدمات الكترونيكي به روز رساني ساب پرتال اداره کل حسابرسي به منظور به هنگام سازي اخبار و تعامل −

رساييها از واحدها ،استرداد عوارض غير نقد،ايجاد قابليتهاي ارائه پيشنهادات بهسازي سامانه جامع مالي) شامل: شناسايي و احصاء اشكاالت،راه اندازي سيستم تستي،تشكيل کارگروه تخصصي ،جمع آوري نا −

 هاي پرداختني(ورت ريز اسناد،ترازنامه در سطوح مختلف،آناليز حسابگزارشگري،تجزيه سني،ص

 تهيه دستورالعملهاي داخلي و بررسي اسناد تعهدات سنواتي −

 کنترل و پايش  مستمراسناد حسابداري توسط حسابرسان داخلي −

 راه اندازي سامانه تعهدات سنواتي تارنماي اداره کل حسابرسي −

 با سند رسي اسناد مرتبطتقويت سامانه کنترل داخلي  −

 تشكيل کميته پرداخت متشكل از ادارات کل مالي، حسابرسي و ... −
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 49در سال  یاداره کل حسابرس یتهایآمار فعال

 تیعنوان فعال

 1885هاي پرداختني منتهي به اسفندماهرل حسابنكات مرتبط با کنت–تهيه نامه به جهت ضرورت رسيدگي و تكميل امضاء و درج مهر و امضاي قائم مقامان ذيحساب در تعدادي از اسناد هزينه مناطق  −

 ارائه اقدامات مشاوره اي در ارتباط اصالح فرآيندها و سياستهاي تخصيص منابع −

 همكاري با سازمان فاوا جهت بهسازي و ارتقاي سامانه جامع مالي −

 گانه55هاي پرداختني مناطق ارائه خدمات مشاوره اي جهت خالص سازي حساب −

 مشاوره اي جهت تعيين تكليف سود سپرده هاي بانكي و عوارض بر قراردادها با برگزاري نشست با اداره کل امور مالي  و اموال ارائه خدمات −

 ارائه خدمات مشاوره اي جهت تعيين تكليف حواله هاي  در جريان در حالت ساير وضعيت با محوريت سازمان امالک −

 به حساب سپرده و متعاقبا به حساب درآمد 1836قالم راکد و سنواتي مربوط به سال مالي ارائه خدمات مشاوره اي جهت تعيين تكليف ا −

 ارائه خدمات مشاوره اي جهت اخذ تاييديه جهت کليه اسناد در زمان ثبت  تعهدات و پرداخت از قائم مقامان ذيحساب −

 ات امالک و اراضي بر اساس رديف سند ثبتيارائه خدمات مشاوره اي جهت تكميل مستندات مثبته و کافي بمنظور بررسي تعهد −

 ارائه خدمات مشاوره اي جهت کنترل درخواست وجه و صورت حساب يك حساب تفصيلي در زمان پرداخت −

 کامل سند و شماره سند مرجع در زمان پرداخت عنوانارائه خدمات مشاوره اي به منظور درج  −

 ون ريال بابت هر قرار داد بر اساس تجزيه سنيطبقه بندي و ارائه مانده تعهدات کمتر از يك ميلي −

 اعالم کسورات قانوني همزمان با مانده خالص تعهدات سنواتي طبق فرمتهاي طراحي شده اين اداره کل −

 برگزاري نشست با اداره کل امور مجامع بمنظور تعيين تكليف مفاصا حساب بيمه و ماليات −

 رونده هاي امالکي در جريان و راکد ، جهت شفاف سازي تعهداتتشكيل کارگروه جهت بررسي و بازنگري مجدد پ −

 بازديد از امالک و اراضي و کنترل فرآيندهاي تحويل ، تخريب و ... و تهيه صورت نشست نهايي در هر منطقه −

 شناسايي و جمع آوري تعهدات سنواتي در بخش رفت و روب ، ترافيك ، فني  و ...  با محوريت شهردار منطقه −

 تعيين تكليف و پيگيري پرونده هاي ملكي ، بالتكليف با محوريت واحد هاي حقوقي و امالک و مالي −

 هاي پرداختني منطبق با ماهيت حساباصالح کدهاي معين و گروه  مندرج در حساب −

 برگزاري دوره هاي آموزشي با همكاري ادارات کل مالي و ... −

 اجرايي بودجه مالي و ... مشارکت در تهيه و تدوين بخشنامه الزامات −

 هاي پرداختنيتهيه و تدوين دستورالعمل شناسايي و ثبت  و پايش حساب −

 و...(11و5تعهدات سنواتي مناطق)گزارش ويژه  −

 پيگيري و ارائه راهكار و دستورالعمل هاي مرتبط به تعهدات سنواتي −

 تلفيقي و تفريغ بودجهماليتجميعي، صورتهاي اليم ماهانه، صورتهايهمكاري و مشارکت در تهيه  ي صورتهاي مالي  −

 همكاري و مشارکت در تهيه  ي گزارش ارزيابي عملكرد معاونين مالي و اقتصاد شهري مناطق −

 هاهمكاري و مشارکت در تهيه  ي دستورالعمل بستن حساب −

 همكاري و مشارکت در تعيين نحوه ثبت درآمد مستمر −

 كردنظارت دوره اي و ارزيابي عمل −

 مشارکت در تدوين اليحه بودجه −

 هاي کميسيون برنامه،بودجه و محاسباتمشارکت در نشست −

 هاي کميته مشورتي معاونت مالي و اقتصاد شهريمشارکت در نشست −

انجام شده با ليستهاي ارسالي مناطق  ابقت عملياتهمكاري و مشارکت در  بررسي و تفكيك اسناد وصولي، کنترل واريز و انعكاس وجوه مطالبات معوقه در سيستم مالي و همچنين مط −

 و...  شهرداري17،15

 تشكيل کارگروه سيستم جامع مالي −

 تشكيل کارگروه نظارت بر شناسايي تعهدات سنواتي −

 بررسي و تهيه گزارش حساب بانك سپرده و مقايسه آن با سپرده هاي پرداختني −

 گانه55يي در مناطق جمع آوري برداشتهاي انجام شده توسط مراجع قضا −

 کنترل اعتبارات تبصره ها با همكاري سازمان امالک −

 بررسي تعهدات سنواتي فني و عمراني −

 گانه و تعيين تكليف آنها55احصاء اسناد فاقد اعتبار در مناطق  −

 )نشست 16برگزاري  (شهردار محترم تهرانبررسي شكايت مطروحه  و ارائه ي نظر کارشناسي به مبادي ذي صالح در راستاي تدابير و دستورات ابالغي  −

 ، در راستاي تدابير مديريت ارشد شهرداري تهران و به منظور ارتقاي پاسخگويي مالي به شهروندان83همكاري در بررسي پرونده هاي کميسيون ماده  −
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  و وصول درآمد صیاداره کل تشخ

 

 

 49در سال و وصول درآمد صیاداره کل تشخاهم فعالیت 

 تیعنوان فعال

 پروژه تدوين نظام اخذ ارزش افزوده فزاينده و کاهنده ناشي از طرح هاي توسعه شهري با همكاري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران راهبري −

 جلسه( 13جلسه(، برگزاري جلسات ستاد عالي درآمد ) 8برگزاري کارگروه درآمدي کالن شهرها ) −

 00هاي شهرداري به کميسيون ماده پرونده مرتبط با درآمد 1177بررسي و ارسال حدود  −

شهر تهران شامل اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران، اصالحيه مصوبه اخذ عوارض  اسالميشورايتهيه مجموعه اي از لوايح و نيز اخذ مصوبات از  −

 ي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماندساليانه از موتورسيكلت ها در شهر تهران و اصالحيه مصوبه اصالحيه چگونگ

گانه شهرداري تهران در خصوص اخذ عوارض تامين پارکينگ هاي تعهدي، مصوبه تعيين بهاي 55اخذ و اجرايي شدن مصوباتي چون مصوبه ايجاد وحدت رويه در نحوه اقدام مناطق  −

ض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه کاره، مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال خدمات بازديد از پارک ژوراسيك تهران، اصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوار

و مصوبه اصالحيه مصوبه اصالحيه اخذ عوارض حفظ و  1885، مصوبه تعرفه هاي خدمات فرهنگي، هنري، آموزشي و تفريحي سازمان فرهنگي، هنري و سراي محالت در سال 1886

 شهر تهران گسترش فضاي سبز

حاسبه تعرفه دفاتر خدمات اخذ مصوبه اصالح ماده واحده مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماند هاي ساختماني و عمراني و مصوبه اصالحيه نحوه م −

 الكترونيك شهر تهران

 شهر تهران اسالميشورايازنگري طرح جامع درآمدهاي پايدارشهرداري تهران براي ارسال به ارسال اليحه بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري ها به مراجع ذي ربط، اليحه ب −

و راه اندازي صدور مفاصاحساب  1885اجراي طرح وصول اقساطي بدهي موديان شهرداري تهران از طريق اعطاي تسهيالت بانك شهر، ارتقاي سيستم عوارض خودرو از ابتداي سال  −

 ينترنتي و راه اندازي صدور مفاصاحساب نوسازي به صورت اينترنتي در جهت انگيزش وصول و تقويت درآمدهاي پايدارعوارض خودرو به صورت ا

ط جمعي ع رساني در رسانه هاي ارتباتوزيع قبوض انبوه درآمدهاي پايدار در دو مرحله، برگزاري جشن خوش حسابي و توزيع جوايز، فرهنگ سازي پرداخت عوارض پايدار از طريق اطال −

 درصدي عوارض ساختماني و درآمدهاي پايدار 50و اعمال تخفيف 

 

 )ارقام به میلیارد ريال(49-49 یشده  تا پايان سالهادرآمد نقدی وصول سهيمقا

 واحد
در آمد مصوب 

 49نقدی سال

در آمد مصوب 

 49نقدی سال

درآمد نقدی 

شده وصول

 49سال

درآمد نقدی 

شده وصول

 49سال

درصد تحقق 

آمدنقدی  در

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 49سال

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به 

بودجه مصوب 

 49نقدی  سال

درصد تغییر 

درآمد نقدی 

 وصول شده

49-49 

 1- 81 183 85863 86551 83865 56555 کل درآمداداره

 158 886 137 57157 8715 5777 6777 اعتبارات

کمكهاي اعطابي 

دولت و 

هاي سازمان

 وابسته

7 7 7 7 
   

 55   66703 55500 55865 87555 5جمع

 87 170 115 118758 81815 111781 03557 5و1جمع 
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 (الير اردیلی)ارقام به م49-49 سالهای انيشده  تا پاوصول یدرآمد نقدمقايسه 

 واحد
در آمد مصوب 

 49نقدی 

در آمد مصوب 

 49نقدی 

درآمد نقدی 

شده سال وصول

49 

دی درآمد نق

شده سال وصول

49 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 49سال

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به 

بودجه مصوب 

 49نقدی  سال

درصد تغییر 

درآمد نقدی 

 وصول شده

49-49 

 55 173 111 17565 0555 8677 5677 1منطقه 

 108 150 31 15688 5675 0677 6605 5منطقه 

 87 33 176 3351 5370 17777 5677 8منطقه 

 87 38 33 6885 5188 5677 5050 5منطقه 

 18- 66 00 8138 8507 6377 5067 6منطقه 

 55 175 175 5086 5765 5677 8336 5منطقه 

 13 88 176 5585 1338 5577 1377 0منطقه 

 35 170 30 1810 1758 1377 1577 3منطقه 

 1 07 173 585 536 077 567 8منطقه 

 10 177 118 586 658 586 537 17منطقه 

 51 175 38 1586 1713 1867 1558 11منطقه 

 85- 63 31 1558 5555 5377 8777 15منطقه 

 56 115 175 850 583 377 577 18منطقه 

 0 175 151 875 353 367 577 15منطقه 

 18 85 117 035 563 367 577 16منطقه 

 11 38 175 038 073 867 537 15منطقه 

 11- 01 85 555 537 577 677 10منطقه 

 1 85 178 037 005 367 067 13منطقه 

 15 38 85 515 858 677 577 18منطقه 

 10 88 175 057 586 067 577 57منطقه 

 5- 88 155 1718 1737 1177 368 51منطقه 

 88- 50 155 1385 5388 5777 5815 55منطقه 

 80 85 83 58856 55380 55086 50883 1جمع
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 (الير میلیاردمبالغ به  )49-49سال های  انيدرآمد غیرنقدی منتهی به پامقايسه 

 عنوان

درآمد مصوب 

غیر نقدی 

 49سال

درآمد مصوب 

غیر نقدی 

 49سال

وصولی قابل 

 49تخصیص 

وصولی قابل 

 49تخصیص

درصد تحقق 

قابل تخصیص 

 به مصوب49سال

درصد تحقق 

قابل تخصیص 

به 49سال

 مصوب

د تغییر درص

درآمد 

غیرنقدی 

وصولی قابل 

 تخصیص

49-49 

 55- 85 171 8566 18718 17877 15856 1منطقه 

 50- 51 175 8355 11011 8877 11707 5منطقه 

 11- 158 181 8775 17163 6818 0056 8منطقه 

 5- 175 30 5057 5381 5577 0387 5منطقه 

 58- 68 65 8783 5715 6377 0087 6منطقه 

 8- 80 80 5566 6783 5377 6567 5 منطقه

 58- 53 178 1653 8718 5567 5037 0منطقه 

 18- 31 50 578 066 067 1687 3منطقه 

 15 105 37 578 613 867 567 8منطقه 

 53- 176 176 555 855 567 867 17منطقه 

 58- 05 88 807 508 677 1587 11منطقه 

 51- 58 06 1553 8158 5877 5577 15منطقه 

 18- 115 178 505 355 637 377 18منطقه 

 50- 83 87 855 558 867 657 15منطقه 

 56- 88 155 550 375 567 587 16منطقه 

 55- 85 55 518 837 567 383 15منطقه 

 165 188 57 853 183 567 077 10منطقه 

 13- 30 175 1558 1080 1567 1077 13منطقه 

 16 80 07 087 585 067 877 18منطقه 

 10 175 58 050 557 077 877 57منطقه 

 15 171 51 570 688 577 1877 51منطقه 

 57- 05 56 5583 6618 5777 3505 55منطقه 

 50- 35 38 61680 07366 51788 08317 جمع
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 (الير میلیاردمبالغ به  ) 49-49سال های  انيمنتهی به پا مجموع درآمد نقدی و غیر نقدیمقايسه 

 عنوان
 درصد تغییر 49نقدی و غیر نقدی سال مجموع درآمد 49جموع درآمد نقدی و غیر نقدی سال م

 تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب

 8.5- 1.5- 1.3 171 18878 18377 175 57588 18556 1منطقه 

 7.1 1.7 7.8 83 15838 15377 80 15518 15555 5منطقه 

 5.5- 6.5 0.6 110 10350 16818 118 15856 15556 8منطقه 

 5.1 17.5 8.3 88 15165 18177 30 11787 15510 5منطقه 

 15.7- 13.5- 0.1- 65 5530 11577 55 0535 15537 6منطقه 

 7.5 55.6 58.0 171 11887 11877 177 8167 8186 5منطقه 

 55.6- 58.8- 1.6 31 8055 5567 170 5873 5637 0منطقه 

 68.0 57.6 3.5- 88 5655 5667 55 1083 5087 3منطقه 

 15.5 8.5 5.6- 175 1786 1767 81 1778 1177 8منطقه 

 0.6- 1.8- 5.5 171 380 336 117 878 387 17منطقه 

 57.8 57.5 55.3- 83 1376 1367 51 1580 5568 11منطقه 

 86.5- 53.3- 57.3- 67 5301 6077 03 6511 0577 15منطقه 

 17.3 8.5 1.5- 115 1688 1837 176 1555 1577 18منطقه 

 11.0- 6.5- 0.1 175 1555 1577 113 1810 1157 15منطقه 

 58.5- 15.1- 18.8 86 1558 1877 185 1555 1787 16منطقه 

 3.5- 0.5- 1.5 58 1773 1577 58 1733 1603 15منطقه 

 05.3 56.5 58.5- 81 005 367 65 513 1577 10منطقه 

 18.0- 15.7- 5.7 33 5578 5677 175 5678 5567 13منطقه 

 13.5 15.1 8.3- 85 1155 1567 00 1778 1877 18منطقه 

 57.8 15.8 8.8- 171 1550 1567 35 1566 1677 57منطقه 

 53.7 7.3 51.8- 85 1555 1077 06 1518 5168 51منطقه 

 13.8- 55.5- 0.8- 58 5887 17777 00 3865 17035 55منطقه 

ناطق جمع م

 گانه55
150373 110585 85 150385 116655 87 7.7 -1.3 -1.3 

 85.1- 1.5- 58.5 81 85863 83865 183 86551 56555 اداره کل درآمد

 35.7 158.5 57.7 886 57157 5777 137 8715 6777 اعتبارات

دولت  يهاکمك

 ... و
7 7 7 7 7 7    

 8.5- 6.5 3.0 88 107555 105187 175 155158 163567 کل جمع
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 ( الير اردیلی)مبالغ به م49-49در سال های تهران  یشهردار ینقد ریو غ یدرآمد نقد

 عنوان

 کل غیر نقدی نقدی

 درصدتحقق وصولی درآمد مصوب درصدتحقق وصولی درآمد مصوب درصدتحقق وصولی درآمد مصوب

 81 35515 85880 85 83875 57785 33 55817 65356 87سال 

 158 186161 178508 181 50831 61387 115 50107 60358 81سال 

 177 157588 183805 88 50605 55815 177 05818 05555 85سال

 175 155158 163567 38 07365 08317 115 81815 03557 88سال 

 88 107551 105187 35 61683 51788 170 118758 111781 85سال 

 درصدتغيير

88-85 
51 87 -3 -58 -50 -6 8 6 -8 

 

 48-49درآمد های پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال های  

 عنوان

 49سال  49سال  49سال 48سال 

درصد تغییر 

49-49 
 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

 )درصد( )میلیاردريال( )درصد( )میلیاردريال( )درصد( )میلیاردريال( )درصد( )میلیاردريال(

 5 85 57857 58 88505 80 50171 85 51677 ايدارپدرآمد 

 65 55 03538 60 61355 58 56318 53 56507 ناپايداردرآمد 

 جمع کل درآمد نقدي

 وصولي 
50107 177 05857 177 81815 177 118758 177 87 

 

 ()میلیارد ريال 18-49های درآمدهای پايدار شهرداری در سال

 49سال 49سال 49سال 48سال 49سال 14 سال 11سال 18سال  18سال  عنوان
درصد تغییر 

49-49 

 5 57857 88505 50171 51677 16158 11658 5780 8876 8588 پايدار درآمد

 55- 85 58 80 85 88 85 13 15 11 وصولي درآمد پايدار سهم

 تغييردر آمد پايدار درصد
 

13 66 85 81 55 55 55 5 -86 

 تغييرسهم وصولي درصد
 

88 58 08 1 -5 15 15 -55 -55 

 65 03538 61355 56318 56507 81155 55785 50855 58355 50875 ناپايدار درآمد

 15 55 60 58 53 50 53 35 35 38 وصولي درآمد ناپايدار سهم

 تغييردر آمد ناپايدار درصد
 

-16 16 -15 58 50 7.8 18 65 585 

 تغييرسهم وصولي درصد
 

-5 -6 -13 -7.5 1 -3 -17 15 -507 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                          899
 

 )ارقام به  ريال(49-49های مقايسه درآمد شهرداری تهران تا پايان سال

 49سال 49سال نوع عنوان درآمد
درصد تغییر 

49-49 

 مجموع کل درآمد

 8 105187 163567 مصوب

 6 107555 155107 محقق

 مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي درآمدهاي مستمر

 50 87550 07873 مصوب

 5- 00588 08685 قمحق

 مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

 87 5687 8680 مصوب

 15- 8618 5757 محقق

 مجموع بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

 55 5781 1553 مصوب

 10 5158 1357 محقق

 مجموع درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

 01 18157 11570 مصوب

 13- 8530 11653 محقق

 هاي دولتيمجموع کمكهاي اعطائي دولت و سازمان

 - 7 7 مصوب

 - 7 7 محقق

 مجموع اعانات و هدايا و دارائيها

 55- 85637 56885 مصوب

 5 51585 83837 محقق

 مجموع ساير منابع تامين اعتبار

 10- 51655 56885 مصوب

 57 85636 55181 محقق

 

 ( الير ونیلی( )م ی)خارج میمستق ریغ یقسمت متفرقه درآمدها

 49سال  49سال  49سال 48سال درآمد عوارض و نوع
درصدتغییر 

49 -49 

 177- 7 585188 555505 150668 (قانون ماليات بر ارزش افزوده51ماده  8سهميه از عوارض)موضوع تبصره 

 8 53858 55530 57851 15055 عوارض گذرنامه

 13- 513855 550861 568538 106668 عوارض بليط هوايي

 51- 155185 855885 511663 55801 اسناد رسميحق الثبت دفاتر 3درصد

 15- 1586850 1361555 350551 805755 (قانون ماليات بر ارزش افزوده88ماده 5سهميه از عوارض)موضوع تبصره

 5- 58350835 87531535 13637507 15635385 عوارض حاصل از ماليات بر ارزش افزوده

 57 1701 056 6180 5510 عوارض گواهينامه

 5- 81363881 88550783 57138635 16868815 جمع
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 واحد صدور برچسب

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 - 7 308 1055 5305 53677 برچسب تهران

 

 واحد ايجاد قبوض پرداخت شده شهرستان در فايل کامپیوتری

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 ردرصد تغیی

49-49 

 815 0553 1065 5583 1506 583 قبوض ايجاد شده در فايل )شهرستان(

 

 های پانچ شدهواحد سورت شیفريه

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 - 7 - - 555 885 تعداد شيفريه

 - 3355 - - 386 573 تعداد فيش)موتورسيكلت(

 

 واحد صدور مفاصاحساب

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 855 871058 885 1380 5887 8816 تعداد مفاصه حساب صادره

 

 واحد بايگانی

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 - - 5705 5578 1361 573 رفع مغايرت و اصالح پالک

 گرفته است. يآن انجام نم رتياصالح پالک و رفع مغا 85در سال  يسامانه ناجا و ارتباط آن با شبكه عوارض خودرو شهردار قيطربا توجه به ورود اطالعات خودرو از 

 صدور گواهی پالك شهرستان

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

نامه جوابيه شهرستان و دفاتر اسناد 

 رسمي
185 536 16 163 07086 501550 

 

 اداره خزانه

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال عنوان
 درصد تغییر

49-49 

 - - 1517 1556 1676 8875 تعداد بليط مصرفي )هزار(

 

 حوزه معاونت فنی

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال موارد مورد نظر
 درصد تغییر

49-49 

کارشناسي  واظهارنظر پرونده هاي  

 مناطق
136 175 878 05 156 171 

مكاتبه وعودت پرونده هاي  ارجاعي  به 

 مناطق
87 377 851 86 558 165 

انعكاس صورتجلسات دريافت شده 

 ازکميسيون هاي  مذکور
58 51 57 55 55 13 
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 یدرآمد نوساز

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال رئوس وظايف و عملکرد

درصدتغی

 ير

49-49 

دادستاني  و دادگاه هاي  انقالب پاسخ نامه ها واصله از 

 55اسالمي مرتبط با اصل 
55 51 15 5 11 38 

تحويل فرمهاي  تفكيك آپارتمانها و اراضي  از ادارات 

 ثبت )فقره(
7 7 8 7 7  

  7 7 7 7 7 پرونده هاي ارسالي از مناطق

 88 5656 1355 1086 586 606 مكاتبه با مناطق

 85 551 150 176 37 87 يمكاتبات با معاونت مالي و ادار

صدور مفاصا حساب نوسازي جهت امالک متعلق به 

 دستگاههاي دولتي و غيرها
7 7 7 7 7  

مكاتبه در زمينه هماهنگي با سازمان فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
583 551 555 113 176 -11 

  7 7 7 7 7 پرونده هاي ارسال شده به مناطق

 3 35 37 156 137 583 مي و ارگانهابررسي و جوابيه شكايتهاي مرد

 00- 0 87 50 30 37 شهرسازي

 01- 5 15 15 51 16 مكاتبه تامين اجتماعي

  7 7 7 18 56 بررسي امالک تفكيك شده

 58- 33563 158335 85650 176568 158630 آموزش و پرورش مناطق )تعداد( %6آمار 

 58- 158583550853 157583878118 185555500580 158576031370 170557507861 آموزش و پرورش مناطق)مبلغ( %6آمار 

 

 نقشه بلوکها وبارسنها

 عنوان
 49سال 49سال  49سال 49حريم در سال  49حريم در سال 

 CISتعداد تعداد ملك تعداد بلوک تعداد ملك تعداد بلوک

 85 08 817 655 581 656 581 1منطقه 

 53 100 855 58 56 53 56 5منطقه 

 8منطقه 
    

138 53 57 

 05 113 588 558 15 555 16 5منطقه 

 38 573 585 1530 105 1588 105 6منطقه 

 5منطقه 
    

50 50 55 

 0منطقه 
    

55 85 61 

 3منطقه 
    

58 56 31 

 8منطقه 
    

18 56 57 

 17منطقه 
    

60 87 56 

 11منطقه 
    

155 177 53 

 15منطقه 
    

106 05 55 

 51 13 87 5755 168 5755 168 18منطقه 

 87 156 58 8 5 8 5 15منطقه 

 505 585 558 15865 353 15865 353 16منطقه 

 15منطقه 
    

50 15 85 

 10منطقه 
    

85 13 85 

 181 83 856 6771 187 6771 187 13منطقه 

 11 81 171 6865 885 6865 885 18منطقه 

 108 55 568 8387 566 8387 566 57منطقه 

 51منطقه 
    

150 58 173 

 58 80 105 130 175 130 175 55منطقه 

 1058 1816 8877 88555 5005 88550 5006 جمع



 حوزه معاونت مالی واقتصاد شهری 

 898                                                                                                                            سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 یاداره کل حقوق

 

 

 49-49امور ديوان عدالت اداری درسال های عملکرد 
 درصد تغییر 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  عنوان

 0 1058 1515 1301 1881 5885 شهرداري در ديوان عدالت اداري تعداد شكايات مطروحه عليه

 8- 1303 1883 1513 5705 1310 تعداد پرونده هاي مختومه

 0- 1715 1730 576 1585 1765 آراء ابالغ شده له شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري

 17- 055 361 660 355 051 اداري آراء ابالغ شده عليه شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت

 7 1 1 1 10 1 درصد نسبت ارزش مالي آراء عليه به کل آراء صادره از سوي ديوان عدالت ادراي

 7 88 88 88 35 88 درصد نسبت ارزش مالي آراء له به کل آراء صادره از سوي ديوان عدالت ادراي

 15- 036 885 088 381 1158 تعداد دستور موقت صادره

 3- 86 83 155 163 555 عداد موارد رد دستورموقتت

 

 49-49عملکرد امور دعاوی درسال های

 درصدتغییر 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  عنوان

تعداد دعاوي مطرح شده از سوي شهرداري تهران و دفاع از دعاوي مطروحه عليه 

 شهرداري در محاکم عمومي
5853 8308 11855 11750 8033 -11 

 11- 056 310 1853 805 855 تعداد دعاوي مختومه

 5- 576 585 581 587 805 تعداد آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي

 175 56765755 15880865 1750836 5086657 5358768 ارزش ريالي آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي)ميليون ريال(

 10- 857 836 537 855 855 صادره از محاکم عموميتعداد آراءقطعي عليه شهرداري 

 86- 5558588 5683635 571580 5085881 1755781 ارزش ريالي آراءقطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي)ميليون ريال(

 57- 15 86 55 16 50 درصد نسبت ارزش مالي آراء عليه شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي

 85 35 56 03 36 08 ارزش مالي آراء له شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي درصد نسبت

 55 5775 5555 8383 5677 6558 تعداد چكهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 30- 8165031 58517800 153318 531013 371735 مبالغ چكهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 3- 130 578 865 35 581 ماده در دادسرا 8عمال تعداد پرونده هاي ا

زش هاي حقوق شهروندي و اطالع رعايت روز افزون قوانين و مقررات در عملكرد شهرداري تهران در حوزه هاي مختلف و ارتقاء سطح آگاهي  هاي حقوقي  شهروندان از طريق آمو

 ر اين اساس ، ميزان پرونده هاي  مختومه و آراء له و عليه به همين نسبت کاهش يافته است.رساني مناسب از حجم دعاوي مطروحه مربوط به شهرداري کاسته و ب

 

 49-49عملکرد امور کمیسیون ها و قراردادها درسال های 

 درصدتغییر 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  عنوان

 567 0 5 8 5 0 تعداد جلسات کميسيون حل اختالف

 557 53 6 87 85 55 ه در کميسيون حل اختالفتعداد پرونده هاي مطرح شد

 151 50 13 85 83 56 تعداد جلسات کميته کارشناسي کميسيون حل اختالف

 85 55 85 58 61 88 تعداد پرونده هاي مطرح شده در کميته کارشناسي

 80- 5187 8508 5150 5736 1556 حضور نماينده حقوقي در جلسات مناقصات شهرداري

 5- 813 883 558 537 856 حقوقي در جلسات مزايدات شهرداري حضور نماينده

ح در کميسيون حل اختالف اداره کل حقوقي به منظور کاهش حجم دعاوي و ارتقاء سطح رضايتمندي شهروندان اقدام به حل وفصل تعدادي از پرونده هاي حقوقي از طريق طر

 شهرداري نموده است.
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 49-49 هایعملکرد امور استعالمات در سال

 درصدتغییر 49سال 49سال  49سال 48سال  49سال  عنوان

 8 566 550 557 505 858 تعداد کل استعالمات مطروحه

 0 561 586 557 505 885 تعداد کل استعالمات پاسخ داده شده

 537 18 6 16 5 8 استعالمات دفتر شهردار تهران

 18- 31 88 175 175 158 تعداد استعالمات شهرداري هاي مناطق

 55- 85 58 85 55 35 تعداد استعالمات  معاونت هاي شهرداري

 87 178 08 81 175 116 تعداد استعالمات ادارات کل و سازمانها

 55- 57 50 13 55 57 تعداد استعالمات مراجع خارج از شهرداري

امات قانوني در ايجاد رويه واحد در کليه اقدامات و عملكرد شهرداري و در نتيجه کاهش حجم در سالهاي اخير صدور بخشنامه ها و دستورالمعل هاي حقوقي کارآمد با هدف رفع ابه

 استعالمات مؤثر بوده است.

 14-49و پاسخگويی در سال های  8111عملکرد واحد

 درصد تغییر 49سال  49سال  49سال 48سال  49سال  14سال عنوان

 85 51 81 55 153 57 01 1333تعداد شكايات واصله از مرکز سامانه 

 7 5 5 5 5 1 5 1333جلسه ارتباط مستقيم مردم با مديران ارشد شهرداري تهران 

 0- 6855 6058 6388 6568 6557 6185 پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت تلفني

 8- 1053 1375 1370 1075 1670 1850 پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت حضوري

 

 14-49در سال های  عملکرد امور نظارت و ارزيابی

 درصدتغییر 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال 14سال عنوان

 15- 50 03 37 33 85 33 گانه 55ديدار با شهرداران محترم مناطق 

مصاحبه و بررسي رضايتمندي ارباب رجوع طي بازرسي از واحد هاي حقيقي 

 مناطق
183 156 577 587 555 553 5 

درامور آن دسته از ارباب رجوع هايي که داراي  رسيدگي به مشكالت با تسريع

 شرايط خاص بوده اند
558 557 557 537 581 586 1 

 8 185 105 137 133 107 165 تعداد بازديد از مناطق با هماهنگي قبلي يا غير مترقبه

 6 1578 1158 1177 17737 8780 5315 ميزان ساعت بازرسي شده از مناطق

 

 14-49وابط عمومی در سال های عملکرد امور آموزش و ر

 درصدتغییر 49سال  49سال 49سال 48سال 49سال 14سال عنوان

 57- 5 17 5 17 17 3 تعداد دوره آموزشي تخصصي پرسنل

 57- 5 6 5 0 5 6 تعداد دوره آموزشي عمومي پرسنل

 1 106 108 156 160 167 85 تعداد دوره آموزش حقوق شهروندي در فرهنگسراها

 58- 17 15 16 85 88 56 قاالت، جزوات آموزشي و بروشورهاي حقوقيتعداد م

 18 8 3 3 0 5 6 تعداد جلسات آموزش حقوقي از طريق رسانه هاي جمعي

 7 1 1 1 5 5 5 تعداد دوره هاي آموزشي ضابطين قضايي شهرداري

 153 153 56 58 110 116 176 تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش ضابطين قضايي شهرداري

تعداد موارد پاسخگويي به سواالت حقوقي مطروحه از سوي شهروندان و ارائه 

 مشاوره حقوقي از طريق سامانه اطالع رساني حقوقي
056 875 1871 055 315 876 11 

 

 14-49برگزاری جلسات و همايشها در سال های 

 49سال  49سال  49سال 48سال 49سال 14سال عنوان
درصد 

 تغییر

د جلسات ادواري روساي حقوقي مناطق، سازمان ها، ادارات کل و شرکت هاي تعدا

 تابعه شهرداري به منظور رفع مشكالت حقوق و رويه واحد
17 17 11 5 6 5 57 

 177- 7 1 5 5 5 5 تعداد همايش ها و جشنواره ها و سمينارهاي حقوقي

 1577 10 1 5 58 81 56 ينتعداد جلسات با مسئولين قضايي به منظور ايجاد تعامل في ماب
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 سازمان ها یمجامع و شوراها امور اداره کل
 

 

 49در سال  هاسازمانگزارش عملکرد اداره کل امور مجامع و شورای 

 تیعنوان فعال

 هاتابعه شهرداري تهران براي تعيين حقوق و مزايا و حق حضور مديران آن هاشرکتو  هاسازمانارزيابي عملكرد و رتبه بندي  −

 ي تابعه شهرداري تهرانهاسازمانو شوراي  هاشرکترگزاري مجامع تقليل زمان ب −

 هاسازمانو شوراي  هاشرکتپيگيري تكاليف مجامع  −

 جلسه 88ي تابعه و وابسته شهرداري شامل عادي و ساليانه و بطور فوق العاده به تعداد هاسازمانوشوراي  هاشرکتبرگزاري مجامع  −

 با توجه به عملكرد آنها هاشرکتبازنگري رتبه  رتبه بندي و رسيدگي به درخواست −

 شهر تهراناسالميشورايدر  هاسازمانپيگيري، انتخاب و تصويب اعضاي برخي از شوراهاي  −

 پيگيري و انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره ها و صدور احكام آنها −

 و ارائه تذکرات مورديو رصد تصميمات گرفته شده  هاشرکتو  هاسازماناخذ صورتجلسات هيئت مديره  −

 و برگزاري جلسات متعدد با وزارت کشور و سازمان شهرداريها هاسازمانپيگيري اخذ شناسه ملي براي  −

 هاشرکتو  هاسازمانبه روز نگه داشتن بانك اطالعاتي  −

 هاشرکتو  هاسازمانتعيين و ابالغ هزينه هاي مديريتي به  −

 هاشرکتو  هاسازمانهزينه تلفن همراه و کمك هزينه مسكنبه  ابالغ بخشنامه هاي اياب و ذهاب، کمك −

 تهيه، تنظيم و ابالغ دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مالي و معامالتي و تاکيد بر اجراي صحيح آنهاو رعايت استانداردهاي مالي و حسابرسي −

 هاحسابهمكاري در کميته بستن  تابعه شهرداري تهران و هاشرکتي سازمان ها و هاحسابتهيه دستورالعمل بستن  −

 تابعه شهرداري تهران هاشرکتو  هاسازماني درآمدي هاحسابمكاتبه، جمع آوري و ارسال اطالعات در خصوص  −

و  هانسازماشهر( در ارتباط با اسالمي شورايشهر در مورد گزارش حسابرس مستقل )منتخب اسالميشورايبررسي جوابيه و پيگيري اجراي مصوبات جلسات  −

 هاشرکت

براي سال مالي  هاشرکتو  هاسازمانتهيه، بررسي و ارسال جوابيه و مستندات بندهاي گزارش حسابرس مستقل )منتخب شوراهاي اسالمي شهر تهران( در مورد  −

 تهراناسالميشورايجهت 1885

 تابعه هاشرکتو  هاسازمانتهيه گزارشات مديريتي و شرکت در جلسات ستاد نظارتي براي ارزيابي عملكرد  −

 در ارتباط با سهم شهرداري تهران هاشرکتسود انباشته  %37تهيه گزارشات مديريتي به منظور اعمال  −

تابعه  هاشرکتو  هاسازمانتهيه بانك اطالعاتي در ارتباط با  رتبه بندي مؤسسات حسابرسي به منظور انتخاب بازرس قانوني جهت حسابرسي صورتهاي مالي  −

 ري تهرانشهردا
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 تيعنوان فعال

مابين هاي فيوابسته با شهرداري تهران به منظوررفع مغايرت هاشرکتو  هاسازمانهمكاري و شرکت در جلسات برگزار شده در خصوص مراودات في مابين  −

 باشهرداري تهران

 زير: عنوانبه ن لوايح و دفاعيه هاي مورد نياز تهيه و تدوي در خصوصارائه مشاوره در زمينه مسائل و مشكالت مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي به ويژه  −

 هاي مالياتيمورد مشاوره در خصوص پرونده 177فقره اليحه جهت هيأت هاي حل اختالف و  156تهيه و تدوين تعداد  −

 ماعيهاي بيمه تأمين اجتمورد مشاوره در خصوص پرونده 175فقره دفاعيه جهت هيأت هاي حل اختالف و  5تهيه و تدوين تعداد  −

 هاي امور مالياتي و بيمه تأمين اجتماعيسازمانهاي شهرداري با واحدهاي في ما بين مربوط به حل و فصل مغايرت جلسه 56تشكيل  −

نگي با مديران ميليارد ريال که با توجه به برگزاري جلسات هماه 6050به مبلغ  88و مناطق تا پايان سال  هاشرکتو  هاسازمانپيگيري واحصاء ميزان بدهي بيمه  −

ميليارد ريال  350ميليارد ريال و تهاتر غير نقدي به ميزان  1603سازمان تأمين اجتماعي و شعبات و همچنين پيگيري هاي انجام شده بابت تعهدات نقدي مبلغ 

 واحد تابعه تسويه بدهي انجام گرديده است. 88ميليارد ريال بابت  5556جمعاً بالغ بر مبلغ 

 585که پس از پيگيري هاي انجام شده مبلغ  1887ميليارد ريال تا پايان سال  5377و مناطق به ميزان  هاشرکت، هاسازمانتكليف بدهي مالياتي  پيگيري و تعيين −

 پرونده پرداخت شده است. 0ميليارد ريال در وجه سازمان امور مالياتي بابت اصل بدهي هاي قطعي شده 

 ميليارد ريال. 57بخشودگي جرايم متعلقه به مبلغ  −

 ميليارد ريال بابت مطالبات شهرداري از محل عواض تجميعي از سازمان امور مالياتي 677وصول مبلغ  −

شهر تهران از جمله: ابقاي شرکت هاي توسعه مجتمع هاي ايستگاهي مترو و خدماتي کاالي اسالميشورايهمكاري در خصوص تهيه و تدوين لوايح جهت ارسال به  −

 يس و اصالحيه اساسنامه شرکت نمايشگاههاي بين المللي شهر آفتاب و تأسيس سازمان گردشگري و ...شهروند ؛ تأس

شهر تهران در راستاي اسالميشورايو انجام مذارکرات متعدد با اعضاي محترم  هاسازمانشهر تهران در خصوص اساسنامه اسالميشورايفقره مصوبه ابالغي  8پيگيري  −

 تابعه حسب مورد هاشرکتو  هاسازمانيز همكاري در تدوين آيين نامه هاي مالي و معامالتي و اداري استخدامي تعيين تكليف آنها و ن

شرکت و موسسه در حال تصفيه تعداد دو شرکت  55که از تعداد در خصوص شرکت هاي در حال تصفيه و برگزاري جلسات اقدام و پيگيري و انجام مكاتبات الزم  −

 شرکت و موسسه در شرف اعالم ختم تصفيه قرار دارند. 0 ختم تصفيه و تعداد

 ، مناطق و پيگيري و شرکت در جلسات نظارت ستادي آنانهاشرکت، هاسازمانصدور بخشنامه هاي مالياتي و بيمه اي  −

 درهشتمين جشنواره ساب پرتال هاي شهرداري تهران  عنوان برترين پرتال کسب  −

 دوره -نفر 56شرکت در دوره هاي آموزشي برگزار شده در شهرداري و بيرون از شهرداري به ميزان  −

 
 49-49و شرکت ها و مناطق در سال  هاسازمانتعداد پرونده های مالیاتی و بیمه ای 

 مناطق شرکت ها سازمان ها عنوان

 88سال 

 57 37 86 اتمالي

 66 57 67 بيمه

 85سال 

 56 37 37 ماليات

 87 56 86 بيمه

 

http://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=312&ArticleId=2269
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 سازمان امالك و مستغالت

 

 
 49در سال مناطق یعمران یامالك و مستغالت واقع در طرحها ديآمار توافقات خر

 تعداد توافق عنوان

مساحت عرصه 

 خريداری شده
 مساحت اعیان خريداری شده )متر مربع (

 صنعتي اداري تجاري مسكوني ع () متر مرب

 7 7 513 500 15565 57 1منطقه 

 7 7 7 17377 185555 35 5منطقه 

 7 7 88 5676 11688 55 8منطقه 

 7 7 7 655 6565 18 5منطقه 

 7 7 7 17803 13858 85 6منطقه 

 7 7 565 5153 5556 3 5منطقه 

 7 7 1757 1858 5885 13 0منطقه 

 7 7 7 588 888 5 3منطقه 

 7 7 5 111 53 5 8منطقه 

 7 7 7 5553 5853 50 17منطقه 

 7 7 1580 5805 5868 56 11منطقه 

 587 7 078 5350 18750 65 15منطقه 

 7 7 511 1756 1716 18 18منطقه 

 558 7 818 1888 5881 56 15منطقه 

 517 7 5355 11110 56555 511 16منطقه 

 7 7 7 871 67885 6 15منطقه 

 7 7 5375 637 6831 17 10منطقه 

 7 7 558 55 18588 10 13منطقه 

 7 7 7 551 118616 57 18منطقه 

 7 7 7 5055 6336 50 57منطقه 

 836 7 616 7 18080 11 51منطقه 

 7 7 7 7 16805 18 55منطقه 

 7 7 7 535 10785 53 سازمان امالک و مستغالت

 1053 7 11508 51888 651550 050 جمع
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 )میلیون ريال( 49-49در سال های مناطق یعمران یامالك و مستغالت واقع در طرحها ديمارمبلغ توافقات خرآ

 عنوان

 درصد تغییر 49سال  49سال 

 جمع غير نقدي نقدي جمع غير نقدي نقدي جمع غير نقدي نقدي

 88- 88-  1788361 1788361 7 1016777 1016777 7 1منطقه 

 06- 06-  1515516 1515516 7 5307777 5307777 7 5منطقه 

 56- 53-  586178 507385 55506 388777 388777 7 8منطقه 

 60- 63-  515586 570836 5567 586777 586777 7 5منطقه 

 55- 50- 83- 688000 678000 85777 1681777 1688777 63777 6منطقه 

 86- 86-  815713 815713 7 537777 537777 7 5منطقه 

 53- 51- 177- 538588 538588 7 651777 586777 55777 0منطقه 

 87- 176 177- 56777 56777 7 55777 55777 55777 3منطقه 

 88- 177- 83- 8587 1777 5587 865777 515777 185777 8منطقه 

 63- 55- 56- 158866 173513 66880 886777 851777 05777 17منطقه 

 51 00 56- 576555 687015 15853 800777 885777 58777 11منطقه 

 58- 58-  555050 568575 6656 1168777 1168777 7 15منطقه 

 88- 88-  155551 155373 1518 1835777 1835777 7 18منطقه 

 31- 00- 83- 805566 853555 0581 1866777 1578777 855777 15منطقه 

 00- 05- 33- 665031 683163 15558 5513777 5508777 188777 16منطقه 

 16- 65- 133 186753 60850 00051 163777 181777 50777 15منطقه 

 61- 58- 07- 186355 130183 3535 883777 858777 58777 10منطقه 

 85- 85- 81- 118386 88516 15537 1358777 1508777 107777 13منطقه 

 55- 50- 57- 575087 161531 61178 861777 530777 55777 18منطقه 

 36- 30- 08- 150758 177308 55185 355777 055777 83777 57منطقه 

 60- 53- 551 108558 153006 55353 575777 883777 3777 51منطقه 

 65- 65- 177- 558678 558678 7 688777 661777 55777 55منطقه 

سازمان امالک و 

 تغالتمس
8755777 1771777 5758777 1550777 7 1550777 -57 -177 -07 

 50- 53- 58- 8175871 0536578 1513585 50858777 58636777 5835777 جمع
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 48-49در سال های برگزار شده یها دهيآمار مزا

 تعداد مزايده ها عنوان
 جمع مبلغ پايه

 )میلیون ريال( 

 جمع مبلغ فروش 

 )میلیون ريال(

د افزايش مبلغ درص

 فروش نسبت به پايه

میانگین قیمت مزايده 

 )میلیون ريال(

 5365 7.8 861711 850865 0 81سال 

 5858 3.0 10551 15550 8 85سال 

 7 3.8 138777 158777 5 88سال 

 5530 15.5 36835 06530 5 85سال 

 68- 66- 7 درصدتغيير
  

 

 48-49در سال های تمار عملکرد ارزيابی قیمت امالك و مستغالآ

 درصدتغییر 49سال  49سال  49سال 48سال  عنوان

 05- 587 1875 5307 5366 تعداد ارزيابي قيمت انجام شده )فقره(

  - 05 58 86 )فقره( ارزيابي قيمت بررسي و اعاده شده

 18- 187 586 1167 1867 تعداد صورت جلسات ارزيابي ملك )صورتجلسه(

 15 531 550 551 553 )فقره( ستغالت شهرداريارزيابي اجاره بهاي م

 8- 567 506 877 506 بازديد از ملك )مورد(

 

 48-49در سال های  امالك و مستغالت یآمار عملکرد سامانده

 درصد تغییر 49سال  49سال  49سال 48سال عنوان

 - - 57 58 تهيه و ارائه مشخصات مستغالت قابل فروش)فقره(
 

 15 551 886 565 556 غالت جهت بررسي مشخصات و استفاده کننده آنها)مورد(بازديد امالک و مست

 0 115 176 38 60 تحويل و تحول امالک متعلق به شهرداري و تنظيم صورتجلسات آن)فقره(

تهيه سوابق جهت ارزيابي قيمت امالک يا اجاره بها و ارائه به اداره ارزيابي و پيگيري تا حصول 

 نتيجه)فقره(
567 551 507 531 5 

عقد قرارداد اجاره و تشكيل پرونده اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي 

 وابسته)قرارداد(
65 157 183 155 8 

 57 178 35 01 117 مكاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداري از امالک)نامه(

  - - 7 555 ي مشارکتي)گزارش(تهيه گزارش از سوابق پرونده اي مستغالت و پروژها

  - - 7 11 تعداد جلسات حل و فصل مسائل پروژه هاي ساختماني مشارکتي)جلسه(

 55 558 615 851 1777 پيگيري و هماهنگي جهت به روز رساني اطالعات امالک مناطق )مورد(

 10 138 160 815 116 ي)نامه(مكاتبه براي تخليه يا عقد قرارداد اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوق

 0- 578 585 550 5777 پيگيري و تهيه جوابيه نامه هاي ارسالي از ادارات و مناطق در خصوص امالک اختصاصي)مورد(
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 48-49آمار عملکرد حقوقی در سال های 

 درصدتغییر 49سال  49سال  49سال  48سال عنوان

ه در محاکم دادگستري و ارسال آنها به اداره بررسي و اقدام حقوقي راجع به پرونده هاي مطروح

 کل حقوقي )مورد(
55 06 07 15 -00 

 56- 576 807 806 586 بررسي و اعالم نظر حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در سازمان امالک ومستغالت )مورد(

 
 48-49در سال های  آمار عملکرد امور فنی

 یردرصدتغی 49سال  49سال  49سال 48سال عنوان

بازديد از امالک و مستغالت از لحاظ تعيين وضعيت موجود، وضعيت مسيل ، متروکه 

 و...)مورد(
577 157 56 57 57- 

 - 7 7 56 67 مساحي و ترسيم کروکي انفرادي )مورد(

 - 7 7 17 16777 انجام عمليات نقشه برداري پروژه هاي متعدد )متر مربع(

 

 48-49در سال های  ناد امالك و مستغالتاس میو تنظ یمار عملکرد امور ثبتآ

 درصد تغییر 49سال  49سال  49سال 48سال عنوان

قانون زمين  153و 150ثبت اعتراض و جلوگيري از تصرف امالک شهرداري در اعمال مواد 

 شهري)مورد(
8 85 - -  

  - - 80 15 ماده واحده قانون زمين شهري )مورد( 5پيگيري اخذ حقوق شهرداري بابت تبصره 

 535 511 66 113 536 اخذ سند مالكيت واطالح سند امالک شهرداري  )مورد(

پيگيري اخذ حقوق شهرداري بابت مسيل متروکه ، گذر ، تپه و ... ناشي از واگذاريهاي زمين 

 شهري)مورد(
10 15 - -  

 57- 881 667 557 517 تهيه گزارش از پرونده ثبتي امالک )مورد(

 55- 58 187 105 85 ضعيت ثبتي امالک از ادارات ثبت اسناد )فقره(استعالم آخرين و

  _ - 5 10 اخذ نقشه هاي ثبتي از ادارات ثبت )نقشه(

  _ - 7 55 مكاتبه و پيگيري به منظور تفكيك امالک شهرداري )مورد(

  _ 67 55 51 ارجاع آگهي هاي تحديد حدود به مناطق )مورد(

 5- 1577 1077 536 135 نام شهرداري)مورد(انتقال قطعي اسناد وکالتي ب

ي هاسازمانتائيد پرونده هاي دو امضاء براي انتقال ملك به غير )ارسالي ازمناطق شهرداري و 

 وابسته()فقره(
057 536 387 385  

 61- 173 557 555 37 انتقال امالک به شهرداري )مورد(

 5- 50 67 165 505 انتقال امالک شهرداري به غير)مورد(

  - - 5 17 صلح رسمي حقوق متروکه ها به متقاضيان)مورد(

  - - 8 1 فك رهن اسناد در رهن در ارتباط با بدهيهاي افراد به شهرداري )مورد(
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 اداره کل پیگیری امور نهادها، سازمان ها
 

 

 49-49آمار کلی اداره کل پیگیری امور نهادها ، سازمان ها در سالهای 

 جرايينهاد يا سازمان ا

 درصد تغيير 85سال  88سال 

برآورد متراژ 

 )مترمربع(

 برآورد ريالي
 برآورد متراژ )مترمربع(

 برآورد ريالي
 برآورد ريالي برآورد متراژ

 ريال( )ميليون ريال( ميليون)

 8750 1657 5067738 88855 167777 6377 بنياد شهيد

 81 13- 1781018 175750 035616 155856 بنياد مستضعفان

 خرداد16بنياد 
  

7 7 
  

 1185 6 6655861 17501 555368 17153 کميته امداد

 آستان قدس
  

16777 67777 
  

 55- 15- 8578168 583815 5388130 850758 ستاد اجرايي

 1605 1786 588553 185853 51377 10877 اوقاف

 55- 55- 5655581 133018 5853568 675875 آجا

 36- 88- 883715 8886 5635557 1581187 سپاه

 07- 85- 1580556 578555 5853001 855358 موارد متفرقه

 18 5 5636638 156581 5101353 157801 ودجا

 38 65 1365357 116605 1715830 05358 آموزش و پرورش

 177- 177- 7 7 1766505 061185 ناجا

 85- 68- 5657777 1157777 8075557 5055080 آستان امام خميني )ره(

 377777 15777777 7 7 واجا
  

 3 156 50555708 15676356 56666885 5080865 جمع

 
 49-49آزاد سازی اراضی واقع در طرح سال های 

 درصد تغییر 49سال  49سال  عنوان

 156 15676356 5080865 مساحت

 3 50555705856777 56666885553777 ارزش تقريبي ريالي

 15- 8077558075777 5871777777777 ناد انتقال يافته به نام شهرداريارزش ريالي اس

تهاتر با مطالبات شهرداري بابت صدور پروانه 

 يا عوارض
3565578305158 57558386856777 155 
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 اداره کل منابع انساني
 

 

 29-29های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 عنوان
 29سال

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 29سال 

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 11- 9 11 11 استعالم مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی

 01- 11 01 11 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی

 - - 119 101 ه خدمت کارکنان قراردادیاعاده ب

 - - 0911 1111 انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی

 00- 01 41 119 انجام امور مربوط به اعالم عدم نیاز کارکنان قراردادی

 - - 914 071 انجام امور مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی

 مور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهرانجام ا

 )به تعداد واحدها(
17170 14411 14100 1 

 - - 077 140 انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری کارکنان قراردادی

 - - 014 441 انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی

 - - 910 1041 ه درخواست متقاضیان کار )درخواستهای ارجاعی از طریق خود متقاضیان(انجام امور مربوط ب

 - - 771 971 انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار )درخواستهای ارجاعی از طریق مبادی ذیربط(

 - - 07 11 انجام امور مربوط به گواهی سوابق خدمت

 - - 09 07 دادیبرقراری مزایای ایثارگری کارکنان قرار

 - - 11 111 ثبت اطالعات متقاضیان کار در بانک اطالعات

 1- 19 41 441 عدم تجدید قرارداد

 011 047 77 1 خروج انگیزشی

 00- 104 011 011 اخذ آزمایش فنی از کارگران جهت تبدیل عنوان شغلی

 11 7 4 7 اصالح سوابق خدمتی کارگران رسمی

 111 01 11 7 ان رسمیاصالح مدرک تحصیلی کارگر

 1 4 4 1 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی

 70- 14 41 11 تهیه احکام اعطای مزایای ایثارگری کارگران

 9 01 00 101 تهیه احکام تشویق ، تنبیه و توبیخ کارگران متعاقب رای کمیته انضباطی

رسیدگی به شکایات 11یسیون مادهتهیه حکم اعاده به خدمت کارگران جانبازان )رای کم

 جانبازان(
7 1 0 -04 

 1 11 11 11 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارگران

 1 4 4 4 تهیه حکم مأموریت کارگران

 - 1 1 1 تهیه حکم مرخصی استحقاقی کارگران

 040 411 110 111 صدور احکام افزایش دستمزد کارگری

 17- 0 1 4 کارگری صدور احکام انتقال داخلی

 7- 71 77 94 صدور احکام بازخریدی کارگری

 1 0 0 1 صدور احکام بازنشستگی کارگری

 11- 104 111 047 صدور احکام تبدیل عنوان شغل کارگری

 0- 107 101 111 صدور احکام ترفیع پایه عادی و ایثارگری کارگری

 صدور سایر احکام کارگری

 تطبیق/ انتقال و تبدیل عنوان و...(-رتبه سوابق/ انتقال )افزایش گروه شغلی و اعطاء
01 10 41 19 

 14- 111 011 170 صدور احکام ارتقاء رتبه

 19- 009 170 449 صدور احکام افزایش دستمزد و ترفیع پایه

 1 114 111 140 قطع(-کاهش-افزایش-صدور احکام مرتبط با عائله مندی )برقراری
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 29-29های در سال  يمنابع انسانآمار عملکرد اداره کل 

 عنوان
 29سال

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 تهیه گزارش  برای مدیر کل محترم منابع انسانی
 

74 04 -49 

 00- 11 14 14 تهیه گزارش خالصه وضعیت کارگران برای مدیر کل جهت اعالم نظر

 09 701 141 171 تعداد مکاتبات محرمانه کمیته انضباط کار

 07- 01 11 41 احکام برقراری مزایای ماندگاری شغل

 11- 104 111 011 تهیه خالصه پرونده کارگران برای تبدیل عنوان

 111- 1 11 00 مراجعه به مناطق جهت بررسی پرونده کارگران رسمی برای صدور احکام کارگری

 1 00 00 00 کت های پیمانکاریمراجعه به مناطق جهت بررسی وضعیت حقوقی کارگران شر

بازخریدی، بازنشستگی، فوتی، مستعفی -انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت 

 )ارسال پرونده به بایگانی راکد(
141 1111 70 -94 

 شوند انجام امور مربوط به پرونده پرسنلی که به خارج از شهرداری منتقل می

 قصد()ارسال پرونده به واحد م
1 1 7 17 

 00- 0111 0111 711 برگ شماری و الک و مهر پرونده

 111 011 111 0711 تشکیل پرونده های جدید پرسنلی و موضوعی

 01- 011 041 011 تعویض پوشه فرسوده پرونده ها

 114 7011 1111 11111 تهیه و ارسال سوابق درخواستی سایر ادارات

 011 14111 4111 00111 یدریافت اوراق و اسناد جهت بایگان

 01- 71 111 0111 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
40 47 - 

- 

 0104 قه خدمت داخل شهرداری و خارج از شهرداریمکاتبات مرتبط با ساب
 

011 - 

 11- 4 9 01 اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری

 04 74 11 190 اجرای احکام صادره هیأت رسیدگی تخلفات اداری

 00 041 011 1 تهیه حکم فوق العاده ویژه بازرسی

وص انتصاب ، مأموریت ، نقل و انتقال و ... تهیه گزارش برای معاونین محترم شهردار تهران درخص

 )کارمندان رسمی(
0011 117 171 00 

 - - - 0171 ایجاد شناسائی جدید در سیستم پرسنلی

 01 1111 4111 101 گزارشات -قرارداد -بررسی و رفع اشکاالت مربوط به سیستم پرسنلی

 01 11 41 10 برگزاری جلسات کارشناسی سیستم پرسنلی شهر

 1 01 01 7 اری جلسه آموزشی سامانه های منابع انسانیبرگز

 1 1 1 1 تهیه و برآورد بودجه پیشنهادی منابع انسانی شهرداری تهران برای سال آتی

 10- 114 041 1 تهیه گزارشات از سیستم پرسنلی

 41- 114 007 77 صدور احکام اصالح عنوان، شماره پست سازمانی و مشخصات پرسنلی

 17- 011 911 711 م مرتبط با تعیین صندوق بازنشستگی، محاسبه سنوات خدمت و اصالح سوابق خدمتیصدور احکا

 71- 0 01 7 صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت

 9 صدور احکام اعاده به خدمت و توقف اجرای رأی، توقف اجرای تعلیق
 

0 - 

 17 وضعیت آزادگان، رزمندگانصدور احکام شروع یا خاتمه نیمه وقت بانوان، تطبیق 
 

19 - 

 19 011 001 100 صدور احکام شروع یا تمدید مرخصی بدون حقوق

 11- 1 11 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، 

 ی و...(فوق العاده ویژه کارشناس
7110 4191 00109 007 

 - 1010 1 101 صدور احکام فوق العاده ویژه کارشناسی
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 29-29های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 عنوان
 29سال 

 )تعداد(

 29سال 

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 97- 9 044 07 صدور احکام انتقال و تطبیق و انتصاب در شهرداری

 97- 14 111 107 ر احکام مرتبط با خروج خدمت )بازخریدی، بازنشستگی، خاتمه خدمت آزمایشی، انتقال، استعفاء(صدو

صدور احکام مرتبط با ارتقاء گروه )استحقاقی، ایثارگران، خدمات برجسته، تشویقی مدیران، رزمندگان 

 و ...(
1179 1070 0017 140 

 09 971 714 107 صدور احکام مرتبط با مأموریت

 007 714 001 041 صدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد و عائله مندی

 117 0111 1100 0111 صدور احکام مرتبط با انتصاب

 107 1197 000 410 صدور احکام مرتبط با ارئه مدرک تحصیلی

 14- 1111 0407 01 صدور احکام استخدام قطعی

 91- 111 1440 0091 صدور احکام استخدام آزمایشی

 77- 111 411 0111 مکاتبه در خصوص تأییدیه ایثارگری، نظام وظیفه و مدرک تحصیلی

 97- 01 911 0711 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در ارتباط با صدور حکم استخدام قطعی

 111- 1 191 0011 تشکیل پرونده برای افرد پذیرفته شده در آزمون

 111- 1 191 0011 خدمتی برای افراد پذیرفته شده در آزمونتکمیل فرم خالصه سوابق 

 111- 1 191 1 تکمیل فرم کنترل مدارک افراد پذیرفته شده در آزمون

 - 1 1 0011 بررسی شرایط احراز پستهای پیشنهادی افراد پذیرفته شده در آزمون

 10 011 100 41 مکاتبه به دلیل فقدان شرایط احراز پست پیشنهادی

 به به دلیل فقدان شرایط احراز  گروه تشویقی مدیرانمکات
 

17 09 11 

 11- 071 171 149 پستهای ارسالی به اداره کل تشکیالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی

 - - 1701 1111 درخواست اعالم نظر از اداره کل ارزشیابی مدیران و حراست کل در مورد پستهای پیشنهادی

 - 1 1 1 )شرایط احراز( کارکنان ساماندهی شده در طرح ناحیه محوری بررسی صالحیت انتصاب

 - 1 1 1 بررسی شرایط احراز پست افراد منصوب بر پستهای نواحی و ارسال نتیجه به منطقه

 - 1 1 1 تهیه آمار کسری و نیروی های تأیید نشده نواحی

 - - 0110 1911 انهگ 00نظارت وکنترل احکام پرسنلی درسیستم پرسنلی شهر درمناطق 

 101 محاسبه ومقایسه مزایای پرداختی درمناطق به صورت ماهانه به تفکیک منطقه وستاد
 

1 - 

 - - - 701 تهیه وکنترل لیست های حقوقی کارگران ایرانی وافغانی شرکتهای پیمانکاری مناطق

درکمیته های مربوطه  بررسی مدارک مربوط به طرح مسر ارتقاء شغلی کارشناسان ، مشاوران ومدیران

 00درمناطق 
1111 711 1110 117 

 047 1701 111 001 گانه 00بررسی ومحاسبه سنوات خدمتی کارمندان درمناطق 

کنترل وارائه گزارش وضعیت نیروی انسانی پیمانکاری بکارگرفته شده از طریق حوزه معاونت امور 

 اجتماعی وفرهنگی منطقه
91 111 071 071 

ی پرداخت حق بیمه به سازمان تءمین اجتماعی کارگران از طریق پیمانکاران طرف پیگیری چگونگ

 قرارداد بامناطق
701 - 00 - 

 04- 011 019 01 نظارت برنحوه اجرای آیین نامه انضباط کار

 00 19011 14111 11711 اعالم وضعیت تصدی پستهای سازمانی

 111- 1 947 1011 اعالم وضعیت سقف نیروی انسانی واحدها

 17 0011 0711 0411 پاسخ به استعالم وضعیت کارکنان

 10 1790 1190 1119 جمع آوری آمار ماهانه از واحدهای تابعه

 111 0111 147 041 مکاتبه درخصوص پرداخت کمک هزینه تلفن همراه کارکنان و مدیران
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 29-29های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 عنوان
 29سال 

 )تعداد(

 29سال 

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 09 141 117 71 ارائه آمارهای مختلف به مدیریت اداره کل )حسب مورد(

 007 01 11 11 تهیه مجله آماری ماهانه پرسنل شاغل در شهرداری تهران

 71 0017 1799 1111 بررسی شرایط تخصیص وام خودرو )با احتساب بررسی های مجدد(

سی شرایط بهره مندی پرسنل شهرداری تهران از تخفیفات صدور پروانه ساختمان مصوب شواری برر

 محترم اسالمی شهر تهران )نفر(
0109 0149 0010 -10 

 - 01 1 11 بازدید از مناطق جهت نظارت ستادی

 - - 014 71 انجام امور مربوط به جذب افسران وظیفه

 17- 71 141 11 انبرقراری حقوق وظیفه و مستمری کارمند

 111- 1 1 1 تهیه حکم از کارافتادگی ناشی از کار و غیرناشی از کار کارمندان

 7- 00 04 04 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارمندان بازنشسته شهرداری تهران

 011 14 4 11 تهیه حکم برقراری حقوق وظیفه کارمندان رسمی بازنشسته کشوری شهرداری تهران

 00- 01 01 11 تهیه حکم قطع سهم ورثه بازنشستگان کشوری

 71- 11 04 41 تهیه حکم همترازی کارمندان بازنشسته و مستمری بگیر شهرداری

 71- 11 04 4 تهیه حکم همترازی و تطبیق بازنشستگان کشوری

 111 11 4 11 حکم بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری

 74 04 01 41 کارمندانصدور حکم اصالحیه بازنشستگی 

 10- 1 7 11 صدور حکم بازخریدی کارمندان

 14 071 011 141 صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد )انگیزشی( کارمندان

 47 177 119 111 صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان

 17- 04 01 11 قطع حقوق وظیفه مستمری بگیران کارمندان بازنشسته یا متوفی

 09 1111 741 111 ال کسور بازنشستگی کارکناننقل و انتق

 - - 0 14 انجام مکاتبه جهت تخصیص امریه افسران وظیفه به شهرداری تهران

 - - 77 101 صدور حکم افزایش ضریب حقوق افسران وظیفه

 - - 10 10 صدور حکم برقراری حق عائله مندی افسران وظیفه

 - - 1 0 یفهصدور حکم برقراری حق حق اوالد افسران وظ

 - - 41 101 تنظیم گزارش کارکرد ادواری افسران وظیفه

 - - 01 71 انجام امور مربوط به مرخصی افسران وظیفه

 - - 10 101 تنظیم مکاتبات مربوط به گزارش کار ماهانه افسران وظیفه

 - - 01 07 مکاتبات مرتبط با اتمام دوره خدمت و صدور کارت مورد لزوم جهت افسران وظیفه

 - - 04 41 تنظیم گواهی اشتغال به کار افسران وظیفه جهت انعکاس به نیروی زمینی سپاه

 01 111 017 000 مکاتبه با امور مالی و مناطق جهت پرداخت پاداش سنوات خدمت پرسنل بازنشسته

 07 117 017 000 انجام امور مربوط به تهیه پاداش سنوات خدمت

 - - 011 001 %04ان باالی اعالم ذخیره مرخصی جانباز

 11 170 014 011 اعالم ذخیره مرخصی کارکنان بازنشسته ، بازخریدی ، فوتی ، اخراجی یا منتقل به خارج از شهرداری

 0- 1191 1011 1111 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان رسمی )ثابت(

 01 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان قراردادی به شرکت خدمات اداری شهر
شرکت واگذار به 

 - - گردیده است

 71 011 171 071 اقدامات مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی
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 29-29های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 عنوان
 29سال 

 )تعداد(

 29سال 

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 10 1711 1411 1 نان اداره کل منابع انسانیانجام امور مربوط به غیبت ، کسر کار و مرخصی کارک

 04 041 011 111 بررسی اعتراض به ذخیره مرخصی اعالم شده کارکنان

 11- 04 09 114 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به خارج از شهرداری

 9 1711 1711 1911 روز کارکنان قراردادی 0بررسی مرخصی های استعالجی بیش از 

 10 1711 1111 1111 ستفاده شده کارکنان در سال قبلبررسی وضعیت مرخصی ا

 7 171 141 1011 روز کارمندان رسمی 0تهیه حکم مرخصی استعالجی بیش از 

 09 170 071 011 صدور احکام وجوه مرخصی استفاده نشده و پاداش سنوات

 7- 1941 0111 1 صدور حکم مرخصی استحقاقی و استعالجی

 91- 111 1411 1 تی کارکنان ستادی در کامپیوترمحاسبه و ایجاد مرخصی ساع

 41- 711 1111 1 اقدامات مربوط به عدم پانچ کارت

 40- 1014 0710 1141 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسایی کارمندان رسمی

 09- 091 111 011 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت حضور و غیاب کارکنان

 اتبات با حجم بیش از یک نامه به خارج از اداره کلارسال پرونده پرسنلی یا مک
 

1971 - - 

 40- 01111 41041 41701 تعداد کل نامه های صادره

 111 41411 00110 07711 تعداد نامه های ثبتی )وارده(

 00 1071 941 1170 تعداد نامه های صادره پستی

 - 77 1 1 ثبت و ابالغ آراء حکم هیأتهای تخلفات

 - - 1 040 ادرهبخشنامه ص

 00 1017 907 040 صدور نامه های محرمانه

انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره یا همایش ها )شهید رجایی کارگری / کارمندی ، میثاق 

 خدمت(
0 0 0 1 

 - - 1011 1011 بررسی ، تهیه و تنظیم فرم های کمیته نظام هماهنگ پرداخت کارمندان

 - - 1011 111 عات احکام تهیه شده توسط سایر واحدهابررسی ، کنترل و ثبت اطال

 - 71 - 47 1777بررسی و رسیدگی به پیامهای 

 - 77 - 71 107بررسی و رسیدگی به پیامهای 

 1741 1117 40 10 پرونده( 771برگزاری جلسات کمیته اجرایی نظام هماهنگ )تعداد 

 94- 10 741 1 پرونده( 111داد برگزاری جلسات کمیسیون احتساب سوابق کارمندان )تع

 14- 1 11 14 پرونده( 011برگزاری جلسات ، کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل کارگری )تعداد 

 11- 19 00 01 پرونده( 177برگزاری جلسات کمیته انضباط کار )تعداد 

 - 1 1 101 پرونده( 400برگزاری جلسات هیأت سازش )تعداد 

 97- 01 1111 791 مسیر ارتقای شغلیبرگزاری جلسات هیأت ممیزه 

 191 0011 تهیه خالصه پرونده و وضعیت کارکنان
 

-111 

ها و تنظیم گزارشات پاورپوینت نظارت ستادی )به عنوان دبیر برگزاری جلسات نظارت ستادی سازمان

  ها در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی(شرکت
10 01 74 

 و آیین نامه ها در حوزه منابع انسانی در قالب اداره کل منابع انسانی تدوین و بازنگری دستورالعمل ها
 

01 01 -00 

 هماهنگی و برگزاری کالس های آموزشی با همکاری اداره کل برنامه ریزی و مدیریت آموزش
 

7 7 11 

 تنظیم و ارائه گزارشات جهت ارائه به معاونت برنامه ریزی و توسعه
 

11 14 41 

گانه  00ط به پیشنهاد روسای امور اداری مناطق و صدور احکام انتصاب آنها درمناطق انجام امور مربو

  و سازمانها
7 7 11 

 تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد اداره کل منابع انسانی در جلسات
 

1 11 141 

 راه اندازی صندوق قرض الحسنه
 

1 - - 
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 29-29های در سال  يآمار عملکرد اداره کل منابع انسان

 نوانع
 29سال 

 )تعداد(

 29سال

 )تعداد(

 درصد

 تغییر

 111 0 1 جلسه سخنرانی تحکیم بنیان خانواده

 1 1 1 تقدیر و اهدا هدیه به بانوان شاغل به مناسبت روز زن و میالد حضرت زهرا)س(

 0911 01 1 محفل انس با قرآن کریم

 011 1 1 "آرامش عاطفی، نیاز خانواده "جلسه سخنرانی 

 1 1 1 افتتاح نمایشگاه کتاب ویژه دفاع مقدس با حضور مدیر کل منابع انسانیمراسم 

 1 1 1 در اداره کل منابع انسانی "چراغ خانه"جلسه سخنرانی 

 1 1 1 نذری دسته جمعی کارکنان اداره کل منابع انسانی

 11 014 011 مکاتبه در خصوص ماموریت، انتقال، انتصاب

 - خروج 11 -ورود 11 01 قال کارکنان از سایر دستگاه ها به شهرداری تهران و بالعکسمکاتبه در خصوص نقل و انت

 90 00 10 مکاتبه در خصوص ماموریت آزمایشی

 - - 00 کمیسین معامالت و تحویل

 10 011 171 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در خصوص اعالم نظر برای پست های پیشنهادی مدیریتی

 0117 0111 141 ز پست های پیشنهادیبررسی شرایط احرا

 - - 1 7ماده   -همترازی با اعضای هیئت علمی 

 1 11 11 بررسی آمار مناطق )سه دوره(

 790 1190 101 ایجاد پست

 014 019 11 بررسی فوق العاده مناطق خاص

 - - 77 ثبت اطالعات بازخریدی و بازنشستگی کارگری در چارت

 17- 104 111 پیشنهاد پست های کارگری

 - - 111 تنظیم گواهی اشتغال به کار

 - - 11 احکام روزانه ماموریت

 07- 14 70 بررسی مرخصی کارکنان مأمور از خارج از شهرداری

 00- 011 094 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به نهادها و شرکت ها و سازمان های داخل شهرداری

 17- 041 011 کارکرد پرسنل و مأموران

 1- 1001 1071 مه های وارده محرمانهنا

 عملکرد کیفی راه اندازی سیستم جدید پرسنلی
 

- 

 عملکرد کیفی تغییر روش صدور احکام
 

- 

 عملکرد کیفی مکانیزه نمودن امضای احکام
 

- 

 عملکرد کیفی طرح تغییر روش محاسبه حق ایاب و ذهاب و تلفن همراه
 

- 

 کیفی عملکرد 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
 

- 

 حسب نیاز انجام امور محوله در خصوص برگزاری روز کارگر و کارمند در قالب تیم معاونت برنامه ریزی
 

- 

 - 01 01حداقل  برگزاری  جلسات اداره کل منابع انسانی

 مستمر راه اندازی و بروزرسانی پرتال اداره کل منابع انسانی
 

- 

 حسب نیاز بررسی و تهیه لیست نیازهای آموزشی کارکنان منابع انسانی در جهت ارتقای سطح علمی پرسنل
 

- 
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 29-29سال های در شهرداری تهران در  تعداد کل کارکنان شاغل

 نام واحد

 درصد تغییر  29اسفند  29اسفند  29اسفند 

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

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

واحدهای 

 ستادی
1107 0791 1400 1707 0419 1097 1717 0409 1011 -1 -1 -1 

شهرداری های 

 مناطق
1770 11041 17107 7100 9411 11419 1140 9001 14771 -4 -0 -1 

سازمانهای غیر 

 مستقل
017 070 119 017 011 477 000 099 400 -10 -1 -7 

شورای 

اسالمی شهر 

 تهران

111 99 010 101 107 041 101 070 091 -1 110 44 

 0- 1- 4- 01141 10010 7711 01777 10400 9041 00400 10701 7711 جمع

سازمانهای 

 مستقل
7111 1471 10171 7090 4947 10041 7000 4101 10941 1 -4 -0 

شرکتهای 

 تابعه
11091 10710 01191 11797 10111 00107 11019 10411 00709 -1 -1 -0 

جمع 

 سازمانهای

مستقل و 

شرکتهای 

 تابعه

17094 19070 07717 17191 17497 01179 17111 17111 04774 -0 -0 -0 

 0- 0- 0- 41911 01171 01144 47111 01101 07014 11011 00111 07191 جمع کل

 

 12-29تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران در سال های 

 29سال  29ل سا 29سال 21سال  21سال  12سال  واحد عنوان 
درصد 

 تغییر

 تعداد کل پرسنل در ستاد
 1- 0101 0140 0017 0100 0190 0111 نفر مرد

 0- 1011 1011 1011 1014 1001 1014 نفر زن

تعداد کل پرسنل ستادی با مدرک  لیسانس و 

 باالتر

 7 1171 1441 1411 1410 1077 1090 نفر مرد

 1 911 771 711 719 710 710 نفر زن

 ادکل پرسنل در مناطق )با هرنوع استخدامی(تعد
 4- 10411 10009 10171 10707 10117 10010 نفر مرد

 11- 1001 0011 0110 0041 0147 0941 نفر زن

تعداد کل پرسنل مناطق با مدرک لیسانس و 

 باالتر

 11 4011 1701 1191 1001 0701 0441 نفر مرد

 0 0117 0111 0071 0017 1991 1717 نفر زن

تعدادکل پرسنل در سازمانها ی غیر مستقل )با 

 هرنوع استخدامی(

 7- 119 171 414 441 471 117 نفر مرد

 11- 70 91 111 70 79 91 نفر زن

تعداد کل پرسنل سازمانها با مدرک باالتر لیسانس 

 و باالتر

 1- 179 011 117 117 111 147 نفر مرد

 01- 17 19 41 11 11 11 نفر زن

کل پرسنل سازمانها ی مستقل )با هرنوع  تعداد

 استخدامی(

 0- 11719 11111 11094       نفر مرد

 0- 0177 0017 0079       نفر زن

تعداد کل پرسنل شرکتهای تابعه )با هرنوع 

 استخدامی(

 0- 19944 01401 01101       نفر مرد

 0- 0771 0917 0911       نفر زن
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 ارگزيني مديرانکل ارزشیابي و کاداره
 

 

 29فعالیت های معاونت کارگزيني در سال 

 واحد  فعالیت های اداره کارگزيني
حجم 

 فعالیت 

 تهیه احکام کارگزینی مدیران شامل 

 احکام کارگزینی افزایش حقوق ومزایا-1

 احکام کارگزینی افزایش حقو ق ومزایا وعضویت در بسیج -0

 درصد( 01و  11شغل ارزشیابی ) احکام کارگزینی برقراری فوق العاده-0

بره وعالی احکام کارگزینی گروه خدمات برجسته انتقال وانتصاب ،انتصاب،پایان ماموریت وانتقال وانتصاب،برقراری فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد خ-1

ارتقاگروه گردان عاشورا والزهرا،ارتقــــا گروه  0و 1ن ،حق تاهل ،حق اوالد ،تمدیدماموریت در شهرداری تهران ، ماموریت،ارتقاء گروه ،گروه تشویقی مدیرا

موریت تعجیـــــــلی ،دوره های آموزشی ،تعیین محـــــل خدمت،تغییر مدرک تحصیلی )رشته تحصیلی(،اصالح عنوان  وشماره پست سازمانی ،پایان ما

 وانتقال وانتصاب ، ارائه مدرک تحصیلی 

 1111 تعداد ا

   نفر زنشستگی ومدیران رسمی که در طی سال گذشته بازنشستگی آنها تعویق شده است .مدیران رسمی در شرف با

   نفر مدید ماموریت مدیران رسمی ت 

 پستهای در تصدی مدیران رسمی منطبق با نمودار سازمانی مصوب  
تعداد 

 پست 
  

   تعداد  مکاتبات دادگاه ومراجع قضائی مدیران 

 دیران آرشیو الکترونیک پرونده م 
تعداد 

 پرونده
  

   نفر  بروزرسانی شناسنامه پرسنلی مدیران رسمی بر اساس سیستم جامع منابع انسانی با رویکرد جدید

 واحد  فعالیت های اداره رفاه
حجم 

 فعالیت 

 477 نفر  کارت ورزش

 111 نفر  بررسی وضعیت مسکن مدیران

 117 نفر  طرح پایش سالمت مدیران

 711 نفر  و مزایای مدیران مطابق دستورالعملبرقراری حقوق 

 707 نفر  تهیه لیست پرداخت پاداش جبران خدمت مدیران

 197 نفر  هدیه تولد مدیران

 170 نفر  های آنانبررسی کارکرد ماهانه مدیران و مرخصی

 170 نفر  ارسال پیامک اطالع رسانی

 170 نفر  ارسال دعوتنامه مخصوص مدیران

 011 نفر  مایش مربوط به مدیرانبرگزاری ه

 کیفی - ارائه آمار و اطالعات به سایر حوزه های شهرداری

 170 پست به روز رسانی اطالعات مدیران 

 077 نفر  به روز رسانی ذخیره مرخصی مدیران

 0 عدد تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوطه
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 29-29معاونت شناسايي در سال های  هایفعالیت

 افراد معرفي شده جهت احصاء صالحیت مديريتي و تخصصي  تعداد

 درصدتغییر 29سال  29سال  واحد  عنوان فعالیت

 11 1111 711 نفر افراد معرفی شده جهت مصاحبه مدیریتی

 71 411 011 نفر افراد معرفی شده جهت مصاحبه تخصصی

 09 141 001 نفر ثبت شده در بانک مدیران

 40 104 70 نفر مدیران بکارگیری شده از بانک

 استعداديابي با رويکرد کانون ارزيابي از کارکنان شهرداری

 درصدتغییر 29سال  29سال  واحد اندازه گیری  عنوان

 01- 101 149 نفر بازپاسخ(-آزمون تفکر تحلیلی)واتسون

 7 011 091 نفر کانون

 

 29-29ی هاهای معاونت ارزشیابي در سالفعالیت

 رییدرصدتغ 29سال  29سال  واحد  تعنوان فعالی

 1 790 741 نفر  ارزیابی سالیانه مدیران

 - 740 1 نفر  ارزیابی سه ماهه مدیران )هر دوره(

 7- 441 111 نفر  ارزیابی میدانی

 11- 71 79 نفر  برگزاری دوره آموزشی مهارتی گام )طرح جامع تربیت مدیران فردا(

 - 10 1 نفر  ساعت( 71ی )برگزاری دوره عالی منابع انسان

 - 01 1 نفر  14برگزاری دوره آموزشی تکنیکهای تصمیم گیری جهت مدیران مرتبه 

 111 71 11 نفر  برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب

 - 14 1 نفر  شرکت مدیران حوزه منابع انسانی در کنفرانس منابع انسانی

 



 رداری تهرانسالنامه آماری شه

 هرانسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ت                                                                                                                                         191
 

 ياداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماع

 

 

 29 -29های داد هدايا و تسهیالت توزيع شده در سالتع
 درصدتغییر 29سال  29سال  عنوان

 - - 00111 های ورزش شهروندیتوزیع کارت

 91- 000 7100 های سینمای حوزه هنری جهت کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهرانتوزیع بلیط

 7 09111 01111 ستقل شهرداری تهرانهای ماه مبارک رمضان به کلیه واحدهای غیرمتوزیع حواله

 - - 01111 های دریایی به کلیه واحدهای غیرمستقل و مستقل درخواست کننده شهرداری تهرانهای فرآوردهتوزیع حواله

 - - - های بن البسه به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله

 7 11101 10011 ن شاغل به تحصیل کارکنانالتحریر به فرزنداهای لوازمتوزیع حواله

 - 01411 - های بن کاالهای اساسی به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانتوزیع حواله

 11 00711 01771 توزیع کارت هدیه تولد

 171 117 141 چیهای کانون آموزشی قلمصدور معرفینامه

 - - 094 سه/ماهانهای آموزشگاه عالی آزاد پارصدور معرفینامه

 - - 117 صدورمعرفینامه بهره مندی از تسهیالت موسسه زبان سیمین

 - - 71 توزیع کارت تیزهوشان به کلیه متقاضیان از واحد های مستقل و غیر مستقل

 - - 11111 توزیع بن تخفیف نشریات گاج و گل واژه

 - - - های تخفیف پارک آبی ارمبرگه

 01- 041 091 ه سحرآمیزهای تخفیف قلعبرگه

 0- 01117 01711 توزیع هدایای ویژه )آجیل شب عید() غیر مستقل(

 - - - توزیع کارت های دهکده آبی پارس

 07- 9091 10711 تخفیف %41توزیع بلیط برج میالد 

 1190 1111 141 صدور معرفی نامه لپ تاپ مادیران

 - - - صدور معرفی نامه آموزشگاه شریف

 - - - کارت های متروتوزیع 

 70 4141 0971 توزیع کارت های شهربازی

 11- 1777 4111 توزیع بلیط باغ پرندگان

 04- 0111 1111 توزیع بلیط باغ وحش

 7 4711 4001 صدور معرفینامه شهر فرش

 01 01111 00111 توزیع کارت جامع رفاهی

 1 11111 11111 توزیع نشریات همشهری

 01 7711 1711 شجره طوبی صدور اطالعیه شرکت

 - 711 - صدور معرفی نامه موسسه زبان سفیر

 - 01011 - صدور معرفینامه برای مراکز تفریحی) چیتگر، ژوراسیک پارک و سورتمه(

 - 10111 - صدور معرفیمامه برای کاالی خواب گلریس

 - 1441 - صدور معرفینامه سرای ابریشم

 - 0111 - توزیع کارت سیرک

 - 011 - یک روزه کندلوستور 

 - 011 - تور یک روزه شورمست

 - 111 - تور زنجان

 - 110 - تور دوروزه همدان

 - 1071 - صدور معرفینامه اسنوا

 - 071 - صدور معرفینامه عکاسی بارانه

 - 101 - معرفینامه رستوران اویشن
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 29 -29تورهای رفاه در سال آمارتعداد فعالیت های واحد

 درصد تغییر 29سال  29سال  مقصد درصد تغییر 29سال  29ال س مقصد

 - 1  توچال 01 9111 7411 مشهد مقدس

 11 411 010 سرعین ) هتل رضوان ( -19 701 791 قم و جمکران

 -111 1 011 زریوار 41 1111 1111 کیش

 -111 1 0011 تور یکروزه برج میالد -111 1 740 کاشان

 - 401  دستانکر 11 411 141 مکه مکرمه

 - 171  زنجان - 1 - سوریه

 - 011  رینه و شاهاندشت -00 1111 1111 شمال

 دیزین و آبعلی/ لواسانات
 

 - 011  جنگل الیمستان - 1

 همدان
 

 - 171  کندلوس - 411

 - 171  دریاچه شورمست 00 0111 1911 اصفهان و شیراز

 جماران
 

 - 411  دریاچه لفور) تور ماهیگیری( - 1111

 11 07911 04011 جمع    

 

 29 -29اعطای وام به کارکنان در سال -کمیته رفاهي

 عنوان

 درصد تغییر 29سال  29سال 

 درصدسهم تعداد
 مبلغ

 درصدسهم تعداد
 مبلغ

 مبلغ تعداد
 )به هزار ریال( )به هزارریال(

 - -04 - - 400 1140111 191 719 کمک بالعوض

 - - - - - 01411 17 11 کاالبرگ

 اهدا وام
 - - - - - - 19 07 عقود اسالمی

 - - 411111111   11111 0114111 10 104 قرض الحسنه

 معرفی به سازمان ها وادرات و مناطق

 - 101 07111111 - 191 1111111 117 000 تعاونی اعتبار سازمان نوسازی

 - - - - - - 11 10 اداره کل ایثارگران

 - - - - - - 114 10 و مناطق سایر ادارات

 - - - - - - 171 147 معرفی به کمیته رفاهی

 - - - - - 1101111 1111 1177 جمع

 

 29 -29آمارکمیته رفاهي شهرداری تهران در سال های

 عنوان

 درصد تغییر 29سال  29سال 

 )مبالغ( )تعداد نفرات( )هزار ریال( )نفر( )هزار ریال( )نفر(

 -01 -01 1119117 094 4107017 110 هزینه ازدواج

 -14 -07 0711117 041 0170001 040 هزینه تدفین

 11 1 10717741 7419 9191001 7471 هزینه مهد کودک

 00 7 1104047 7071 4071041 1777 جایزه تحصیلی

 11 1 01171971 11477 00970111 11111 جمع
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 21-29هایدرمان در سالآمار فعالیت تمديد بیمه واحد مددکاری 

 جمع فرزند کارکنان اناث فرزند مطلقه والدين پدريامادر (کمیسیون)تمديد بیمه نتیجه

 111 011 9 071 1 91جمع 

 1010 011 7 971 - 90جمع 

 074 10 0 019 - 90جمع 

 1177 111 1 - 901 91جمع 

 11- 44- 41- - - 91-90درصدتغییر

 007 097 117 017 - 90-90درصد تغییر

 -41 -1 10 -71 - 90-91درصد تغییر 

 

 21-29آمار فعالیت برقراری اولیه بیمه واحد مددکاری درمان در سال های 

 نتیجه کمیسیون

 )برقراری اولیه بیمه(
 فرزند مطلقه پدريامادر)والدين(

فرزند کارکنان 

 اناث
 جمع بیماران خاص خواهر

 001 179 1 11 9 77 91سال 

 471 004 1 91 11 009 90سال 

 101 17 - 7 1 17 90جمع 

 110 07 - 1 1 10 91جمع 

 10 07 - 00 -00 1 91-90درصدتغییر

 040 079 - 1111 174 047 90-90درصد تغییر

 1 -01 - -41 -17 -10 90 -91درصد تغییر

 

 21-29آمار فعالیت صدور دفترچه واحد مددکاری درمان در سال های 

 جمع تجديد دفترچه تمديد دفترچه المثنيصدور  صدورجديد وضعیت

 74911 14910 41110 410 0791 91سال 

 17011 0797 07910 171 1001 90سال 

 11014 14101 01044 101 4104 90جمع 

 07094 07041 7171 011 1197 91جمع 

 11 14- 170 01 004 91-90درصدتغییر

 11 70- 71 11 11- 90-90درصد تغییر

 11 117 19 11 -04 90 -91درصد تغییر

 

 21-29آمار دفاتر ابطالي بیمه شده در سال های 

 درصدتغییر 29سال  29سال  29سال 21سال وضعیت

 -07 140 011 177 147 ابطالی یبمه شده اصلی دفاتر

 0 111 140 971 117 ابطالی بیمه شده تبعی دفتر

 -1 700 771 1171 704 دفاتر ابطالی جمع
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 یشهردار ثارگرانيا اداره کل امور
 

 

 )نفر( 21-29آمار ايثار گران تحت پوشش در سال 

 عنوان
شهدای 

 شهرداری
 آزاده جانباز

آزاده 

و 

 جانباز

مصدومین 

حین 

 خدمت

 رزمنده

فرزند 

 شهید

 شهرداری

فرزند 

شهید 

 غیر

 شهرداری

پدر 

 شهید

همسر 

 شهید

 متوفیان

حین 

 خدمت

 جمع کل

 ايثارگران

 0401 11 1 0 114 101 1100 01 79 1 1019 147 91سال 

 1171 14 1 0 174 101 1917 07 71 0 1191 117 90سال 

 1190 11 7 1 191 101 0100 01 71 0 1117 117 90سال 

 1110 11 7 1 191 100 0101 01 17 0 1117 119 91سال 

 11 7 41 1 01 1 07 7- 9- 41- 1- 1 91-90تغییر درصد

 0 7- 17 41- 0 1- 7 7- 1- 1 1- 1 90-90تغییر درصد

 1- 1 1 1 1 1- 4- 1 11- 1 0- 1 90 -91تغییر درصد

 

 )نفر(29در سال آمار ايثارگران شهرداری تهران

 محل خدمت

شهید
جانباز 
 

آزاده
 

آزاده
-

جانباز
 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ی
فرزندشهیدشهردار

 

رزمنده
 

ی
فرزندشهیدغیرشهردار

 

ت
ن خدم

ي حی
فوت

ت 
ن خدم

صدوم حی
م

 

ل
جمع ک

 

 74 1 1 01 07 4 1 1 0 1 01 1 اری منطقه یکشهرد

 11 1 1 01 10 4 1 1 0 1 19 1 شهرداری منطقه دو

 41 1 1 11 01 1 1 1 0 1 11 1 شهرداری منطقه سه

 71 1 1 17 04 11 1 1 1 1 17 1 شهرداری منطقه چهار

 41 0 1 1 11 11 1 1 1 1 00 1 شهرداری منطقه پنج

 11 1 1 11 04 0 1 1 1 1 10 1 شهرداری منطقه شش

 47 1 1 10 00 0 1 1 1 1 19 1 شهرداری منطقه هفت

 10 1 1 11 17 7 1 1 1 1 00 1 شهرداری منطقه هشت

 17 1 1 11 01 0 1 1 1 1 11 1 شهرداری منطقه نه

 19 1 1 14 01 1 1 1 1 1 10 1 شهرداری منطقه ده

 01 1 1 0 01 0 1 1 1 1 1 1 شهرداری منطقه یازده

 41 1 1 7 07 1 1 1 0 1 17 1 داری منطقه دوازدهشهر

 47 1 1 10 01 0 1 1 1 1 10 1 شهرداری منطقه سیزده

 11 1 1 10 14 1 1 1 1 1 11 1 شهرداری منطقه چهارده

 70 1 1 1 01 7 1 1 1 1 01 1 شهرداری منطقه پانزده

 44 1 1 0 07 1 1 1 1 1 01 1 شهرداری منطقه شانزده

 11 1 1 4 00 1 1 1 1 1 11 1 هفده شهرداری منطقه

 47 1 1 11 00 0 1 1 0 1 01 1 شهرداری منطقه هجده

 01 1 1 1 17 1 1 1 1 1 10 1 شهرداری منطقه نوزده

 14 1 1 7 07 7 1 1 1 1 01 1 شهرداری منطقه بیست

 10 1 1 10 11 1 1 1 1 1 9 1 شهرداری منطقه بیست و یک

 41 1 1 11 11 1 1 1 1 1 10 1 شهرداری منطقه بیست و دو
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 29در سال آمار ايثارگران شهرداری تهران

 محل خدمت

شهید
جانباز 
 

آزاده
 

آزاده
-

جانباز
 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ی
فرزندشهیدشهردار

 

رزمنده
 

ی
فرزندشهیدغیرشهردار

 

ت
ن خدم

ي حی
فوت

ت 
ن خدم

صدوم حی
م

 

ل
جمع ک

 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده صد

 177 1 1 11 0 1 1 1 1 1 0 171 اداره کل امور ایثارگران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل امور بانوان

 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 0 1 اداره کل امور مالی و اموال

 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل برنامه و بودجه

 41 1 1 1 01 0 1 1 0 1 11 1 اداره کل پشتیبانی

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 اداره کل حسابرسی

 00 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 1 اداره کل حقوقی

 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل دفتر شهردار تهران

 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

 11 1 1 0 4 0 1 1 1 1 1 1 اداره کل منابع انسانی

 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 بانک شهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 برج میالد تهران

 40 1 1 1 00 0 1 1 0 1 01 1 حراست کل

 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 دبیر خانه کمیسیون ماده پنج

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 سازمان امالک و مستغالت

 141 1 1 00 19 1 1 1 4 1 11 1 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 01 1 1 10 4 7 1 1 1 1 11 1 سازمان بازرسی شهرداری تهران

 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 گیسازمان بازنشست

 01 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 سازمان بهشت زهرا

 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 سازمان پایانه ها و پارک سوار ها

 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 دمات اجتماعیسازمان خ

 14 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 1 سازمان زیبا سازی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 سازمان عمرانی امور مناطق

 17 1 1 10 7 1 1 1 1 1 04 1 سازمان فرهنگی و هنری

 11 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 اطالعات و ارتباطات سازمان فناوری

 90 1 1 1 47 4 1 1 1 1 09 1 سازمان مدیریت پسماند

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

 71 1 1 1 41 1 1 1 0 1 17 1 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 79 1 1 11 11 1 1 1 1 1 01 1 سازمان میادین میوه و تره بار

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سازمان نوسازی

 01 1 1 0 10 0 1 1 1 1 10 1 سازمان ورزش

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ستاد طرح تکریم مردم

 117 0 1 01 091 0 1 1 7 1 100 1 شرکت بهره برداری مترو
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 29در سال آمار ايثارگران شهرداری تهران

 محل خدمت

شهید
جانباز 
 

آزاده
 

آزاده
-

جانباز
 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ی
فرزندشهیدشهردار

 

رزمنده
 

ی
فرزندشهیدغیرشهردار

 

ت
ن خدم

ي حی
فوت

ت 
ن خدم

صدوم حی
م

 

ل
جمع ک

 

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت پیام رسا

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت تعاونی شهریار

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت خدمات اداری شهر

 71 1 1 10 11 1 1 1 1 1 01 1 شرکت خدماتی کاالی شهروند

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت خودرو سرویس شهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 شرکت سرمایه گذاری شهر

 19 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1 شرکت شهر سالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت شهربان و حریم بان

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 شرکت عرف ایران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شهرشرکت عمران و تولیدات 

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت کنترل ترافیک تهران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شرکت کنترل کیفیت هوا

 17 1 1 0 01 1 1 1 1 1 01 1 شرکت مترو

 740 1 1 17 141 4 1 1 9 1 171 1 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 41 1 1 1 07 1 1 1 1 1 11 1 شرکت همشهری

 07 1 1 1 9 1 1 1 1 1 10 1 شورای اسالمی شهر تهران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صندوق ذخیره کارکنان شهرداری

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مرکز ارتباطات و امور بین الملل

 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مرکز مقاومت بسیج

 17 1 1 7 0 1 1 1 1 1 7 1 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت توسعه منابع انسانی

 11 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 معاونت خدمات شهری

 01 1 1 7 4 0 1 1 1 1 1 1 معاونت شهرسازی و معماری

 11 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 معاونت فنی و عمرانی

 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 معاونت مالی و اقتصاد شهری

 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 معاونت هماهنگی و امور مناطق

 01 1 1 1 11 1 1 1 0 1 10 1 یج فرهنگ ایثار و شهادتموزه دفاع مقدس و ترو

 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 هسته گزینش

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 یگان حفاظت شهرداری تهران

 0947 1 1 197 0107 101 7 1 10 0 1141 171 جمع کل
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 اداره کل برنامه ريزی و آموزش
 

 

 29گانه در سال  99عملکرد آموزش مناطق 

 سرانه آموزشي نفر ساعت تعداد پرسنل آموزش ديده طقهمن
 هزينه اعتبار ابالغي

دوره های آموزشي 

 عمومي رايانه

 تعداددوره عمومي )هزارريال( )هزارريال(

1 1110 01111 00 1701411141 1719141141 1 

0 1711 01791 11 1011111111 1017411111 1 

0 1171 07177 10 770771711 747090711 1 

1 0147 10774 09 1901491011 1901491011 11 

4 1777 11199 07 1711111111 1711111111 7 

1 1119 09010 11 1019717171 1010717171 0 

7 1111 01717 01 797140111 711071111 4 

7 1107 00117 01 1104911111 917177111 1 

9 907 14191 00 711907411 711907411 7 

11 991 00141 11 119111111 119111111 1 

11 1111 01019 11 1119140141 1119140141 1 

10 1091 01110 00 1041111111 1147141044 7 

10 1410 04004 09 1111111111 979409741 11 

11 1104 00040 07 1117711107 1100711107 0 

14 0011 11191 14 1017971111 1017971111 7 

11 1119 00041 01 1141144111 1111441111 4 

17 770 00107 10 771111111 771111111 1 

17 1197 07447 00 771719111 714119111 4 

19 1111 01419 09 411100007 447701107 7 

01 1017 04011 00 1000970011 1107110441 1 

01 994 17147 09 1010410411 1171911411 9 

00 1177 07101 11 1001111111 1001111111 1 

 109 00711701071 04009177104 0774 491411 01117 جمع
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 29شرکت ها در سال   -ها سازمان -های ستادی عملکرد آموزش واحد

 سرانه آموزشي نفر ساعت تعداد پرسنل آموزش ديده محل خدمت

 04 11171 077 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 01 4111 014 معاونت اجتماعی

 04 00177 0119 ت مالیمعاون

 01 7401 711 معاونت شهرسازی

 01 071 01 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا

 04 1911 111 معاونت منابع انسانی

 01 0111 171 معاونت خدمات شهری

 01 0101 101 اداره کل حقوقی

 14 1007 111 اداره کل سالمت

 04 011 01 یراناداره کل ارزشیابی و کارگزینی مد

 01 407 00 اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت

 01 4771 171 اداره کل امور بانوان

 04 1111 000 اداره کل ایثارگران

 01 1111 40 اداره کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

 11 001 11 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

 04 017 07 اداره کل حسابرسی

 01 0417 111 اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

 01 011 07 مدیریت آموزش

 01 1101 171 شورای اسالمی شهر تهران

 01 117 71 ستاد ارتقا سالمت اداری

 01 1470 111 ستاد توانمند سازی

 01 191 00 مرکز ارتباطات و امور بین الملل

 01 0401 114 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

 01 19117 1010 سازمان بازرسی

 04 0041 010 سازمان بازنشستگی

 01 1117 101 سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران

 04 7794 107 سازمان عمرانی مناطق

 01 0110 191 سازمان پایانه های مسافربری

 01 0011 117 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

 04 0041 011 و تره بارسازمان مدیریت میادین میوه 

 4 11 1 سازمان نوسازی

 01 4101 010 شرکت شهر سالم

 01 1911 109 حراست کل

 01 104019 7011 جمع

 

 21-29بودجه آموزش پرسنل شهرداری در سال های 

 درصدتغییر 29سال  29سال  29سال 21سال  عنوان

 بودجه تخصیص داده شده به آموزش پرسنل )میلیون ریال(

 47 74111 17711 11141 10901 مصوب

       11101 11901 محقق
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 29همايش های برگزار شده در سال 

 نفر ساعت کنندگانتعداد شرکت مدت دوره عنوان دوره رديف

 401 17 7 چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی  1

 1011 71 11 کنفرانس ملی مدیریت ومهندسی سیالب  0

 0111 109 11 کنفرانس توسعه منابع انسانی  یازدهمین 0

 711 41 11 ممیزان وارزیابان سیستم های مدیریتی 1

 0117 197 11 اولین کنفرانس مدیریت شهری  4

 1401 179 01 مدیریت کالنشهر  بارویکرد محیط زیست  1

 0111 141 11 کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش ومدیریت هزینه  7

 17 17 1 براقتصاد ایران  91انتخابات اسفند پیامد های  7

 1177 10 01 اجالس ملی صنعت ساختمان  9

 100 41 7 کنفرانس ملی مدیریت دولتی  بامحور خط مشی گذاری عمومی  11

 711 41 11 دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ وگروه شرکت ها 11

 911 49 11 پنجمین کنفرانس منطقه ای  تغییر اقلیم  10

 011 14 7 مدیریت زمان  10

 1100 17 01 دومین سمینار تخصصی طراحی شهری پایدار بارویکرد حفاظت وساماندهی  11

 911 11 11 مدیریت پروژه  14

 1010 70 11 سومین کنفرانس ملی آموزش وتوسعه سرمایه انسانی 11

 111 44 7 برگزاری مناقصات وفرایند رسیدگی به شکایات درآن  17

 1711 011 11 همایش ساماندهی فضاواداره بهینه شهر تهران  17

 07977 1710 017  جمع
 

 29-29آموزش های بلند مدت در سال های 

 )نفر(29سال )نفر(29سال )نفر(29سال رشته تحصیلي–مقطع  عنوان

 پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد
 –محیط زیست – دولتی –بازرگانی  –رسانه –اجرایی  –مدیریت )شهری 

MBA ) 
14     

 )دانشگاه پیام نور(

     10 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

     14 عمران

     0 مهندسی کشاورزی

     0 معماری

     00 سایر رشته ها

     171 جمع

 بورسیه شوندگان مقطع کارشناسی ارشد

     17 طبیعی(–روستایی  –جغرافیا )برنامه ریزی شهری 

 –اجرایی  –دولتی  –امور فرهنگی  -محیط زیست  -مدیریت )امور شهری 

 تکنولوژی( –کارآفرینی 
01     

     01 سایر رشته ها

     74 جمع

 بورسیه شوندگان در مقطع دکتری

 0 1 1 مدیریت محیط زیست

 0 1 1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 0 1 1 کشاورزی

 1 1 1 سانیمدیریت گرایش منابع ان

 1 4 7 سایر

 10 1 9 جمع

وام گیرندگان مقاطع تحصیلی دکتری و 

 کارشناسی ارشد

 1 0 11 دکتری

   04 171 کارشناسی ارشد
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 ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداریاداره 
 

 

 29سال ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری عملکرد اداره آمار 

 29سال  29سال  احد و عنوان فعالیت 

 1 1 عدد و انعقاد قرارداد با مجری« فاز دومسنجش میزان سالمت و فساد اداری»تصویب پروژه 

 1 1 عدد در کمیته پژوهشی معاونت توسعه منابع انسانی« تدوین نقشه راه سالمت اداری شهرداری تهران»تصویب اجرای پروژه 

 1 1 عدد در کمیته پژوهشی معاونت توسعه منابع انسانی« گویی شهرداری تهرانتدوین نظام جامع پاسخ»تصویب اجرای پروژه 

 0 0 جلسه جلسات اعضای اصلی ستاد

 0 1 جلسه جلسات کمیته پیشگیری

 1 1 جلسه جلسات کمیته مقابله با فساد

 1 1 عدد یزه مدیریتکسب عنوان سازمان برتر در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی براساس ارزیابی میدانی دبیرخانه جا

 

 29شرکت در همايش های برگزار شده مربوط به ستاد ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری سال 

 مدت دوره عنوان دوره
تعداد شرکت 

 کنندگان

 11 7 دوره آموزشی آشنایی با انواع مدلهای ارتقاء سالمت اداری و کاهش فساد اداری

 11 7  های کنترل و نظارت در حراستشدوره آموزشی آشنایی با اصول و رو

 11 7  های کنترل و نظارت در بازرسیدوره آموزشی آشنایی با اصول و روش

 11 7 دوره آموزشی شفافیت و سالمت اداری

 11 7  های کنترل و نظارت در حراستدوره آموزشی آشنایی با روش
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 نتهرا یشهردار يبازنشستگ سازمان

 

 

 نفر()21-29در سال هایمحل خدمت  نيبر اساس آخر نیو موظفتعداد بازنشستگان 
 درصد تغییر 29سال  29سال 29سال  21سال  عنوان

 بازنشستگان

 7 1479 1110 4701 4171 شهرداری تهران

 0- 1170 1199 1171 1177 شرکت واحد

 19- 41 17 71 71 رسمی تبدیلی

 0- 101 101 109 117 رسمی کشوری

 1 7744 7110 7107 1790 جمع

 7- 474 1 0 0 درصد تغییر

 موظفین

 7 1017 1100 1171 1110 شهرداری تهران

 4 417 401 417 197 شرکت واحد

 14 71 10 41 41 رسمی تبدیلی

 14- 107 741 107 197 رسمی کشوری

 1 0111 0171 0011 0077 جمع

 110- 170- 9 -1 7 درصد تغییر

 جمع کل
 1 11019 9910 9079 9171 جمع کل

 11- 171 7 0 1 درصد تغییر

تعداد کل بازنشستگان و موظفین در 

 پایان سال به تفکیک جنسیت

 1 7794 7104 7991 7111 مرد

 0 1401 1177 1097 1119 زن

 

 21-29ي در سال هایافتيتحت پوشش و کسور در نیشاغل

 عنوان
 درصدتغییر 29سال  29سال 29سال 21سال

 تکمیلی جاری تکمیلی جاری تکمیلی جاری تکمیلی جاری یتکمیل جاری

 0- 0- 11117 11117 11794 11794 11170 11170 9177 9177 تعداد شاغلین )نفر(

 کل کسور ساالنه
011017 111017 119141 014111 474144 007107 1177149 071191 110 11 

 )میلیون ریال (

میانگین کسور 

 ماهانه )ریال(

سهم 

 کارمند
477911 110417 717047 400701 1171011 701114 1090444 994091 19 19 

سهم 

 کارفرما
1147701 707111 1191711 1117140 0010401 1170009 0777119 1991790 19 19 

 19 19 0971177 1171111 0419711 0410770 1111179 0010171 1011401 1701709 جمع

 

 (الير ونیلیمبالغ به م)29-29در سال های  يافتيبا کسور در يپرداخت یايمزاحقوق و  نهيهز سهيمقا

 عنوان
 درصدتغییر  29سال  29سال 29سال

 تکمیلی جاری تکمیلی جاری تکمیلی جاری جاری جاری

 71 19 01171 0071011 17710 1111704 7714 1014711 هزینه حقوق و مزایا

 11 110 071191 1177149 007107 474144 014111 119141 کسور دریافتی

 10 17 014100 1190710- 019001 1111071- 197011 111441- تفاوت

 49 07- 1719 0711 1711 0771 1711 1797 نسبت حقوق به کسور
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 (الير ونیلیمبالغ به م)21-29وضعیت پرداخت وام به بازنشستگان در سال های 

 عنوان

 تغییردرصد  29سال  29سال 29سال  21سال 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 10 10 44170 1941 19071 1701 01114 1477 41999 0119 پرداخت وام به بازنشستگان

 04 07 10000 111 9711 007 9111 041 17911 141 پرداخت وام به موظفین

صدور گواهی حقوق و تعهد 

 کسراقساط
0707 - 0190 - 0911 - 1147 - 1 - 

 

 21-29عملکرد رفاهي سازمان در سال های 
 درصد تغییر 29سال  29سال 29سال  21سال  فعالیت عنوان

اعزام بازنشستگان و موظفین به مشهد مقدس و جزیره کیش از طریق 

 تورهای سازمان)نفر(
4114 9411 7000 11100 09 

 171 1001 000 410 741 (اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس )نفر

 1 10 10 10 10 پرداخت یارانه نقدی)دوره(

 1 1 1 4 1 ارسال سبد کاال)دوره(

هزینه های تحصیلی فرزندان بازنشستگان و موظفین)جایزه تحصیلی و 

 لوازم التحریر()نفر(
0711 0711 0111 0111 -11 

 1 1 1 1 1 داد(برگزاری مراسم به مناسبت روززن )ویژه بانوان بازنشسته()تع

 1 شارژ کارت رفاهی شارژ کارت رفاهی 1097 1111 تهیه توزیع کارت های ورزش شهروندی)تعداد(

 17- 74 91 109 97 عیادت از بازنشستگان)مورد(

 01- 10 17 10 10 بررسی طرح حمایتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفین)نفر(

 1 1 1 1 01 اعزام بازنشستگان به مکه معظمه)نفر(

معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفین به اداره کل رفاه جهت بهره 

 مندی از خدمات درمانی)نفر(
017 041 004 101 79 

 

 29در سال  يسازمان صندوق بازنشستگ یپروژه ها ستیل

 عنوان پروژه

 حجم فعالیت واقعي
هزينه انجام 

 شده
درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 کاربری
منطقه 

 وقوع
 )میلیون ریال( مساحت )مترمربع( تاریخ پایان یخ شروعتار

بازسازی و توسعه مجموعه متل 

 (B.O.Tشیان)
 1 رفاهی-پذیرایی 111 10717 0111 1091 1091

 1071 مجتمع الغدیر)گالبدره(
درحال 

 اجراء
17111 1011740 11 

پارکینگ 

-طبقاتی

-تجاری

 رهنگیف

1 

 1091 مجتمع اداری خیابان یزدان پناه
درحال 

 اجراء
 0 اداری 09 001004 14111
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 شهر یشرکت خدمات ادار

 

 

 29های شرکت خدمات اداری شهر در سال اهم فعالیت

 عنوان فعالیت 

 مرکز هزینه. 117در فقره قرارداد  00111فقره قرارداد تامین نیروی انسانی با شهرداری تهران، تنظیم و مبادله حدوداً  01تامین و نگهداشت نیروی انسانی شامل عقد   −

 هزار نفر، دریافت و اعمال اثرات ناشی از آن.11بررسی و انجام هماهنگی های الزم با هیات مرکزی گزینش برای ارزشیابی عملکرد کارکنان بالغ بر  −

 نده مدیران تحت پوشش.فقره از پرو 00نفر مدیر جدید، تکمیل و رفع نواقص مدارک و استعالم مدارک تحصیلی  44جذب، بکارگیری و انتصاب  −

 نفر. 017نفر و تغییر وضعیت  011فقره حق جذب، صدور ابالغیه قطع همکاری برای  019فقره ارتقا گروه،  0979اعمال و صدور قرارداد برای  −

فقره کمیسیون پزشکی  011ای، ارجاع فقره مفاصا حساب بیمه  07فقره تجمیع سوابق بیمه شدگان، دریافت  1111دفترچه درمانی،  04111تعویض و تمدید بالغ بر  −

سابقه بیمه ای و سایر اقدامات مستمر  111فقره کد کارگاهی، دریافت و بارگذاری اطالعات  07فقره کفالت والدین، دریافت  01ماه و زایمان، 0برای استعالجی باالی 

 ماهانه.

 

 29پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در سال

 قرارداد واحد طرف

 نوع قرارداد سیت کارکنانجن

 زن مرد
 سـاعتي و حق

 الزحمه ای
 جمع کارمندی جمع کارگری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99717 4170 1704 19 1717 11 07701 1411 70771 1110 مناطق

 90771 1711 1774 00 1711 71 01740 474 17717 1019 ادارات ستادی

 97711 7171 1771 41 1701 91 07700 0174 71717 4041 ع مناطق و ادارات ستادیجم

 79701 1117 01701 019 1707 4 04711 009 71701 970 هاسازمان

 09771 111 7711 01 41710 110 04707 71 71770 017 شورای شهر

 91774 111 0701 11 1771 1 17707 004 40770 041 شرکتها

و شرکت ها و شورای  جمع سازمان ها

 شهر
1111 19710 101 01747 140 7700 011 11711 1117 77711 

 90711 7710 0777 044 0749 010 07770 0719 71717 1191 91جمع کل 

 91711 7901 1701 091 1701 110 07741 0190 71711 1711 90جمع کل 

 171- 171- 1171- 1171- 11477 11471 171 171 171- 177- 90-91درصد تغییر
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 29پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر به تفکیک مدرک تحصیلي در سال

 واحد طرف قرارداد

 جمع کل نیروهای مدرک تحصیلي

 جاری دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم

 صددر تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1749 4410 1700 10 9711 417 17707 0117 19791 1194 00711 1017 1710 00 مناطق

 1719 1701 1774 00 11707 097 11711 717 17711 010 11717 011 1771 01 ادارات ستادی

 1777 7001 1711 11 11710 714 17714 0141 19700 1117 01717 1441 1771 41 جمع مناطق و ادارات ستادی

 1711 1001 1797 10 9777 109 11717 111 11714 111 17744 014 10717 171 هازمانسا

 1710 077 1711 17 04707 71 09704 119 7701 00 14740 10 4710 14 شورای شهر

 1714 171 0701 11 1770 00 14771 017 10701 10 01711 110 1779 9 شرکتها

 1700 0171 1797 11 11711 001 14707 911 11719 000 01777 101 9744 197 جمع سازمان ها و شرکت ها و شوا

 1711 9111 1791 74 11710 1111 11771 1094 17714 1111 01719 1970 0717 040 جمع کل

  توضیحات:

  مرکز )واحد محل خدمت( است. 117پراکندگی نیروهای شاغل در 

  رؤسای نواحی است.درصد کل  01نفر معادل  07رؤسای نواحی تحت پوشش شرکت 

  درصد کل مدیران مشمول نظام پرداخت مدیران می باشد. 01/9نفر معادل  117مدیران میانی و ارشد تحت پوشش 

  نفر رزمندگان گرامی می باشند. 111نفر جانبازان معزز و  110نفر فرزندان گرامی شاهد،  01نفر شامل :  091ایثارگران تحت پوشش 

  نفر زن( 11نفر مرد و  71نفر نیز عضو گردان عاشورا یا گردان الزهرا می باشند. ) 71پوشش تعداد از کل نیروهای تحت 

 

 29-29تغییرات پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداری شهر در سال های 

 تحصیالت

 29سال  29سال  29سال

ش در  29تغییرات سال 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

اسفند 
29

 

ن 
ل فروردي

ض
تفا

21
 

و اسف
ند 

29
 

ش در  29تغییرات سال 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

اسفند 
29

 

ن 
ل فروردي

ض
تفا

21
 

و اسفند 
29

 

ش در  29تغییرات سال 
ت پوش

ی تح
تعداد نیروها

اسفند 
29

 

ن 
ل فروردي

ض
تفا

29
 

و اسفند 
29

 

 خروجی ورودی

تغییر 

مدرک 

 تحصیلی

 خروجی ورودی

تغییر 

مدرک 

 تحصیلی

 خروجی ورودی

تغییر 

مدرک 

 یتحصیل

 007- 040 7- 41 0 -170 011 -01 71 7 -411 094 -49 40 17 زیردیپلم

 1910- 1970 019- 104 01 -1191 0094 -017 004 19 -747 0119 -191 414 111 دیپلم

 741- 1111 101- 44 17 -091 0110 -11 001 00 701 0077 001 114 119 فوق دیپلم

 111- 1094 400 141 017 -1000 0711 071 700 101 -011 1100 111 1401 117 لیسانس

فوق 

 لیسانس
117 101 174 719 09 10 011 114 744 171- 100 17 001 1111 114 

 0- 74 1 14 07 -19 17 9 01 9 19 71 9 01 11 دکترا

 0404- 9111 1 110 101 -0410 9100 1 1100 041 -797 11719 1 0977 711 جمع
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 شرکت شهر سالم

 

 

 21-29 یهات اورژانس سالتعداد خدما
 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال 21سال  21سال زمان

 99 9170 1747 4707 1100 0719 ماهه اولسه

 119 11101 1107 7147 1171 1147 ماهه دومسه

 011 10711 1117 1440 4019 0747 ماهه سومسه

 17 9040 7904 7111 7141 0711 ماهه چهارمسه

 117 17171 00447 01747 00770 11797 جمع

 

 21-29های هاسالمراجعات به واحد کمیسیون تعداد

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال 21سال  21سال کمیسیون نوع

 00- 979 1071 1100 911 711 استعالجی

 01 1071 1144 1114 1010 1141 پزشکی

 1 0049 0001 0417 0110 1711 جمع

 

 21-29هایبستری صادره سال هایمعرفینامه

  درصد تغییر 29سال  29سال  29سال 21سال  21سال  صادره معرفینامه

 1 11971 11041 01407 04191 00901 نامه صادرهتعدادکل معرفی

 7 7107 7179 1111 1010 1111 نامه بستری صادرهتعدا کل معرفی

 1 09009 07070 01407 07717 01701 نامه سرپایی صادرهتعداد کل معرفی

 11 1770 1101 4044 4411 4091 های خصوصیتعداد موارد بستری در بیمارستان

 7- 714 910 744 717 710 های دولتیتعداد موارد بستری در بیمارستان

 1 01901 01117 19117 19404 17411 مجموع روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 4 17171 11711 11177 11017 14011 های خصوصیرستانمجموع روزهای بستری در بیما

 1 0047 0011 0701 0017 0001 های دولتیمجموع روزهای بستری در بیمارستان

 9- 0771 0 0 0 1 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 10- 0711 0 0 0 0 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی

 04 0771 0 1 1 1 لتیمتوسط روزهای بستری در بخش دو

 9- 0117 0997 1191 4001 4407 آمده از بیماران بستریهای به عملتعداد عیادت

 

 29-29یهاقرارداد سال یهاطرف کیدرمان به تفک نهيهز سهيمقا

 نوع خدمات

 درصدتغییر 29سال  29سال  29سال

 هزینه
 به کل هزینه نسبت

 هزینه
 به کل هزینه نسبت

 هزینه
 هزینه به کل هزینه نسبت

 (الی)ر (الی)ر )ریال(

 04 04 001471011111 01 019101171471 00 110741017479 بستری

 11 19 170117709111 01 147117141017 00 114111771910 سرپایی

 04 17 171119700111 17 109111117140 17 74177197004 داروخانه

 11 10 101949777111 14 114007711179 17 74010791907 دندانپزشکی

 19 7 17117794111 7 41171111991 7 04074117111 آزمایشگاه

 17 1 47191714111 1 19011171709 1 01101417999 تصویربرداری

 01 111 910147110111 111 777141017079 111 411119190790 جمع
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 21-29های منعقده در بخش درمان غیرمستقیم سال قراردادهای
 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال 21سال  21سال قرارداد طرف

 0- 010 001 041 111 099 پزشکان متخصص

 01- 111 101 101 110 117 دندانپزشکان عمومی

 091 147 00 41 17 17 دندانپزشکان متخصص

 11 00 19 00 01 01 مراکز جراحی محدود

 11 110 90 110 110 101 بیمارستان

 17 01 00 01 01 01 ایهسته پزشکی

 1- 174 177 011 191 190 آزمایشگاه

 1- 71 74 71 79 77 رادیولوژی

 17 71 11 14 11 71 فیزیوتراپی

 1- 091 111 101 110 070 داروخانه

 11 109 100 101 111 119 درمانگاه

 1 1479 1477 1701 1741 1771 جمع

 

 29-29در سال های  ای مراجعین شرکت شهرسالم آمار مقايسه

 نام خدمت
 درصد تغییر 29سال  29سال 

 هزار ريال((درآمد تعداد)نفر( درآمد )هزار ريال( تعداد)نفر( درآمد )هزار ريال( تعداد)نفر(

 01 7 11111111 114701 19710111 071090 پزشک عمومی ویزیت

 11 1- 74071171 001749 17010111 007170 پزشک متخصص ویزیت

 10 14 14471190 40179 9111111 01117 پزشک فوق تخصص تویزی

 07 4- 117191041 147170 111070111 111901 عمومی دندانپزشکان

 00 71- 101900710 11411 97914111 74101 متخصص دندانپزشکان

 09- 01- 741710 01117 1110111 11404 خانواده بهداشت

 - 1- 1 11704 1 14717 واکسیناسیون

 01 4 11440174 107791 10479111 111711 یقاتتزر

 11 10- 11117711 11711 1941111 17971 سرپایی جراحی

 17 0- 4090177 01041 0171111 00007 قلب نوار

 11 7- 0111019 0491 0041111 0711  ورزش تست

 09 4- 14479717 9177 11009111 9471 اکوکاردیوگرافی

 - - 1111 4 1 1 هولتر

 111 11- 717911 111 011111 411 مغز نوار

 01 11- 4117047 17041 1110111 01041 ادیومتری

 09 11- 1790100 11171 1770111 14191 اپتومتری

 11- 00- 0077111 0111 0779111 4171 اعتیاد ترک

 0090 1900 0490077 11710 111111 401 اسپیرومتری

 17 7 1170711 0049 917111 0104 خانواده مشاور

 17 4 1017709 7491 747111 7011 تغذیه مشاور

 17 1 1111171 1144 790111 0711 درمانی گفتار

 11- 04 1141119 171707 1000111 109701 و تجهیزات دارو

 17 00- 10119719 71141 04144111 117117 فیزیوتراپی

 07 17 101747971 170117 99091111 147171 و سونوگرافی رادیولوژی

 01 191 79040017 1101771 71011111 110110 آزمایشگاه

 111- 111- 1 1 7007111 01141 سایر

 07 11 710077917 0114794 490077111 0171444 جمع
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 21-29شرکت شهر سالم در سال های   های آمار فعالیت

 29سال  29سال 29سال 21سال 21سال فعالیت
درصد 

 تغییر

 19 0144114 0111704 1911114 0100019 1911141 تحت پوشش )نفر( کز درمانیتعداد مراجعات به مرا

 14 010141 007401 117147 71711 40071 ارزش خدمات پاراکلینکی مراکز ) میلیون ریال(

 1 071101 011740 000171 001070 111101 ارزش خدمات کلینکی مراکز ) میلیون ریال(

 7 790 700 717 440 191 داری ) نفر(تعداد بیماران خاص تحت پوشش شهر

 0 117191 114991 17700 17171 01411 هزینه بیماران خاص تحت پوشش شهرداری ) میلیون ریال(

 1 09009 07070 01407 07717 01701 تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران سرپایی ) عدد(

 7 7107 7179 1111 1010 1111 (تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران بستری ) عدد

 104 7407 0101 0717 1114 7119 (چکاب کارگران شرکت پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز)نفر

 41- 7007 11101 7011 4109 0001 )نفر(قرارداد چکاب کارمندان رسمی و کارکنان سازمان ها و شرکت های طرف

 - 1 1 1 1 1 )تاکسیرانی ) نفر پوشش سازمان چکاب رانندگان معرفی شده از سوی شرکت های تحت

پیمانکاری فضای سبز  ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های

 )دوره(
1 0 0 0 0 1 

 - 0 دوره0 دوره0 دوره0 دوره1 مبارزه با موش ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی مجریان عملیات

پیمانکاری خدمات  اس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت هایارزیابی وضعیت لب

 )دوره(شهر
1 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 )زباله ها)دوره نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه

 1 0 0 0 0 1 )دوره( و روب نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه رفت

 44- 00 19 10 7 09 )نفر (حوادث ناشی از کارتعداد 

 117 17171 00447 01747 00770 11797 ر(خدمات ارائه شده توسط اورژانس ) نف

 

 29فعالیت های واحد آموزش و پژوهش در سال های 
 تعداد نفر ساعت ساعت آموزشي تعداد فراگیران دوره آموزشي نام

 111 7 01 اسپیرومتری

HIS 114 7 711 

ICDL1 411 11 11 غیرحضوری 

ICDL0 1401 14 01 غیرحضوری 

ICDL0 1094 14 01 حضوری 

Icdl01041 14 01 حضوری 

 111 7 41 91مشتری مداری 

 171 11 01 مبارزه با آفات گیاهان

 111 11 11 قوانین و مقررات اداری

 1011 01 11 تکمیل چرخه مدیریت

 001 7 11 هامدیریت بحران در مراکز درمانی و فوریت 

 11 00 0 تدوین پیش نویس لوایح

 111 41 7 نگهداری از مواد و تجهیزات دندانپزشکی

 011 01 7 اصول بازرسی و نظارت فنی و کنترل کیفی بر مراکز درمانی

 701 01 01 آمار حیاتی

 701 11 10 روانشناسی بیمار

ICDL0 701 11 14 غیرحضوری 

 11 11 1 ( ه تعالیآموزش و توسعه کارکنان ) جایز

 11 11 1 همایش جایزه تعالی آموزش

 1091 01 01 همایش پزشک خانواده

 10117 474 111 جمع
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 مرکز بهداشت

  گروه بهداشت و ايمني

 29-29گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 1 11 11 11 (ه ) برنامهپذیرفتهای انجام تعداد برنامه

 00 0011 0701 0010 (گرفته ) موردهای صورت بازرسی

 1 070040 071010 071771 (شده ) آیتم های ارزیابیتعداد آیتم

 11 111 011 010 (شده )مکاتبههای ارسال تعداد گزارش

 

 گروه بهداشت محیط

 29-29گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 درصد تغییر 29سال  29سال  29سال عنوان

 01 10 11 11 (پذیرفته ) برنامههای انجامتعداد برنامه

 11- 0177 0471 0710 (مورد بازرسی)گرفتههای صورتمجموع بازرسی

 11 197141 177710 149111 (مورد )شدههای ارزیابیتعداد آیتم

 0 111 491 100 د(شده) مورهای ارسالتعداد گزارش

 09- 1140 1177 1710 (ها) موردبرداری از آب پارکتعداد کل نمونه

 01- 11401 11047 19091 (تعداد موارد سنجش) پارامتر

 

 گروه طب کار

 29-29گرفته در سال های های انجامنتايج فعالیت

 تغییر درصد 29سال  29سال  عنوان

 01- 14714 19741 د) نفر(اند کل افراد که چکاپ شدهتعدا

 4 7407 7177 ر(های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز) نفکارگران شرکت

 07- 7007 11110 )نفر(های طرف قراردادها و شرکتکارمندان رسمی و کارکنان سازمان

 1 7401 7011 فقره(تعداد کل کارت تناسب صادرشده) 
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 29ترلي مرکز در سال خالصه نتايج برنامه های نظارتي کن

 عنوان برنامه
 تعداد

 دوره

 حجم

 عملیات
 واحد

 امتیاز

کسب 

 شده

وضعیت 

 ارزشیابي
  درصدتغییر

 1 متوسط 10 محل دوره 101 0 ضوابط بهداشت وایمنی محلهای اسکان کارگری ارزیابی

 4 متوسط 70 مورد اکیپ 71 0 (بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )مکانیزه برنامه

 1 متوسط 70 نفرکارگر 1401 0 (بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )غیر مکانیزه مهبرنا

 0 متوسط 71 مورد اکیپ 074 0 (بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )مکانیزه برنامه

 -7 طمتوس 11 مورد اکیپ 94 0 (بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )غیر مکانیزه برنامه

 1 متوسط 70 نفرکارگر 0701 0 (بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )خدمات شهری برنامه

کیپ های مبارزه با )ا  بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی برنامه

 (موش
 ـ خوب 94 نفرکارگر 041 0

 ـ متوسط 71 نفرکارگر 0401 0 (بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )فضای سبز برنامه

 1 متوسط 77 ایستگاه دوره 11 0 ضوابط بهداشت و ایمنی ایستگاههای خدمات شهری کنترل

ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات  برنامه

 شهری پارکها
 1 متوسط 74 پارک دوره 417 0

 1 متوسط 74 سرویس دوره 491 0 رکها و معابرنظارت بهداشتی بر سرویس های بهداشتی پا برنامه

 0 نامناسب 71 پارک دوره 771 0 ارزیابی تابلوهای آب پارکها برنامه

 0 متوسط 71 پارک دوره 140 1 (ارزیابی روشنایی و ایمنی پارکها و فضای سبز شهر تهران )در شب برنامه

 4 متوسط 71 مورد محل 4 1 در پارکها ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی محل نگهداری حیوانات برنامه

 19 ـ ـ جلسه 00 مستمر تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار برنامه

 117 ـ ـ جلسه 109 مستمر آموزش بهداشت برنامه

 -44 ـ ـ مورد حادثه 00 مستمر ثبت وپیگیری حوادث ناشی از کار برنامه

 -01 ـ ـ نفرچکاپ 14714 مستمر بهداشتیتشکیل شناسنامه سالمتی وتکمیل پرونده  برنامه

 1140 0 پایش سالمت آب برنامه
مورد نمونه 

 برداری
 -09 ـ ـ

 ـ متوسط 70 پارک 1 1 کنترل بهداشت و ایمنی عملیات سمپاشی پارکها و فضای سبز برنامه

کنترل ضوابط بهداشت و ایمنی محل های پخت و توزیع غذا در اماکن  برنامه

 تهران یوابسته به شهردار
 ـ متوسط 71 مورد محل 01 1

 ـ متوسط 71 مورد محل 197 1 ساختمان شهرداری تهران آبدارخانه در ارزیابی بهداشت و ایمنی برنامه

شنا در اماکن وابسته به  استخرهای  ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی برنامه

 شهرداری تهران
 ـ متوسط 91 مورد محل 11 1
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 اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

 

 
ها و تعداد بازديدها و تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده توسط اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان های تحويل موقت و قطعی،آمارپروژه

 44مناطق در سال

منطقه
 

ت
ل موق

حوي
تعداد پروژه ت

 

ل
صد به ك

در
 

ل 
حوي

ل ت
مبلغ ك

ت
موق

 

صد
در

 
ل

به ك
 

ی
ل قطع

حوي
تعداد  پروژه  ت

 

ل
صد به ك

در
 

ل 
حوي

ل ت
مبلغ ك

ی
قطع

 

ل
صد به ك

در
 

ی منعقده 
ل قراردادها

تعداد ك

ق
درمناط

ل 
صد به ك

در
 

ل قرارداد ها
مبلغ ك

 
ن ريال(

)ميليو
 

ل
صد به ك

در
 

 )ميليون ريال( )ميليون ريال(

1 48 9 871474 4 77 4 771777 7 187 8 1471777 17 

7 117 11 1179887 17 47 7 741774 7 747 11 1111777 7 

7 77 7 471974 11 79 4 787819 4 178 8 1784771 11 

8 77 8 171887 7 78 8 48878 7 178 4 884177 7 

4 47 7 847777 4 47 7 197744 8 777 4 471144 8 

7 74 8 789117 7 81 4 178747 7 181 8 774778 7 

7 78 7 717497 8 74 8 779887 4 117 7 787948 4 

4 78 7 777874 7 77 7 177777 7 744 7 719784 7 

9 77 7 197148 7 11 1 174741 7 77 7 177778 7 

11 78 8 888481 4 77 7 187771 7 174 8 719771 1 

11 71 7 111914 1 87 4 147777 7 177 4 747149 7 

17 74 7 747197 7 78 7 181871 7 177 8 777714 4 

17 87 4 777717 8 74 7 174481 7 177 7 784911 7 

18 87 8 777179 7 79 4 171194 7 189 8 779487 8 

14 78 7 787714 7 74 8 717987 8 114 7 789771 9 

17 74 8 798944 7 87 4 717984 8 119 7 784174 4 

17 71 7 774449 7 71 7 777774 4 71 7 197777 7 

14 117 17 1714 17 47 7 817418 4 741 4 771777 4 

19 77 7 717414 7 77 7 781714 4 171 4 717477 7 

71 77 7 877447 4 77 9 847448 11 171 4 417877 8 

71 77 8 774144 4 74 8 787899 4 118 7 789717 7 

77 77 7 774814 7 14 7 788748 7 174 4 999871 4 

 111 11777178 111 7484 111 8988414 111 799 111 7797771 111 979 جمع
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 44گانه در سال 22های مناقصات،تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده مناطق آمار پرونده پروژه
منطقه

 

ت 
ت برنده معاون

صا
تعداد مناق

ی
ی و عمران

فن
 

ل
صد به ك

در
 

ت
صا

ل مناق
مبلغ ك

 

ل
صد به ك

در
 

ت 
صا

ل مناق
مبلغ ك

ساز
ی

ن عمران
ما

 

ل
صد به ك

در
 

ل خريد
مبلغ ك

 

ل
صد به ك

در
 

ن برنده
ن رتبه پيمانکارا

ميانگي
شده به برنده  

ت باز 
ت پاكا

سب
ن

ت
صا

مناق
 

ت تناژ
خريد آسفال

 

ل
صد به ك

در
 

 )ميليون ريال( ريال( )ميليون )ميليون ريال(

1 79 7 847791 4 771844 7 94111 14 4 7 47477 14 

7 74 4 797874 17 717194 17 77771 11 8 7 81478 11 

7 7 1 47419 1 874184 11 77111 8 8 4 17777 8 

8 17 7 777411 8 77787 1 79441 7 8 8 78171 7 

4 78 4 747971 4 149777 4 4479 1 8 11 4741 1 

7 71 8 777719 4 197879 4 77471 4 8 7 71714 4 

7 71 8 778117 8 77177 1 87114 7 8 8 77177 7 

4 17 7 99477 7 177774 4 71111 7 4 4 17171 7 

9 71 8 771484 8 1 1 77111 8 7 7 14744 8 

11 11 7 147748 7 1 1 77111 4 8 7 19798 4 

11 17 7 179779 7 17477 1 81111 7 4 7 78787 7 

17 77 4 841888 7 877797 11 9798 7 4 7 4474 7 

17 14 7 187847 7 94717 7 1 1 4 8 1 1 

18 17 8 174417 7 178774 8 1 1 4 4 1 1 

14 17 8 717777 7 111879 7 1 1 7 4 1 1 

17 71 7 717777 4 8747 1 1 1 8 7 1 1 

17 17 8 784771 8 74877 7 4141 1 8 7 7179 1 

14 74 4 871449 4 117974 7 177979 77 7 7 47117 77 

19 77 7 771777 8 118177 7 1 1 4 8 1 1 

71 77 4 771187 4 111977 7 1 1 4 7 1 1 

71 78 4 877747 7 171117 8 7174 1 7 7 8788 1 

77 17 7 118748 7 711189 17 77471 4 4 4 17471 4 

 111 777817 8 8 111 718844 111 7471471 111 7177977 111 848 جمع
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 44آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال 

منطقه
 

 
ی و 

ت اساس
آسفال

ن(
ش)ت

روك
 

 
ی 

ت نوار حفار
ت مرم

آسفال

ن(
ی)ت

و لکه گير
ی(  

ی )نقاش
ك كار

ناز

)مترمربع(
 

ش از 
ی با بي

ش
ديوارك

22
cm
 

ت
ضخام

 

ب(
)مترمکع

 

مخ
ب(

ی )مترمکع
ط ريز

لو
ی،  

ن )ادار
ث ساختما

احدا

ی( )مترمربع(
نگهبان

 

ی 
ت خاك

عمليا
ب(-

ی)مترمکع
دست

 

ی 
ت خاك

عمليا
–

ی  
ب(ماشين

)مترمکع
 

1 118191 77184 14181 14184 1741 7771 77794 141717 

7 77791 7977 4877 17111 11447 7411 71787 719477 

7 117171 4174 1 771 7111 1 18747 7888 

8 79974 77777 7111 7171 14777 1141 11871 41974 

4 77771 48779 7777 7111 1 74771 77797 184 

7 87171 4447 78787 1779 7714 17714 17977 171717 

7 87841 7488 17411 1 14111 441 1 1 

4 87814 4447 48174 7414 141 4441 4174 77794 

9 74777 17114 1 1 7111 1 811 7111 

11 44771 4111 1411 841 1741 1741 7811 7411 

11 18194 4771 4711 714 7148 114 8778 911 

17 11779 7777 1477 817 7819 1411 8971 71877 

17 71474 18449 9497 7777 77171 8487 77184 41794 

18 78174 7177 18774 7177 11144 791 77147 77774 

14 78974 17774 41 47 7779 717 1 1 

17 14411 7911 9114 1711 4711 11788 11711 17711 

17 17144 7474 1 774 7448 1 7781 1744 

14 78478 87149 14791 7777 147111 18471 774479 171748 

19 71177 9771 4474 7181 47477 871 11417 144419 

71 47444 9891 11874 741 41441 1 17894 114791 

71 79477 74779 7187 7474 7914 4711 87774 97447 

77 47117 77877 7797 4749 174191 71 74971 714878 

 1777774 491171 111717 417777 71779 711119 787441 1117799 جمع
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 44آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال
منطقه

 

لوله
ی

گذار
 

)متر(
سنگدال 

 

)عدد(
ترميم نرده  

)كيلوگرم(
 

ی
بازساز

)عدد(دريچه 
 

ل 
ب پ

ص
تهيه و ن

ظ 
ی و حفا

فلز

)كيلوگرم(
 

ک
ت

جدول
 

)مترطول(
 

ی
زيرساز

 

)متر
مربع(

 

ن
بت

ی
ريز

ب( 
)مترمکع

 

1 7414 1871 1141 8947 178114 78474 118787 71477 

7 78777 17491 11874 1711 77741 77811 177714 17477 

7 1774 7487 8774 1779 4141 79897 794991 9774 

8 7874 8719 71111 879 741 77777 44779 17717 

4 7111 7981 411 1147 1 89741 787111 19717 

7 77777 77179 79471 14111 4791 71779 471874 89779 

7   7411 1 7471 1 11817 71744 7711 

4 7144 778 741 487 71711 81774 178194 14178 

9 111 741 1 744 4411 7181 1111 1478 

11 711 474 1411 1117 17411 4147 718781 7111 

11 4787 1779 8747 441 141 7117 144774 7411 

17 8897 1878 8971 8117 11471 8818 177411 1171 

17 4479 7418 17477 7778 84717 78498 178797 74949 

18 7447 7479 74174 7147 77711 77141 94171 4478 

14 1717 844 1777 791 4441 71771 178877 14748 

17 71 1117 7411 787 4711 7479 49711 8711 

17 181 747 4474 474 7844 7974 79777 1779 

14 9787 7747 77777 1791 4979 71717 771871 77474 

19 11178 788 1 777 447174 17749 144917 17918 

71 7914 1474 7741 791 4191 47847 141797 19747 

71 8191 4114 87489 1144 74844 71991 74917 17947 

77 7111 1474 71117 1118 8744 74771 881191 741179 

 477479 7474489 481777 994881 89174 774911 77747 171811 جمع
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 شهر تهران سازمان مهندسی وعمران

 

 

 
 47-44های های مهندسی و عمرانی در سالخالصه وضعيت پروژه

 وضعيت واحد مقياس موضوع
 مقدار

 91سال
 وضعيت

 مقدار

 97سال
 وضعيت

 مقدار

 97سال 
 وضعيت

 مقدار

 98سال 

ی
شريان

بزرگراه و معابر 
 

موجود تا  متر مربع مساحت

 انتهاي

 91سال 

موجود تا  71791111

 انتهاي

 97سال 

موجود تا  77871111

 انتهاي

 97سال 

موجود تا  77871111

 انتهاي

 98سال 

77871111 

 474111 474111 471111 894111 متر طول

در دست  متر مربع مساحت

 احداث در

 91سال 

در دست  7797111

 احداث در

 97سال 

در دست  7777411

 احداث در

 97سال 

در دست  718111

 احداث در

 98سال 

7981111 

 71111 17111 44811 44111 متر طول

بهره برداري  متر مربع مساحت

 شده

 91در سال 

بهره برداري  1774111

 شده

 97در سال 

بهره برداري  1847411

 شده

 97در سال 

بهره برداري  711111

 شده

 98سال 

1 

 1 4111 74811 77411 متر طول

ح
سط

ع غير هم
ل و تقاط

پ
 

موجود تا  دستگاه تعداد

انتهاي سال 

91 

موجود تا  747

انتهاي سال 

97 

موجود تا  777

انتهاي سال 

97 

تا موجود  774

انتهاي سال 

98 

777 

 1417711 1717111 1797111 1114111 متر مربع مساحت

 44741 47841 41741 81771 متر طول

در دست  دستگاه تعداد

احداث در 

 91سال 

در دست  189

احداث در 

 97سال 

در دست  118

احداث در 

 97سال 

در دست  17

احداث در 

 98سال 

47 

 777111 84111 847111 497111 متر مربع مساحت

 17741 1971 14781 77481 متر طول

بهره برداري  دستگاه تعداد

شده در سال 

91 

بهره برداري  81

شده در سال 

97 

بهره برداري  71

شده در 

 97سال

بهره برداري  4

شده در 

 98سال

8 

 17111 71111 748111 171111 متر مربع مساحت

 781 411 11771 7811 متر طول

ی
ل بزرگراه

تون
 

 کيلومتر طول

موجود تا 

انتهاي سال 

91 

14 

موجود تا 

انتهاي سال 

97 

14 

موجود تا 

انتهاي سال 

97 

71 

موجود تا 

انتهاي سال 

98 

71 

در دست 

 احداث

 91سال 

8 

در دست 

 احداث

 97سال 

8 

در دست 

 احداث

 97سال 

7 

در دست 

 احداث

 98سال 

7 

بهره برداري 

 شده

 91در سال

11 

بهره برداري 

 شده

 97در سال

1 

بهره برداري 

 شده

 97در سال

7 

بهره برداري 

 شده

 98در سال

1 

ح
سط

ع غير هم
تقاط

  
ن 

ايم

در برابر زلزله
 

 دستگاه تعداد

موجود تا 

انتهاي سال 

91 

7 

موجود تا 

انتهاي سال 

97 

7 

موجود تا 

انتهاي سال 

97 

8 

موجود تا 

انتهاي سال 

98 

7 
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 سازمان مشاور فنی ومهندسی شهرتهران
 

 

 47-44هایی درسالعملکرد طراحی ومهندس

 واحد نام پروژه

 44سال  49سال  42سال 47سال

 مقدار تعداد پروژه
تعداد 

 پروژه
 مقدار

تعداد 

 پروژه
 مقدار

تعداد 

 پروژه
 مقدار

 78 77 71 11 71 4 74 18 کيلو متر پروژه بزرگراهی

 19 17 77 77 84 11 84 11 تقاطع پل تقاطع غير همسطح

 171 18 - - - - 74 7 کيلو متر مسيل (کانال ،تونل ، طحی )جمع آوري و هدايت آبهاي س

 - - - - - - - - هکتار جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی منطقه شهرداري تهران

 - - - - - - - - کيلو متر مربع طرح جامع آبهاي سطحی شهر تهران

 7 7 - - - - - - عدد طراحی حوضچه تعديل کننده و رسوبگير

 111111 1 177111 1 797741 7 - - مترمکعب ن سيالبمخزن تسکي

 41 1 14 1 14 1 - - ايستگاه احداث شبکه پايش آبهاي سطحی

 71 8 17 4 18 7 - - کيلومتر مطالعات ساماندهی مسيل و احداث کانال

 7711 7 7711 1 1711 1 - - هکتار مطالعات آبهاي سطحی مناطق

 - - - - 774 1 - - متر مسير دسترسی و پل جزيره موج

 - - - - 71877 1 - - مترمربع مطالعات جزاير مصنوعی درياچه چيتگر

 - - - - 17 1 - - ماه پايش پايش کيفی رودخانه کن

 11 11 19 77 7 7 11 11 دستگاه مطالعات مقاوم سازي پل ها

 تعمير و نگهداري پل ها دستورالعمل

 -- -- 7 7 7 7 - - دستگاه

 -- -- 7 7 - - - - جلد

 14 14 7 7 11 11 - - دستگاه خدمات جنبی پل ها

 7 7 7 7 17 8 - - کيلومتر طراحی تونل ها

 17 9 17 17 48 7 77 9 کيلو متر تهيه پوسته جهت طراحی پروژه ها

 17111 1 91111 1 - - - - مترمربع طبقاتی گطراحی پارکين

 1777 97 1714 119 774 81 478 81 هکتار يابانهانقشه برداري و تهيه پروفيل طولی و عرضی معابر خ
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 آب زيشركت خاكر

 

 
 44آب درسال  زيشركت خاكر یهاپروژه ستيل

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

جام شده در سال
هزينه ان

44
 

)هزار ريال(
 

ی
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
 

 
ی سال

)تا انتها
44

) 

كارفرما
)منطقه وقوع( 

 

مدت 

پيمان 

 )ماه(

 تاريخ شروع

 خ پايانتاري
تاريخ پايان 

پيش بينی 

)طبق  شده

 قرارداد(

 71 111 7497877 98 44/7/79 47/7/79 17 سرخه حصار جنوبی 7احداث کانال قطعه  1

 4 111 1 98 44/9/17 47/4/17 17 لوله گذاري دره ذغال 7

 17 111 1 98 47/9/14 47/11/14 11 تکميل تونل شير محمدي 7

 77،  71 99 1 94 47/17/4 47/17/4 17 7قطعه  -وردکانال وردآ 8

 71 99 1 94 44/11/14 47/11/14 78 7قطعه  -کانال وردآورد 4

7 
جمع آوري و هدايت آب هاي سطحی بزرگراه 

 7و 7و 1آزادگان قطعه 
71 97/18/71 94/11/71 97 117777477 77 14 

7 
کانال کمکی سرخه حصار حد فاصل ميدان 

 لت آبادبسيج تا پل دو
71 97/18/71 94/11/71 94 177477494 74 14 

 71 74 71174418 97 94/11/71 97/18/71 71 بازسازي کانال هاي هالل احمر و هرنجی 4

9 
جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی محدوده 

 خيابان خاوران
 14و  18 14 47177488 97 94/11/71 97/18/71 71

 77 41 77799997 94 98/11/14 98/17/14 9 ردساماندهی و احياء رودخانه وردآو 11

 74 4177897 94 94/18/17 98/18/17 17 گانه 77مديريت راهبردي عملکرد مناطق  11
 77کل مناطق 

 گانه

17 
برداشت وضع موجود و تهيه اطالعات خروجی 

 شبکه اصلی آبهاي سطحی شهر تهران
78 98/18/17 97/18/17 97 77811171 74 

 77کل مناطق 

 نهگا

17 
ساماندهی و بهسازي رودخانه کن در تقاطع با 

 کرج )طرح بلند مدت(-اتوبان تهران
9 98/17/11 94/17/14 94 4419741 78 71 
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 44آب درسال  زيشركت خاكرهای و حجم فعاليت یهاپروژه ستيل
ف

ردي
 

 عنوان پروژه

 حجم فعاليت

لوله )متر(
ل )متر( 

تون
كانال )متر( 
 

ضچه رسوبگير
حو

 
)م

ب(
ترمکع

 

سيلها و رودخانه ها )متر(
ی و احياء م

سامانده
 

ی )عدد(
ط گلوگاه

رفع نقا
 

ل آبگير آشغالگير و غيره )دستگاه(
پ

ت  
ضعي

ت و
ی و برداش

شه بردار
ت نق

عمليا

ی )كيلومتر(
ح

ی سط
موجود شبکه آبها

 

 1 1 1 1 1 1777 1 1 سرخه حصار جنوبی 7احداث کانال قطعه  1

 1 1 1 1 1 1 1 1777 لوله گذاري دره ذغال 7

 1 1 1 1 1 1 744 1 تکميل تونل شير محمدي 7

 1 1 1 1 1 1197 1 1 7قطعه  -کانال وردآورد 8

 1 1 1 1 1 1177 1 1 7قطعه  -کانال وردآورد 4

7 
جمع آوري و هدايت آب هاي سطحی بزرگراه آزادگان 

  7و 7و 1قطعه 
7771 1 7741 1 1 1 1 1 

7 
حد فاصل ميدان بسيج تا پل کانال کمکی سرخه حصار  

 دولت آباد 
1 1 7788 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 4174 بازسازي کانال هاي هالل احمر و هرنجی 4

9 
جمع آوري و هدايت آبهاي سطحی محدوده خيابان 

 خاوران
7977 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 717 1   1 1 ساماندهی و احياء رودخانه وردآورد  11

 1 1 1   1 1 1 1 گانه 77دي عملکرد مناطق مديريت راهبر 11

17 
برداشت وضع موجود و تهيه اطالعات خروجی شبکه  

 اصلی آبهاي سطحی شهر تهران 
1 1 1 1 1 1 1 477 

17 
ساماندهی و بهسازي رودخانه کن در تقاطع با اتوبان 

 کرج )طرح بلند مدت(-تهران
1 1 1 1 1 1 1 1 
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 47-44های زآب در سالهای خاكريخالصه وضعيت پروژه

 وضعيت واحد مقياس عنوان
 مقدار

 47سال 
 وضعيت

 مقدار

 42سال
 وضعيت

 مقدار

 49سال 
 وضعيت

 مقدار

 44سال 

ی
ل، كانال و لوله گذار

تون
 

 دستگاه تعداد
موجود تا 

انتهاي سال 

91 

114 
موجود تا 

انتهاي سال 

97 

174 
موجود تا 

انتهاي سال 

97 

171 
موجود تا 

انتهاي سال 

98 

178 

 417411 417711 411111 897111 متر طول

 دستگاه تعداد
در دست 

احداث در 

 91سال 

71 
در دست 

احداث در 

 97سال 

71 
در دست 

احداث در 

 97سال 

18 
دست در 

احداث در 

 98سال 

17 

 78484 77881 74171 87849 متر طول

 دستگاه تعداد
بهره برداري 

شده در 

 91سال 

11 
بهره برداري 

شده در 

 97سال 

11 
بهره برداري 

شده در 

 97سال 

7 
بهره برداري 

شده در 

 98سال 

7 

 11711 7747 7111 7717 متر طول

ب
ال

ل س
ن تعدي

خز
ضچه رسوبگير و م

حو
 

 دستگاه تعداد
موجود تا  

انتهاي سال 

91 

11 
موجود تا  

انتهاي سال 

97 

11 
موجود تا  

انتهاي سال 

97 

17 
موجود تا  

انتهاي سال 

98 

18 

 417911 797911 748811 748811 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد
در دست 

احداث در 

 91سال 

7 
در دست 

احداث در 

 97سال 

7 
در دست 

احداث در 

 97سال 

7 
در دست 

احداث در 

 98سال 

1 

 117111 119411 77811 14411 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد
بهره برداري 

شده در 

 91سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 97سال 

1 
بهره برداري 

شده در 

 97سال 

7 
بهره برداري 

شده در 

 98سال 

1 

 117111 17411 1 111 مترمکعب حجم
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 شركت يادمان سازه
 

 

 44 ليست پروژه های شركت يادمان سازه درسال

 عنوان پروژه رديف

هزينه انجام شده در سال  واقعی
44

 

)هزار ريال(
 

 

ی
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
 

 
ی سال 

)تا انتها
44

) 
 

 توضيحات
زمان 

 پروژه
 تاريخ شروع

 تاريخ پايان

 )طبق قرارداد(

تاريخ پايان پيش 

 بينی شده

1 
تکميل و رفع نقايص 

 برج ميالد
 97 74111717 94 97 91 سال 7

به پايان رسيد  94در ارديبهشت ماه  پروژه

 و تحويل بهره بردار گرديد

7 
تعميرات تخصصی پل 

 ها
 97 مستمر

تا پايان برنامه پنج 

 97ساله ، سال 
   مستمر 777717111 مستمر

 97 مستمر مقاوم سازي پل ها 7
تا پايان برنامه پنج 

 97ساله ، سال 
   مستمر 41911111 مستمر

 

 های شهر تهران ) شركت يادمان سازه(پروژه پل 44لهای ساليست قرارداد

 تاريخ ابالغ قرارداد مبلغ قرارداد) ريال ( مدت قرارداد موقعيت موضوع قرارداد رديف

 1798/17/17 4444911111 تابع مدت پيمان پيمانکار مشاور کرانه به کرانه پارس-نظارت کارگاهی و عاليه تعميرات تخصصی پل ها )پهنه شرقی( 1

 1798/17/18 7471474111 تابع مدت پيمان پيمانکار مشاور ساتروپات پل-نظارت کارگاهی و عاليه تعميرات تخصصی پل ها )پهنه غربی( 7

 1797/19/19 14487141947 ماه 17 پيمانکار رمگا ساز-عمليات مرمت و تعميرات تخصصی )پهنه شمال غرب( 7

 1797/19/11 14487141947 ماه 17 پيمانکار راه شولدر-شرق( عمليات مرمت و تعميرات تخصصی )پهنه شمال 8

 1797/17/19 77778777177 ماه 17 پيمانکار رامان-مرمت،تعميرات تخصصی و مقاوم سازي پهنه جنوب شرق 4

 1797/17/19 77778777177 ماه 17 پيمانکار رامان-مرمت،تعميرات تخصصی و مقاوم سازي پهنه شمال شرق 7

 1797/17/74 77778777177 ماه 17 پيمانکار ساتراپ دژکار-ات تخصصی و مقاوم سازي پهنه شمال غربمرمت،تعمير 7

 1797/17/74 77778777177 ماه 17 پيمانکار ساتراپ دژکار-مرمت،تعميرات تخصصی و مقاوم سازي پهنه جنوب غرب 4

 1798/17/78 47178191199 ماه 14 رپيمانکا رمگاساز-عمليات فوريتی مرمت ، تعميرات و خدمات بازرسی چشمی 9

 1798/11/17 179187744949 ماه 14 پيمانکار ساتراپ دژکار-ادامه عمليات مرمت،تعميرات تخصصی و مقاوم سازي پهنه  غرب 11
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 ها()تعمير و نگهداری پل 44يادمان سازه در سال اجرا شده های خالصه وضعيت پروژه

 مقدار واحد موضوع رديف

 41 مترمربع اده روترميم پي 1

 771 مترطول اجراي هندريل 7

 7111 مترطول ترميم و تعويض درز انبساط الستيکی )پل بتنی( 7

 411 مترطول ترميم و تعويض درز انبساط فلزي )پل بتنی( 8

 7411 مترطول ترميم و تعويض درز انبساط طولی و عرضی پل هاي فلزي آرتوتروپيک 4

 411 مترطول ماستيک ريزي و درزگيري 7

 4111 عدد پيچ تورک زنی و تعويض پيچ هاي آسيب ديده تيرهاي فلزي پل ها 7

 7411 مترمکعب بتن ريزي 4

 411 مترمربع اجراي مالت ترميمی 9

 171 تن کارهاي فوالدي با ميلگرد 11

 1711 مترطول اجرا و اصالح سيستم زهکش 11

 411 مترمربع قالب بندي 17

 41 عدد سرستون ترميم ستون و 17

 4411 تن تعويض روکش آسفالت پل ها 18

 711 مترطول اجراي گاتر و پرده آب بند پل هاي فلزي و بتنی 14

 

  44های سواره رو موجود در انتهای سال خالصه وضعيت پل

 تعداد)دستگاه عنوان تعداد)دستگاه( عنوان

 4 17منطقه 7 1منطقه

 7 17منطقه 78 7منطقه 

 4 18منطقه 17 7منطقه

 7 14منطقه 18 8منطقه

 1 17منطقه 77 4منطقه

 _ 17منطقه 4 7منطقه

 4 14منطقه 8 7منطقه

 4 19منطقه 1 4منطقه

 4 71منطقه 7 9منطقه

 4 71منطقه _ 11منطقه

 7 77منطقه _ 11منطقه

 181 جمع
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 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

 
 44قراردادهای منعقد شده سازمان در سال 

 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد درخواست كننده 

 8787 817 گانه 77مناطق 

 871 19 ميمستق

 114 4 هاسازمان ريسا

 4719 877 جمع

 44در سالقراردادهای منعقد شده با مناطق  تعداد
 (الياردريليمبلغ قرارداد)م تعداد منطقه (الياردريليمبلغ قرارداد)م تعداد منطقه

1 4 117 17 79 841 

7 79 747 17 7 118 

7 74 847 18 17 177 

8 7 18 14 77 777 

4 87 794 17 18 49 

7 14 714 17 17 97 

7 4 77 14 17 119 

4 11 744 19 17 177 

9 7 84 71 17 147 

11 1 7 71 74 777 

11 8 17 77 78 791 

 7477 781 جمع مناطق

 44ها شهرداری در سالهای تابعه در معاونتا و شركتهتعداد قراردادهای منعقد شده با سازمان
 مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد معاونت

 77 1 سازمان بهشت زهرا

 17 7 و تره بار وهيم نياديسازمان م

 (41-44)از سال های ها از ابتدای سازماننتعداد قراردادهای منعقد شده با مناطق و سازما

 سال
 با سازمان ها با مناطق 

 (الياردريليمبلغ قرارداد)م تعداد مبلغ قرارداد)ميلياردريال( تعداد

91 1784 4194 77 789 

91 774 7774 77 787 

97 748 7779 79 1717 

97 417 7819 1 7 

98 817 8787 4 114 

 7117 117 77718 7477 جمع

 41-44از سال های قراردادهای مستقيم سازمان عمرانی 

 رارداد)ميلياردريال(مبلغ ق تعداد سال

91 97 7844 

91 111 1411 

97 49 7717 

97 47 7787 

98 19 871 

 11771 781 جمع
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 44پروژه های اتمام يافته سازمان عمرانی در سال 

 پروژه منطقه پروژه منطقه

 يعدالت ادار وانيد 4 مسجد الرضا 1

 یرانيتاکس يساختمان ادار 11 مسجد ابوالقاسم 7

 

 44ی جاری سازمان عمرانی در سال هاپروژه

 پروژه منطقه پروژه منطقه

 مجتمع فرهنگی و مسجد وليعصر 11 مسجد خاتم االنبياء 4

 مجموعه برج طغرل 71 ساختمان حمل و نقل و ترافيک 7

 مجموعه مذهبی جنب شهر آفتاب 19 مجتمع فرهنگی صادق آل محمد 17

 ريدانشگاه عالی شهيد مطه 17 مسجد وليعصر 77

     پايانه شرق جديد 17

 

 ريال(هزار )مبالغ به  44های مستقيم سازمان عمرانی مناطق در سال هژپرو

 برآورد عنوان قرارداد منطقه
اعتبار سال 

44 

 درصد پيشرفت

 44واقعی سهم  

درصد پيشرفت 

 كل

 عملکرد

 44سال  
 كل عملکرد

 774187981 87897848 111 7 77111111 779111111 مسجد الرضا 1

 79471774 4471774 111 74 7111111 84111111 مسجد ابوالقاسم 7

 88489779 78179771 79 74 84111111 77111111 االنبياء)ص(مسجد خاتم 4

 118117777 14474747 111 7 1 177111111 خانه کشتی رضايی مجد 11

 79174441 79174441 49 71 1 41111111 مجتمع فرهنگی صادق آل محمد 17

 197777147 47771747 49 14 71111111 711111111 مسجد وليعصر)عج( 77

 774474748 741774711 48 19 841111111 1179111111 توسعه پايانه شرق جديد 17

 117774884 87774884 111 74 81111111 171111111 سازمان تاکسيرانی 11

 94177418 77449474 تغيير ابعاد پروژه 119111111 711111111 ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافيک 7

 1877841 1797114 1 1 7111111 111111111 مسجد قائم آل محمد 77

 1 81111 7 1 7111111 181111111 مسجد حجت 14

 784778744 47747411 91 8 81111111 877111111 مسجد حضرت وليعصر)عج( 11

 811141147 77771787 77 4 141111111 1171111111 برج طغرل 71

 1177777144 898791171 97 77 774111111 1741111111 ديوان عدالت 4

 17994474 88791111 71 71 41111111 711111111 مجتمع فرهنگی جنب نمايشگاه شهر آفتاب 19

 41444114 41444114 تغيير ابعاد پروژه 41111111 71111111 دانشگاه عالی شهيد مطهري 17

 7874777787 1747774991 - 1747111111 4977111111 جمع
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 اداره كل معماری و ساختمان
 

 

 ) عدد( 41-49 هایساختمان و معماری در سال هایخالصه فعاليت معاونت

 درصد تغيير 49سال  41سال  عنوان

 22 262 724 آراي صادره از شوراي انتظامي 

 2- 2422 2303 تشکیل پرونده مهندسان حقیقي

 026 730 043 تشکیل پرونده مهندسان حقوقي

 4 4442 4226 نده مهندسان حقیقياصالح پرو

 4 0222 0072 اصالح پرونده مهندسان حقوقي

 22- 264 0233 تسویه حساب برگ مهندسان حقیقي

 74- 263 0033 تسویه حساب برگ مهندسان حقوقي

 22 73 23 تعداد صدور برگ شهرسازي

 - 0262 22 تعداد صدور برگ ) اتمام عملیات ساختماني (

 

 49ساختمان و معماری در سال  هایمعاونتخالصه فعاليت 

 تعداد مکاتبه تعداد جلسه عنوان
تعداد نفرات یا 

 پروژه ها

 3 3 3 هاي آموزشي ) کالسهاي آموزشي(فعالیت

 7 23 2 تدوین سند راهبردي طراحي نما براي بناهاي با اهمیت شهري ) با تاکید بر معماري اسالمي و ایراني (

 03 22 22 ي ومنظر شهريتخصصي معمار کارگروه

 23 222 62 کارگروه ساماندهي و بررسي طرح مساجد

 03 66 22 نظارت دوره اي و موردي کمیته نماي مناطق

 04 242 23 ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولین جسمي ، حرکتي و حسي

 هاي بررسي شده معماري) مساجد، بناهاي شاخص و... (پرونده
 6)مسجد(+  22

 )بناي شاخص(

 2مسجد + 73

 بناي شاخص
03 

 2333 7333 23 هاي بررسي شده ساختمان)تخلفات و ... (پرونده

هاي هاي مخابراتي ، میادین، سینما ها ، مناطق پایلوت، آتش نشاني ، شرکتهاي موردي ) دکلها آنتنکمیسیون

 خدمات آزمایشگاهي ، طراحي شهري و ...(
26 20 20 

 2 733 26 ت ارسال شده از نظام پیشنهاداتبررسي پیشنهادا

 3 3 3 بخشنامه ها ) حصار کارگاهي ، پوشش موقت ، اشغال معابر و ...(

 3 3 3 لوایح بررسي شده )نما(

 02 02 3 0222و 024پرونده هاي موردي 

 - - 22 شوراي امن

 - - 402 هاي تشکیل شده در  امور مهندسان ناظر تشکیلپرونده

 - - 223 دسان برائت شدهتعداد مهن

 - - 40 تعداد مهندسان برائت شده با اخذ تعهد

 - - 247 تعداد مهندسان تعلیق شده ) ارسال به شوراي انتظامي(

 2333 0233 - مکاتبات صادره به  سازمان نظام مهندسي

 233 233 - مکاتبات صادره به  اداره کل راه و شهرسازي استان تهران

 2333 6333 02 گانه شهر تهران 22ه مناطق مکاتبات صادره ب
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 میره كل حرااد
 

 41-49 یهاعملکرد اداره كل حریم در سال

 واحد عنوان برنامه
 درصد تغيير 49سال  41سال 

 نفر ساعت  مقدار نفر ساعت  مقدار نفر ساعت  مقدار

ایجاد وحدت رویه ما بین کلیه سازمانهاي 

سازماني(  ذي مدخل در عرصه حریم )برون

شکل دهي مدیریت یکپارچه در عرصه 

 حریم پایتخت

 22- 62- 26 4 72 27 جلسه شوراي حفظ حقوق بیت المال

 3 3 03 2 03 2 جلسه نهاد ریاست جمهوري

 22 023 63 02 72 6 جلسه فرمانداري تهران و شهرهاي اطراف

 233 233 72 02 02 2 جلسه استانداري تهران

 22- 22- 2 2 02 2 جلسه استان تهرانمجمع نمایندگان 

 242 23 23 2 2 2 جلسه سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران

 004 22 22 2 06 7 جلسه سازمان منابع طبیعي و آبخیزداري استان تهران

 22- 22- 27 7 26 6 جلسه سازمان امور اراضي استان تهران

 22 22 223 22 023 72 جلسه بنیاد مسکن انقالب اسالمي

 033 033 2 2 7 0 جلسه شرکت آب و فاضالب روستایي استان تهران

 3 3 2 2 2 2 جلسه شرکت آب منطقه ایي استان تهران

دفتر صدور پروانه سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع 

 طبیعي
 3 3 02 2 02 2 جلسه

 233 233 27 6 7 0 جلسه سازمان پیشگیري و مدیریت بحران استان تهران

 - - 07 4 - - جلسه دفتر تقسیمات کشوري وزارت کشور

 63 63 72 2 23 2 جلسه سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

 - جلسه کارگروه ویژه حریم شهر تهران
 

2 27 - - 

 - جلسه کمیته آسیب شناسي وبررسي تخلفات
 

- - - - 

 جلسه کمیته حقوقي
  

0 2 - - 

 جلسه کمیته اجرا وعملیات
  

7 22 - - 

 جلسه جلسات با نیروهاي نظامي وانتظامي
  

06 46 - - 

 جلسه شرکت در جلسات دادگاهها ودادسراها
  

02 23 - - 

ایجاد رویه یکسان و سازو کار منسجم در 

جلوگیري از ساخت و ساز غیر مجاز در 

 حریم )درون سازماني(

 222 22 223 22 63 02 جلسه ت از حریمکمیته صیان

 74- 74- 23 2 023 02 تعداد کارگروه فني حریم تهران

 07 72- 23 2 43 07 تعداد کمیته فني حریم

 22- 64- 27 7 26 02 جلسه دفاع از لوایح و طرح هاي پیشنهادي مرتبط با عرصه حریم در شوراي شهر

 63- 22- 63 03 023 02 جلسه رگزاري جلسات با اداره کل حقوقي و اداره کل تدوین قوانینب تنقیح قوانین و اصالح ضوابط و مقررات 

نظارت عالیه بر پروژه هاي عمراني واقع در 

 روستاهاي داخل حریم

 23- 04- 23 2 22 6 جلسه جلسات با دفتر فني استانداري تهران

 022 022 26 4 27 2 جلسه جلسات با دفاتر فني فرمانداري هاي واقع در حریم

 40- 72- 62 04 442 23 بازدید بازدیدهاي انجام شده از پروژه هاي عمراني مصوب

پروژه هاي  مطالعاتي پژوهشي در دست 

 اقدام در حریم پایتخت

تدوین مقاالت علمي پژوهشي جهت آشنایي با مدیریت حریم 

 کالنشهرها و حفظ ارتباطات علمي مربوطه
 42- 24- 2 06 003 22 پروژه

 033 033 03 2 2 0 پروژه تدوین کتب و مکتوبات در زمینه هاي مرتبط با مدیریت حریم

 3 033 023 2 023 7 پروژه نظارت  بر  عملکرد و راهبري مشاور پروژه هاي مطالعاتي

پاسخگویي به استعالمات و درخواستهاي اشخاص حقیقي و حقوقي که از سوي مناطق دهگانه داراي حریم به 

 ه کل ارجاع مي شود.)پرونده ارجاع شده(ادار
 22 4 0333 733 233 242 فقره

بازدید میداني و نظارت بر کلیه فعل و 

 انفعاالت عرصه حریم پایتخت

 4 22 2232 222 2246 060 بازدید بازدیدهاي کنترلي و نظارتي  انجام شده از حریم مناطق

 42 233 23 پرونده بازدیدهاي فني جهت پاسخگویي به استعالمات
 

76 -033 

پیگیري تهیه و  اجراي طرح هاي هادي 

روستایي به منظور 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

 22 202 22 تعداد
 

-23 -033 

 42 07- 437 222 703 703 تعداد عالیه و راهبري مناطق داراي حریم در خصوص  نحوه برخورد با مستحدثات غیر مجاز نظارت

 جلسات پردازش اطالعات به منظور صیانت و رصد هوشمند)محدوده و حریم( شهر تهران
  

- - - - 

 63 22 43 تعداد اقع در حریمپیگیري تدقیق مرز طرح هاي هادي روستاها و سایر نقاط جمعیتي و
 

-07 -033 

 درصد کنترل و رصد هوشمند حریم شهر تهران
  

- - - - 

 - - - - - - تعداد احیا و ساماندهي مجموعه ها و بافت هاي تاریخي در شهر تهران و حریم آنطرح 
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 مناطق کيبه تفک49انجام شده در سال  یدهایبازد
 تعداد بازدید نظارتی  تعداد بازدید فنی  حریممنطقه دارای  

0 07 22 

2 22 22 

7 06 22 

2 2 23 

02 22 22 

02 26 27 

02 06 23 

04 04 22 

23 20 22 

22 4 23 

 222 042 جمع

 

 41-49اقدامات انجام شده در حریم شهر تهران در سال های 

 نوع تهدید
 49سال  41سال 

 تعداد احت )مترمربع(مس تعداد مساحت )مترمربع(

 044   0322   شناسایي ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرداري

 044   0322   میزان رفع اثر از ساخت وسازهاي غیر مجاز

 42       میزان اجراي آراء ماده صد در حریم

 - 2043333     میزان تصرفات آزاد شده

 06   _   د در حریم شهر تهرانانسداد غیر مجاز بستر و حریم رودخانه هاي موجو

 022   042   تغییر کاربري

 - 04233333     قانون برنامه پنجم توسعه کشور) درختکاري( 074میزان اجراي ماده 

 222   22   میزان جلوگیري از تخلفات ساخت و ساز در شهر و حریم تهران)درصد(

 

 49ها در سال ینون شهردارقا 44ماده  لیموضوع تبصره ذ یعمران یپروژه ها تيوضع

 حوزه فرمانداری مربوطه مناطق دارای حریم مصوب
تعداد پروژه های 

 مصوب

مقدار اعتبار 

 تخصيص شده 

 )هزار ریال(

درصد پيشرفت 

 ریالی

درصد پيشرفت 

 فيزیکی

 42 033 - - شمیرانات 0منطقه 

 2 23 - - تهران-شمیرانات 2منطقه 

 033 033 - - شمیرانات 7منطقه 

 24 033 2233333 2 تهران 2منطقه

 - - 6333333 2 تهران 02منطقه

 2 23 2333333 0 ري 02منطقه

 23 23 24333333 6 قدس-اسالمشهر 02منطقه 

 42 033 - - ري-تهران 04منطقه 

 2 23 24233333 02 ري 23منطقه 

 033 033 6333333 2 تهران 22منطقه 

 جمع حریم
 

42333333 033 24 
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 پهنه بندی حریم شهر تهران

 درصد مساحت )كيلومترمربع( كاربری ملک

 06.76 447 پهنه کشاورزي و باغداري

 22.42 0224 هاي محیط زیستپهنه اندوختگاه

 27.34 0722 پهنه عناصر طبیعي

 04.64 0376 هاي موضوعيپهنه پردیس

 02.22 434 پهنه سکونت

 0.22 43 پهنه تجهیزات

 2.30 004 صنعتي پهنه

 

 49وضعيت مناطق دارای حریم در سال 

مناطق دارای حریم 

 مصوب
 مختصات شرقی مختصات جنوبی مختصات شمالی

مختصات 

 غربی

مساحت حریم 

 پایتخت

مساحت حریم شهر 

 تهران

 )وضع موجود( (66)مصوب سال 

 )كيلومترمربع( )كيلومترمربع(

 0منطقه 
حریم شهر رشته کوه هاي البرز 

 فشم
 020.2 226.2 2منطقه  جاده لشگرک 7و2منطقه 

 6و  2و0منطقه  03و  4منطقه  رشته کوه هاي البرز 2منطقه 
جاده  2منطقه 

 فرحزاد
72.0 22.6 

 اتوبان بابایي لواسان 0منطقه  7منطقه 
جاده  02و  2منطقه 

 دماوند

رودخانه جاجرود 

 حریم پردیس
 44.2 732.2 2منطقه 

 4منطقه  شته کوه هاي البرزر 2منطقه
جاده  - 2منطقه 

 فرحزاد

 -22منطقه 

 جاده حصارک
026.4 44.6 

 022.4 724.6 02منطقه  اتوبان شهید دوران 07منطقه  جاده دماوند 7و  2منطقه  02منطقه

 024.2 067.2 06منطقه  جاده امام رضا 23منطقه  07منطقه  02منطقه

 04و  04منطقه  گاناتوبان آزاد 4و 20منطقه  02منطقه 
شهر  -آزادگان

 قدس
242.2 67.2 

 67.0 463.7 02منطقه  06منطقه  اتوبان آزادگان 04منطقه  04منطقه 

 باقر شهر-شهید آویني 02و  06منطقه  23منطقه 
رشته کوه بي بي 

 شهربانو

بزرگراه بهشت 

 زهرا
0744.6 022.7 

 20منطقه  رشته کوه هاي البرز 22منطقه 
ده جا- 2منطقه 

 حصارک
 066.2 062.0 گرمدره

 0322 2246.2 جمع حریم
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 شهری هایاداره كل شهرسازی و طرح
 

 

 49وسعت و منطقه در سال  کيشهر تهران به تفک یليدر طرح تفص یموضع هایتعداد طرح

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  پيشرفت فيزیکی عنوان قرارداد منطقه

 47/00/02 گام اول انجام مطالعات ساماندهي محله ازگل 0
 

 0242 0242 درصد 72 طراحي شهري محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضي پیراموني 2

 0242 0242 درصد72 طراحي شهري محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضي پیراموني 2

 مهندسین مشاور هرم پي
ساماندهي پهنه هاي صنعتي پاک با فناوري باال و خوشه هاي 

 صنعتي
 0242/32/26 میسیون ماده پنجارسال به ک

 

پردیس هنرهاي زیبا 

 دانشگاه تهران
 اسالمي در فضاي شهري-ساماندهي ارتقاء هویت ایراني

تأیید مرحله پنجم و ششم و آماده سازي جهت برگزاري کمیته 

 راهبري
0242/32/03 

 

مهندسین مشاور عمران 

 زاوه

تهران  بازنگري،اصالح و بروز رساني شبکه معابر طرح تفصیلي

 )حوزه شمال(

برگزاري جلسات مستمر هفتگي با مشاور بر اساس برنامه زمان بندي 

 تدوین شده.
0242/34/27 

 

مهندسین مشاور عمران 

 زاوه

بازنگري،اصالح و بروز رساني شبکه معابر طرح تفصیلي تهران 

 )حوزه شمال(

برگزاري جلسات مستمر هفتگي با مشاور بر اساس برنامه زمان بندي 

 دوین شده.ت
0242/34/27 

 

مهندسین مشاور پارس 

 بوم
 0242/00/20 پرداخت مربوط به این مرحلهدرصد 43تأیید مرحله دوم و تأیید  بازنگري و تدقیق الیه هاي طرح تفصیلي

 

مهندسین مشاور فجر و 

 توسعه
 طرح راهبردي فضاهاي زیرسطحي

رخانه ارائه تمامي مراحل طرح و آماده سازي جهت ارائه به دبی

 2کمیسیون ماده 
0242/34/26 

 

مهندسین مشاور 

 آرمانشهر
 شناسایي اصالح و بازنگري طرح هاي اجرایي

: نظارت مکرر بر اقدامات مشاور ،پیگیري از مناطق جهت همکاري و 

 برگزاري جلسات با روساي طرح تفصیلي
0242/34/02 

 

مهندسین مشاور ایران 

 توپوگرافي
 پهنه شمال -جرایي نظارت بر تهیه طرح هاي ا

برگزاري جلسات کمیسیون رسیدگي به طرح ها متناسب با کارهاي 

آماده شده مطابق با دستورالعمل ابالغي و تصویب و ابالغ آن به 

 مناطق و ادارات ذیربط

0242/32/36 
 

مهندسین مشاور فرا 

 زمین
 پهنه جنوب -نظارت بر تهیه طرح هاي اجرایي 

دگي به طرح ها متناسب با کارهاي برگزاري جلسات کمیسیون رسی

آماده شده مطابق با دستورالعمل ابالغي و تصویب و ابالغ آن به 

 مناطق و ادارات ذیربط

0242/32/34 
 

مهندسین مشاور راهان 

 سازه
 امکان سنجي بزرگراه معلم یافت آباد

ارائه گرازش به معاون محترم شهرسازي و معماري طي نامه شماره 

 جهت اعالم توقف پروژه. 27/00/47خ مور 202/0723307
0242/34/23 

 

دانشکده محیط زیست 

 دانشگاه تهران
 ساماندهي کوهساران

تأیید مرحله پنجم و ششم و اماده سازي جهت برگزاري کمیته 

 راهبري
0242/32/34 

 

 طرح و معماري

اداري و  -طرح برنامه ریزي براي گستره ها و مراکز تجاري 

با رویکرد فرهنگي در مقیاس منطقه و  خدمات با غلبه سبز و

 S220- S222فرامنطقه اي 

 0242/32/03 تحویل گزارش مرحله سوم و چهارم توسط مشاور
 

 پژوهش وعمران
طرح تدوین برنامه عملیاتي نحوه ساماندهي زیر پهنه حفاظت 

 (  ( با رویکرد توسعه پایدارG 222ویژه ) 

ارم و پنجم توسط تحویل ویرایش اول گزارش مراحل سوم ، چه

 مشاور
0242/03/23 

 

 0242/34/32 تحویل گزارش مرحله اول و دوم و سوم توسط مشاور تدوین و تدقیق حرایم طبیعي و مصنوع شهري عمران زاوه
 

 پنام پارسه
برنامه ریزي براي گستره هاي مختلط با غلبه سیاحت و زیارت 

M220 , M222 

چهارم و تحویل نهایي  تحویل گزارش مرحله اول و دوم و سوم و

 اصالحیه  مطالعات مراحل اول تا سوم توسط مشاور
0242/34/32 

 

 0242/00/30 تایید گزارش مراحل اول و دوم طرح باغ شهري مدرن فرحزاد·  آورث
 

 ایوان نقش جهان
تدوین راهنما و دستورالعمل نحوه برنامه ریزي و طراحي پروژه 

 هاي بزرگ مقیاس شهرسازي و ترافیکي
 0242/00/37 تحویل گزارش مرحله اول و دوم و سوم وچهارم توسط مشاور

 

   033 تونل رسالت يفوقان يمسابقه اراض 6

  0242/4/23 033 عتیطب ادهیمحور پ يشهر يطراح 6

 تمام مناطق
فناوري باال و خوشه  ساماندهي پهنه هاي صنعتي پاک با

 هاي صنعتي
0.22 42/4/2 47/2/2 

 47/2/03 42/2/03 0 اسالمي در فضاي شهري-ساماندهي ارتقاء هویت ایراني م مناطقتما

 47/00/4 42/2/4 0 شمالي و شرقي ساماندهي کوهساران خارج از محدوده شهري

 47/2/23 42/4/23 0 مطالعات فضاهاي زیر سطحي تمام مناطق

 46/2/02 47/2/02 3.2 طرح جامع باغ شهر والیت )اراضي قلعه مرغي( 04منطقه 

 47/00/20 42/00/20 3.22 بازنگري تدقیق و پایش طرح تفصیلي تمام مناطق

 47/2/04 42/2/04 0 نظارت بر تهیه طرح هاي اجرایي پهنه شمال و جنوب تمام مناطق
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 )ادامه(49وسعت و منطقه در سال  کيشهر تهران به تفک یليدر طرح تفص یهای موضعتعداد طرح
 انیپا خیتار شروع خیتار یکیزيف شرفتيدرصد كل پ دادعنوان قرار منطقه

-2-2-0مناطق شمالي )

7-2-6-4-22) 
 42/4/27 42/4/27 3.6 بازنگري،اصالح و بروز رساني شبکه معابر طرح تفصیلي تهران )حوزه شمال(

-4-2مناطق جنوبي )

03-00-02-02-07-

02-06-04-02-04-

23-20) 

 42/4/02 42/4/02 3.6 (عابر طرح تفصیلي تهران )حوزه جنوببازنگري،اصالح و بروز رساني شبکه م

 42/0/4 42/2/4 3.4 شناسایي اصالح و بازنگري طرح هاي اجرایي تمام مناطق

 42/0/02 47/00/02 3.2 ازگلمحله  ساماندهي و بازنگري طرح تفصیلي 0منطقه 

 42/2/04 47/00/04 3.2 محله سوهانک ساماندهي و باز نگري طرح تفصیلي 2منطقه 

 46/0/03 47/6/03 3.22 مکانیزاسیون و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي تمام مناطق

 47/4/23 42/4/23 3.2 یافت آباد -امکان سنجي بزرگراه معلم  04منطقه 

 

 49جلسات پایش طرح تفصيلی شهر تهران در سال 

 منطقه

 تعداد جلسه
تعداد 

 موارد
 منطقه

 تعداد جلسه
تعداد 

 موارد
كارگروه 

 منطقه ای
 كميته فنی

شورای 

 هماهنگی

كارگروه 

 یمنطقه ا

 تهيكم

 یفن

 یشورا

 یهماهنگ

0 2 7 0 222 02 2 3 3 233 

2 7 2 2 020 02 7 0 2 74 

2 4 0 2 046 07 7 0 0 074 

7 2 2 2 742 02 2 0 2 070 

2 2 0 2 232 06 2 0 2 62 

6 2 0 0 022 04 2 0 0 022 

4 7 0 2 042 02 2 0 7 003 

2 2 0 2 42 04 2 0 2 22 

4 2 0 2 23 23 2 0 0 47 

03 2 0 2 40 20 2 0 0 72 

00 2 0 0 22 22 2 3 3 42 

 2272 74 22 42 جمع 

 

 49ها در سال به طرح یدگيرس ونيسيكمجلسات 
 و ابالغ شده بیموارد تصو شده یموارد بررس تعداد جلسه منطقه موارد تصویب و ابالغ شده موارد بررسی شده جلسهتعداد منطقه

0 4 02 03 02 3 3 3 

2 0 0 0 02 3 3 3 

2 2 2 2 07 2 0 0 

7 2 6 2 02 6 2 2 

2 0 0 0 06 6 4 2 

6 3 3 3 04 3 3 3 

4 2 4 2 02 6 2 2 

2 0 0 0 04 2 7 7 

4 2 4 3 23 3 3 3 

03 2 2 3 20 2 2 2 

00 3 3 3 22 3 3 3 

 73 42 23 جمع 
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 41-49های در سال GISاقدامات گروه تعداد 

 درصدتغيير  49سال   41سال  عنوان

 - منطقه22 منطقه22 شرکت در جلسات شوراي هماهنگي

 44- 2 43 برگزاري جلسات در ارتباط با تدقیق خط محدوده شهر تهران

 22 033 23 مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصیلي)مکاتبه با مشاور طرح تفصیلي و پاسخ به مناطق(

 033 033 23 دي معابر جهت طرح مسئله در کمیته تخصصي شبکه معابرهاي مور نقشه تنظیم

 72 033 43 بررسي و نظارت بر حسن اجراي اعمال الیه مصوبات بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي یکپارچه شهر تهران

 24- 23 43 مکاتبات با مشاور طرح تفصیلي جدید در خصوص اعمال  اصالحات بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي

 7433 2333 033 بازبیني انعکاس اصالحات صورت گرفته بر روي نقشه هاي طرح تفصیلي)مطابق با صورتجلسات کمیته تخصصي شبکه معابر و ...(

 64 23 23 موردي در خصوص استعالم از طرح تفصیلي با ارگان هاي مختلف هاي مکاتبه

 04- 23 63 تهیه و ارسال اطالعات و نقشه هاي موردي به موسسات مختلف

 - - 23 تهیه جداول اطالعات هر منطقه در ارتباط با گزارش هاي دوره اي

 22 233 023 ارباب رجوع و دانشجو به پاسخگویي

 23 023 23 پاسخگویي به استعالمات موردي از جمله تهیه نقشه جهت همکاران حوزه معاونت

 - - 223 تهیه نقشه ها راسته ها

 - - 2233 تعهدي در سطح شهرتهران جانمایي پارکینگ هاي

 - - 73 تهیه نقشه و جانمایي آرمستان هاي شهرتهران

 - -  23333 پارسل-)تثبیت مسکوني (  R220جمع آوري و آماده سازي اطالعات مربوط به پارسل هاي واقع شده در زیرپهنه

 

 41-49های های اجرایی در سالتعداد اقدامات گروه طرح
 درصدتغيير 49سال  41ل سا عنوان

 42- 02 60 هاي طرح تفصیليهاي نقشههاي اجرایي گذرها و تقاطعبازبیني طرح

هاي اجرایي و همچنین همکاري با سازمان فناوري اطالعات و سازمان مشاور فني و مهندسي و سازمان حمل و نقل و ترافیک درخصوص تهیه طرح

 عملهاي طرح تفصیلي مالکهاي اجرایي بر روي نقشهانه کمیسیون ماده پنج درخصوص تهیه و انعکاس طرحهماهنگي با سایر نهادهاي متولي و دبیرخ
26 23 24 

 233 02 2 جلسات کمیته مستندسازي اسناد، مدارک و نقشه ها در آتلیه فني

 22 223 233 هاي طرح اجرایي جهت ارسال و ابالغ به مناطق تهیه و چاپ نقشه

 3 22 22 رسیدگي به طرح ها مصوبات کمیسیون

 073 02 2 هاي اجرایي معابر، تقاطع ها و ... بازنگري شدهطرح

 22 72 26 جلسات کمیسیون رسیدگي به طرح ها

 22- 2 2 هاي اجرایي بزرگراهيتهیه و کنترل طرح

 07 23 43 هاي ثبتيهاي اجرایي و پالکپاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح

 22- 2 2 مي باشند. 2ه داراي تصویب کمیسیون ماده هاي اجرایي کطرح

 

 49تعداد اقدامات كميته شبکه معابر در سال 
 ابالغ شده موارد مطرح شده جلسات  منطقه ابالغ شده موارد مطرح شده جلسات  منطقه

0 2 264 266 02 2 647 647 

2 2 0342 0342 02 7 224 227 

2 6 0242 0262 07 2 204 044 

7 7 724 706 02 2 722 722 

2 2 264 222 06 2 222 220 

6 2 422 466 04 7 724 722 

4 2 442 466 02 2 046 064 

2 2 422 424 04 2 224 274 

4 2 264 222 23 7 742 722 

03 7 262 222 20 2 022 024 

00 6 422 242 22 7 222 204 

 02074 02673 27 جمع
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 49استعالمات انجام شده در سال 

 

 موضوع منطقه موضوع نطقهم

0 

 زیتون 27/0066/0تجدید نظر در پهنه بندي ملک پالک ثبتي 

2 

 تدقیق خط پهنه بخشي از خیابان جنت آباد

 026/22440/066تدقیق خط پهنه پالک ثبتي  03327240به شماره پرونده  2226/2ملک پالک ثبتي 

 بلوار فردوس 06722رونده شهرسازي به شماره پ زیتون 0/0066/27اصالح پهنه بندي ملک پالک ثبتي 

 226قطعه  027/2374ملک پالک ثبتي  زیتون 27/0066/0تجدید نظر در پهنه بندي ملک پالک ثبتي 

 222/2/2پالک ثبتي  44/2772/0اصالح پهنه ملک پالک ثبتي 

 2واقع در محدوده منطقه  262/674/6ي تدقیق محدوده پالک ثبت محدوده اراضي دارآباد 036تأمین دسترسي جهت بلوک 

 0246/0پالک ثبتي  26444شماره پرونده  64/0472ق 00و  64/0472ق03پالک ثبتي 

2 

 022/242/2477پالک ثبتي  (2امالک واقع در حریم برق فشار قوي ) محدوده شهرداري منطقه 

 6 2منطقه  002/02462/224پالک ثبتي 
 

 2رداري منطقه شه 47/2224/60پالک ثبتي 

4 

 4بوستان نسترن منطقه  6422/7723پالک ثبتي 

 4منطقه  02227به شماره پرونده  6422/70ملک پالک ثبتي  (2امالک واقع در حریم برق فشار قوي ) محدوده شهرداري منطقه 

 02243به پرونده  6422/227ملک ثبتي  2منطقه  002/02462/224پالک ثبتي 

 2 2رج میالد منطقه پروژه فاز دوم ب
 

 4 2منطقه  026/22476/72پالک ثبتي 
 

 2منطقه  2264/2747/2پالک ثبتي 

03 

 03کاربري هاي تثبیت شده منطقه 

 02243به پرونده  6422/227ملک ثبتي  2منطقه  23346227پرونده شهرسازي  2242/033200/22پالک ثبتي 

 72233شماره پرونده شهرسازي  2220232022م با کد پیا 0222پیام  006/0226پالک ثبتي 

 قطعه زمین روبرو پارک دانشجو 2وضعیت  00 2264/222پالک ثبتي 

تدقیق خط زیر پهنه جداره غربي بزرگراه چمران حد فاصل باقرخان تا میدان از 

G222 بهR 

02 

 M222در خصوص قرارگیري محله سنگلج در محدوده 

2 
 

 ديپارکهاي محله هرن

7 

و 72/0220/2و72/0244/0تدقیق زیر پهنه محدوده هاي پالک ثبتي 

 7منطقه  72/0222/7
 02منطقه  023623334کد شناسایي 

-2222-2222-2227-2222تدقیق خط زیر پهنه پالک هاي ثبتي شماره 

 7منطقه  72/02
 02محله هرندي منطقه 

-20442334-20442332تغییر پهنه شش پالک با کدهاي شناسائي 

 7منطقه 20442300-20442303-20442334

02 

 بررسي درخواست تعیین تکلیف امالک بر خیابان دماوند بعد از سه راه تهران پارس

 02مجتمع ایستگاهي نیروي هوایي واقع در محدوده شهرداري منطقه  7تدقیق پهنه بندي خیابان گلزار واقع در منطقه 

 0222کارخانه جوراب بافي سابق به شماره پرونده  7شهرداري منطقه  24627ا شماره پرونده ب 22/22027ملک پالک ثبتي 

 26442به شماره پرونده  7222/622پالک ثبتي  7درخواست حذف تثبیت ورزشي منطقه 

 24232با شماره پرونده  72/0244و 0223و0220و 0222پالک هاي ثبتي 

07 

 M006مجاز زیرپهنه درخواست بازبیني کاربري هاي 

تدقیق زیرپهنه و تثبیت کاربري آموزشي در محدوده سه پالک ثبتي 

 7منطقه  22342و27622و66260
 073340322و  073372432درخواست مالک ملک به شماره پرونده 

ضوابط و مقررات طرح  07-2و  07-4کاربري هاي تثبیت شده مشمول بند 

 7تفصیلي منطقه
  07-4طبق بند  s202هت صدور پروانه طبق ضوابط زیر پهنه ارائه طریق ج

 در طرح تفصیلي جدید و طرح تفصیلي قدیم 2424/42تداخل کاربري پالک ثبتي  72227با شماره پرونده  43/242پالک ثبتي 
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 (ادامه)49جدول استعالمات انجام شده در سال 

 موضوع منطقه
 

 موضوع

02 

 26442شماره پرونده  به 7222/622پالک ثبتي 

 سایر

 0/224و0/0706و 0/0622و0/0422و0/0342شکایت پالک هاي ثبتي 

 72/0227ملک پالک ثبتي  درخواست اهالي مسگرآباد

 محدوده هاي ویژه مسکوني محدوده امام زاده سیده ملک خاتون

 72470022الي  043در خصوص درخواست مالکین امالک با کدهاي نوسازي 
و  R002و تبدیل زیر پهنه هاي   R002به R000ط تبدیل زیر پهنه  شرو

R020  بهR022 

 محدوده هاي ویژه مسکوني متري جدیداالحداث 27در خصوص حذف گذر 

 طهري()حذف امتداد خیابان شهید م 2کمیسیون ماده  222مصوبه  2بند  72470022الي  043در خصوص درخواست مالکین امالک با کدهاي نوسازي 

 طرح باغ راه دانش( -طرح موضعي)توسعه و تجهیز رود دره اوین درکه در خصوص تغییر کاربري امالک حاشیه بزرگراه امام علي )ع(

 ساله 2تدقیق خط محدوده  02منطقه  023332323شماره  024/2707پالک ثبتي 

06 
 073327220به شماره پرونده شهرسازي  7772/4درخواست پالک ثبتي  06گذر موسوي واقع در محدوده منطقه 

 خروج پادگانها و کارخانجات صنعتي 06منطقه  7420/4462پالک ثبتي 

 کاهش خطرپذیري لرزه اي شهر تهران در پهنه هاي گسلي شهر تهران درخواست آقاي پاک نیت  04

 در خصوص درخواست مالکین مسعودیه مرحوم زندیه()متعلق به وراث 22724به شماره کامپوتري  2/0227پالک ثبتي  02

 گانه 022تکمیل و بازبیني ساختار تشکیالتي نواحي  04درخواست حذف الیه فضاي سبز از محدوده قطعات تفکیکي در منطقه  04

 گرمابه هاي تهران   23

20 
 محور خیام 22273پالک ثبتي با شماره پرونده 

 الیه موقعیت بناهاي بلند مرتبه موجود شهر تهران 7/0303پالک ثبتي 

22 

 ارسال گزارش 22منطقه  7/2342ملک پالک ثبتي 

 22منطقه  42244300با کد شناسایي  2222/0262و  06/2پالک ثبتي 
شهر  0240طرح تفصیلي مصوب سال  02-6گزارش اجراي تبصره هاي ذیل بند 

 تهران

 بنیاد خیریه کامراني 22منطقه  223336724اره پرونده با شم 0/06پالک ثبتي 

 22تغییر پهنه امالک گذرهاي شهرک گلستان منطقه 
ضوابط  02-4اصالح دستورالعمل تعیین تکلیف قطعات چند پهنه اي)موضوع بند 

 و مقررات طرح تفصیلي شهر تهران

 اصالح اشکاالت شبکه معابر 22ه منطق 42722332و  42722330تغییر پهنه امالک با کد شناسایي 

 64/0262درخواست حذف الیه تثبیت کاربري فضاي سبز از روي پالک ثبتي 

 22منطقه 
 0/2324/027پالک ثبتي 

ضوابط و مقررات طرح  07-2و  07-4کاربري هاي تثبیت شده مشمول بند 

 22تفصیلي منطقه 
 شهرک هاي تثبیت شده

 (04074)به شماره پرونده  200ملک پالک ثبتي شماره  22منطقه  7/772ک ثبتي تغییر پهنه قسمتي از پال

 22منطقه  42347332با کد شناسایي  0/2262پالک ثبتي 
 کمیسیون رسیدگي به طرح هاي 222الي  222فایل نقشه هاي صورتجلسه 

 03227303ملک با کد شناسایي  4پایش طرح تفصلي منطقه 

 

 بیت شده گرمابه، سایر و چند عملکرديکاربري هاي تث

 (4622)به شماره پرونده 24/4ملک پالک ثبتي شماره 

 پردیس دانش و سالمت
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 ماده صد یها ونيسيكم ییاداره كل امور اجرا
 

 

 41-49 هایگزارش تعداد اهم آراء صادره به تفکيک مناطق و رای در سال

 منطقه

 درصدتغيير 49سال  41سال 

 تعطيل و اعاده تخریب تعطيل و اعاده تخریب تعطيل و اعاده تخریب

0 022 037 042 42 27 -6 

2 026 224 232 247 22 77 

2 22 72 72 032 22 023 

7 000 24 636 022 776 034 

2 42 64 243 024 046 44 

6 64 023 072 222 020 022 

4 47 042 24 023 -22 0 

2 24 60 42 47 22 27 

4 24 04 74 26 62 22 

03 43 23 000 002 24 72 

00 47 036 26 042 06 62 

02 46 236 022 240 40 70 

02 27 20 27 42 223 022 

07 26 40 026 42 22 23 

02 44 42 064 002 40 22 

06 77 62 022 42 272 77 

04 24 76 24 72 2 7 

02 64 72 022 22 030 02 

04 64 24 032 24 27 3 

23 72 04 070 76 222 040 

20 77 22 44 26 23 67 

22 23 02 27 02 23 -2 

 27 037 2422 2326 0446 0202 جمع
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 )مبالغ به ریال(41-49های گانه درسال11جرای احکام مناطقآمار عملکرد واحد ا

 منطقه

 درصد تغيير 49سال  41سال 

 وصول جرایم نقدی جرایم صادره ماده صد وصول جرایم نقدی جرایم صادره ماده صد وصول جرایم نقدی
جرایم صادره ماده 

 صد

0 024306333333 020346223224 732422333333 476362222236 202 206 

2 23223333333 23434740762 20322333333 64277266223 2 002 

2 22624333333 02604622227 23264333333 0724264332233 -67 
 

7 42222333333 24234372376 02240333333 232242270302 -22 670 

2 72332333333 76207477220 23622333333 22477224742 20 44 

6 2234333333 02402420240 2432333333 04270226422 -26 26 

4 02242333333 04277322703 0224333333 024342223426 -43 222 

2 27322333333 0627623644 02424333333 24262232222 -27 0227 

4 00473333333 424222460 4642333333 26222242022 -26 2224 

03 4326333333 0062262272 7022333333 02722662222 -70 447 

00 22226333333 2227232240 06647333333 27042072024 -22 222 

02 03424333333 02223242242 4722333333 24247204206 -22 020 

02 4037333333 272234023 2222333333 2400722424 -67 242 

07 6336333333 7222202720 7667333333 02244424432 -22 040 

02 6660333333 2644430224 7477333333 02344232264 -26 204 

06 02643333333 2423042224 4222333333 27440722762 -22 476 

04 2242333333 2762232043 2433333333 0274242222 -27 -67 

02 27623333333 4304077472 20246333333 073246263227 -22 0433 

04 6462333333 2264464767 2722333333 7420642224 -23 -02 

23 00744333333 6202422032 2223333333 2332422227 -22 04 

20 6424333333 2242672224 02024333333 72222224266 022 432 

22 7047333333 226732424 402333333 26244433 -22 -42 

 200 04 2322407372347 662034333333 222720474227 262222333333 جمع
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 49گانه درسال  11تخلفات بررسی شده به تفکيک كد خالف و مناطق تعداد 

 31 33 31 4 6 1 6 1 9 1 1 3 كد خالف

  منطقه

0 62 022 03 0 3 072 3 3 3 022 02 042 

2 26 032 22 0 2 726 3 3 0 200 0 226 

2 2 27 2 0 0 020 3 3 3 023 2 64 

7 222 722 22 02 7 200 3 3 3 426 44 622 

2 24 044 4 3 7 206 3 3 3 222 4 242 

6 2 22 4 3 0 224 3 3 3 224 3 046 

4 2 22 22 3 3 022 3 3 3 232 0 43 

2 02 43 7 3 3 004 3 3 3 024 2 42 

4 6 72 2 3 3 74 3 3 3 43 2 47 

03 4 42 20 3 3 064 3 3 3 040 2 43 

00 2 47 4 3 2 234 3 3 3 224 4 002 

02 03 22 2 3 3 264 3 3 3 242 22 024 

02 2 40 22 3 0 24 3 3 3 024 2 42 

07 6 027 02 3 0 074 3 3 3 026 07 072 

02 72 023 7 3 2 272 3 3 0 200 02 022 

06 23 032 23 0 3 023 3 3 3 277 02 072 

04 02 27 2 3 3 42 3 3 3 002 00 20 

02 22 032 7 3 0 062 3 3 0 234 07 027 

04 02 030 02 0 6 46 3 3 3 023 00 007 

23 22 032 7 3 0 022 3 2 3 042 02 023 

20 22 70 4 6 3 42 3 3 3 40 2 22 

22 0 06 0 0 3 22 3 3 3 22 3 26 

 2242 222 2024 2 2 3 7062 24 27 222 2223 422 جمع

 كدهای خالف

 راکم در کاربري مربوطهبناي مسکوني در حد ت -0

 ) بناي خالف در حد تراکم ( 

 بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حریم شهر  -4

 ممنوعه ( ي) احداث بنا

 بناي مسکوني مازاد برترکم در کاربري مربوطه  -2

 ) بناي خالف مازاد برتراکم (

 بناي بدون مجوز مغایر با کاربري مصوب در حریم شهر -2

 ث بنا ممنوعه () احدا 

 بناي غیر مسکوني مازاد برتراکم در کاربري مربوطه  -2

 ) تجاري ، اداري ، صنعتي (
 ساله آزاد نشده 22بناي درمحدوده  -4

 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 یربناي مسکوني غیر مجاز در کاربري مغا -2

 سایرموارد ) عدم رعایت سایر ضوابط شهرسازي ( -02 بناي غیر مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر ) تغییر کاربري ( -6



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 311                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 41-49تعداد آرای ماده صد به تفکيک منطقه و وضعيت رای درسال های

 منطقه

 درصد تغيير 49سال  41سال 

پرونده های 

 جاعیار

 )عدد(

 آرای صادره

 آرای اجرا شده

)براساس تایيد 

اداره كل ماده 

 صد(

پرونده های 

 ارجاعی

 )عدد(

آرای 

 صادره

  آرای اجرا شده

)بر اساس تایيد 

اداره كل ماده 

 صد(

پرونده 

های 

 ارجاعی

 )عدد(

آرای 

 صادره

آرای 

اجرا 

 شده

0 233 642 022 443 224 240 -0 -02 22 

2 2276 0227 400 0302 0367 646 -22 -72 -2 

2 224 222 232 277 222 073 23 2 -22 

7 220 642 262 0442 0244 232 002 24 -02 

2 722 707 730 407 623 262 72 67 -27 

6 430 204 206 402 272 247 20 62 22 

4 244 270 202 272 222 422 -70 -22 22 

2 774 734 224 267 222 243 -04 -02 -02 

4 072 003 22 042 062 066 24 23 033 

03 776 702 222 720 732 743 -6 -7 036 

00 640 602 203 632 244 242 -03 -2 23 

02 424 432 204 233 663 222 2 -6 03 

02 224 240 044 222 222 222 -6 20 22 

07 272 202 220 762 704 226 -07 -02 -00 

02 424 444 722 607 623 724 -22 -04 -4 

06 737 224 722 743 726 724 20 22 0 

04 220 224 043 222 202 232 -00 -26 4 

02 772 244 022 244 222 204 -22 -6 62 

04 723 222 032 207 242 034 -24 -23 2 

23 777 264 062 244 724 246 23 06 22 

20 207 023 42 226 224 072 23 22 20 

22 46 46 002 42 42 002 -04 -22 -2 

 07 2- 2- 6422 03626 00426 6032 03446 02227 جمع
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 وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطقریزی اداره كل برنامه
 

 

 41-49هایعملکرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال
 درصدتغيير 49سال  41سال  نوع عملکرد

 بودجه جاري پیشنهادي ) تعداد(
 

4 - 

 ریال( بودجه جاري پیشنهادي ) هزار
 

020422 - 

 3 2 2 بودجه هزینه اي جاري مصوب ) تعداد(

 033- 66672 06322333 (هزار ریال )بودجه هزینه اي جاري مصوب 

 22 24 23 بودجه سرمایه اي مصوب ) تعداد(

 26- 2242333 2462333 بودجه سرمایه اي مصوب ) هزار ریال(

 3 2 2 تنظیم و ارسال تفاهم نامه ) تعداد(

 ظیم و ارسال موافقت نامه ) تعداد(تن
 

22 - 

 02 22 20 دریافت پیشنهاد بودجه از ادارات کل حوزه ) تعداد(

 22 6242233 2207233 دریافت پیشنهاد بودجه از ادارات کل حوزه ) هزار ریال(

 

 41-49های  واحد فن آوری اطالعات در سال -عملکرد معاونت فناوری
 درصدتغيير 49سال  41سال  نوع عملکرد

 04- 000 027 هاي تحت شبکه کامپیوتري )نفر ساعت(پشتیباني و کنترل سرویس

 26- 0223 0443 پشتیباني و کنترل سرویس هاي سخت افزاري) نفر ساعت(

 - - 622 پشتیباني و کنترل سرویس هاي نرم افزاري)نفر ساعت(

 2- 42 44 ها)نفر ساعت( serverراهبري 

 02- 240.4 722 اتوماسیون اداري)نفر ساعت( راهبري و پشتیباني

 - - 620 ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات)نفر ساعت(

 62- 02.2 22 رفع اشکال کاربران مهندسین ناظر)نفر ساعت(

 44- 023 442 ارجاع مشکالت پیگیري از سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ) تعداد ارجاعات(

 227 004 20 ها) تعداد ارجاعات( serverراهبري 

 02- 0002 0226 راهبري و پشتیباني اتوماسیون اداري

 

 41-49واحد آمار و اطالعات در سال های  -عملکرد معاونت فناوری 

 درصدتغيير 49سال  41سال  نوع عملکرد

هاي زماني رسازي و معماري در بازهجمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه گزارش عملکرد سالیانه معاونت شه

 )نفرساعت( مختلف
233 233 3 

 4 23 42 معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت( جمع آوري، جمع بندي، ویرایش و تهیه آمارنامه

 - -  گانه شهرداري تهران )نفرساعت(22ابالغ مصوبات جلسات نظارت و حمایت ستادي از مناطق 

 02- 43 003 معاونین )نفرساعت( ابالغ مصوبات جلسات شوراي

 - -  مصوبات جلسه کمیسیون شهرسازي و معماري )نفرساعت(
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 41-49واحد ارزیابی عملکرد در سالهای  -عملکرد معاونت فناوری
 رييدرصدتغ 49سال  41سال  نوع عملکرد

 02 733 273 گانه ) نفرساعت(22ارزیابي عملکرد دوره اي معاونت شهرسازي و معماري مناطق 

 46 433 763 ارائه سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت ارشد ) نفرساعت(

 022 233 43 بررسي، تغییر و اصالح شاخصهاي ارزیابي عملکرد با توجه به ماموریت ها و وظایف جدید ابالغي )نفرساعت(

 02- 623 423 بررسي اسناد و مدارک پروژه ها و قراردادهاي معاونت شهرسازي و معماري )نفرساعت(

 02- 723 223 بروز رساني و تدقیق اطالعات سامانه مدیریت و کنترل پروژه شهرداري تهران )نفرساعت(

 

 41-49واحد آموزش در سال -عملکرد معاونت فناوری 

 رييدرصدتغ 49سال  41سال  نوع عملکرد

پرسنل معاونت شهرسازي و معماري برگزاري دوره هاي آموزشي طبق تقویم ابالغي اداره کل تشکیالت وآموزش جهت 

 حراست-دفاتر خدمات الکترونیک-نواحي -ومناطق
07673 6033 -22 

 22- 2673 2726 برگزاري دوره هاي آموزشي مازاد بر تقویم ابالغي اداره کل تشکیالت و آموزش

 IT 0226 7202 024برگزاري دوره هاي آموزشي 

 23- 0627 2273 الغي از اداره کل تشکیالت و آموزشهماهنگي و همکاري جهت برگزاري همایشهاي اب

جهت   EXCELو    ACCESSهیه شناسنامه آموزشي کلیه پرسنل معاونت شهرسازي و معماري در قالب فرمت 

 تسهیل در امور دسترسي به اطالعات فراگیران
7233 6033 24 

پیگیري -عقد قرارداد با شرکتهاي تابعه-ره مراجعه هفتگي به اداره کل تشکیالت جهت اخذ گواهینامه هاي پایان دو

 امور جاري پرسنل
223 723 23 

 72 6333 7233 تابلو اعالنات)نفر ساعت( -پیگیري تفلني  -مکاتبات  -اطالع رساني آموزشي 

 

 41-49هایعملکرد امور مهندسين مشاور در سال
 رييدرصدتغ 49سال  41سال  نوع عملکرد

 0022 47 6 ا مشاور منتخبتعداد جلسات جهت هماهنگي ب

 23- 22 67 تعداد شرح خدمات ارسالي جهت تدفیق

 42- 22 032 تعداد د رزومه هاي دریافتي و ارسالي

 42- 4 224 تعداد رزومه هاي اضافه شده به بانک اطالعاتي

 72- 26 76 تعداد  قراردادهاي ارسالي جهت انعقاد به کارگزار

 62- 04 72 به دستگاه نظارت تعداد قرار دادهاي ابالغ شده 

 243 74 03 تعداد نامه هاي تمدید زمان ارسالي به کارگزار

 23 2 2 تعداد نامه ها ي متمم ریالي ارسالي به کارگزار

 - 74 - تعداد جلسات کمیته فني

 233 72 06 گزارشات دریافت شده از مشاورین

 7433 72 0 تعداد صورت جلسه تنظیم شده کمیته راهبري

 - 23 - تعداد نامه هاي پرداختي به کارگزار

 2033 22 0 تعداد جلسات کمیته هاي ارزیابي برگزار شده

 - 2 - تعداد شرکت در جلسات تعیین تکلیف طرحهاي موضعي با حضور مناطق مرتبط

 - 26 - تعداد بررسي و ارزیابي فني صورت گرفته شرح خدمات
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 ر پروانهتدوین ضوابط، نظارت و صدواداره كل 
 

 

 49عملکرد اداره كل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال 

 تعداد موارد انجام شده نفرساعت عنوان
 تعداد جلسات

 برگزار شده 

 2233 2063 راهبري فني دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 

 گانه و ارگانهاي نظارتي 22پاسخگویي به استعالمات مناطق 
 

2423 
 

 وایح مورد نیازتدوین ضوابط و ل
 

062 24 

 276 2333 نظارت برحسن اجراي ضوابط
 

 22 273 77 بهبود فرآیندها
  

 41-49 هایدر سال مناطق کيبه تفک یو تعداد واحد مسکون(و ساختمان  یو نوساز بیتخراحداث بنا) یتعداد پروانه ها

نوع 

 پروانه

 درصد تغيير 49سال  41سال 

پروانه احداث 

 ساختمان

ه احداث پروان

 ساختمان

پروانه احداث 

 ساختمان

پروانه احداث 

 ساختمان

پروانه احداث 

 ساختمان

پروانه احداث 

 ساختمان

 تعداد واحد مسکونی تعداد پروانه تعداد واحد مسکونی تعداد پروانه تعداد واحد مسکونی تعداد پروانه منطقه

0 723 2702 262 7663 -04 -07 

2 422 4440 243 2722 -22 -23 

2 263 2724 232 2222 -07 -24 

7 424 2227 422 4222 -06 -04 

2 630 4322 272 2222 -4 -70 

6 206 2722 224 0202 -04 -24 

4 770 2443 226 2072 -26 -22 

2 664 7424 742 2703 -26 -24 

4 222 0434 233 0240 -00 -23 

03 263 2270 702 2244 -22 -02 

00 222 2072 240 0424 -27 -4 

02 226 0470 022 464 -27 -63 

02 222 0422 204 0223 -2 -2 

07 662 2243 227 2442 -04 -22 

02 247 7670 622 2262 -22 -22 

06 202 2022 226 0607 -04 -22 

04 222 2602 243 2373 -22 -22 

02 734 2243 224 2726 -04 -02 

04 223 0224 042 0242 -22 -22 

23 703 2322 262 2677 -02 -07 

20 226 2060 277 2347 -02 -7 

22 224 2227 022 2722 -20 2 

 22- 20- 62266 2364 27442 03027 مجموع
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 41-49 در سال هاینوع پروانه و مناطق  کيصادره به تفک یتعداد كل پروانه ها

ل
سا

منطقه 
نوع پروانه 

ب 
شکو

ضافه ا
ا

 

سعه
ب وتو

شکو
ضافه ا

ا
 

ت
پروانه تعميرا

 

پرو
ت

ساخ
انه 

ن 
ساختما

پروانه 
 

ی(
ن)دو مرحله ا

ساختما
پروانه 

 

ل
تبدی

 

ی
ساز

ب ونو
خری

ت
 

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
ساخته ن

تمدیدپروانه 
شده)دو  

ساخته ن
تمدیدپروانه 

ی(
مرحله ا

 

سعه بنا
تو

 

ی
سعه بنا)دو مرحله ا

تو
) 

جموع
م

 

41
 

0   2 - 0 02 26 0 0 226 24 - - 207 7 20 - 6 - 222 

2   2 - 2 2 23 2 - 644 2 - - 222 2 - - 2 - 0334 

2   2 - - 0 02 - - 272 2 - 0 220 - 04 - - - 622 

7   0 - - 03 22 2 - 224 02 - 0 062 2 22 - 7 - 0072 

2   - - - 0 67 - - 222 2 - - 024 - 02 - - - 237 

6   - - - - 02 - - 232 0 - - 022 - - - 0 - 722 

4   - - - 04 - - - 727 04 - - 062 - 02 - - - 673 

2   0 - - 0 7 - - 667 0 - - 022 - 22 - 2 - 402 

4   - - - - 0 - - 227 - - - 27 - 4 - - - 262 

03   - - - - 0 - - 224 - - - 24 - 2 - - - 622 

00   2 - 0 24 0 - - 224 23 0 2 64 - 0 - - - 767 

02   2 - 2 2 - - - 222 2 - - 42 - 4 - 2 - 722 

02   - - - - - - - 222 - - - 22 - 4 - - - 242 

07   - - - - 0 - - 662 - - - 003 - 06 - - - 424 

02   0 - - 0 72 - - 220 - - - 42 - 27 - - - 422 

06   0 - 2 2 4 - - 232 - - - 74 - 2 - - - 244 

04   - - - 22 2 - - 243 02 - - 73 - 2 - - - 722 

02   2 - - - 22 - - 222 - - 0 26 - 0 - 6 - 742 

04   0 - - 03 22 7 - 024 0 - - 24 - - - - - 243 

23   2 - 2 2 22 - - 222 2 - - 64 - 2 - 2 - 742 

20   - - - 0 22 2 - 274 0 - - 22 - 7 - 2 0 224 

22   - - - - 022 - 0 032 - - - 47 - 6 - 2 - 273 

 02076 0 23 - 262 2 2202 2 0 026 4763 2 20 224 026 02 - 26   مجموع

49
 

0   2 - - 04 07 2 0 222 26 - 0 024 2 72 0 2 - 622 

2   - - - 2 22 2 - 222 7 - - 077 0 - - - - 473 

2   2 0 - 0 03 - - 244 0 - - 023 - 22 - 0 - 762 

7   0 0 - 2 23 - - 422 0 - 0 007 0 22 - 2 - 473 

2   - - - 0 22 - - 724 - - - 007 - 22 - - - 622 

6   - - - - 6 - - 220 - - - 032 - 4 - - - 264 

4   - - - 6 - - - 222 7 - - 23 2 24 - - - 770 

2   0 - - - 2 0 - 722 - - 2 004 - 24 - - - 640 

4   - - - - 7 - - 046 - - - 22 - 06 - 0 - 273 

03   - - - - - - - 702 - - - 24 - 02 - - - 724 

00   - - 2 7 - - - 262 2 - - 74 - 2 0 - - 220 

02   - - - 2 - - - 022 2 - - 24 - 02 0 - - 232 

02   0 - - - 2 - - 202 - - - 24 - 6 - 0 - 262 

07   - - - - 0 - - 222 - - 0 44 - 04 - - - 620 

02   - - - - 72 - - 603 - - - 22 - 22 - 0 - 424 

06   - - 0 - - - - 226 - - - 26 - 02 - - - 232 

04   - - - 2 - - 0 222 2 - - 04 - 2 - - - 204 

02   - 0 - - 22 - - 232 - - - 22 - 7 - 0 - 246 

04   0 - - 2 70 0 - 026 - - - 04 - 0 - 0 - 232 

23   - 0 - 7 06 - 2 272 2 - - 22 - 07 - 2 - 723 

20   0 - - - 22 - - 203 0 - - 22 - 2 - 4 - 222 

22   0 - - - 24 0 2 42 - - 2 64 - 02 - 2 - 222 

 03004 - 27 2 242 4 0222 4 - 72 4632 2 2 703 27 7 7 03   مجموع



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       361
 

 41-49 در سال های در مناطق در پروانه های تخریب و نوسازی و ساختمان كاربرد کيبه تفک یادارو  یتجار،یصنعت ،یمساحت و تعداد واحد آموزش

 سال
 یآموزش آموزشی صنعتی صنعتی تجاری تجاری اداری اداری كاربرد واحد

 مساحت تعداد واحد مساحت تعداد واحد مساحت تعداد واحد مساحت تعداد واحد منطقه

41
 

0 26 2723 730 24232 - - - - 

2 274 42774 0202 006606 - - - - 

2 232 40666 022 02222 - - - - 

7 244 24322 244 23242 - - - - 

2 724 27067 220 00432 - - 72 2240 

6 244 22272 224 02044 - - 2 460 

4 23 2342 67 04633 0 223 - - 

2 0 033 226 07272 - - - - 

4 - - 24 477 - - - - 

03 - - 66 0642 - - - - 

00 036 00442 47 2432 - - - - 

02 046 00442 442 22626 - - - - 

02 2 237 22 0206 - - - - 

07 7 042 042 2423 - - - - 

02 - - 072 2262 - - 7 076 

06 7 0733 72 2274 - - - - 

04 03 222 222 26244 - - - - 

02 042 04042 422 22267 0 772 - - 

04 - - 22 2204 - - - - 

23 7 262 026 4367 0 240 - - 

20 24 4243 22 0722 20 03670 - - 

22 200 62224 462 27764 - - 070 00022 

 02026 040 00622 27 727372 4242 737423 2302 مجموع

49
 

0 22 4244 032 22242 - - - - 

2 004 04020 022 02262 - - 0 7233 

2 722 030264 062 22024 - - - - 

7 24 0422 024 23424 0 44 - - 

2 034 03226 27 2444 - - - - 

6 222 64626 43 6670 - - - - 

4 27 2447 23 7272 - - - - 

2 2 242 22 4227 - - - - 

4 72 2442 64 2264 - - - - 

03 - - 22 0232 - - - - 

00 42 2440 40 7624 - - - - 

02 06 0672 242 02227 - - - - 

02 - - 74 2246 0 224 - - 

07 - - 62 2774 - - - - 

02 - - 002 2424 - - - - 

06 076 02067 242 02422 - - - - 

04 2 277 076 4322 - - - - 

02 22 0664 220 4262 - - - - 

04 0 026 034 2440 - - - - 

23 44 6727 222 00030 - - - - 

20 24 2426 746 02223 02 02277 - - 

22 072 02070 022 4434 0 2240 2 272 

 2672 7 02743 20 222222 7342 260667 0604 مجموع
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 41-49 در سال های  طبقات و مناطقتعداد  کيو ساختمان به تفک یو نوساز بیتخر یتعداد پروانه ها 

 سال
طبقه و 1 طبقه9 طبقه1 طبقه1 طبقه3 صفر طبقه طبقات

 بيشتر

 مجموع

 منطقه

41
 

0 - - 2 2 2 722 723 

2 0 - 2 7 24 407 422 

2 - - 2 - 2 226 263 

7 4 2 4 2 07 432 424 

2 - 2 2 7 2 224 630 

6 - - - 0 7 200 206 

4 - - 2 7 27 703 770 

2 - 0 6 0 2 622 664 

4 - - 0 - 2 222 222 

03 - - 0 2 20 226 263 

00 - - 2 0 02 272 222 

02 - 2 4 02 20 242 226 

02 - 0 0 2 6 223 222 

07 - 0 2 2 02 670 662 

02 - 7 0 72 70 423 247 

06 - 2 2 - 2 232 202 

04 - - 0 2 02 264 222 

02 - 2 7 07 4 242 734 

04 - 0 2 7 22 233 223 

23 - 2 6 02 02 242 703 

20 - 0 2 6 022 070 226 

22 - 2 - 2 072 22 224 

 03027 4226 262 026 24 22 2 مجموع

49
 

0 0 0 2 2 7 227 262 

2 - 2 2 2 20 262 243 

2 - - 2 2 6 242 232 

7 0 2 4 02 4 472 422 

2 - 2 7 4 2 227 272 

6 - - 2 0 2 220 224 

4 - - - 2 7 223 226 

2 - 7 4 2 - 744 742 

4 - 0 2 - 2 047 233 

03 - 2 0 0 00 732 702 

00 - 2 7 7 2 222 240 

02 - - 2 4 07 022 022 

02 - - 4 6 6 242 204 

07 - 0 2 7 2 222 227 

02 - 2 6 72 24 247 622 

06 - 2 2 4 2 224 226 

04 - 2 0 2 2 222 243 

02 - 0 4 07 07 230 224 

04 - 2 - 2 04 022 042 

23 - 2 2 4 03 222 262 

20 0 0 - 2 030 024 277 

22 - 0 - 0 020 22 022 

 2364 4702 734 024 66 77 2 مجموع
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 41-49 در سال هایو مناطق  زیربنا مساحت کيو ساختمان به تفک یو نوساز بیتخر یتعداد پروانه ها

 منطقه سال
كمتر از 

 مترمربع311

تا  311بين 

متر  311

 مربع

تا  311بين 

111 

 مترمربع

تا  111بين 

111 

 مترمربع

تا  111بين 

111 

 مترمربع

تا  111بين 

111 

 مترمربع

تا  111بين 

111 

 مترمربع

بيشتر از 

111 

 مترمربع

 مجموع

41
 

0 - 0 - 2 2 2 22 707 723 

2 0 - 2 - 0 2 06 422 422 

2 - - 2 - 2 6 2 270 263 

7 4 0 2 2 7 4 42 227 424 

2 0 2 - 2 2 7 2 220 630 

6 - - - 0 - - 04 242 206 

4 - - 4 02 26 22 44 267 770 

2 0 - 4 27 62 66 023 267 664 

4 - - 2 0 02 23 24 074 222 

03 2 0 4 02 63 47 074 274 263 

00 - - 2 03 04 22 62 222 222 

02 2 2 7 2 2 06 27 223 226 

02 - - 2 7 02 22 43 204 222 

07 2 - 0 06 66 42 022 262 662 

02 2 - 6 2 22 22 242 224 247 

06 2 - 2 7 02 22 42 040 202 

04 0 2 7 02 04 26 64 274 222 

02 - - 2 2 02 73 44 273 734 

04 2 0 - 4 07 23 76 022 223 

23 7 2 4 2 02 20 42 224 703 

20 - 0 - 0 6 4 27 204 226 

22 - - 2 0 2 2 04 200 224 

 03027 4،026 0،470 632 220 022 46 07 20 مجموع

49
 

0 2 0 0 0 2 7 00 226 262 

2 - 2 - - 7 0 02 240 243 

2 - 0 - - 2 2 4 242 232 

7 2 - 2 7 2 2 20 402 422 

2 2 2 2 2 - - 07 223 272 

6 - - - - 2 - 2 222 224 

4 - - 0 2 07 26 63 222 226 

2 2 0 4 26 76 22 46 242 742 

4 - 0 2 0 03 02 22 076 233 

03 7 - 6 00 22 22 42 222 702 

00 - 0 2 2 2 02 74 047 240 

02 2 2 2 4 6 2 04 000 022 

02 0 7 2 2 02 04 62 202 204 

07 0 0 7 03 24 23 40 222 227 

02 2 0 2 4 02 22 266 226 622 

06 2 2 2 4 04 03 62 020 226 

04 0 0 0 7 03 23 27 204 243 

02 - - 00 6 02 24 27 047 224 

04 - 2 2 6 03 7 76 032 042 

23 7 0 2 4 03 22 42 202 262 

20 - - - 2 2 7 76 024 277 

22 0 - 0 - - 0 02 064 022 

 2364 6303 0222 276 224 004 62 22 23 مجموع
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 41-49 در سال هاینوع سازه و مناطق  کيو ساختمان به تفک یو نوساز بیتخر یتعداد پروانه ها

 سال
 مجموع نيمه فلزی فلزی سایر بتنی آجری نوع سازه

 منطقه

41
 

0 2 272 2 042 7 723 

2 0 224 0 206 0 422 

2 0 063 - 042 0 263 

7 6 224 2 243 - 424 

2 0 223 - 43 - 630 

6 0 042 - 022 - 206 

4 2 232 - 227 0 770 

2 - 222 - 773 0 664 

4 - 042 - 23 - 222 

03 - 707 - 076 - 263 

00 2 247 - 46 2 222 

02 2 043 - 062 - 226 

02 0 022 - 203 - 222 

07 - 204 - 777 - 662 

02 - 273 - 227 - 247 

06 - 026 - 024 - 202 

04 2 202 - 64 - 222 

02 - 264 - 22 - 734 

04 - 022 - 42 - 223 

23 0 232 - 237 - 703 

20 - 222 2 24 - 226 

22 - 026 - 20 - 224 

 03027 00 7362 03 6326 24 مجموع

49
 

0 2 027 2 040 2 262 

2 0 762 0 022 2 243 

2 2 042 - 022 0 232 

7 0 223 2 224 - 422 

2 - 724 0 22 - 272 

6 - 066 - 40 - 224 

4 - 040 - 022 - 226 

2 2 232 - 227 0 742 

4 - 046 - 22 0 233 

03 - 272 - 43 - 702 

00 - 207 - 26 0 240 

02 - 27 - 43 0 022 

02 - 024 0 024 - 204 

07 - 234 - 226 0 227 

02 - 227 - 264 - 622 

06 - 044 - 44 - 226 

04 - 220 - 24 - 243 

02 - 230 - 26 - 224 

04 - 023 - 24 0 042 

23 - 202 - 074 - 262 

20 - 222 0 02 - 277 

22 - 074 - 70 - 022 

 2364 07 2426 02 2274 2 مجموع
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 41-49 در سال های و پروانه ساختمان یو نوساز بیتخر یمتراژ واحد در پروانه ها یدسته بند کيبه تفک یتعداد واحد مسکون

سال
جموع مترمربع11كمتر از  مترمربع 41تا  11بين  مترمربع 311تا  41بين  مترمربع 111تا  311بين  مترمربع 111بيشتر از  مساحت 

م
 

 منطقه
تخریب و 

 نوسازی

پروانه 

 ساختمان

تخریب و 

 نوسازی

پروانه 

 ساختمان

تخریب و 

 نوسازی

پروانه 

 ساختمان

تخریب و 

 نوسازی

پروانه 

 ساختمان

تخریب و 

 نوسازی

پروانه 

 ساختمان

41
 

0 2274 242 624 72 242 22 47 - 022 2 2702 

2 2240 0272 2222 26 0327 22 22 - 24 7 4440 

2 2022 202 607 24 222 7 24 - 20 - 2724 

7 7062 264 2222 74 0226 20 026 2 272 7 2227 

2 2262 2232 0222 24 0043 73 70 - 26 02 4322 

6 262 232 233 22 742 07 72 - 22 - 2722 

4 424 - 622 - 602 - 020 - 226 - 2443 

2 0032 246 422 - 0022 - 224 - 0324 - 7424 

4 222 - 244 - 607 4 42 - 267 - 0434 

03 260 - 422 - 0044 - 220 - 0030 2 2270 

00 204 - 720 - 272 7 044 - 744 - 2072 

02 722 - 722 - 622 - 024 - 202 - 0470 

02 026 - 622 - 622 - 074 - 260 - 0422 

07 246 - 404 - 0222 - 222 - 424 - 2243 

02 222 74 267 02 0276 034 262 03 0223 70 7670 

06 262 24 222 2 224 07 074 - 242 7 2022 

04 046 - 272 - 0262 03 024 7 702 2 2602 

02 226 232 223 022 224 72 026 2 774 23 2243 

04 222 277 224 202 762 27 42 7 200 04 0224 

23 236 203 224 22 427 04 274 7 224 00 2322 

20 624 200 726 03 622 22 22 2 63 0 2060 

22 072 7624 60 224 064 23 2 - 03 2 2227 

 27442 022 2422 22 2002 727 02640 464 06232 02476 22224 مجموع

49
 

0 2272 223 762 02 242 - 72 - 24 2 7663 

2 0446 222 0462 23 277 02 26 2 24 0 2722 

2 0234 22 624 4 242 0 06 - 72 2 2222 

7 2724 602 0437 2 0020 22 42 7 032 0 4222 

2 0462 472 0044 26 0202 43 72 2 73 03 2222 

6 624 23 402 - 222 7 22 - 2 - 0202 

4 244 - 222 - 264 - 27 - 222 - 2072 

2 422 230 260 03 234 - 062 - 602 - 2703 

4 024 22 244 - 742 2 46 - 066 - 0240 

03 042 - 622 - 0064 - 220 - 627 - 2244 

00 244 - 244 - 634 - 072 - 222 - 0424 

02 62 - 046 - 227 - 62 - 024 - 464 

02 062 22 606 2 622 - 026 - 244 - 0223 

07 042 - 404 03 0234 - 227 - 674 - 2442 

02 233 74 622 02 0637 44 020 4 640 22 2262 

06 022 - 224 - 422 - 46 - 246 - 0607 

04 000 - 746 - 0072 - 020 - 027 - 2373 

02 432 042 247 64 664 23 46 7 220 00 2726 

04 22 276 024 220 233 26 23 0 062 23 0242 

23 627 264 237 60 622 - 264 - 702 6 2677 

20 732 220 226 27 722 20 20 0 22 7 2347 

22 43 2322 60 002 020 62 7 - 2 - 2722 

 62266 007 2604 22 2227 266 02620 622 07070 4222 04422 مجموع
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 41-49 هایدر سال در مناطق ینوع گواه کيها به تفکیتعداد گواه

 منطقه سال
بالمانع 

 شهرسازی

بالمانع 

 ناحيه

كار پایان

 صوری

پایان 

 كارآپارتمانی

پایان 

 كارساختمان

كارقبل پایان

 94از

تمدیدپایان 

 كارساختمان

عدم 

 خالف
 مجموع

41
 

0 - 072 24 0444 422 24 2 223 2242 

2 - 44 022 2700 0606 67 27 0222 2264 

2 - - 022 2622 436 22 02 222 2242 

7 - 224 22 2072 0670 4 4 422 7243 

2 - 2 00 7662 0742 - 06 602 6426 

6 - 274 43 2242 672 42 22 240 7274 

4 - 22 070 7002 442 033 72 220 2422 

2 - 22 44 0036 0722 04 04 264 2262 

4 - 0 2 222 460 7 02 222 0622 

03 - 4 04 2443 0076 023 76 422 2002 

00 - 24 22 2622 0332 26 00 727 2233 

02 - 03 22 437 234 026 74 222 2227 

02 - 2 2 444 467 7 2 022 0400 

07 - 04 00 0724 0642 72 22 240 2272 

02 - 02 0 0622 0422 24 072 0376 7607 

06 - 2 6 624 420 24 023 704 2232 

04 - 00 2 0702 0004 02 46 264 2222 

02 - 2 - 234 422 7 20 220 0242 

04 - 2 - 724 236 - 7 024 0022 

23 - 23 - 223 0322 4 22 762 2722 

20 - - - 0240 742 0 4 200 2222 

22 - 4 2 234 226 - - 223 237 

 44674 03422 472 464 22202 72320 474 0033 - مجموع

49
 

0 - 63 24 0224 423 4 2 224 2744 

2 - 46 22 7627 0723 24 22 0304 4246 

2 - 2 22 2726 604 23 02 277 2222 

7 - 233 22 2440 0727 2 07 727 2047 

2 - 7 2 7337 0273 0 04 222 2422 

6 - 223 22 2247 623 24 02 262 7236 

4 - 72 62 2272 642 22 72 232 2722 

2 - 26 27 0370 0204 02 2 277 2432 

4 - - 7 262 667 2 6 062 0234 

03 - 0 02 2274 0366 22 02 242 2242 

00 - 02 02 2222 227 22 4 244 7426 

02 - 00 04 444 663 43 77 207 0222 

02 0 2 2 626 642 02 2 064 0274 

07 - 4 7 0240 0222 24 24 732 2072 

02 - 00 2 0207 0234 22 027 242 7267 

06 - 2 4 226 422 02 22 222 0402 

04 - 2 2 0767 473 2 22 224 2422 

02 - 2 - 222 422 - 00 224 0272 

04 - 2 - 622 722 - 2 027 0233 

23 - 27 - 622 434 2 03 222 0223 

20 - 2 - 0764 262 - 2 062 2337 

22 - 02 0 202 266 - 0 042 646 

 64242 4642 740 232 04222 24404 234 442 0 مجموع
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 41-49 یسال ها انکاردریپا افتیبدون در یو نوساز بیساختمان و تخر یتعداد پروانه ها

 49سال  41سال  منطقه 49سال  41سال  منطقه

0 722 262 02 232 027 

2 672 243 02 220 206 

2 272 232 07 722 223 

7 444 422 02 224 606 

2 222 270 06 272 227 

6 263 224 04 262 227 

4 267 223 02 232 220 

2 762 722 04 042 046 

4 026 046 23 234 224 

03 224 737 20 202 226 

00 224 264 22 044 022 

 4477 4262 جمع

 

 41-49ميانگين زمان شهرسازی صدور انواع پروانه ساختمانی در سال های 

 منطقه
 شهرسازی صدور انواع پروانه ساختمانی)روز( ميانگين زمان

ميانگين زمان شهرسازی صدور انواع گواهی های 

 ساختمانی)روز(

 49سال  41سال  49سال  41سال 

0 027 46 037 046 

2 022 42 022 222 

2 024 22 24 42 

7 220 074 074 230 

2 044 072 074 242 

6 033 72 24 22 

4 022 74 73 20 

2 064 42 20 006 

4 62 72 77 22 

03 022 46 72 64 

00 44 22 22 42 

02 002 76 74 44 

02 46 22 62 62 

07 222 000 42 004 

02 007 62 72 007 

06 60 22 73 43 

04 22 22 22 004 

02 032 72 22 27 

04 74 04 04 77 

23 032 40 62 22 

20 20 72 22 66 

22 07 20 2 02 
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 شهر تهران ماده پنج ونيسيخانه كمريبد
 

 

 41-49 یها شده در سال ليتعداد پرونده ها و جلسات تشک

 جلسات
 درصد تغيير  49سال  41سال 

 4 2- تعداد جلسه تعداد پرونده تعداد جلسه تعداد پرونده

 27 2- 77 042 70 046 کارگروه فني

 04 2- 23 002 02 002 کمیسیون ماده پنج

 4 2- 67 226 27 240 جمع

 

 49در سال ماده پنج  ونيسيكم یجدول صورتجلسات ابالغ
 تعداد بند ابالغ  خیتار شماره صورتجلسه  فیرد تعداد بند تاریخ ابالغ  شماره صورتجلسه ردیف 

0 222 47/32/22 2 03 274 47/34/04 4 

2 224 47/32/36 7 00 272 47/32/34 7 

2 273 47/32/22 7 02 274 47/32/23 4 

7 270 47/37/02 7 02 223 47/34/32 4 

2 272 47/37/20 4 07 220 47/34/22 2 

6 272 47/32/34 2 02 222 47/00/20 2 

4 277 47/36/27 00 06 222 47/02/32 6 

2 272 47/36/20 6 04 227 47/02/22 4 

4 276 47/34/32 2 02 222 47/02/26 2 

 030 جمع

 

 49در سال  جدول مصوبات ابالغی كميسيون ماده پنج به تفکيک نتيجه رای

 درصد تعداد موضوع

 22.6 22 موافقت با نظریه کارگروه فني

 22.2 22 اصالح نظریه کارگروه فني

 2.0 2 مخالفت با نظریه کارگروه فني

 033 44 جمع

 

 43-49های  كارشناسی شده به تفکيک سال یهاتعداد پرونده

 تعداد پرونده سال تعداد پرونده سال

40 242 42 722 

42 274 47 222 

 -00 رییدرصد تغ 72- درصد تغییر
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 49 ماده پنج درسال ونيسيمصوبات كم منتخب
 نتایج موضوع مصوبه ردیف

 ک(احداث پارکینگ طبقاتي در خیابان درکه)منطقه ی 222ص 0بند  0

و انعکاس مورد درخواست  R002به  G222با تدقیق و اصالح زیر پهنه محدوده مورد تقاضا و ملک تعاوني مسکن پزشکان از 

طبقه روي همکف  بصورت پارکینگ عمومي )بدون سطوح تجاري( موافقت  2به صورت پارکینگ تثبیت شده به صورت 

ده هفت استعالم شده و در صورت تشخیص باغ، در جلسه گردید و مقرر گردید در خصوص ماهیت ملک از کمیسیون ما

 کمیسیون مطرح شود.

 با طرح پیشنهادي مطابق نقشه و ضوابط و مقررات مربوطه موافقت گردید . (2طرح موضعي اراضي و امالک ده ونک )منطقه 222ص2بند 2

 224ص 7بند  2
)پهنه هاي حفاظت  G222احداث ساختمان در زیرپهنه

 ه( )منطقه یک(سبز و باز ویژ

به صورت  G222مقرر گردید معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در خصوص امالک و اراضي واقع در زیر پهنه 

 یکپارچه طرح ویژه اي تهیه و ارائه نماید تا زمینه جهت تصمیمات بعدي فراهم گردد.

 بناهاي بلند مرتبه شهر تهران 273ص0بند 7

و معماري شهرداري تهران و دبیرخانه شورایعالي ضمن همکاري الزم تا ظرف مدت یک ماه مقرر گردید معاون شهرسازي 

آینده  ضوابط مکان یابي ساخت و ساز بناهاي بلند مرتبه شهر تهران را به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري برسانند. 

نیامد، لیست پرونده ها را به کمیسیون ارائه تا دبیرخانه کمیسیون ماده پنج نیز چنانچه در این خصوص تعیین و تکلیف بعمل 

 برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلي اقدام مقتضي بعمل آید.

 (2طرح موضعي باغات کن )منطقه 273ص2بند 2

 G200به  R270مقرر گردید با رویکرد مدیریت یکپارچه با مشارکت صاحبان اراضي و باغات، ضمن تبدیل زیر پهنه باغات از 

دوني همراه با کاربري هاي همخواني با ماهیت باغات همراه با طرح توسعه بوستان جوانمردان در بخش غربي محدوده، برنامه م

 طرح نهایي تهیه و نتیجه جهت تصویب به کمیسیون ارائه شود .

 (2احداث مجتمع مسکوني و تجاري )منطقه  273ص2بند 6
ات عمومي و تجاري در حد نیاز مجموعه و بدون داشتن طبقه مسکوني روي همکف)جهت استفاده خدم 04به صورت 

 دسترسي مستقل به گذرهاي اطراف( موافقت بعمل آمد.

 273ص7بند 4
تعیین تکلیف ساخت و ساز در ضلع شمال میدان سپاه 

 (4)منطقه

اکثر ارتفاع حد -مقرر گردید ضمن رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگي و تجانس مستحدثات احداثي با حریم اثر ثبتي 

 اثر ثبتي (. 2صفر میدان سپاه ) با توجه به قرار گیري آن در حریم درجه  -متر از تراز صفر  06مجاز 

 270ص 0بند 2
تصویب کاربري هاي خدماتي طرح اصالحي شهرک 

 صدف )منطقه یک(

هکتار در شمال محدوده ، 03/2کمیسیون ماده پنج ) 234ص02با طرح پیشنهادي موافقت گردید و مقرر شد با توجه به بند 

) محدوده هاي کاربري تاسیسات گردشگردي، آموزشي و پارکینگ ( و اراضي خارج از محدوده شهر و  G222و از زیر پهنه 

 ( به شهرداري واگذار گردد.G202حریم رودخانه ) 

 تجاري )منطقه یک( -احداث مجتمع مسکوني 270ص 2بند 4

طبقات فوقاني به صورت مسکوني )  %22خدماتي در سطح اشغال  -صورت تجاري با طرح پیشنهادي در قالب همکف به 

موافقت بعمل آمد . مشروط به اینکه  ارتش معوض حق السهم خود از  %22طبقه با سطح اشغال  22بلوک ( در  2حداکثر در 

و آن را صرفا به عنوان سطوح سبز نظریه کارگروه فني( را از امالک دیگري در محدوده شهر تامین  2این پروژه)مندرج در بند 

 و خدمات عمومي به شهرداري واگذار نماید.

 270ص 7بند 03
 -)گستره ها و مراکز تجاريS202تفکیک  در زیر پهنه 

 (02)منطقه  اداري و خدمات( خیابان فدائیان اسالم

امع تفصیلي، ضمن تعامل با مقرر گردید با عنایت به قرارگیري مورد درخواست در محدوده مرکز تجارت جهاني طرح ج

صاحبان امالک و اراضي و سرمایه گذاران این محدوده، طرح یکپارچه اي براي کل این محدوده تهیه و ارائه شود تا زمینه 

 جهت بررسي و اخذ تصمیمات بعدي فراهم گردد.

 272ص 7بند 00
متري کنگان حد فاصل بزرگراه  72تعیین تکلیف گذر 

 ارتش و نخل )منطقه یک(

متري  23با توجه به موافقت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، با تقلیل عرض گذر از سمت شرق و تعیین گذر 

موافقت بعمل آمد و در زمان احداث گذر الزم است اشجار و همچنین فضاي سبز موجود در شرق مورد درخواست حفظ 

 بصورت غیرمسکوني مجاز مي باشد. M000ابط زیرپهنه گردند. ضمناً احداث بنا در ملک مذکور، در چارچوب ضو

 تصویب لیست موارد بلند مرتبه سازي 272ص  0بند  02

مقرر گردید کارگروه فني نسبت به بررسي و اعالم نظر موارد بر اساس ضوابط طرح تفصیلي و رویکرد آخرین ضوابط مصوب 

در دبیرخانه کمیسیون، اقدام مقتضي معمول نموده و ارائه  42کمیسیون ماده پنج با اولویت پرونده هاي ثبت شده در سال 

 نظر کارشناسي نماید.

 با دستور العمل فرایند پایش طرح تفصیلي و اصالحات بعمل آمده موافقت گردید. دستورالعمل فرایند پایش طرح تفصیلي 272ص  2یند  02

 277ص 0بند  07
مسکوني دایره  -خدماتي  -طرح مجموعه فرهنگي 

 معارف بزرگ اسالمي)منطقه یک(ال

با کلیات سطوح برنامه فیزیک ارائه شده پیشنهادي کارگروه موافقت و مقرر گردید طرح نهایي با رویکرد مرکز همایش هاي 

 ماه به کمیسیون ارائه گردد. 2علمي، تخصصي، فرهنگي و اقامتي اصالح و نتیجه ظرف مدت 

 گل )منطقه یک(احداث مجتمع اداري در از 277ص  6بند  02
بصورت یک  "کال %23طبقه روي همکف و زیر زمین ها )درسطح اشغال حداکثر  04مشروط به تجمیع ثبتي امالک در قالب 

 واحد اداري جهت استفاده بانک ملت( موافقت بعمل آمد.

 (2اصالح رمپ دسترسي تقاطع  نیایش و چمران )منطقه  277ص  2بند  06
عمل آمد و مقرر گردید پالک هاي واقع در این محدوده چنانچه مشمول قانون منع فروش گردند با مورد در خواست موافقت ب

 صدور مجوز مسکوني در آنها مجاز نباشد.

  277ص03بند 04
خدماتي ستاد  -اداري -احداث پروژه چند منظوره تجاري

 ( 2میدان ونک ) منطقه -اجرائي 

میدان ولي عصر از طریق برگزاري مسابقه معماري و بررسي و ارزیابي طرح  مقرر گردید در زمینه طراحي شهري میدان ونک و

هاي تهیه شده توسط هئیت داوري ، موضوع جهت بررسي و تصویب نهایي به کمیسیون ارائه گردد و حوزه معاونت شهرسازي 

اجرائي هئیت داوري  و معماري ضمن هماهنگي و دعوت از صاحبنظران مقوله فوق را انجام نمایدو در خصوص پروژ ستاد

 تعیین تکلیف نماید.

 آرامستان هاي شهر تهران 277ص00بند  02

مقرر گردید شهرداري تهران با هماهنگي دستگاههاي ذیربط نسبت به شناسایي کلیه آرامستانهاي فعلي و انعکاس آنها برروي 

زیست  -اجتماعي  -انجام مطالعات فرهنگي  نقشه طرح تفصیلي اقدام نموده و در زمینه توسعه و ساماندهي آرامستان ها با

 محیطي، امنیتي و شهرسازي و معماري موضوع را به تصویب مراجع ذیصالح و کمیسیون ماده پنج رساند.

 272ص6بند  04
احداث ساختمان اداري در مجموعه سازمان میراث 

 (03فرهنگي و گردشگري )منطقه

طبقه روي  2ه یک اثرثبتي و محدویت ارتفاعي با مورد تقاضا بصورت با توجه به قرار گیري ملک در محدوده حریم درج

طبقه احداث و سایر عرصه ها و محوطه هاي باز  6در  %033ها موافقت گردید ، زیر زمین ها باسطح اشغال همکف و زیرزمین

به شورایعالي  "نهایتا بصورت فضاي سبز طراحي گردد. ضوابط میراث فرهنگي رعایت و با توجه به پهنه کاربري ملک موضوع

در خصوص محدوده حریم درجه یک و دو اثر ثبتي مقرر  "شهرسازي معماري ایران جهت تصمیم نهایي ارسال گردد. ضمنا

 گردید باهماهنگي اداره کل شهرسازي ، طرح هاي شهري بررسي مجددي صورت پذیرد.

 S027توسعه جایگاه و بخش اداري در زیر پهنه  276ص 2بند  23

مورد تقاضا بخش اداري مرتبط با جایگاه موافقت گردید و مقرر شد حوزه معاونت شهرسازي و معماري با هماهنگي شرکت با 

ملي پخش فرآورده هاي نفتي و سایر متولیان نسبت به تنظیم توافقنامه مربوط به احداث تک پمپ ها و ضوابط مربوطه و نیز 

( در سطح شهر تهران اقدام و جهت تصمیم  CNGرساني ) پمپ بنزین و  تهیه ضوابط و مقررات احداث جایگاه هاي سوخت

 نهایي کمیسیون ماده پنج ارائه گردد .



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری
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 نتایج موضوع مصوبه ردیف

 احداث مجتمع تجاري  276ص 7بند  20

قه روي با مورد تقاضا ضمن هماهنگي با شرکت ملي و پخش فرآورده هاي نفتي با لحاظ احداث جایگاه سوخت بصورت یک طب

و همکف اول در سطح  033طبقه ( و مشاعات در سطح اشغال % 2همکف و زیر زمین ها ، زیر زمین ها جهت پارکینگ ) در 

مالک   G200ساله مي باشد . در صورت عدم اقدام زیر پهنه وقوع ملک  2، مدت اعتبار مصوبه جهت اخذ پروانه  %23اشغال 

 عمل مي باشد . 

  274ص 2بند  22
قدرالسهم مالک  در زیر  %23بناي مسکوني دراحداث 

 G000پهنه 

طبقه  00از ملک به شهرداري جهت ایجاد فضاي سبز با احداث بنا بصورت  %43یا عنایت به توافقنامه مشروط به واگذاري 

ر حداکثر ورزشي و مشاعات ( و زیر زمین ها )پارکینگ و مشاعات( د -واحد( روي همکف )البي  2مسکوني )هر طبقه حداکثر 

 سهم مالک در شرق ملک احداث گردد .  %23موافقت گردید و مقرر گردید . %23سطح اشغال 

 R022احداث بناي اداري خدماتي در زیر پهنه  274ص2بند  22
متر مربع ( روي همکف )البي ، خدماتي و مشاعات ( موافقت  023طبقه اداري ) متوسط هر واحد اداري  06با مورد تقاضا در 

 مي باشد . %72و پایین تر  -2و زیرزمین  %23به همکف و فوقاني  -0ید و حداکثر سطح اشغال زیرزمین گرد

 274ص  6بند 27

مسکوني خدماتي در  -احداث مجتمع تجاري

و تثبیت سهم  M002قدرالسهم مالک در زیر پهنه %23

 شهرداري به صورت سبز و پارک عمومي 

ري به صورت فضاي سبز و پارک عمومي طراحي گردد و به منظور تسهیل دسترسي و بخش شمالي زمین در قدر السهم شهردا

متر طراحي و اجرا گردد باقیمانده قدرالسهم  02روان شدن ترافیک گذري در جنوب و شرق قدرالسهم ارتش به عرض حداقل 

به منظور تامین خدمات  در بلوک و طبقه  همکف %63مالک در بخش جنوبي احداث بناي مسکوني با سطح اشغال حداکثر 

 طبقه روي همکف بصورت مسکوني و زیرزمین به منظور پارکینگ و مشاعات . 00پشتیبان سکونت و 

 G000سهم مالک در زیر پهنه  %23احداث بنا در  274ص 4بند  22
البي( و  طبقه روي همکف )بصورت 02در  %43متر مربع ملک مذکور با سطح اشغال  7202با احداث بنا ، مسکوني در 

 زیرزمین ها )جهت پارکینگ و مشاعات ( مشروط به واگذاري باقیمانده زمین به شهرداري موافقت گردید . 

 احداث بناي مسکوني  272ص 0بند  26
واحد( روي همکف ) جهت استفاده البي و ورزشي و مشاعات (  7طبقه مسکوني ) هر طبقه حداکثر  06با مورد تقاضا بصورت 

  %23حداکثر  در سطح اشغال

 احداث بناي تجاري اداري  272ص 2بند  24
طبقه روي زیر زمین ها موافقت بعمل آمد. ضمنا مالحظات سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران  4با مورد تقاضا بصورت 

 رعایت گردد.

 272ص 7بند  22
مسکوني در زیر پهنه  -تجمیع و احداث بناي تجاري

S207  

واحد( روي همکف )جهت استفاده تجاري و خدمات( و در زیر  2طبقه مسکوني)هر طبقه حداکثر  00صورت با مورد تقاضا ب

موافقت بعمل آمد. با توجه به عدم تطابق کاربري هاي وضع موجود بافت اطراف مورد  %23زمین ها با سطح اشغال حداکثر 

اقدام  S207و  R022رسي و تطبیق مرز زیر پهنه هاي مقرر گردید اداره کل شهرسازي نسبت به بر S207تقاضا بازیر پهنه 

 نماید.

 اداري -احداث تاالر شهر و  بناي تجاري 274ص  0بند 24

 طبقه روي همکف و تأمین کلیه پارکینگهاي مورد نیاز مواقت گردید. 02درخصوص قطعه اول، با مورد تقاضا به صورت  

مطابق درخواست و در مورد قطعه سوم مقرر شد چنانچه طرح  درخصوص قطعه دوم به صورت فرهنگي و پارکینگ عمومي

طبقه  2یکپارچه اي در قالب بلوک شهري ارائه شود ، قابلیت رسیدگي خواهد داشت. ضمناً برابر توافق مالکین ملزم به احداث 

میدان شیخ بهایي مترمربع به صورت رایگان مي باشند. همچنین چشم انداز نهایي  02333پارکینگ عمومي به مساحت حدود 

 تهیه شود .

 اداري -احداث بناي تجاري 274ص 2بند  23

 033طبقه روي همکف و زیر زمین ها که طبقات همکف و اول تجاري)متوسط واحد هاي تجاري  02با مورد تقاضا به صورت 

وم بصورت ورزشي در ، طبقه س %72، طبقه دوم به صورت فرهنگي و خدماتي در سطح اشغال %72متر مربع( در سطع اشغال 

موافقت  %23متر مربع( در سطح اشغال  023بصورت اداري) متوسط واحد هاي اداري  02الي  7و طبقه  %23سطح اشغال 

 واحد پارکینگ مازاد صورت پذیرد. 233بمنظور تامین پارکینگ و  %43گردید. ضمناً احداث بنا در زیر زمین ها با سطح اشغال 

 274ص 6بند  20
سهم مالک  در زیر  %23اداري در -اي تجارياحداث بن

 و کاربري فضاي سبز تثبیت شده S022پهنه 

زمین به شهرداري جهت ایجاد فضاي سبز و پارک عمومي و گذر، با طرح ارائه شده موافقت گردید.  %43مشروط به واگذاري 

 متر مربع( تعیین مي گردد. 033ضمناً متوسط واحد هاي تجاري)

 274ص 4بند  22
اداري، خدماتي و فرهنگي در زیر -حداث بناي تجاريا

  S022پهنه 

طیقه روي همکف بصورت : سطح اشغال طبقات  04با توجه به موافقت نماینده سازمان میراث فرهنگي با مورد تقاضا در 

تحدثات واحد و م 03و سایر سطوح اشغال مطابق درخواست و حداکثر تعداد واحد هاي تجاري  %73همکف و اول حداکثر 

متر از آنها احداث، ساختمان تاریخي  2اداري در یکواحد و بخش بلند مرتبه مجموعه از بافت مسکوني مجاور حداقل با فاصله 

مرمت و تبدیل به موزه گردد و حریم پیرامون آن بصورت سبز و باز در طرح نهایي به تایید اداره کل میراث برسد. ضمناً 

 مان تاریخي در نظر گرفته شود.متر جهت ساخت 02حریمي به عرض 

 223ص 2بند  22

)سهم مالک(  در % 23اداري در -احداث بناي تجاري

عرصه ملک به  %23و تثبیت   M002-M006زیرپهنه 

 عنوان سهم شهرداري به صورت سبز و پارک عمومي

طبقه روي  02ک در سهم مال %23به شهرداري به صورت سبز و پارک عمومي،  احداث بنا در  %23مشروط به تخصیص 

نسبت به کل زمین و زیر زمین ها موافقت گردید و مقرر شد عقب نشیني  %06همکف)مطابق تقاضا( با حداکثر سطح اشغال 

 متر مربع باشد. 023متر مربع و اداري  033متر از برج آفریقا صورت گیرد. متوسط واحد هاي تجاري  6ملک به میزان 

 سیل کانال ولنجک طرح جایگزین م 223ص  7بند  27

با کلیات طرح مسیر جایگزین کانال ولنجک بر اساس نقشه مورد تایید سازمان مشاور فني و مهندسي موافقت گردید، لیکن 

اصالح نقشه طرح تفصیلي و صدور پروانه در محدوده مذکور، مشروط به اجراي کانال جایگزین مي باشد. ضمناً تایید سازمان 

 است.آب و فاضالب نیز ضروري 

 223ص 2بند 22

 2طرح توسعه ابنیه ورزشگاه پاس قوامین در قالب 

هتل( در -ورزشي -اداري-تجاري  -بلوک ) تاالر پذیرایي

  S220زیر پهنه 

و  Aمشروط به اخذ موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه با طرح مجموعه ورزشي پاس با مورد تقاضا به شرط حذف بلوک 

Bو رعایت ارتفاع محدوده اکباتان  % 63تجاري بصورت ساختمان هاي مجزا( با تراکم حداکثر  -اداري ساختمان-)تاالر پذیرایي

با غلبه ورزشي به همراه هتل و خدماتي موافقت گردید و مقرر شد در خصوص  % 23و خط آسمان با سطح اشغال حداکثر 

 باشگاه راه آهن و ضلع شرقي این پالک نیز اقدام مشابه انجام گیرد.

 طبقه روي همکف و زیر زمین موافقت گردید. 04با مورد درخواست در  تجاري و خدماتي-احداث بناي اداري 223ص  4بند 26

 2پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  220ص 0بند 24

داول و موافقت گردید و مقرر شد نتایج ج 2پس از توضیحات مشاور طرح تفصیلي شهر، اسناد پایش طرح تفصیلي منطقه 

نقشه هایي که به تایید کارگروه فني رسیده است، عیناً در نقشه هاي طرح تفصیلي لحاظ گردد. ضمناً ارائه راهکار در خصوص 

 تأمین متناسب خدمات و پراکنش مناسب آن مورد انتظار است.

 تجمیع و احداث بناي تجاري و هتل  220ص 2بند 22

شهرداري، میراث فرهنگي، سازمان نظام مهندسي، سازمان آتش نشاني و  033ماده  موارد مرتبط با کمیسیون -0مقرر گردید؛ 

در صورت تحقق مفاد بند یک، موضوع احداث  -2سایر مراجع قانوني مورد زسیدگي قرار گیرد و تعیین و تکلیف قطعي شود. 

یک واحد فروشگاه  -در همکفصرفا پارکینگ عمومي و پارکینگ مورد نیاز درخواست)ضمن لحاظ حداکثر یک طبقه تجاري 

 بزرگ موافقت بعمل آمده است(.
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 نتایج موضوع مصوبه ردیف

 222ص0بند 24

ضوابط و مقررات طرح  4-02دستورالعمل بند

تفصیلي براي کلیه موارد تجمیع و تعیین تکلیف 

 قطعات چند پهنه اي

وکلیه کاربري هاي خدماتي  Gکاهشي درمساحت پهنه ضوابط و مقررات زیرپهنه هاي طرح تفصیلي مالک عمل بوده و هیچ گونه -0

 تثبیت شده ، صورت نپذیرد.

  2مترمربع، زیرپهنه گستره و یا محور اصلي ،مشروط به رعایت بند 233در امالک و اراضي با حداکثر مساحت -2

مترمربع و کمتر از یک هکتار، 233مي تواند به عنوان زیرپهنه غالب تلقي گردد. همچنین در کلیه امالک و اراضي با مساحت بیش از 

وسعت قطعه به یک یا چند زیرپهنه اختصاص یافته باشد، زیرپهنه غالب، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات طرح  %03چنانچه کمتر از 

 تفصیلي به عنوان زیرپهنه اصلي مالک  عمل است. 

ي واقع در زیرپهنه هاي فعالیت یا مختلط و همچنین در صورت تجمیع قطعات واقع در زیرپهنه هاي سکونت با امالک و اراض -2

قطعات چند پهنه اي، صدور هر گونه مجوز ساختماني و احداث بنا بر اساس ضوابط و مقررات زیرپهنه هاي فعالیت یا مختلط؛ صرفاً 

 امي است.الز 2مشروط به عدم نفوذ، اغتشاش و مزاحمت در بافت مسکوني است. و در تجمیع قطعات، رعایت مفاد بند 

در تجمیع قطعات محورهاي اصلي با قطعات پشت جبهه، صدور هرگونه مجوز ساختماني و احداث بنا بر اساس ضوابط و مقررات  -7

زیرپهنه هاي فعالیت و مختلط؛ اوالً مشروط به اینکه قطعه مربوطه، شکل و فرم هندسي منتظم داشته باشد، ثانیاً مجموع مساحت 

از مجموع مساحت قطعات بَرِ محور اصلي بیشتر باشد و قطعه حاصله مي بایست از تناسبات حداقلي الزم  قطعات پشت جبهه نباید 

 برخوردار باشد.

متر و نسبت طول به عرض 03قطعات حاصل از تجمیع کمتر از  "بَرِ"تناسبات حداقلي الزم؛ در زیرپهنه هاي مسکوني، حداقل  -2

قطعات حاصل از تجمیع  "بَرِ"د. همچنین در زیرپهنه هاي فعالیت و مختلط نیز، حداقل قطعه از حداکثر پنج به یک، بیشتر نباش

 متر و نسبت طول به عرض قطعه از حداکثر چهار به یک، بیشتر نباشد.02کمتر از 

اري تشخیص شرایط احراز امالک و اراضي مربوطه به لحاظ عدم نفوذ، اغتشاش و مزاحمت در بافت مسکوني و همچنین برخورد -6

 فوق( با شوراي شهرسازي شهرداري منطقه ذیربط مي باشد. 7و 2از شکل و فرم هندسي منتظم )مندرج در بندهاي 

( کلیه اراضي و امالک با وسعت یک هکتار و بیشتر )به استثناء فضاهاي سبز Gو R ،S ،Mدر هریک از پهنه هاي چهارگانه ) -4

ي تجمیعي و یا قطعات چندپهنه اي که وسعت آنها حداقل به مساحت یک هکتار شکل گرفته موجود(، همچنین کلیه امالک و اراض

برسد، فارغ از اینکه محدوده آنها در نقشه پهنه بندي طرح تفصیلي به عنوان ذخیره توسعه و نوسازي شهري مشخص شده باشدیا 

د، صرفاً منوط به تهیه طرح توجیهي مربوطه نباشند، به عنوان ذخیره توسعه و نوسازي شهري محسوب و تعیین تکلیف این گونه موار

و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج خواهد بود. در همین راستا، شهرداري تهران موظف است نسبت به انعکاس و اصالح محدوده 

مول هاي مشمول ذخیره توسعه و نوسازي شهري در نقشه پهنه بندي و در چهارچوب فرآیند پایش طرح تفصیلي، اقدامات الزم مع

 نماید.

شهرداري هاي مناطق، ملزم به رعایت کلیه موارد فوق بوده و مقرر گردید حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران،  -2

نسبت به تهیه دستورالعمل مربوطه با لحاظ جمیع موارد فوق اقدام و نتیجه را جهت اقدامات اجرایي بعدي، متعاقباً به شهرداري 

 نماید.هاي مناطق ابالغ 

 222ص2بند 73
و  S022اداري در زیر پهنه  -احداث بناي تجاري 

 تثبیت کاربري فرهنگي

طبقه پارکینگ در  2متر( و  23تجاري ) ارتفاع ساختمان از روي زمین حداکثر-طبقه اداري روي همکف  7با مورد تقاضا بصورت 

. ضمن اینکه مقرر گردید مالک بر روي امالکي که شهرداري تهران زیرزمین ها  طبق ضوابط در ملک موصوف موافقت بعمل آمد

مترمربع بناي فرهنگي استاندارد احداث و تحویل نموده یا معادل ریالي متراژ فوق بناهاي قدیمي  7333معرفي مي نماید تا سقف 

مچنین یک سالن سینما با گنجایش موجود فرهنگي را که از طرف شهرداري تهران معرفي مي شود بازسازي و یا نوسازي نمایند. ه

 حداقل یکصد صندلي در طرح دیده شود.

 احداث بناي تجاري مسکوني  222ص2بند 70

و زیرزمین ها موافقت و در غیر  %23طبقه روي همکف در سطح اشغال  4با مورد درخواست به صورت صرفاً خدماتي در  -0

 و ضوابط و مقررات طرح تفصیلي بالمانع خواهد بود.( M007اینصورت ، احداث بنا مطابق زیر پهنه مربوطه )

و مصوبات شورایعالي شهرسازي  20/6/42کمیسیون ماده پنج مورخ  223با توجه به اینکه مستند به مصوبه بند یک صورتجلسه  – 2

لي منطقه ماه بازنگري طرح تفصی 2، مقرر بود ظرف مهلت  22درخصوص طرح تفصیلي منطقه  0242و معماري ایران در سال 

مذکور تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارائه که این مهم انجام نیافته ، مادام که ماحصل مطالعات و نتایج بازنگري طرح تفصیلي منطقه 

 ارائه نگردیده ، شهرداري از احاله درخواست هاي موردي در سطح منطقه جهت اخذ تصمیمات بعدي خودداري نماید.  22

 تمع هتل و هتل آپارتماناحداث مج 222ص0بند  72

 طبقه هتل آپارتمان روي همکف  03با مورد تقاضا بصورت  

موافقت بعمل آمد و مقرر گردید مابقي زمین درختکاري  %23)جهت استفاده البي و مشاعات( و زیرزمینها در سطح اشغال حداکثر

 02ان تهران نیز اخذ شود. ضمناً با حذف گذر شده و تأییدیه سازمان میراث فرهنگي و سازمان موقوفات آستان قدس رضوي است

 متري پیشنهادي  موافقت گردید.

 222ص7بند  72

طرح ارتقاء کیفیت زندگي در مرکز تاریخي شهر 

با  02تهران )طرح محله هرندي( در منطقه 

 هکتار047مساحت تقریبي 

و طرح هاي  02ندگي در محالت شهرداري منطقه مباني و کلیات، چشم اندازها، سیاست ها و سطوح مداخله طرح ارتقاء کیفیت ز

فوق تأیید و مقرر گردید، تغییرات و اصالح طرح تفصیلي این منطقه در چارچوب این رویکرد مورد بررسي قرار گرفته و مراتب در 

دي و تثبیت پهنه کارگروه فني مطرح و نتیجه به کمیسیون ماده پنج ارائه گردد. ضمناً بر حفظ و ارتقاء مجموعه بوستان هاي هرن

( بافت محله هرندي تأکید و در این راستا، تمرکز کار و فعالیت را با تأکید بر تأسیسات گردشگري و مشاغل Gحفاظت و سبز و باز )

 متر( تاکید مي گردد.23هکتاري جنوب محله هرندي )شمال خیابان شوش( با محدویت ارتفاع )حداکثر 2/2وابسته در گستره 

 222ص6بند 77

ح توسعه مراکز بهداشتي درماني و ایجاد طر

فاز در 2پردیس دانش و سالمت و احداث بنا در 

 هکتار047/4با مساحت  22منطقه 

در حد فاصل  22با توجه به موقعیت محدوده طرح پیشنهادي به لحاظ قرارگیري در منتهي الیه محدوده شهرداري منطقه  -0

. ضمن اینکه واگذاري زمین به متقاضي از باب عدم هماهنگي با منویات طرح هاي کرج مناسبتي با درخواست ندارد-شهرهاي تهران

 جامع و تفصیلي نیز مورد انتقاد است. 

با توجه به نیاز شهر تهران به فضاهاي درماني ، شهرداري تهران با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي نسبت به ارائه پیشنهاد   – 2

 مناسب اقدام نماید. 

 4دستورالعمل فرایند پایش طرح تفصیلي منطقه  227ص0بند 72
مطابق نظر کارگروه فني مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید نتایج جداول و نقشه  4اسناد پایش طرح تفصیلي شهرداري منطقه 

 هایي که به تأیید کارگروه فني رسیده است، عیناً در نقشه هاي طرح تفصیلي لحاظ گردد. 

 222ص2بند 76

سهم مالک در زیرپهنه غالب  %23ت بنا در احدا

M007 و تقاضاي حذف الیه تثبیت شده در

 قدرالسهم مالکین 

 با توجه به اهمیت ضرورت ساخت مخزن آب با مورد تقاضا مشروط به عدم مغایرت قانون منع فروش موافقت گردید.



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 343                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             
 

 49 درسال ماده پنج ونيسياهم موضوعات جلسات كم

 تاهم موضوعا تاریخ ردیف

تعداد 

های پرونده

 مطرح شده

 7 احداث پارکینگ عمومي خیابان درکه)منطقه یک( -(  2طرح موضعي اراضي و امالک ده ونک ) منطقه  47/2/4 0

 6 در محدوده سوهانک)منطقه یک( G222تهیه طرح ویژه یکپارچه در زیر پهنه  47/2/20 2

2 47/2/7 
متر مطابق ضوابط و  06تأکید بر رعایت حداکثر ارتفاع  -ف وضعیت رسیدگي به تقاضاهاي موردي بلند مرتبه سازيتعیین تکلی -( 2طرح موضعي باغات کن)منطقه 

 (4مقررات میراث فرهنگي ساخت و ساز ضلع شمال میدان سپاه)منطقه 
2 

7 47/2/02 
احداث  -( 02ارت جهاني در خیابان فدائیان اسالم )منطقه طرح یکپارچه سازي در محدوده مرکز تج -کاربریهاي خدماتي طرح اصالحي شهرک صدف)منطقه یک( 

 منطقه یک(-عرصهاز سایر امالک ارتش)اقدسیه %23طبقه و تأمین حقوقي شهرداري معادل22ساختمان مسکوني در 
7 

 2 دستورالعمل فرآیند پایش طرح تفصیلي 47/7/0 2

 2 ایند پایش طرح تفصیليدستورالعمل فر -تصویب لیست موارد بلند مرتبه سازي  47/7/24 6

4 47/2/26 
تهیه طرح با رویکرد مرکز  -احیاء و ساماندهي آرامستان هاي شهر تهران  -(  2طراحي شهري میادین ولي عصر)عج( و ونک و پروژه چند منظوره ستاد اجرائي )منطقه 

 منطقه یک(-طبقه)ازگل 02ساختمان اداري احداث -همایش هاي علمي،تخصصي، فرهنگي و اقامتي  مجموعه دائره المعارف)منطقه یک(
03 

 6 پرونده هاي موردي 47/6/4 2

4 47/6/22 
طبقه)شهرک  22احداث ساختمان مسکوني در  -تنظیم توافق نامه جایگاه هاي سوخت رساني توسط شهرداري تهران با هماهنگي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

 (22منطقه -گلستان
6 

03 47/4/6 

طبقه در قدرالسهم مالکین، در  02احداث مجتمع مسکوني در دو بلوک -دارآباد ) منطقه یک(   -رفاهي بانک صنعت و معدن خیابان سباري -ه فرهنگيطرح مجموع

امالت في مابین مابه التفاوت در تع %23متري دور تا دور کل زمین و تامین  02عرصه ملک به شهرداري جهت فضاي سبز و پارک و احداث گذر  %23صورت واگذاري 

 (4شهرداري و ارتش )منطقه 

4 

 7 پرونده هاي موردي 47/4/23 00

 2 (2متر مربع پارکینگ عمومي و ساماندهي میدان شیخ بهایي )منطقه  02333طبقه و تامین 02اداري و تاالر شهر در   -احداث مجتمع تجاري 47/2/7 02

02 47/2/02 

و اقدام مشابه در خصوص باشگاه راه آهن واقع  %63و تراکم  %23ا غلبه ورزشي به همراه هتل و سطوح خدماتي در سطح اشغال طرح توسعه ابنیه ورزشگاه پاس قوامین ب

  -( 2در اکباتان)منطقه

 (2جایگزین مسیل ولنجک )منطقه

4 

 2 (02سي و پارکینگ مجاور آن )منطقهپروژه تجارت جهاني فردو - 2بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/4/2 07

 0 و پارکینگها و قطعات چند پهنه اي Sو  Mبررسي و اصالح ضوابط  47/4/06 02

06 47/03/22 

 7موافقت با احداث بناي  -مقررات طرح تفصیلي در خصوص موارد تجمیع و تعیین تکلیف قطعات چند پهنه اي  4-02تصویب ضوابطي در خصوص دستورالعمل بند 

و کاربري تثبیت شده فرهنگي منوط به احداث چهار هزار متر مربع بناي  S022تجاري و یک سالن سینما با گنجایش حداقل یکصد صندلي در زیر پهنه -بقه اداريط

ضمن تصویب ارائه ماحصل  M007طبقه در زیر پهنه   03موافقت با احداث بناي خدماتي در  -فرهنگي استاندارد بر روي امالک معرفي شده از سوي شهرداري تهران  

و مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري  42/36/20کمیسیون ماده پنج مورخ  223مستند بر بند یک صورتجلسه  22مطالعات و نتایج بازنگري طرح تفصیلي منطقه 

درخواست احداث مجتمع  -  M007موردي تا تعیین تکلیف مبني بر بازنگري طرح تفصیلي منطقه ظرف مهلت سه ماه و عدم احاله درخواست هاي 0242ایران در سال 

 واقع در میدان دانشگاه )منطقه یک( R270طبقه در زیرپهنه   22و22هتل و هتل آپارتمان در دو بلوک 

7 

04 47/00/02 
ات، چشم اندازها، سیاست ها و سطوح مداخله تصویب مباني، کلی -( 0)منطقه  M002طبقه روي زمین در زیر پهنه 04تجاري بصورت -موافقت با احداث بناي مسکوني

 و طرحهاي محله هاي هرندي، سیروس، تختي، محدوده امام زاده یحیي و بازسازي و مرمت بازارچه عودالجان 02طرح ارتقاء کیفیت زندگي در محالت شهرداري منطقه 
4 

02 47/00/26 
طبقه  22اداري و خدماتي، مترو و پارکینگ در -ت با درخواست احداث پروژه چند منظوره تجاريموافق - 4تصویب ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 

  (2روي همکف )منظقه 

04 47/02/03 
فقت با موا -( 2هکتار.) منطقه  7/2در زمیني به مساحت  S222طبقه اداري و هتل در زیرپهنه  72بررسي درخواست احداث فاز دوم برج میالد در دو برج بلند مرتبه 

  (22واقع در شرق بزرگراه آزادگان) منطقه  M007هزارمتر مکعبي در زیر پهنه غالب  73پروژه ساخت مخزن 

23 47/02/27 

 :هکتار ومقرر گردید 7/2در زمیني به مساحت  S222طبقه اداري و هتل در زیرپهنه  72موافقت با درخواست احداث فاز دوم برج میالد در دو برج بلند مرتبه 

تعیین و طرح   % 043(  2و  0متر و حداکثر تراکم کل مجموعه ) فازهاي  063صفر صفه  برج به میزان -برج میالد از تراز صفر 2حداکثر ارتفاع مستحدثات طرح فاز  -0

 معماري مجموعه پس از اخذ نظر شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد .

. ضمن تأکید بر یکپارچگي سازمان فضائي طرح در 2-0هکتاري تهیه و موارد ذیل رعایت و به تصویب کمیسیون برسد:  023اي براي کل محدوده طرح یکپارچه -2

انشگاه هکتاري برج میالد، منبعد هیچ گونه ساخت و ساز جدیدي در این محدوده و مجموعه هاي د 04/4احداث کاربري هاي مسجد و پارکینگ طبقاتي در محدوده 

، فضاي سبز و باز علوم پزشکي و بیمارستان میالد صورت نگرفته و ساختمان فعلي انتقال خون به مکان مناسب دیگري منتقل و ساختمان موجود به کاربري فرهنگي

 شهري تخصیص یابد .

 ري مناسب و امن و  هماهنگ با مجموعه برج میالد ضرورت دارد .درکه از این محدوده و توجه به تمهیدات باالدست ، تهیه طراحي شه-نظر به عبور رود دره اوین-2-2

رتقاء کارکردهاي با توجه به مجاورت مجموعه هاي برج میالد و پارک پردیسان، به ویژه ضرورت حفظ و نگهداري، بسط و بهبود فضاي سبزو باز شهري، تقویت و ا -2-2 

ر به شهروندان و مراجعین ،شهرداري تهران و سازمان حفاظت محیط زیست، با اتخاذ تدابیر و اقدامات هم افزاي این مجموعه ها در ارائه خدمات هر چه مطلوب ت

 (02تصویب طرح تفصیلي محله سیروس)منطقه -(02تصویب طرح تفصیلي محله هرندي)منطقه -(2مشترک،زمینه تحقق این مقوله را تسهیل نمایند .)منطقه

7 

 24 جمع کل
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 49 درسال یت كارگروه فناهم موضوعات جلسا

 اهم موضوعات تاریخ ردیف

های پرونده

مطرح 

 شده

 6 توسعه وساماندهي آرامستانهاي شهر تهران-(2طرح موضعي باغات کن )منطقه  47/0/22 0

 2 توسعه وساماندهي آرامستانهاي شهر تهران-(2بازدید اعضاء از طرح موضعي باغات کن)منطقه  47/2/0 2

 2 وساماندهي آرامستانهاي شهر تهرانتوسعه  47/2/2 2

 2 کاربریهاي خدماتي طرح اصالحي شهرک صدف)منطقه یک( 47/2/02 7

 2 گزارش مهندسین مشاور و همکار پارس بوم در خصوص اصالحات طرح تفصیلي -کاربریهاي خدماتي طرح اصالحي شهرک صدف)منطقه یک( 47/2/22 2

 2 گزارش مهندسین مشاور همکار پارس بوم در خصوص اصالحات طرح تفصیلي -(2طرح موضعي باغات کن)منطقه  47/2/24 6

 2 (02بازدید اعضاء از محله امامزاده یحیي )منطقه  47/2/2 4

 0 گزارش مهندسین مشاور همکار پارس بوم در خصوص اصالح و پایش طرح تفصیلي 47/2/02 2

 4 پرونده هاي موردي 47/2/04 4

 2 ل فرایند پایش طرح تفصیليدستورالعم 47/2/26 03

 2 طرح مجموعه فرهنگي، خدماتي و مسکوني دائره المعارف)منطقه یک( -(2خدماتي ، ملک ستاد اجرائي)میدان ونک، منطقه  -اداري  -احداث پروژه چند منظوره تجاري  47/7/2 00

 0 یک( بازدید از مجموعه  دایره المعارف اسالمي واقع در آجودانیه)منطقه 47/7/4 02

 2 منطقه یک(-طبقه)ازگل 02احداث ساختمان بلند مرتبه مسکوني در  -پرئنده هاي موردي 47/7/23 02

 4 (03ساختمان اداري سازمان میراث)منطقه  -طرح مجموعه فرهنگي، خدماتي و مسکوني دائره المعارف)منطقه یک( 47/2/6 07

 4 (2عرصه ملک به شهرداري جهت فضاي سبز و پارک عمومي )منطقه  %43طبقه در قدرالسهم مالکین، درصورت واگذاري  02توران در احداث مجتمع تجاري، اداري، خدماتي و رس 47/2/02 02

 6 (2منطقه-طبقه)برزیل 04احداث ساختمان اداري در -منطقه یک(-عرصه به شهرداي جهت ایجاد فضاي سبز عمومي)ازگل %43طبقه مشروط به واگذاري  02احداث بناي مسکوني در  47/2/24 06

 2 منطقه یک(-طبقه)نیاز زاده 04احداث ساختمان مسکوني در  -( 2طرح مجموعه خدماتي، ورزشي ورزشگاه پاس) منطقه  47/6/2 04

 2 رفاهي  بانک صنعت و معدن)منطقه یک( -طرح مجموعه فرهنگي 47/6/03 02

04 47/6/04 

مابه  %23متري دور تا دور کل زمین و تامین  02عرصه ملک به شهرداري جهت فضاي سبز و پارک و احداث گذر  %23قدرالسهم مالکین، در صورت واگذاري طبقه در  02احداث مجتمع مسکوني در دو بلوک 

احداث  -(0منطقه-عرصه ملک به شهرداري جهت فضاي سبز)اراج%43طبقه در  قدرالسهم مالکین، در صورت واگذاري 02احداث مجتمع مسکوني در -( 4التفاوت در تعامالت في مابین شهرداري و ارتش )منطقه 

 (2منطقه  -طبقه)سعادت آباد04اداري در -ساختمان تجاري

2 

 2 (2منطقه -مازاد عمومي)آفریقاواحد پارکینگ عمومي  233طبقه و الزام به تأمین  06اداري در -احداث ساختمان تجاري -(2تجاري میدان شیخ بهائي)منطقه-طرح مجموعه تاالر شهر و  اداري 47/6/27 23

20 47/4/4 
 2طبقه و  02اداري، خدماتي در -احداث ساختمان تجاري -(00منطقه -طبقه ضمن حفظ ساختمان با ارزش میراثي و رعایت حریم آن)کارگر جنوبي 02تجاري، خدماتي و فرهنگي در -احداث ساختمان اداري

 (02م رضا )ع( میدان بسیج )منطقه طبقه پارکینگ عمومي مازاد واقع درخیابان اما
6 

22 47/4/07 
-طرح توسعه باشگاه پاس قوامین با غلبه ورزشي به همراه هتل و خدماتي)اکباتان -( 2منطقه -تجاري و احداث دوازده هزار متر مربع پارکینگ عمومي)میدان شیخ بهائي -طرح مجموعه تاالر شهر و اداري

 (2منطقه -مساحت عرصه جهت ایجاد فضاي سبز عمومي)آفریقا %23طبقه مشروط به واگذاري 02ي در تجار-احداث ساختمان اداري-(2منطقه
6 

 0  2بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/4/20 22

 0  2بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/4/22 27

 2 و پارکینگها و چند پهنه اي Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  -( 2ولنجک )منطقه جایگزین مسیل 47/2/2 22

 2  2بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه -و پارکینگها و چند پهنه اي  Sو  Mبررسي و اصالح ضوابط  47/2/02 26

 2 ( 02پروژه تجارت جهاني فردوسي و پارکینگ مجاور آن )منطقه -و پارکینگها و قطعات چند پهنه اي  Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  - 2داري منطقهبررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهر 47/2/04 24

 2 ( 02پروژه تجارت جهاني فردوسي و پارکینگ مجاور آن )منطقه -ايو پارکینگها و قطعات چند پهنه  Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  - 2بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/2/26 22

 2 و پارکینگها و قطعات چند پهنه اي Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  47/4/2 24

 0 و پارکینگها و قطعات چند پهنه اي Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  47/4/03 23

 2  4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه-ات چند پهنه اي و پارکینگها و قطع Sو Mبررسي و اصالح ضوابط  47/4/04 20

 2 4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/4/27 22

 7 4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 47/03/30 22

27 47/03/02 
تصویب ضوابط پایش طرح  -درماني و ایجاد پردیس دانش و سالمت -هکتار واقع در اراضي ورد آورد، انتهاي اتوبان شهید همت جهت توسعه مراکز بهداشتي 033وسعتي حدود بررسي درخواست اختصاص 

  4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  - 4تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  
2 

22 47/03/22 
بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح  -( 2ملک به شهرداري تهران واقع در ضلع شمال غربي میدان ونک)منطقه  %43اداري مشروط به واگذاري –خدماتي -طبقه تجاري 26موافقت با احداث بناي بلند مرتبه 

 يدر خصوص طرح موضعي محله هرند 02گزارش شهردار منطقه  - 4تفصیلي محدوده شهرداري منطقه 
7 

 2 4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  47/03/24 26

 2 4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه   47/00/36 24

 2 4بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  47/00/02 22

24 47/00/23 

در زمیني به  S222طبقه اداري و هتل در زیرپهنه  72هکتار(، در ارتباط با درخواست احداث فاز دوم برج میالد در دو برج بلند مرتبه  04/4رح یکپارچه براي محدوده اولیه برج میالد)به مساحت تاکید بر تهیه ط 

. معذالک نظر به گود برداري انجام شده و سبقه تاریخي طرح مصوب اولیه، مراتب به کمیسیون ماده پنج احاله هکتاري تهیه شود 023هکتار. ضمنا توصیه گردید طرح ویژه اي  براي کل محدوده  7/2مساحت 

 ( 2گردید.)منطقه 

6 

 2 ( 02بررسي اصالح طرح تفصیلي محله هرندي)منطقه 47/00/24 73

 2  4تصویب ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري منطقه  -(02تفصیلي محله سیروس) منطقه بررسي و اصالح طرح  -(02بررسي و اصالح طرح تفصیلي محله هرندي) منطقه  47/02/37 70

72 47/02/00 
ده  -اطبقه روي همکف واقع در خیابان مالصدر72اداري بصورت  -موافقت با احداث بناي تجاري -( 02تصویب طرح تفصیلي محله هرندي) منطقه  -( 02تصویب طرح تفصیلي محله سیروس ) منطقه

 ( 6بررسي طرح موضعي طراحي شهري طرح محور طبیعت واقع در اراضي فوقاني تونل رسالت ازمحور آفریقا تا اسد آبادي)منطقه -( 2ونک)منطقه
2 

 2  02منطقه  بررسي و اصالح ضوابط پایش طرح تفصیلي محدوده شهرداري -( 6بررسي طرح موضعي طراحي شهري طرح محور طبیعت واقع در اراضي فوقاني تونل رسالت ازمحور آفریقا تا اسد آبادي)منطقه 47/02/02 72

 7 بازدید از محدوده پروژه  محور طبیعت ) اراضي فوقاني تونل رسالت ازمحور آفریقا تا اسد آبادي(   47/02/22 77

 042 جمع کل
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 سازمان نوسازی شهر تهران
 

 

 49سال در یفعاليت های اداره پژوهش و توسعه سازمان نوساز
 عنوان فعاليت فعاليت حوزه 

ش
پژوه

 

 طرح ریزي طرح هاي پژوهشي )بزرگ مقیاس( 

 نحوه استقرار مدیریت یکپارچه نوسازي در مجموعه شهرداري تهران

 تبیین و تعریف پروژه هاي محرک توسعه در بافت هاي فرسوده شهر تهران

 ر راه اندازي صندوق هاي توسعه محلي )صندوق نوسازي و بهسازي(طراحي ساز و کار همکاري بین دولت و شهرداري به منظو

 ارزیابي طرح نوسازي محله شهید خوبخت و ارایه راهکارهاي مناسب به منظور پیشبرد در پروژه هاي مشابه 

طرح ریزي طرح هاي پژوهشي محله محور )کوچک 

 مقیاس(  

 بر روند نوسازي و زندگي محلي در محالت منطقه هفت بررسي اثرات اجراي طرح امتداد بزرگراه امام علي )ع(

 23اسالمي در منطقه  -بررسي سبک زندگي در بافت هاي فرسوده و مقایسه ي تطبیقي آن با سبک زندگي ایراني

 دفتر زمزم بلور سازي -نقش کالبد محله بر ایجاد تعامالت اجتماعي گروه هاي مختلف با تأکید بر محله جنوب بلورسازي

 02راهکارهاي جلب مشارکت نهادها و افراد تاثیرگذار محلي در راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده منطقه 

 2ارزیابي تاثیرات تغییرات ضوابط ساخت و ساز بر میزان نوسازي محله در منطقه

 04له نعمت آباد، منطقه راهکارهاي جذب سرمایه و سرمایه گذاري جهت رونق نوسازي با تاکید بر تجمیع قطعات در مح

 راهبري طرح هاي پژوهشي  

 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

 شاخص هاي توسعه محلي و راهکارهاي بهبود کیفیت زندگي در بافت هاي فرسوده

 ارزیابي اثرات و پیامدهاي نوسازي هاي صورت گرفته بر کیفیت زندگي ساکنان در بافت هاي فرسوده شهر تهران

 ارزیابي تصویر ذهني نسبت به بافت هاي فرسوده و راهکارهاي بهبود آن

 همجوار )زمزم و جنوب بلورسازي(مترو قلعه مرغي در محالت  برداري از ایستگاه( احداث و بهرهSIAارزیابي تاثیرات اجتماعي )

 بر کیفیت زندگي ساکنین 4هاي تشویقي ساخت و ساز در بافت فرسوده منطقه ارزیابي تأثیرات سیاست

 اکنانهاي مجاور به منظور ارتقاء کیفیت زندگي سهاي 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

 بر زندگي ساکنان بافت هاي فرسوده مجاور 02منطقه  0آهن در ناحیه ارزیابي اثرات زمین هاي بالاستفاده راه

 و پیامدهاي آن  02منطقه بررسي سیر مهاجرتهاي شهري ناشي از اقدامات نوسازي صورت گرفته در 

 تهیه و تدوین موضوعات و طرح درس به منظور آموزش کارشناسان شهرساز و ارتقاء دانش

 مستند نگاري تجارب سازمان نوسازي شهر تهران 

ش و ترویج
آموز

 

 شماره  2انتشار  نشریه اینترنتي

 شماره  2انتشار  خبرنامه نوسازي

 ندازي لینک همکاري هاي دانشجویي در سایت سازمان و همکاري با تعدادي از دانشجویان ثبت نام کننده در حوزه پژوهشراه ا همکاري هاي دانشجویي

 فعالیت جاري  گفتمان نوسازي

 مقاله  033بیش از  ترجمه مقاالت تجارب جهاني 

 نشست ها ، کارگاه ها  و دوره هاي آموزشي

 هري دوره کارگاه اموزشي نوسازي پایدار ش

 نشست در حوزه نحوه تامین پارکینگ در بافت فرسوده شهر تهران

 23گردهمایي نخبگان و فرهیختگان حوزه بافت هاي فرسوده شهري منطقه 

 راهکارهاي تامین فضاي سبز در بافت فرسوده شهر تهران»میزگرد تخصصي

 نشست تخصصي ارزیابي تجارب دفاتر محلي

 هاي تشویقي در نوسازي بافت فرسودهبررسي اثرات بسته 

 تجارب نوسازي شهري  بیروت

 قوانین و مقررات اداري و استخدامي  -مجازي سازي -مایکروسافت -زبان انگلیسي تخصصي بافت فرسوده )در دو سطح( -امنیت شبکه -دوره هاي آموزشي :پذیرایي و اداب تشریفات 

 همکاري با روزنامه دنیاي اقتصاد 

 تدوین منشور نوسازي 

 پشتیباني علمي و اطالعاتي  از پژوهش هاي حوزه نوسازي شهري سایر مراجع  و ارایه مشاوره هاي دانشجویي

 در هامبورگ آلمان"محیط ساخته شده پایدار"مقاله از سوي سازمان در کنفرانس بین المللي  2ارسال و پذیرش 

 اموزشي، نشست ها و همایش هاي تخصصي پشتیباني از شرکت همکاران در دوره هاي

 توزیع بسته هاي ترویجي )کتاب، گزارش، نشریه ، تازه ها( براي مجموعه هاي مختلف شهرداري 

ف
تالی

 
ي

ت موضوع
ب و گزارشا

پ و انتشار کت
، چا

 تجمیع و نوسازي -برنامه ریزي -مشارکت  -کتاب شناخت -انتشار کتابچه هاي :کارگاه هاي آموزشي مشارکتي انتشار کتابچه هاي راهنما 

 هاي تسهیلگريتوسعه مهارت -برگه دان نوسازي -هاي : مستندنگاري نوسازي بافت فرسوده شهريانتشار کتاب تدوین و انتشار کتب ترویجي

 تجارب نوسازي شهري در انگلستان  -تجارب نوسازي شهري در ترکیه  گرد آوري کتب تخصصي

 شات موضوعيطرح ریزي و تدوین گزار

 تدوین تجارب موفق جهاني در نوگرداني شهري

 تدوین تاب آوري شهري

 تدوین تجارب تامین مالي پروژه هاي نوگرداني شهري

 تدیون تجارب نوسازي شهري در آفریقاي جنوبي 

 رنامه ریزي شهر تهران عنوان کتاب دانش شهر با موضوع نوسازي بافت فرسوده با همکاري مرکز مطالعات و ب 2طرح ریزي

 طرح ریزي راهکارهاي تأمین خدمات هفت گانه در بافت هاي فرسوده شهر تهران

 طرح ریزي راهکارهاي بهره گیري از فناوري ها و شیوه هاي نوین در نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران

 رتراکم و ریز دانهطرح ریزي تدوین ضوابط ویژه براي ساخت و ساز در بافت هاي مسکوني پ

 طرح ریزي بررسي فرصت هاي سرمایه گذاري و تأمین مالي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران
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 49در سال یسازمان نوساز یزیو برنامه ر یمعاونت هماهنگ یهاتيفعال

 عنوان فعاليت فعاليت حوزه 

برنامه، بودجه و کنترل عملکرد
 

هماهنگي، برنامه 

 و کنترل عملکرد

 تهیه و بروز رساني گزارش توجیهي آیین نامه کمیته هماهنگي و برنامه ریزي

 تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به کمیته هماهنگي و برنامه ریزي و کارگروه هاي ذیل آن

 تهیه گزارش قوانین و مقررات مرتبط با بافت فرسوده

 نيتهیه گزارشات ستاد ملي بازآفری

 آسیب شناسي اهداف کمي برنامه پنجساله سازمان نوسازي

 تدوین برنامه بلند مدت نوسازي بافتهاي فرسوده

 تدوین برنامه عملیاتي نوسازي بافتهاي فرسوده

 کنترل عملکرد و ارزیابي شاخص هاي ارزیابي در مناطق

 تدوین شاخص هاي عملکردي در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده

 تهیه دستوالعمل مربوط به کمیته راهبردها  و برنامه هاي سازمان

 ثبت و بروزآوري قراردادهاي مرتبط با ردیف تسهیلگري در سامانه کنترل پروژه

 تهیه گزارشات عملکرد سازمان جهت ارائه به مدیریت شهري، شوراي شهر، دولت و ...

 نوسازي بافتهاي فرسوده تهیه و تدوین شیوه نامه کمیته منطقه اي

 پیگیري مصوبات کمیته هماهنگي و برنامه ریزي نوسازي

 تهیه گزارشهاي مرتبط ستاد بازآفریني شهر تهران وکمیته هاي ذیل آن

 ساله 2ساله شهرداري تهران و انجام اقدامات الزم در خصوص تحقق احکام و اهداف کمي برنامه 2پایش برنامه 

 پایش برنامه هاي داخلي سازمانيبروز رساني 

 تهیه مصوبات هیأت مدیره سازمان

 بودجه

 72دستورالعمل ردیف بودجه نوسازي مناطق و تبصره 

 و اقدامات الزم تا تصویب 42سال  26بررسي و تنظیم تبصره هاي مورد نیاز و ارائه تبصره 

 42تهیه و تنظیم موافقتامه بودجه سال 

 امانه بودجه و سامانه جامع ماليبروز رساني س

 و ارائه به شوراي شهر و اقدامات الزم تا تصویب 42تنظیم بودجه سال 

 تهیه و تدوین گزارش عملکرد تبصره ها و اقدامات حوزه هاي سازمان

 نظارت مستمر در اجراي بودجه و پیشرفت فیزیکي پروژه ها

 بافت فرسوده به تفکیک مناطق برخوردار در قالب ردیف اعتباري و تبصرهتهیه و مدون نمودن دستورالعمل کمک به 

ت
ي اطالعا

فناور
 

 سخت افزار

 فتر جنوب شرقارائه پشتیباني نرم افزاري و سخت افزاري به کارکنان ساختمان مرکزي سازمان نوسازي شهر تهران،ساختمان مریم، دفتر برج گردان نواب و د

 و مکاتبات الزم و آغاز تعویض زیرساخت شبکه سازمان انجام اقدامات مورد نیاز 

 تخصیص، توزیع ، مدیریت و مانیتورینگ پهناي باند اینترنت سازمان جهت استفاده در ساختمان مرکزي سازمان و ساختمان مریم

 اتوماسیون اداري  نگهداشت پایدار لینک ارتباطي سازمان نوسازي به فاواي شهرداري تهران جهت بهره برداري از سیستم

 نگهداشت سخت افزاري و نرم افزاري سرورهاي سازمان نوسازي شهر تهران

 سازمان UPSمانیتورینگ شرایط محیطي اتاق سرور و 

 سازمان نوسازي شهر تهران passiveدستیابي به طرح نهایي ارتقاء کیفیت بستر تجهیزات 

 مختلف سازمان بصورت روزانه، هفتگي و ماهیانهتهیه نسخه پشتیبان از اطالعات سرورهاي 

 ق، مرکز آموزش(نگهداشت پایدار ارتباطات رادیویي بین ساختمان مرکزي سازمان و سایر ساختمان هاي تابعه )ساختمان مریم، برج گردان نواب، دفتر جنوب شر

 نرم افزار

 ات و پشتیباني و راهبري سامانه فاینانس جهت راه اندازي در سازمانانجام اقدامات موردنیاز ، آماده سازي سیستم ها ، انجام مکاتب

 راه اندازي کامل زیر سیستم هاي مالي و خزانه داري سامانه فاینانس در سازمان ابتدا به صورت موازي و سپس و قطع شدن سامانه  همیان 

 ي راهبري  و رفع مشکالت بوجود آمده کاربران  در خصوص اتوماسیون ادار

 ها ، امالک ، فروش، ورود و خروج، پروانه ها و... هاي موجود در سازمان از قبیل مالي، مصوبات، صورت وضعیتو رفع مشکالت کاربران، تخصیص دسترسي هاي مورد نیاز و ایجاد کاربري هاي جدید در سامانه راهبري

 زي، رفع مشکل آنها و ارتباط با مدیران دفاتر جهت رفع مشکالت کاربري آنهابررسي تمامي دسترسي هاي ارائه شده  داراي مشکل دفاتر نوسا 

 راهبري  و رفع مشکالت بوجود آمده کاربران در خصوص سامانه هاي اینبیت و پیامک سازمان

 انجام اقدامات مورد نیاز و مکاتبات جهت پشتیباني سامانه هاي سازمان از طریق سازمان فناوري

 ات مالي شهر و معاونت اداري، ماليات کمیته فناوري اطالعات در خصوص بررسي آخرین وضعیت سامانه فاینانس ، پیگیري در خصوص تحقق بندهاي صورتجلسه از سازمان فناوري ، خدمتشکیل جلس

 اي موجود سازمان ،  پورتال و... ازقبیل اینترنت ،  نرم افزاره  ITانجام امورمربوط به پرداخت شرکت هاي طرف قرارداد سازمان در حوزه  

 نصب نسخه ارتقاء یافته سامانه فاینانس روي  تمامي سیستم هاي نصب شده 

 انجام اقدامات مورد نیاز جهت استفاده سازمان از اینترنت شهرداري تهران  و تخصیص به همه کاربران سازمان

 حوزه نرم افزار جهت ارتقاء سامانه ها و رفع مشکالت آنها مکاتبات مورد نیاز  با شرکت هاي پیمانکار سازمان در

 پرتال

 تکمیل صفحات پرتال جدید

 بهینه سازي پرتال براي جشنواره پرتال

 ایجاد و بروزرساني دو هفته نامه همکار و صفحه پشتیبان آن

 پیگیري ایجاد پرتال پژوهش یار بنابر درخواست ادراه پژوهش

 واي پرتال بنا به درخواست معاونت ها و ادارت سازمانغني سازي محت

 پیگیري ایجاد پرتال مورد نظر اداره اجتماعي و نوسازي مردمي

ي
ي مکان

سامانه ها
 

GIS 

 )پروانه هاي صادر شده و اطالعات آن و ...( Data baseبه روز رساني 

 به روز رساني گزارش مناطق و محالت )بازه زماني سه ماهه(

 پیگیري پایش اطالعات سامانه رصد شهري در بافت فرسوده

 راه اندازي داشبورد مدیریتي در سامانه مکاني رصد شهري

 تهیه گزارش هاي موردي و موضوعي

 تولید نقشه هاي موردي و موضوعي



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری
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 49در سال یسازمان نوساز یو توسعه محل یانجام شده در معاونت نوساز یهاتيفعال

 عنوان فعاليت اليتفع حوزه 

ت و طرح
اداره زیرساخ

ي
ي شهر

ها
 

 بلوک پیشنهادي( 03تهیه، بررسي و ارزیابي طرح پیشنهادي جهت ساماندهي اراضي اطراف بقعة سیده ملک خاتون )بر مبناي  ساماندهي اراضي بافت فرسوده

 ن و تهیة طرحو نظارت بر فرآیند تدوی« طرح موضعي نواب نو»راهبري  تأمین خدمات و زیرساخت

 تهیه و تدوین مکانیزم ارزیابي نماهاي طراحي شده در دفاتر خدمات نوسازي و تهیه چک لیست ارزیابي نما جهت دریافت کمک هزینة نما ارتقا کیفیت سیما و منظر شهري

 اتر خدمات نوسازيتهیة بانک اطالعات بر اساس آخرین اطالعات ارسالي از سوي دف برداشت اطالعات کالبدي بافت فرسوده

 هاي تهیه بانک اطالعات مکاني محالت داري بافت فرسودهتدوین ضوابط و دستورالعمل برداشت اطالعات کالبدي بافت فرسوده

 هاي تجمیعي پیشنهادي از سوي دفاتر خدمات نوسازيکنترل فیلدهاي اطالعاتي پروژه برداشت اطالعات کالبدي بافت فرسوده

 تدوین دستورالعمل برداشت فیزیکي معابر بافت فرسوده کالبدي بافت فرسوده برداشت اطالعات

 محله داراي بافت فرسودة شهر تهران 072تهیه بانک اطالعاتي از اسناد ویژة نوسازي   برداشت اطالعات کالبدي بافت فرسوده

 تدقیق محدوده بافت فرسوده
منطقه( با برگزاري جلسات طبق جدول زمانبندي ابالغي توسط اداره کل  07ت داراي بافت فرسوده )نظارت بر پایش و تدقیق الیه هاي طرح تفصیلي محال

 (04/34/0247الي  30/34/0247شهرسازي و طرحهاي شهري )از تاریخ 

 هاي الزم براي آمارگیري حجم تردد سواره و پیاده تهیه نقشه شبکه معابر محله فرحزاد و حوزه نفوذ آن براي بررسي معابر پیشنهادي و تعداد حرکت نفوذپذیري بافت فرسوده

ي
اجتماع

 نوسازي(کارگاه آموزشي در سرفصل هاي هفت گانه نوسازي )نوسازي، آپارتمان نشیني، خانه خوب، محله خوب، مشکالت تجمیع، امالک ورثه اي و مشکالت  262برگزاري  کارگاه آموزشي 

 د نشریه در سطح محالت داراي بافت فرسودهعد 032به چاپ رساندن  انتشار نشریات محلي

 پروژه هاي ظرفیت سازي اجتماعي در سطح محالت داراي بافت فرسوده در عناوین مختلف 033انجام  پروژه هاي ظرفیت سازي

 محالت داراري بافت فرسودهاز پالک هاي نوسازي نشده در سطح  %23عدد پرسشنامه اجتماعي براي  22643پر کردن  بروزرساني بانک اطالعات اجتماعي

ي دفاتر
ق و راهبر

اداره امور مناط
 

 دفاتر خدمات نوسازي

 اصالح و پیگیري اجراي سند توسعه محالت توسط مدیران دفاتر خدمات نوسازي

 پیگیري تحقق پروژه هاي تأمین خدماتي

 پیگیري تحقق پروژه هاي بهسازي محیطي

 اجتماعيبروزرساني بانک اطالعات کالبدي و 

 تدقیق، تکمیل و تصویب الیه هاي طرح تفصیلي و برداشت معابر واقع در بافت

غي و ترویجي و بسیج و ترویج محلي شامل اطالع رساني بسته تشویقي به کلیه مالکین، ظرفیت سازي نهادهاي محلي توسط نیروي اجتماعي دفاتر، اقدامات تبلی

 اي اموزشي و....(آموزش )چاپ نشریه، برگزاري کارگاه ه

 جذب منابع مالي شامل پیگیري صدور معرفي نامه وام، تملک و ....

 انجام امور ثبتي و حقوقي جهت رفع معضل امالک فاقد سند و مشکالت وقفي

 پروژه هاي تجمیعي دفاتر -نوسازي مسکن با الگوي بهینه

 تهیه و اجراي طرح نما

 

 نوسازان فعال هایگزارش عملکرد پروژه
 41-49 هایفروش متری در سال هایپروژه

 تعداد واحد نام پروژه
 درصدپيشرفت ساخت

 41تا پایان سال 

 درصد پيشرفت ساخت

 41در سال 

 درصدپيشرفت ساخت

 49تا پایان سال 

 درصد پيشرفت ساخت

 49در سال 

 3.34 44.44 3.34 44.22 272 شهرزاد 6نوسازان

 3.47 44.62 3.23 42.47 422 گلسار )مسکوني( 02نوسازان

 3 033 3 033 243 بهاران غربي 2محله نوسازان

 3 22.22 3 22.22 222 0محله نوسازان غدیر  فاز

 

 41-49 هایدر سال فاقد تعهد هایپروژه

 نام پروژه
 درصدپيشرفت ساخت

 41تا پایان سال 

درصدپيشرفت ساخت در 

 41سال 

 درصدپيشرفت ساخت

 49تا پایان سال 

 پيشرفت ساختدرصد 

 49در سال 

 3 4.27 3 4.27 بریانک 04نوسازان

 3 22.42 3 22.42 کاوه 2نوسازان

 3 00.77 3 00.77 هفده شهریور 2نوسازان

 3.37 44.43 3.32 44.26 فاپکا 4نوسازان

 3 2.66 3 2.66 خیام 02نوسازان

 3 4.62 3 4.62 دلتا )نرگس( 02نوسازان

 3 0.24 3 0.24 قائم 22نوسازان

 03.40 04.33 3 6.24 بهاران شرقي 2محله نوسازان

 3 2.23 3 2.23 2محله نوسازان غدیر   فاز

 3.33 42.26 3 42.26 شهري A2محله 

E76 02.44 3 02.44 3.33 
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 41-49 هایتعهد مردمی در سال هایپروژه

 نام پروژه
تعداد 

 واحد

پيشرفت 

ساخت در 

پایان سال 

 )درصد(41

پيشرفت 

ساخت در 

ال س

 )درصد(41

درصد 

مشاركت از 

سود شریک 

41 

پيشرفت ساخت 

در پایان سال 

 )درصد(49

پيشرفت ساخت 

در سال 

 )درصد(49

درصد مشاركت 

از سود شریک 

49 

 3.33 3.33 033.33 3.33 3.33 033.33 742 نفیس 0نوسازان

 تجاري 46 3.33 033.33 تجاري 46 3.33 033.33 046 سهند 2نوسازان

 66.23 0.34 42.73 66.23 0.02 44.22 772 مبعث 2نوسازان

 27.33 3.33 72.47 27.33 3 72.47 722 شمشیري 4نوسازان

 62.33 3.33 22.62 62.33 3.33 22.62 234 بهروز 03نوسازان

 22.33 3.33 23.47 22.33 3.33 23.47 032 خوب بخت 00نوسازان

A7 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 04 محله خوب بخت 

A2 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 02 محله خوب بخت 

A4 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 02 محله خوب بخت 

A2 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 2 محله خوب بخت 

A4 2.33 3.33 033.33 2.33 3.33 033.33 2 محله خوب بخت 

A03 72.23 3.33 033.33 72.23 3.33 033.33 07 محله خوب بخت 

A02،02 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 04 محله خوب بخت 

A22 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 22 محله خوب بخت 

A27 76.33 3.3 033.33 76.33 3.33 033.33 24 محله خوب بخت 

A22 76.33 3.33 033.33 76.33 3.33 033.33 23 محله خوب بخت 

A73 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 00 محله خوب بخت 

A72 77.33 3.33 033.33 77.33 3.33 033.33 04 محله خوب بخت 

A74 77.33 3.33 033.33 77.33 3.33 033.33 22 محله خوب بخت 

A63 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 07 محله خوب بخت 

B4،2 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 27 محله خوب بخت 

D2،4 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 20 محله خوب بخت 

D4،03 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 22 محله خوب بخت 

E02 72.33 3.33 033.33 72.33 3.33 033.33 07 محله خوب بخت 

 

 توسعه بنا(-تخریب و نوسازی تغيير نقشه  -)پروانه ساختمانی49الی  61ت از سال مقایسه پروانه های صادره در بافت با كل شهر و خارج باف

 جمع 49 41 41 43تا پایان  61از  سال
 نسبت درصدتغيير درصدتغيير

41-41 49-41 49-41 

 66 27- 24- 62067 0424 2623 6342 20422 تعداد پروانه نوسازي مسکوني بافت فرسوده

 42 22- 23- 222072 4604 03077 23242 233034 ي مسکوني خارج بافتتعداد پروانه نوساز

 42 24- 22- 233234 4226 02467 26272 220270 تعداد کل پروانه نوسازي مسکوني کل شهر
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 49تا پایان سال  61وضعيت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق از سال 

 منطقه
وسعت بلوک 

 )هکتار(ها 

وسعت 

 )هکتار(هاپهنه

تعداد بلوک ها 

 )بافت فرسوده(

و  ی*درصد نوساز

 فرسودهبافت  یاياح

 یمسکوننسبت تعداد واحد 

 بافتنسبت به خارج در بافت 

 یمسکوننسبت تعداد واحد 

 نسبت به كل شهردر بافت 

0 7634 62.0 42 22.2 3.32 3.32 

2 7422 22.2 22 03.7 3.33 3.33 

2 2420 27.2 76 23.0 3.30 3.30 

7 6022 6.4 2 04.3 3.330 3.330 

2 2206 6.4 02 07.3 3.330 3.330 

6 2026 2.0 4 26.4 3.337 3.337 

4 0222 224.2 262 23.2 3.72 3.23 

2 0202 072.2 023 77.2 3.26 3.20 

4 0447 076 244 70.2 3.42 3.72 

03 202 724.4 622 24.2 0.22 3.62 

00 0232 222.0 232 26.0 0.37 3.20 

02 0633 242.4 243 22.2 0.22 3.24 

02 0226 42 072 27.2 3.06 3.02 

07 0722 224.2 272 22.2 3.73 3.24 

02 2447 276.2 632 04.4 3.07 3.02 

06 0620 022.7 226 22.6 3.20 3.22 

04 222 222.2 724 22.4 3.22 3.76 

02 2426 032.2 022 24.4 3.07 3.02 

04 2327 23.4 70 00.2 3.30 3.30 

23 2222 024.2 247 22.6 3.04 3.07 

20 2022 6.4 7 23.2 3.30 3.30 

22 2433 3.4 3 44.6 3.330 3.330 

 3.02 3.02 20.4 2326 2264.2 60222 جمع
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 ه مترمربع()مساحت ب-)پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی(49الی 61مساحت نوسازی شده مناطق از سال 

 جمع كل 49سال  41سال 41سال  43سال  41تا پایان  61از سال منطقه

0 66024 04622 00622 2220 2423 032673 

2 02042 2642 0246 440 0222 02240 

2 27247 2222 7264 0222 423 27270 

7 6202 202 274 022 246 2226 

2 2620 667 3 200 222 6227 

6 6323 0322 200 222 3 4223 

4 244246 62662 22622 26222 02447 260262 

2 204432 44246 27022 22426 04744 742422 

4 222204 64302 27637 27202 06304 774740 

03 424004 006623 022427 60224 74227 0223732 

00 474224 22424 47246 22624 20427 447332 

02 272244 44072 42444 70222 04422 0346027 

02 023622 06434 06722 4720 03274 022432 

07 222303 43362 60734 22204 20766 470767 

02 027226 72222 74202 24223 22722 224270 

06 027336 22722 22226 02472 00424 242062 

04 734267 032723 037622 23226 22220 664222 

02 220004 24260 22024 2222 03222 242720 

04 07242 0237 0746 242 3 04440 

23 222346 22722 22420 02624 07746 227742 

20 4642 2004 0262 0222 440 02466 

22 6243 3 3 223 0023 4463 

 4407062 247243 242662 222246 264377 2262242 جمع
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 سهم نوسازی مردمی كل شهر

 )مساحت به مترمربع(-49الی 41های درسال بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق)كل بافت(پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه 

 جمع 49 41 41 43 41 سال

 نسبت

به  41 

 )درصد(41

درصدتغيير 

41- 41 

نسبت 

به 49

 )درصد(41

درصدتغيير 

49-41 

صادره
ی 

ل پروانه ها
ك

 

 22- 46.6 22- 72 47020 4274 03273 20222 22424 24344 تعداد پروانه

مساحت 

 پروانه
20227427 22246262 22462472 06762242 02744322 022236742.2 23 -23 42.2 -27 

تعداد واحد 

 مسکوني
232247 230703 046732 22277 66234 422073 72 -22 42.3 -22 

مساحت 

واحد 

 مسکوني

02060222 04622640 06766606 2227604 6422462 64264376.32 23 -23 20.2 -04 

تعداد 

مسکوني 

 تخریب شده

4227 64324 00462 2444 2624 46232 22 -62 40.2 -24 

مساحت 

مسکوني 

 تخریب شده

424442 7440262 672224 260236 022622 6247446 73 -63 40.3 -24 

مساحت 

 طبق سند
0374226 4423326 224323 220402 264322 03224242 76 -27 43.7 -23 

مساحت 

 هاصالح شد
472042 4222674 473243 226024 227624 4272303 72 -22 64.2 -23 

معبر آزاد 

 شده
030620 726734 42623 72444 27707 406262 76 -27 42.2 -22 

مبلغ 

-تخفیف

میلیون ریال 

(به ازاي کلیه 

 انواع پروانه

407422 0000202 0222222 644364 740242 7722076 22 -72 42.6 -24 

 

 ردمی داخل بافت فرسودهنوسازی م
 41-49در سال های  درصد پروانه های تجميعی از كل پروانه های شهرسازی در بافت فرسوده

 درصد تغيير 49سال  41سال  منطقه درصد تغيير 49سال  41سال  منطقه

 24 22.2 02.6 02منطقه  22- 06.4 22.3 0منطقه 

 00- 22.2 24.4 02منطقه  - 3.3 3.3 2منطقه 

 26 26.2 24.3 07منطقه  22- 23.3 73.3 2ه منطق

 24 64.2 27.4 02منطقه  - 3.3 3.3 7منطقه 

 6 27.3 20.0 06منطقه  - 3.3 3.3 2منطقه 

 24 40.0 22.4 04منطقه  - 3.3 3.3 6منطقه 

 2 26.7 22.4 02منطقه  23 22.0 27.4 4منطقه 

 - 3.3 3.3 04منطقه  0- 20.3 20.2 2منطقه 

 4- 22.2 22.2 23منطقه  2- 66.4 62.2 4منطقه 

 033- 3.3 40.7 20منطقه  22 26.6 72.3 03منطقه 

 - 3.3 3.3 22منطقه  22 27.4 22.2 00منطقه 
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 نوسازی مردمی داخل بافت فرسوده

 )مساحت به مترمربع(-49الی 43های پروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی،  توسعه بنا( صادره مسکونی در كليه مناطق و درسال

 49 41 41 43 سال
كل سال  جمع

 43-49های 

 41نسبت 

 41به

 )درصد(

 درصدتغيير

41-41 

 49نسبت 

 41به 

 )درصد(

 درصدتغيير

49-41 

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

 22- 44 22- 72 62037 4274 03273 20222 22424 تعداد پروانه

 27- 46 23- 23 42420422 02744322 06762242 22462472 22246262 مساحت پروانه

 22- 42 22- 72 224266 66234 22277 046732 230703 تعداد واحد مسکوني

 04- 20 23- 23 74034647 6422462 2227604 06766606 04622640 مساحت واحد مسکوني

تعداد مسکوني تخریب 

 شده
64324 00462 2444 2624 24240 22 -62 40 -24 

مساحت مسکوني 

 شدهتخریب 
7440262 672224 260236 022622 6326220 73 -63 40 -24 

 23- 43 27- 76 4203374 264322 220402 224323 4423326 مساحت طبق سند

 23- 43 22- 72 2247202 227624 226024 473243 4222674 مساحت اصالح شده

 22- 42 27- 76 602222 27707 72444 42623 726734 معبر آزاد شده

میلیون -تخفیف بلغم

ریال (به ازاي کلیه 

 انواع پروانه

0000202 0222222 644364 740242 2202263 22 -72 42 -24 

ي
پروانه ها

 
صادره تجمیع شده

 

پالکهاي تجمیع  تعداد

 شده
7324 2222 2670 2332 07322 23 -23 46 -27 

 02- 22 22- 72 02472 2324 2704 7446 7247 تعداد پروانه

 27- 46 22- 72 23242724 2204206 2626242 2226727 2270202 پروانهمساحت 

 23- 23 24- 70 072222 04762 27222 24262 24423 تعداد واحد مسکوني

 04- 22 24- 70 02042064 0422346 2324222 2342276 2232322 مساحت واحد مسکوني

 674 474 46- 7 2474222 224704 42732 0432442 0042427 مساحت طبق سند

 22- 42 22- 72 7022723 274006 420772 0420274 0033277 مساحت اصالح شده

 22- 42 66- 27 204342 22237 23424 020226 42224 معبر آزاد شده

میلیون -تخفیف مبلغ

ریال (به ازاي کلیه 

 انواع پروانه

202262 422427 704732 270607 2324377 26 -77 20 -04 

درصد سهم
 

تجمیع
 

ل
از ک

 00 000 0 030 20 26 27 22 04 پروانه تعداد 

 0 030 04- 22 22 22 22 24 06 مساحت پروانه

 2 032 02- 22 24 24 24 27 23 تعداد واحد مسکوني

 2- 42 02- 22 033 22 22 20 04 مساحت واحد مسکوني
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 (مترمربع)مساحت به - 49الی  61های کونی به تفکيک مناطق و در سالپروانه های )پروانه ساختمان تخریب ونوسازی توسعه بنا( صادره مس

 منطقه

 كل شهر داخل بافت

تعداد 

مسکونی 

تخریب 

 شده

مساحت 

مسکونی 

تخریب 

 شده

مساحت 

طبق 

 سند

مساحت 

اصالح 

 شده

تعداد 

پالكهای 

تجميع 

 شده

معبر 

آزاد 

 شده

تعداد 

مسکونی 

تخریب 

 شده

مساحت 

مسکونی 

تخریب 

 شده

مساحت 

 ق سندطب

مساحت 

اصالح 

 شده

تعداد 

پالكهای 

تجميع 

 شده

معبر آزاد 

 شده

0 440 72224 002422 44720 44 06260 24273 2043662 4234232 6426032 670 442436 

2 043 02424 22622 27242 00 7263 43666 7622223 2742407 2220037 0446 2662203 

2 227 22620 26422 22224 20 2722 22426 2222432 7242202 2247243 222 202622 

7 22 2023 2277 4042 7 0343 24272 2624263 2740422 4242202 2222 242740 

2 73 2227 4022 2244 7 272 22274 7272704 4472203 4772622 0424 232222 

6 42 4420 2342 4223 3 272 22760 2042623 2677272 2222462 220 222722 

4 6222 203423 262722 203242 474 22323 23224 0427342 2726723 2272222 0774 020002 

2 6276 722642 743427 723342 0073 73400 22202 2202227 2326272 2472342 2442 007447 

4 2036 274023 720232 732230 2640 72732 00220 243272 2223424 2026402 2233 227343 

03 02420 0066443 0222422 0042404 2470 024340 27772 0263326 2072423 0442422 2034 040442 

00 4726 402620 442222 243232 0743 037727 04322 0424422 2234764 2300402 2274 042227 

02 2334 222242 0023242 222620 247 222042 02242 0623007 2267242 0442732 0202 766043 

02 2227 234422 223222 042324 262 22233 20740 2302272 2342427 0443764 0222 22222 

07 6302 224700 462227 622670 0224 46642 22222 2236462 2332662 2224227 2242 062077 

02 2334 044427 222244 204446 0620 24232 22422 0222022 7224264 7224222 2242 243022 

06 2430 226224 244422 223442 402 24026 00023 464222 0732224 0222422 2222 44232 

04 7463 722723 642222 620022 7023 20722 00000 0376223 0420262 0627722 6622 036432 

02 2247 043622 246244 230347 622 42022 07302 0370426 2426344 7422444 2304 222223 

04 226 02232 20043 04222 03 0206 4727 640063 0627222 0700772 0222 222270 

23 2446 202027 224243 232472 626 22672 23320 0004602 2462267 2320242 2620 472264 

20 020 6332 04202 02622 24 0220 2663 227246 4342446 6737224 0204 640404 

22 26 420 2243 2303 3 263 2224 232404 73222674 07727267 72 22264326 

 26247204 20446 22462320 022224242 72433724 224476 0324440 23620 4227770 2727220 6702622 42244 جمع
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 مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران
 
 

 41-49 هایدرسالمدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران  یپروژه ها ستيل
 هاي شهري(کل طرح)کارفرما:معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، اداره 

 منطقه وقوع
 درصد 

 شرفتيپ
 یمجر نام نام ناظر

انجام  نهیهز

 (الیمطالعه )ر

مدت 

 یاجرا

 مطالعه

 پایان خیتار
 خیتار

 شروع
 عنوان

 23 - 00 - 02 03-منطقه
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

 اردام مشاور
 42/34/23 36/2042/ ماه 22 2242433333

 ارزشمند ههاي جدار شناسایي طرح

 تاریخي تهران

 63 04منطقه 
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

کهن  مشاور

 دژ

 42/32/37 36/2042/ ماه 22 0273440233
 فرودگاه قدیمي آشیانه ساماندهي طرح

 مرغي قلعه

 63 02-- 00 - 02 منطقه
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

نقش  مشاور

 پایدار

 42/32/34 47/02/24 ماه 06 4064434672

 بناي 242 حرایم الیه تدقیق و شناسایي

 همکاري با تفضیلي طرح در تاریخي

 فرهنگي میراث سازمان

 63 02منطقه 
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

 مشاورآورث
 47/32/02 42/37/02 ماه 2 7733333333

 بازارچه پیوند طرح تکمیل و بازنگري

  والگوي حکیم محله مرکز با عودالجان

 بافت در مسکوني جدید بناهاي احداث

 )طرح تدوین( عودالجان تاریخي

 - 07 - 02 - 02 منطقه

400 - 
63 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

مشاور 

 آرمانشهر

 47/34/22 42/36/22 ماه 00 4023333333

 راه پیاده اجراي بندي اولویت و بازنگري

 از یکي عنوان به تاریخي تهران سازي

 شامل( تفضیلي طرح بازنگري اسناد

 گذرهاي کیفي ارتقاي و ساماندهي

 نقیب و مرادي شهید ، ها حاجي برهمه،

 )السلطان

 23 23منطقه 
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

 مشاور

 دیارگاه شهر

 47/2/26 47/4/26 ماه 7 226046733
 محدوده بهسازي و احیاء پروژه بازنگري

 شهرري علي چشمه ریخيتا

 23 23 -- 02 منطقه
 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 مهندسین

مشاوربهاوند 

 مهراز

 47/00/02 42/00/02 ماه 02 4223333333

طرح شناسایي و باز تعریف مکان 

شهر  23و0رویدادهاي تاریخي مناطق 

 تهران

-- 02 - 2 - 0 منطقه

300 
23 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 ینمهندس

مشاور 

 پیشآهنگان

 آمایش

 47/03/07 42/2/24 ماه 03 2223333333

 و مقررات ضوابط اصالح و تکمیل تهیه،

 برنامه عملیاتي تدوین - تفضیلي طرح

 پایدار رویکرد توسعه با ساماندهي نحوه

تاریخي  و حفاظت فرهنگي پهنه زیر

G220 

 02منطقه 
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 شهر آباد

 تدبیر
 ابالغ مرحله در ماه 2 2222333333

 زاده یحیي امام محدوده دهي سامان طرح

 راسته پسته و باغ محله مرکز تقویت و

ارائه  و امامزاده یحیي محله  آئیني هاي

 بافت در بناهاي مسکوني احداث الگوي 

 تقویت و یحیي امام زاده محله تاریخي

 یحیي زاده امام اییني محله هاي راسته

 تهران یخيتار بافت
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 آبادشهر

 تدبیر
 ابالغ مرحله در ماه 2,2 2472333333

 بهسازي آرامستانهاي و شناسایي طرح

 تهران شهر تاریخي

 تهران تاریخي بافت
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي
 ابالغ مرحله در ماه 03 2474224023 44آذر 

 ايه سازي ساباط باززنده و مرمت طرح

 ناصري حصار در محدوده تهران تاریخي

 تهران تاریخي بافت
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 عمارت

 خورشید
 ابالغ مرحله در ماه 00 2444606344

 سازي باززنده و مرمت طرح

 در محدوده تاریخي تهران هاي سقاخانه

 ناصري حصار

 02منطقه 
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 پیشآهنگان

 آمایش
 ابالغ مرحله در ماه 02 6373333333

 جانمایي استقرار و سنجي امکان طرح

 محرک توسعه هاي کاربري

 00منطقه 
 

 و بافت مدیریت

 بناهاي تاریخي

 عمارت

 خورشید
 ابالغ مرحله در ماه 4 2220733333

ارتقاي عملکردي  و مرمت بهسازي، طرح

 طراحي و چوبي، آرامسازي چهار سوق

 پیرامون شهري محیط
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 ادعباس آب یشركت نوساز
 

 

 49درسال با كاربری گردشگری و فرهنگی  عباس آباد یشركت نوساز یپروژه ها ستيل

 مشاور طرح عنوان پروژه ردیف
درصدپيشرفت 

 اول سال

درصدپيشرفت 

 آخر سال

 49هزینه سال

 )مبالغ به ریال(
 وضعيت

  744226246247 02.24 26.72 باید هاي طبیعيها و عرصهزیرساختهاي مجموعه 0

 3 02.26 76.44 يدفتر فن - لیچغازنب توشه مجموعه 2
برنامه و  ونیسیکم يپروژه از سو

 دیبودجه حذف گرد

 3 3.33 24.22 يدفتر فن -  لیچغازنب دیدار مجموعه 2
برنامه و  ونیسیکم يپروژه  از سو

 دیبودجه حذف گرد

 3 2.42 22.34 يدفتر فن - لیچغازنب نوروز )مجموعه اکو( مجموعه 7
برنامه و  ونیسیکم يپروژه  از سو

 دیبودجه حذف گرد

 3 4.04 40.27 يدفتر فن - لیچغازنب جستجو مجموعه 2
برنامه و  ونیسیکم يپروژه  از سو

 دیبودجه حذف گرد

 منظومه شمسي مجموعه 6
 -نوله دان - لیچغازنب

 يدفتر فن
23.33 03.33 22472323200  

 ه آب و آتش )فاز دوم(و تکمیل مجموع توسعه 4

مهندس -شهر نینگ

دفتر -لیچغازنب -ياتابک

 يهنر مهندس-باید - يفن

73.42 02.22 2232222220  

  44222067734 00.44 3.2232 نقش و نظر فردوسي )باغ هنر( مجموعه 2

  03333333333 0.63 3.426 باید )پل مدرس( عتیطب پل 4

  004422224620 22.22 3.3462 يفندفتر  سازي مجموعه طالقاني باززنده 03

00 
هاي عمومي توسعه و تجهیز پارکینگ احداث،

 طبقاتي
  223333333333 02.22 3.2276 آوند سازان يمشاور ن

  0266222404 22.20 3.3746 ندارد و تکمیل مسیر دوچرخه احداث 02

  07242722223 033.33 3 ندارد و توسعه مبلمان شهري براي کلیه پارکها احداث 02

  073333333333 73.33 3 سونیک هنر اچهیدر احداث 07

  022333333333 033.33 3 ندارد هاي طبیعيها و عرصهمجموعه نگهداري 02

 

 اقتصادی شهر تهران در ابعاد شهری، ملی و جهانیـهای عمومی و فضاهای فرهنگیتوسعه عرصه

 تغيير درصد 49سال  41سال  41سال  واحد  عنوان فعاليت

 24 006 43 63 تعداد هاي جامع و تفصیلي نوسازي عباس آبادهاي موضوعي و موضعي طرحتهیه طرح

 23 62 23 22 درصد آباد اعم از سواره و پیادهتکمیل و توسعه شبکه هاي ارتباطي اراضي عباس

 02- 24 72 22 تعداد اسالمي و استفاده از انرژي هاي نو-ري ایرانيهاي تکلیفي طرح جامع عباس آباد با رویکرد معماها و پروژهاجراي کلیه طرح

ها)کامپکت کردن هاي آب و برق و...( با رویکرد تعامل با سازمانها )تجهیزات، روشنایي و شبکهتوسعه و تکمیل زیرساخت

 بیهقي و ...( در اراضي عباس آباد هاينیروگاه
 04 22 20 02 تعداد

 64 033 63 23 درصد موثر در اجراي ابنیه و عرصه هاي عمومي اراضي عباس آباد با رویکرد افزایش کیفیت نظارت و کنترل

 23 2 2 0 تعداد رونق فعالیت هاي اقتصادي با هدف جذب مشارکت سرمایه هاي خصوصي در اراضي عباس آباد

 033 033 23 3 درصد از اتمامپیش بیني سازوکارهاي بهره برداري از اراضي و امالک عباس آباد پس 

 3 033 033 033 درصد فراهم نمودن زمینه هاي عملکردي مناسب براي استفاده از اراضي عباس آباد در مواقع بروز بحران
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 اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت 
 

 

 استاندارد سازی و مستندنگاری  – 49 در سال تیریو بهبود مد یابیاداره کل ارز یها تیآمار اهم فعال
 عنوان فعالیت

 "آیین کار -طراحی آبیاری بارانی -فضای سبز"ی مدیریت شهری/ استاندارد استاندارد ملی در حوزه

 "تابلوهای انتظامی –معابر شهری  "مدیریت شهری/ استانداردی حوزهاستاندارد ملی در 

 "آیین کار -ی جناغی های بزرگراه هاتجهیزات ایمنی در محدوده –معابر شهری  "مدیریت شهری/ استانداردی حوزهاستاندارد ملی در 

 "ایین کار -مدیریت پسماند ناشی از سوانح "مدیریت شهری/استاندارد ی حوزهاستاندارد ملی در 

 الزامات-مدیریت شهری/ استاندارد پارکینگ های مکانیزهی حوزهاستاندارد ملی در 

 های بهبود در مدیریت شهری/سامانه مدیریت و کنترل پروژهسری کتاب های گام

 گردشگری عباس آباد( -های شاخص شهر تهران: قطب فرهنگی پایتخت )مجموعه فرهنگیمستندنگاری پروژه

 شاخص شهر تهران: نوسازی بافت های فرسوده شهر تهرانهای پروژهگاری مستندن

 مجموعه نمایشگاهی بین المللی شهر آفتاب -شاخص شهر تهران های پروژهمستند نگاری 

 (49فروردین ماه  )احداثی در شهرداری تهران ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49تهران )مرداد ماه  احداثی در شهرداری ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49شهریور ماه )احداثی در شهرداری تهران  ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49مهر ماه )احداثی در شهرداری تهران  ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49آبان ماه )ای احداثی در شهرداری تهران سرمایههای پروژهکنترل 

 (49آذر ماه )ر شهرداری تهران احداثی د ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49دی ماه )احداثی در شهرداری تهران  ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49بهمن ماه  )احداثی در شهرداری تهران ایسرمایههای پروژهکنترل 

 (49اسفند ماه  )احداثی در شهرداری تهران ایسرمایههای پروژهکنترل 

 عملکرد شهرداری تهران 49اب سال تهیه و تدوین، چاپ و انتشار کت

 عملکرد شهرداری تهران )روایت خدمت( 49تا شهریور  49تهیه و تدوین، چاپ و انتشار کتاب شهریور 

 

 ارزیابی مناطق -49در سال اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت فعالیت های اهم آمار 
 حجم فعالیت واحد عنوان فعالیت 

 05 نفر جلسه هایت و کنترل پروژهتوسعه و بهبود سامانه مدیر

برداری در فرآیند های عملکردی ماهیانه مناطق بر اساس بودجه مصوب سالیانه با هدف بهرهتهیه و تحلیل کارنامه

 تخصیص بودجه
 29 گزارش

 9055 نفر ساعت بازدید ان مستقلای و احداثی با دو شیوه درون سازمانی و ناظرهای شاخص سرمایهطراحی و اجرای نظارت های میدانی از پروژه

 95 نفر جلسه عضویت در کمیته راهبری مشاوران عامل چهارم در مناطق

 93 جلسه ریزی و توسعه شهری مناطق های برنامهنظارت ستادی و ارزیابی عملکرد دوره ای معاونت

 995 عتنفر سا راهبری کارگروه نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی کالنشهرهای کشور 

 255 نفر ساعت پیگیری و جمع بندی و پایش برنامه عملیاتی حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و واحد های تابعه

 235 نفر ساعت عضویت در کمیته راهبری سامانه قراردادها و امور پیمانکاران

 سعه شهری و امور شورا و واحد های تابعهراهبری دبیرخانه نظام پیشنهادات حوزه معاونت برنامه ریزی، تو
تعداد پیشنهادات بررسی 

 شده
990 

 9 دوره  گانه 99ارزیابی دوره ای معاونت های برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق 

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه  2949و ثبت موافقتنامه های سال  40بررسی و جمع بندی بودجه پیشنهادی سال 

 شورا و واحد های تابعهشهری و امور 
 205 نفر ساعت

 50 نفر جلسه راهبری کارگروه ارزیابی عملکرد
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 اداره کنترل وارزیابی واحدهای ستادی- 49در سال  های اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریتفعالیت اهمآمار 

 تابعه شهرداری تهران هایشرکتو  هاسازمانالف ( نظارت ستادی برعملکرد 

 تعداد عالیتف

 شرکت ( 9سازمان و 3) 11 تابعه شهرداری تهران هایشرکتو  هاسازمانبرگزاری جلسات دوراول نظارت ستادی برعملکرد 

 شرکت ( 0سازمان و  22) 21 49جمع بندی و تهیه گزارش تحلیلی از اجرای مصوبات نظارت ستادی در سال 

 

 های تابعه شهرداری تهران )فاز اول(سازمان و شرکت 70د ب( طرح تدوین چک لیست پایش و نظارت بر عملکر

 تعداد فعالیت

 سازمان و شرکت25-های تابعه شهرداری تهران )مرحله اول(سازمان و شرکت 95طرح تدوین چک لیست پایش و نظارت بر عملکرد 
 15-جلسه کمیته راهبری 95

 جلسه کمیته تخصصی

 

 تادیج( بررسی شاخص های ارزیابی واحدهای س

 تعداد فعالیت

 14 برگزاری جلسات جهت بررسی شاخص های ارزیابی واحدهای ستادی

 

 واحدهای ستادیهای پروژه( نظارت و کنترل د 

 مبلغ ) هزارریال ( تعداد ردیف بودجه عنوان

 4390519092 19 معاونت فنی و عمرانی

 2520001499 91 معاونت شهرسازی

 224952935 4 دفتر شهردار تهران

 2299094549 95 ریزی، توسعه شهری و امورشورامعاونت برنامه

 4414993549 5 معاونت مالی و اقتصاد شهری

 9924903019 15 معاونت خدمات شهری

 95229559950 10 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 9022555 2 امور مناطق معاونت

 135214505 90 معاونت امور اجتماعی

 2999190405 25 نقل و ترافیک )غیر مستقل(سازمان حمل و 

 293459559 5 معاونت توسعه منابع انسانی

 04942992903 995 جمع
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 اداره کل برنامه و بودجه

 

 
 )مبالغ به ریال( 49جدول تعادل در سال 

 مالیهایای و واگذاری داراییهای سرمایهدرآمدها، واگذاری دارایی طبقه بندی

 جمع عنوان

 90929192559593 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( 225555

 9354909112155 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 295555

 9945439504955 بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 295555

 21199433444999 درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری 295555

 5 ی دولتیهاسازماناعطایی دولت و کمکهای 205555

 2595952332493 اعانات وهدایا ودارائی ها 215555

 951949452939 عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها)سایر( 255555

 21101311192714 جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداری:

 39942552094592 (عوارض بر پروانه های ساختمانی )درآمدهای مستمر 925555

 0093195010554 فروش اموال شهرداری)سایر( 995555

 22270117112910 مناطق و واحدهای شهرداری: ایسرمایههایجمع واگذاری دارایی

 95224111949105 وامهای دریافتی)سایر( 925555

 22539592105393 سایر منابع)سایر( 995555

 11707122492942 ق و واحدهای شهرداری:مالی مناطهایجمع واگذاری دارایی

 141173121902139 و واگذاری دارایی مالی ایسرمایهجمع کل درآمد، واگذاری دارایی 

 29994490911591 کسری / مازاد درآمد 

 295599595515490 295994529599955 

 255531993599293 جمع درآمدهای مناطق وواحدهای شهرداری موازنه باهزینه ها 

 122223972097112 جمع درآمدها موازنه با هزینه ها

 مالیهایای و تملک داراییسرمایههایهزینه ها، تملک دارایی طبقه بندی

 جمع غیرنقدی نقدی عنوان

 9924199550900 5 9924199550900 مأموریت اجتماعی و فرهنگی 25555

 25449311113593 0004594952 25435951423555 مأموریت حمل و نقل و ترافیک 95555

 4595030004590 1095341955 4599595119590 مأموریت خدمات شهری 95555

 9909915959543 5 9909915959543 مأموریت ایمنی و مدیریت بحران 95555

 955555555559 5 955555555559 مأموریت شهرسازی و معماری 05555

 99144935509939 5 99144935509939 ی شهریمأموریت توسعه مدیریت و هوشمند ساز 15555

 21302290974311 17042392221 21241397229037 بودجه هزینه ای :

 22595493941449 0949943199199 0195994509913 مأموریت اجتماعی و فرهنگی 25555

 95531451351999 99331053055129 99455943990392 مأموریت حمل و نقل و ترافیک 95555

 29955955535199 3999519021052 0311290052292 مأموریت خدمات شهری 95555

 2959355055534 021245935499 503125524295 مأموریت ایمنی و مدیریت بحران 95555

 9291530559925 350459499993 2995332553414 مأموریت شهرسازی و معماری 05555

 95954945952533 22990519999059 4599999995929 شهری مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی 15555

 43414192721137 94121713122207 92212402249330 : ایسرمایههایبودجه تملک دارایی

 2294195352445 5 2294195352445 مأموریت شهرسازی و معماری 05555

 93292492095291 21995195519992 22352935559450 مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری 15555

 74731297114191 13170390239791 17490401229407 مالی :هایبودجه تملک دارایی

 255531993599293 10529459533029 229559909909199 جمع هزینه های مناطق، واحدها 

 122223972097112 32211429222219 117027921721379 جمع هزینه ها موازنه با درآمدها 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         710
 

 ریال ( میلیون)مبالغ به 49در سال  اتیمنابع و درآمدها با جزئ
ی

شماره طبقه بند
 

ن )درآمد 
عنوا

- 
ی 

ی دارای
واگذار

سرمایه
ی

ا
 

ی(
و مال

 

 وصولی قطعی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته

ت 
ص )سهم اعتبارا

صی
ل تخ

ی غیر قاب
غیر نقد

ی(
عمران

 

ص(
صی

ل تخ
ل و غیرقاب

ی)قاب
ل غیر نقد

جمع ک
 

جم
ی

ی و غیر نقد
ل نقد

ع ک
 

 نقدی

ص یافته سهم 
صی

ی تخ
غیر نقد

ی
ت عمران

اعتبارا
 

ی
ی و غیر نقد

ی نقد
صول

جمع و
 

ی
صول

جمع و
 

ی
ت جار

سهم اعتبارا
ی 

ت عمران
سهم اعتبارا

 

 52259199 24951539 29399445 03903199 1912549 99053209 95933144 02541305 فصل اول : درآمدها 100000

225555 
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 )درآمدهای مستمر(
93091999 95451109 25124542 9551499 92159953 9554919 1531243 90929199 

 9354909 945939 945939 9024555 5 9095029 432001 9024555 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 295555

295555 
 بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی

 شهرداری
9299924 451903 2925219 5 9299924 2915019 2915019 9945439 

 21199434 25055193 5205299 4931311 9999090 9905991 9131550 1299992 درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری 295555

 2595959 919545 995501 2924121 92999 022929 511414 2953939 اعانات وهدایا ودارائی ها 215555

255555 
عوارض و درآمدهای وصولی درحریم 

 استحفاظی شهرها
951949 92904 210590 5 951949 5 5 951949 

700000 
فصل دوم : منابع حاصل از واگذاری 

 ایدارائی های سرمایه
91599542 22229935 99495550 90291095 32235122 5194592 09551992 33395999 

 39942559 95399025 5935590 51559111 95000959 99990350 22229935 90994249 روانه های ساختمانیعوارض بر پ 925555

 0093192 9499599 909131 0250490 9032591 049344 5 049344 فروش اموال شهرداری 995555

100000 
فصل سوم : منابع حاصل از واگذاری 

 دارائی های مالی
92959933 5 92959933 5 92959933 5 5 92959933 

 95224111 5 5 95224111 5 95224111 5 95224111 وامهای دریافتی 925555

 22539599 5 5 22539599 5 22539599 5 22539599 سایر منابع 995555

 242291909 59539599 95939522 255192199 02043929 35192999 93959530 224599994 جمع کل
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 -49ای و مالی در سال سرمایه هایداراییای، تملک زینه نهایی شده بر حسب طبقه بندی بودجه شامل هزینهکل اعتبارات اصالح شده و ه

 )مبالغ به میلیون ریال(

نوع اعتبار
 

ی اولیه
ب نقد

صو
اعتبار م

ح شده 
ال

ص
ی ا

ب نقد
صو

اعتبار م
 

ی اولیه
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

ح شده 
ال

ص
ی ا

ب غیرنقد
صو

اعتبار م
 

ی نقد
اعتبار نهای

 

ه
زینه نقد

 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

ح شده
ال

ص
ب ا

صو
ت م

ل اعتبارا
جمع ک

 

 
نقد و غیر نقد

 

ی نقد و غیر نقد
ل هزینه نهای

جمع ک
 

تعداد کد پروژه
 

 9220 49945455 41510550 91403990 93509313 95999939 05955594 09490059 95594930 99395952 99959102 ایتملک دارائی سرمایه

 25 92534995 95551239 23599909 24122020 29590455 21045345 99199922 29505555 25909452 95999555 تملک دارائی مالی

 935 02151549 09109494 29543 29593 02049449 09159414 5 5 09109494 95119519 هزینه ای

 9950 255531994 234940321 10529450 13954992 229559909 224959451 50013520 12544930 229495252 222545520 جمع

 
 (به میلیون ریال)مبالغ  49در سال  تیشده بر حسب مامور یینها نهیکل اعتبارات مصوب اصالح شده و هز 

ت
کد ماموری

ت 
ن ماموری

عنوا
 

ی اولیه
ب نقد

صو
اعتبار م

ح شده 
ال

ص
ی ا

ب نقد
صو

اعتبار م
 

ی اولیه
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

 

ب غی
صو

اعتبار م
ح شده

ال
ص

ی ا
رنقد

 

ی نقد
اعتبار نهای

 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

ح شده
ال

ص
ب ا

صو
ت م

ل اعتبارا
جمع ک

 

 
نقد و غیر نقد

 

ی نقد و غیر نقد
ل هزینه نهای

جمع ک
 

تعداد کد پروژه ها
 

25555 
اجتماعی و 

 فرهنگی
4115509 25999909 0422949 1999449 25499129 25505539 0159450 0949944 21501991 20905032 151 

95555 
حمل و نقل و 

 ترافیک
99930419 91599919 95554515 90955021 95459554 91124559 99591192 99349513 19552354 04022559 593 

 112 99595531 95241109 3995159 4559155 20155239 21991159 25525599 4434999 25254192 21549992 خدمات شهری 95555

95555 
ایمنی و 

 مدیریت بحران
9919932 9295932 430344 199424 9205315 9222355 095901 021245 9532955 9193550 92 

05555 
شهرسازی و 

 معماری
9105515 9959025 9512594 2143554 9552995 9335059 393951 350459 9252934 9131951 09 

15555 

توسعه 

مدیریت و 

هوشمند 

 سازی شهری

90995095 99295359 20559010 92025951 95259052 99359359 93032199 95110559 59103994 55914053 905 

 9950 255531993 234940321 10529450 13954992 229559909 224959451 50013520 12544930 229495252 222545520 جمع کل
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 (به میلیون ریال)مبالغ – 49حسب برنامه در سال  جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزینه نهایی شده بر 
کد برنامه

ن برنامه 
عنوا

 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

ح شده
ال

ص
ا

ب  
صو

اعتبار م

ی اولیه
غیرنقد

ب  
صو

اعتبار م

ح شده
ال

ص
ی ا

غیرنقد
 

ی نقد
اعتبار نهای

 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
ت  

ل اعتبارا
جمع ک

ب
صو

م
 

ح شده 
ال

ص
ا

نقد و غیر نقد
 

ی 
ل هزینه نهای

جمع ک

نقد و غیر نقد
تعداد کد پروژه ها 

 

 9 019305 090555 921159 925019 993909 919234 934055 34055 900055 900055 توسعه گردشگری و اوقات فراغت 25955

25955 
های کنترل و کاهش آسیب

 اجتماعی
199530 199530 929910 929910 595424 522909 993159 999119 405905 490525 93 

25055 
توانمند سازی و جلب 

 های اجتماعیمشارکت
990555 240555 5 5 240503 255904 5 5 240555 255904 0 

 295 9193599 9594995 2501990 2544415 2039953 2194545 2959924 2993424 2090392 2905992 توسعه ورزش شهروندی 25155

25555 
فرهنگ دینی، ملی و گسترش 

 های انقالب اسالمیارزش
9459994 9499994 409499 2599499 9495920 9592945 2959593 2999991 9405905 9409599 939 

25355 
توسعه فضاهای فرهنگی، 

 اجتماعی و هنری
2443924 2109924 9245235 2150235 2991445 2990419 2523455 2199599 9994051 9453551 951 

 2 153050 2555555 025359 029993 45559 259559 555555 555555 955555 955555 برنامه تملک اراضی و امالک 25455

 9 219953 259555 5 5 219953 259511 5 5 259555 245555 حفظ و ارتقای سالمت شهری 22555

22255 
حمایت از نهاد خانواده و ارتقای 

 های اجتماعی بانوانمشارکت
250555 250555 5 5 239343 219512 5 5 250555 219512 9 

22955 
توسعه مجموعه ها و فضاهای 

 شهری در مقیاس جهانی
921055 2999055 999055 2955055 9995399 2390094 925190 925190 9105555 9991259 9 

22155 
های کاربردی ماموریت پژوهش

 اجتماعی
93555 90555 5 5 99133 99133 5 5 90555 99133 2 

95255 
توسعه و ساماندهی حمل و نقل 

 عمومی ریلی
29219555 20049555 25021555 25021555 21903155 20394995 4355555 4905555 91225555 90554995 1 

95955 
توسعه و ساماندهی حمل و نقل 

 عمومی و نیمه عمومی غیرریلی
5939424 1533924 9912553 2905533 5999244 5514995 050993 941159 3594255 5010424 299 

95955 
توسعه و ساماندهی فضای پارک 

 خودرو
950005 54005 921905 934905 999904 59545 204331 205105 914555 992593 25 

 200 9190599 9559915 9599559 9535002 2045409 2105299 2309242 2359242 2305914 2555914 افزایش ایمنی و بهره وری معابر 95955

 93 029391 045905 235043 959921 991993 993201 929993 993993 939499 933499 هاتوسعه و تجهیز پایانه 95055

95455 
روان سازی عبور و مرور وسایل 

 نقلیه موتوری
5149922 25952522 25913259 4309159 25999559 25519445 4019155 4931953 95291930 24902959 959 

92955 
سازی عبور و مرور معلولین روان 

 و سالمندان
05003 05003 15513 15513 00945 94305 03322 01595 223990 251055 99 

 33 2319499 2301405 2929555 2919190 105309 145305 2292205 492205 590355 590355 روان سازی عبور و مرور پیاده 92955

92055 
روان سازی عبور و مرور وسایل 

 یرموتورینقلیه غ
19939 91539 15523 05923 92449 94121 95139 90155 45555 30931 99 

92155 
های افزایش و توسعه ظرفیت

 مدیریتی پلیس راهور
559419 599419 10191 99951 539409 514009 29195 29499 513955 539931 25 

92355 
آموزش و ترویج امور حمل و نقل 

 و ترافیک
214931 214931 02094 99094 202599 299925 99533 94914 959590 232054 95 

99255 
های کاربردی ماموریت پژوهش

 حمل ونقل وترافیک
95555 29555 5 5 29230 22393 5 5 29555 22393 2 

95255 
توسعه و مدیریت فضای سبز 

 شهری و پیراشهری
1915501 1195501 9950013 9950013 1394250 1045112 9012019 9959199 25309999 25419949 245 

 214 9543505 9939495 2999514 2939450 300433 453199 2911319 2911319 2523511 443511 زیباسازی منظر شهری 95955

 5 295959 299955 92559 99955 31955 31955 99955 250155 33355 295155 هامدیریت و ساماندهی آرامستان 95955

 09 0399225 0445599 31199 252909 0590959 0394949 245103 935303 0544919 0909119 مدیریت پسماند 95955

95555 
مدیریت شبکه جمع آوری و دفع 

 های سطحیآب
2910031 2910031 2995199 2995199 2922095 2999223 2999550 2990921 9351924 9115090 290 

 2 195590 9555555 199954 594519 0111 0525 9255555 9255555 455555 455555 برنامه تملک اراضی و امالک 95355

 99 595033 302555 205012 215593 035595 123445 939555 309355 015195 2523295 بهبود محیط زیست شهری 95455

92555 
توسعه و نگهداری تأسیسات 

 وتسهیالت خدمات شهری
059924 095924 005394 955394 955399 999019 194599 051343 2550903 324912 19 

92255 
های کار و ساماندهی پهنه

 فعالیت در شهر
205555 205555 5 5 219420 203220 5 5 205555 203220 2 

92955 
های کاربردی ماموریت پژوهش

 خدمات شهری
95555 20555 5 5 29553 29259 5 5 20555 29259 2 
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 ادامه-(به میلیون ریال)مبالغ – 49ایی شده بر حسب برنامه در سال جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزینه نه

کد برنامه
ن برنامه 

عنوا
 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

ح شده
ال

ص
ا

 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

ح شده
ال

ص
ا

ی نقد 
اعتبار نهای

 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

جمع 
ت 

ل اعتبارا
ک

ح شده
ال

ص
ب ا

صو
م

 

 
نقد و غیر نقد

 

ی 
ل هزینه نهای

جمع ک

نقد و غیر نقد
تعداد کد پروژه ها 

 

95255 
آتش نشانی و خدمات 

 ایمنی
9425555 9324555 529555 929555 9321099 9329555 929555 929555 9992555 9291555 9 

95955 
توانمندسازی سیستم و 

 اِعمال مدیریت بحران
54540 55540 254950 40290 55314 91211 253920 259429 259995 294553 22 

95955 

کاهش خطرپذیری و 

افزایش ایمنی در برابر 

سوانح طبیعی و انسان 

 ساز

911931 902931 219949 291549 919910 902529 251499 252931 953235 909445 25 

05255 

تهیه، نظارت و راهبری 

های توسعه شهری طرح

 رانشهر ته
949955 254955 900555 295555 295115 299105 33525 39525 905555 951150 22 

 9 54995 251555 5 5 54995 41152 09455 14205 02255 12305 ساماندهی حریم شهر 05955

05955 

های ساماندهی بافت

های تاریخی و پهنه

طبیعی واجد ارزش شهر 

 تهران

2049435 2099435 2999595 2939595 9554219 9512559 935991 914125 9395555 9095129 95 

05055 
نظارت و کنترل ساخت و 

 ساز
955555 955555 5 5 955555 955555 5 5 955555 955555 2 

05155 
ساماندهی و نوسازی 

 های فرسودهبافت
935195 935195 929204 929204 915015 955955 954399 909951 949534 909039 20 

05355 

های کاربردی وهشپژ

ماموریت شهرسازی 

 ومعماری
95555 25055 5 5 25231 25231 5 5 25055 25231 2 

15255 
گذاری، سیاست

 ریزی و بودجه ریزیبرنامه
91955 29555 5 5 29592 3515 5 5 29555 3515 3 

 1 23949 93210 5 5 23949 93991 5 5 93210 15310 نوسازی و تحول اداری 15955

15955 

یجاد و توسعه ا

های فناوری زیرساخت

 اطالعات
2159555 149555 299955 1955 130599 103553 291955 292099 552555 535995 25 

15155 
تأمین و تعمیرات اساسی 

 های اداریساختمان
104554 104554 153912 153912 153193 051029 314545 391149 2993555 2929951 93 

 59 25552992 23501999 5 5 25552992 25955145 5 5 23501999 21955595 امور پشتیبانی 15355

12555 
تدوین مقررات و خدمات 

 حقوقی
905555 905555 5 5 999555 999239 5 5 905555 999239 9 

 95 993449 910055 9940 9940 991044 913949 955995 940395 910255 930255 های کاربردیپژوهش 12055

 29 95109194 94999539 23599909 24122020 23425255 99910509 99599922 29995555 25254052 24355155 و تعهداتدیون  12155

 92 9509399 0999055 5455 5455 9591499 9403390 191559 191559 9045991 9954991 موارد پیش بینی نشده 12555

 24 254315 250955 5 5 254315 203920 5 5 250955 900595 مدیریت عملکرد 12355

19555 
توسعه خدمات شهرداری 

 الکترونیک
595055 555055 5 5 192539 199099 094 094 555055 199519 90 

19255 

توسعه خدمات شهر 

الکترونیک )شهر 

 هوشمند(

922055 299055 5 5 299122 292931 5 5 299055 292931 3 

 9 204399 255055 5 5 204399 215259 5 5 255055 239555 دیپلماسی شهری 19955

 5 5409249 5409244 5409249 5409249 5 5 5409244 5 5 5 تملک اراضی و امالک 19055

 9950 255531993 234940321 10529450 13954992 229559909 224959451 50013520 12544930 229495252 222545520 جمع کل
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 ادامه- (به میلیون ریالمبالغ ) 49در سال  قد بر حسب طرح/ خدمتن رینقد و غ یهانهیجمع اعتبارات و هز

ت
ح/خدم

کد طر
ت 

ح/خدم
ن طر

عنوا
ی  

ب نقد
صو

اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
ی نقد 

اعتبار نهای
 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

جم
ح 

ال
ص

ب ا
صو

ل م
ع ک

شده نقد و غیر نقد
ی  

ل هزینه نهای
ع ک

جم

نقد و غیر نقد
 

 999209 920555 921159 925019 91005 95555 934055 34055 90055 90055 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی 25959

 992559 995555 5 5 992559 990234 5 5 995555 995555 سازی اوقات فراغت شهروندانغنی 25959

 22533 25905 9995 9095 4902 22595 5550 5550 4950 4950 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی 25952

25959 
توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دید 

 گان اجتماعی
995025 995025 930945 930945 41020 49315 215290 293999 051555 992949 

 999593 990555 5 5 999593 902959 5 5 990555 990555 ماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعیسا 25959

 93493 90555 5 5 93493 94555 5 5 90555 90555 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان 25950

 932319 99555 59359 51555 954512 999342 92955 92955 99355 99355 اجتماعیگاندیدرسانی به آسیبسراهاو سایر مراکز خدماتنگهداری مدد 25951

 253295 255555 5 5 253295 225555 5 5 255555 255555 راهبری و مدیریت سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی 25955

 90393 15555 5 5 90393 04954 5 5 15555 15555 آموزش و ترویج کارآفرینی 25059

 93309 05555 5 5 93309 02931 5 5 05555 05555 ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان 25051

 90555 90555 5 5 90555 90555 5 5 90555 90555 حمایت از تشکل های مردم نهاد 25055

 95504 05555 5 5 95504 94249 5 5 05555 35555 حمایت از برنامه های مدیریت محله 25053

 599055 102355 5 5 599055 509132 5 5 102355 052355 سازی و اجرای ورزش های همگانیفرهنگ 25159

 0505 1555 5 5 0505 0505 5 5 1555 29555 حمایت از موسسات ورزشی 25155

 2291525 2023555 323140 393935 995920 902959 499125 455225 059945 035345 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی 25154

 509951 059995 995595 902135 029115 093203 903354 903354 929192 939192 نگهداری فضاها و اماکن ورزشی 25125

 2955493 2010955 499920 435025 951599 095144 554999 555999 530311 530311 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی 25559

 095440 019555 200423 204553 939555 901950 5 5 019555 019555 اجد و اماکن مذهبیحمایت از تجهیز مس 25559

 3050 29055 5 5 3050 29055 5 5 29055 29055 حمایت از هیأت های مذهبی شهر تهران 25559

 922539 995555 5 5 922539 992292 5 5 995555 995555 نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی 25550

 29403 95555 5 5 29403 95555 5 5 95555 95555 ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 25554

 244552 254555 23130 23130 232521 922194 00105 00105 09905 09905 ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی 25525

 205950 295555 5 5 205950 205950 5 5 295555 295555 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس 25522

 994339 920555 5 5 994339 912519 5 5 920555 920555 اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 25529

 40299 49555 5 5 40299 44399 5 5 49555 44555 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری 25520

 220024 229055 5 5 220024 225319 5 5 229055 229055 یرت افزاییفرهنگ سازی فعالیتهای ارزشی و بص 25521

 40594 255555 5 5 40594 252900 5 5 255555 255555 آموزش حقوق و تکالیف شهروندی 25525

 21555 21555 5 5 21555 21555 5 5 21555 15555 حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران 25523

 2055555 2955555 5 5 2055555 2055555 5 5 2955555 2955555 سازمان فرهنگی و هنریراهبری و مدیریت  25524

 902539 935905 299055 299323 225951 292119 243393 243393 233929 233929 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس 25595

 459952 2944205 040420 154905 955901 951592 531515 2952515 529545 2225545 توسعه فضاهای فرهنگی و هنری 25352

 93943 99999 25415 23925 95992 99994 23999 23999 99322 99322 هانگهداری کتابخانه ها و قرائت خانه 25359

 495952 514935 954594 924551 092909 092391 905504 905504 929992 939992 نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری 25354

 02112 99555 02513 02059 049 049 95455 95455 0255 0255 هاها و قرائت خانهو تجهیز کتابخانهتوسعه  25325

 093599 195555 995942 932125 233909 999510 991290 991290 955310 955310 توسعه و تجهیز سرای محله 25322

 900099 995399 995109 993195 995354 999299 294155 294155 243999 213999 نگهداری سرای محله 25329

 153050 2555555 025359 029993 45559 259559 555555 555555 955555 955555 تملک اراضی و امالک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی 25452

 299533 295555 5 5 299533 299511 5 5 295555 295555 آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سالمت 22559

 94245 99555 5 5 94245 95555 5 5 99555 05555 ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت 22550

 1903 25555 5 5 1903 25555 5 5 25555 25555 های اجتماعی و فرهنگی کودکاناجرای طرح 22259

 45059 45555 5 5 45059 45343 5 5 45555 45555 اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان 22259

 10952 50555 5 5 10952 50555 5 5 50555 50555 توانمندسازی اجتماعی بانوان 22250

 9991259 9105555 925190 925190 2390094 9995399 2955055 999055 2999055 921055 احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری شاخص در مقیاس جهانی 22959

 99133 90555 5 5 99133 99133 5 5 90555 93555 های ماموریت اجتماعی وفرهنگیلعه و پژوهشمطا 22152
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95252 
احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون 

 شهری
25999555 25999555 25021555 25021555 22223155 25934995 4355555 4905555 95305555 24594995 

 0995555 0915555 5 5 0995555 0995555 5 5 0915555 9395555 مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی ریلی 95259

95959 
تعمیر، نگهداری و تجهیز تعمیرگاه های حمل ونقل 

 عمومی غیرریلی
292555 250555 254555 09555 54994 04993 99195 99195 204555 49350 

 201910 299090 44599 252529 01599 12990 42359 42359 09109 09109 احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی 95959

95959 
مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی 

 غیرریلی
999555 999555 5 5 994295 994295 5 5 999555 994295 

 2533520 2912905 5 5 2533520 2945555 119955 2595192 144505 2905105 توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی 95950

 205992 905555 15593 15593 39249 39249 290555 290555 290555 290555 های تندروایجاد و توسعه سامانه اتوبوس 95951

95954 
مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی 

 غیرریلی
9435555 0235555 5 5 0994555 0953925 5 5 0235555 0953925 

 259511 229139 05599 09199 09599 03330 02533 02533 19349 19349 نگهداری ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی 95925

 49520 40405 01915 12591 95993 95259 09943 09943 99009 99009 های تندروتعمیر و نگهداری سامانه اتوبوس  95929

 249495 905555 45955 45955 45955 45955 290555 290555 290555 290555 ساماندهی حمل و نقل بار و کاال در شهر تهران 95929

95929 
بهسازی و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی 

 غیرریلی
09255 09255 13995 33995 00409 09454 49059 49059 292055 295939 

 95993 92555 93309 94223 2041 2555 99955 99955 1555 1555 نگهداری و بهسازی پارکینگ 95950

 244091 990555 295919 293953 59259 999999 919155 934155 59955 913955 احداث و توسعه پارکینگ 95951

 2519 9555 2999 9945 995 993 9005 9005 905 905 حاشیه معابرساماندهی پارکینگ  95955

 130955 199555 915595 915595 990915 990915 999395 999395 925255 925255 نصب دوربین های ترافیکی 95952

 31025 55555 91025 91025 95555 95555 90555 90555 99955 99955 نگهداری مراکز کنترل ترافیک 95959

 529019 593955 955559 995959 951005 999402 920995 920995 999555 999555 اجرای عالیم افقی ترافیکی 95953

 95555 15555 20555 20555 99555 99555 20955 20955 99555 29555 نصب تابلوهای متغیر ترافیکی 95954

 239294 245505 45015 255543 42019 225925 255595 255595 45595 45595 تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی 95925

95922 
توسعه و نگهداری زیرساخت سیستم های هوشمند 

 حمل و نقل و ترافیک
231955 991955 249355 249355 239955 239955 995455 995455 995555 929255 

 949293 999151 954909 999441 239549 245901 994199 994199 959459 959459 تعویض و نگهداری گاردریل و نرده ایمنی معابر 95929

 943395 940555 235340 232992 225499 295935 209192 209192 292914 292914 نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی 95929

 235555 955555 45555 45555 45555 45555 225555 15555 45555 45555 نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی 95920

 999955 925555 201955 201955 231555 231555 299555 299555 231555 231555 نگهداری دوربین های ترافیکی 95921

 959594 999459 205959 212939 291195 209314 202293 202293 259501 259501 تعویض و نگهداری عالئم عمودی ترافیکی 95925

 49299 291555 59592 39953 24959 90593 35105 259105 00905 12905 شهریسوارهای درونها و پارکاحداث و توسعه پایانه 95052

 949434 999055 09135 09259 999953 999429 52995 952995 909255 909255 شهریاحداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای برون 95059

95059 
تجهیز و نگهداری پایانه ها و پارک سوارهای درون 

 شهری
59959 59959 19993 19993 55240 19095 10450 19245 291305 291599 

 991455 925905 995559 999999 251451 229059 240440 240440 292900 292900 طراحی و اصالح هندسی معابر 95429

95421 
تهیه طرح های موضعی و موضوعی حمل و نقل و 

 ترافیک
29295 29295 23509 23509 95555 95509 5 5 99455 95509 

 191542 194055 929199 923454 922993 923359 951595 951595 959915 959915 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی 95495

 990052 230555 291599 295959 254093 225415 49555 49555 42555 42555 تعریض معابر غیر بزرگراهی 95492

 4104945 22992555 9599324 9295324 0191959 0525525 0939200 0109200 0405390 9242390 هابزرگراه احداث، توسعه و بهسازی 95499

 2431055 2955190 314199 353990 2221499 2290399 534992 534992 132950 132950 هامرمت و نگهداری بزرگراه 95499

 9459255 9129555 2133419 2142930 2939290 2945949 2939205 2191105 2993305 2920905 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح 95499

 9343194 9522355 2153919 2193490 2945951 2929499 2912355 2912355 2905555 2905555 روکش اساسی، لکه گیری و مرمت نوار حفاری 95490

 999555 991955 995919 909502 240095 925945 242305 242305 999905 999905 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 95491

 939255 935555 233052 249594 49044 40909 915055 915055 924055 924055 نگهداری و بهسازی تونل های شهری 95495

 251055 223990 01595 03322 94305 00945 15513 15513 05003 05003 بهسازی معابرجهت تردد معلولین و سالمندان 92959

 515059 509399 013995 039952 249292 952399 099999 999999 953955 953955 احداث و تجهیز پیاده روها 92952

 151019 039055 995519 990999 931943 944129 914050 914050 929490 929490 ترمیم و نگهداری پیاده روها و پیاده راه ها 92959
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 955954 993290 925454 999424 39995 45451 200595 200595 39250 39250 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 92959

 209935 209055 35512 33029 59091 54410 14195 14195 39355 39355 تجهیز و نگهداری روگذر و زیرگذر عابرپیاده 92959

 99249 295555 91391 92055 21913 23093 49055 49055 95055 95055 احداث و تجهیز پیاده راه ها 92950

 93551 00055 91299 95305 99199 99922 93950 90350 95240 99140 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه 92052

 93912 99505 29291 29990 29299 29999 21029 21029 21993 21993 نگهداری معابر ویژه دوچرخه 92059

 3905 3505 0955 0955 9305 9905 0955 0955 9905 9905 بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه 92059

 959 25155 5 5 959 2055 5 99995 25155 95155 نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور 92152

 0403 29555 5 5 0403 1055 1195 1195 1955 1955 های پلیس راهوربازسازی ساختمان  92159

 92051 92555 29499 29195 95059 99909 4595 4595 92915 92915 احداث ساختمان های پلیس راهور 92159

 9092 29155 5 5 9092 5155 1491 1491 1119 1119 تجهیز فنی پلیس راهور 92159

 592943 555555 5 5 592943 590555 5 5 555555 555555 اهورمدیریت و راهبری پلیس ر 92150

 220991 291505 0015 1055 254315 229503 5 5 291505 291505 آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک 92352

 95305 93555 99024 99405 25995 24199 99955 94955 90355 90355 احداث پارک های آموزش ترافیک 92359

 90941 94950 25245 22193 20251 25919 29994 29994 21491 21491 و تجهیز پارک های آموزش ترافیکنگهداری  92359

 22393 29555 5 5 22393 29230 5 5 29555 95555 های ماموریت حمل و نقل وترافیکمطالعه و پژوهش 99252

 9924552 9529125 2050299 2199299 599193 399591 2599922 429922 455944 145944 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 95259

 2092039 2921415 459904 400209 125299 199909 532159 532159 190901 190901 احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری 95259

 9259305 2492355 2900019 2950995 425940 493100 2504555 2504555 359595 359595 ها وفضای سبزباز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان 95259

 235911 251555 13903 14944 223355 299591 54555 54555 45555 45555 توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر 95250

 9939120 9933555 5 5 9939120 9099929 5 5 9933555 9933555 نگهداری فضاهای سبز 95251

 440444 492409 055592 043094 990413 905209 099039 099039 933952 933952 انی فضای سبزهای آبرسطراحی و اجرای شبکه 95255

 15950 35555 5 5 15950 51994 5 5 35555 35555 نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر 95253

 921555 921555 5 5 921555 921555 5 5 921555 921555 ها و فضای سبز ) سازمان پارک ها (راهبری و مدیریت پارک 95225

 999323 954955 932510 952559 299509 203940 915050 915050 293340 293340 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 95952

 225933 299055 19230 13201 93959 19299 15040 15040 00450 00450 تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس 95959

 2249559 2905505 141492 534453 940309 001254 393933 393933 194919 154919 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر 95959

 4355 95555 5 5 4355 95555 25955 25955 4355 4355 نورپردازی بناهای خاص شهری 95950

 991999 992505 291394 299353 44029 229531 220515 220515 250945 250945 نورپردازی و زیباسازی معابر 95951

 99035 94195 25455 24954 21125 23195 92945 92945 23299 23299 تهیه و نصب پالک شناسایی اماکن و معابر 95955

 255909 229155 05255 12939 99209 93919 19395 19395 05535 05535 نقاشی دیواری و گرافیک محیطی 95953

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 در زمینه زیبا سازی منظر شهریآموزش شهروندان  95954

 95555 95555 95955 95955 24155 24155 95955 52955 24155 13155 هاتوسعه و بهسازی آرامستان 95952

 2955 2955 5 5 2955 2955 5 5 2955 2955 کفن و دفن اموات بال صاحب 95959

 959 1555 959 9155 5 5 9155 29355 9955 29955 یهای تاریخساماندهی و بهسازی آرامستان 95959

 95555 95555 95955 95955 24155 24155 95955 95955 24155 24155 ساماندهی مزار شهدا 95950

 91555 91555 5 5 91555 91555 5 5 91555 91555 راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی )ره( 95951

 209393 215514 5 5 209393 219909 5 5 215514 215514 مدیریت پسماندآموزش شهروندان در زمینه  95959

 949293 905255 15919 19519 992351 992399 214141 904341 235959 959559 احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند 95951

 90091 11309 24399 95109 90149 94930 95419 95419 93349 93349 نگهداری تجهیزات و تاسیسات جمع آوری و پردازش پسماند 95955

 9292041 9955555 1093 1093 9220503 9250392 5 5 9955555 9255555 رفت و روب شهری 95953

 2595555 2595555 5 5 2595555 2595555 5 5 2595555 195555 جمع آوری و حمل پسماند 95954

 205555 205555 5 5 205555 205555 5 5 205555 255555 پردازش و بازیافت پسماند 95922

 05555 05555 5 5 05555 05555 5 5 05555 95555 دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن 95929

 43115 254955 05104 04013 92555 99139 09453 09453 01949 01949 های سطحی و زیرزمینیکنترل و پایش آب 95559

95559 
شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای  احداث و بهسازی

 سطحی
994010 994010 949990 949990 994559 922099 940909 905599 499555 312011 

 995554 233529 293953 299215 42359 43021 34154 34154 43950 43950 های سطحیالیروبی ، نگهداری و بازسازی کانال جمع آوری آب 95559



 ی و امور شوراحوزه معاونت برنامه ریزی،توسعه شهر

 712                                                                                     ارتباطات شهرداری تهران                                                   ازمان فناوری اطالعات و س
 

 ادامه- (به میلیون ریال)مبالغ  49در سال  نقد بر حسب طرح/ خدمت رینقد و غ یهانهیهزجمع اعتبارات و 

ت
ح/خدم

کد طر
ت 

ح/خدم
ن طر

عنوا
ی  

ب نقد
صو

اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب نقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

اولیه
 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
ی نقد 

اعتبار نهای
 

هزینه نقد
ی غی 

اعتبار نهای
ر نقد

 

هزینه غیرنقد
 

ح 
ال

ص
ب ا

صو
ل م

ع ک
جم

شده نقد و غیر نقد
ی  

ل هزینه نهای
ع ک

جم

نقد و غیر نقد
 

 293991 293935 50244 35209 19291 15542 51194 51194 52392 52392 الیروبی و بازسازی انهار 95550

 209519 292090 33919 45599 19959 59949 15913 15913 09503 09503 الیروبی و بازسازی قنوات 95551

 059219 042055 944095 959999 959129 939399 933490 933490 959000 959000 نهرسازی، اجرای سنگدال و نصب پل و دریچه فلزی 95555

 939094 029955 925153 999091 919492 932129 920095 920095 943335 943335 نگهداری نهر، سنگدال، پل و دریچه های فلزی روی نهرها 95553

 49195 255555 5 5 49195 255945 5 5 255555 255555 برفروبی 95525

 91552 45555 23353 94519 25349 91903 90455 90455 99255 99255 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 95522

95529 
احداث و بهسازی تاسیسات و سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و 

 سطحیجمع آوری آبهای 
4355 4355 25955 25955 214 214 5 5 95555 214 

 195590 9555555 199954 594519 0111 0525 9255555 9255555 455555 455555 تملک امالک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری 95359

 53424 253555 95052 93992 03923 19045 12015 12015 91995 91995 تهیه طرح های زیست محیطی 95452

 03251 45555 95532 95539 93540 93541 94955 94955 95155 95155 ساماندهی صنایع مزاحم 95459

 229925 295555 5 5 229925 292019 5 5 295555 295555 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان 95459

 915599 955955 10903 59399 249051 950550 49325 919125 251945 991945 های نوتوسعه انرژی 95459

 93904 14055 5 5 93904 19344 5 5 14055 55555 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری 95450

 32151 255555 99092 99092 95209 95209 05555 05555 05555 05555 نصب و نگهداری دیوارهای عایق صوتی 95455

 94015 99555 5 5 94015 95915 21355 21355 90955 90955 ش آالینده های زیست محیطینگهداری ایستگاه های سنج 95425

 94009 90555 5 5 94009 94599 29055 29055 29055 29055 نگهداری و بهسازی مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه 95429

 25555 95555 5 5 25555 25555 5 955555 95555 955555 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه موتوری 95429

 999495 221955 934499 992120 99449 99929 55435 55435 90995 90995 های بهداشتی عمومی در معابراحداث سرویس 92552

 19595 55555 95929 99093 90099 90355 90555 90555 99955 99955 ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار 92559

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 راکز عمومی خرید و فروش خودروایجاد و راه اندازی م 92559

 2504 25555 5 5 2504 2504 0255 0255 9455 9455 توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده 92559

 255512 095555 95199 95199 15224 15224 991555 951555 949555 949555 ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری 92550

 223239 293950 54200 39392 94595 99459 34310 34310 03025 03025 لهای اسکان کارگریتوسعه مح 92551

 11595 30039 91409 91943 94531 99409 91099 91099 94594 94594 های بهداشتی عمومی در معابرها و سرویسنگهداری آبخوری 92553

 92995 90555 1555 1555 20995 92555 29105 29105 92905 92905 توسعه و بهسازی تجهیزات و اثاثه عمومی شهری 92554

 23555 95555 5 5 23555 23495 5 5 95555 10555 نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری 92522

 203220 205555 5 5 203220 219420 5 5 205555 205555 رفع سد معبر 92259

 29259 20555 5 5 29259 29553 5 5 20555 95555 ات شهریهای ماموریت خدممطالعه و پژوهش 92952

 455555 2555555 929555 929555 033555 033555 929555 529555 033555 131555 احداث و توسعه ایستگاه ها و زیرساخت های جانبی آتش نشانی 95252

 9991555 9992555 5 5 9991555 9993099 5 5 9992555 9992555 مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 95250

 299553 200055 259429 253920 92211 95295 49190 49190 12350 12350 های پشتیبانی مدیریت بحراناحداث پایگاه 95959

 0555 21595 5 5 0555 95599 2055 20535 20995 25995 اسکان موقت شهروندان در زمان بحران 95920

 295915 205555 5 5 295915 291555 5 5 205555 910555 نی اماکنافزایش ایم 95951

95922 
ها، حوضچه های رسوبگیر و مخازن تعدیل توسعه و بهسازی مسیل

 کننده سیالب
04505 04505 45405 00905 52133 52151 94905 94905 229955 255491 

 92999 91555 5 5 92999 92999 25135 25135 3995 3995 ها و ابنیه فنیمقاوم سازی پل 95929

 259915 35335 59591 55149 92990 99999 09319 09319 99521 99521 های رسوبگیریالیروبی و نگهداری و بازسازی مسیل ها و حوضچه 95929

 92950 90555 5 5 92950 99555 29905 29905 25505 25505 تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی 05252

 259905 210555 90955 94944 05305 35015 254105 219105 00905 295905 های موضوعی و موضعی توسعه شهریرحتهیه ط 05251
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 59929 15555 93125 93123 99159 90255 99355 251355 99955 219955 ساماندهی نما و سیمای شهری 05229

 09594 49555 5 5 09594 52252 91495 91495 90535 90535 اجرای طرح های عمرانی حریم 05952

 90923 29555 5 5 90923 90055 5435 99995 1595 21555 های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریمتهیه طرح 05959

 2294192 2915555 5 5 2294192 2294192 035555 595555 335555 335555 اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران کمک به پرداخت سود 05952

05959 
شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتها، محورها، محوطه ها و 

 محالت واجد ارزش  فرهنگی و تاریخی شهر تهران
99905 99905 99505 99505 29055 29955 5 5 50555 29955 

 2999149 2255555 920225 990491 355039 390099 190555 190555 002995 152995 توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران 05959

05950 
بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه های واجد ارزش فرهنگی و طبیعی شهر 

 تهران
35055 35055 99055 99055 255055 255055 09055 09055 220555 200555 

 955555 955555 5 5 955555 955555 5 5 955555 955555 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 05052

05152 
های فرسوده ها و ایجاد محرک توسعه در بافتهماهنگی تأمین زیرساخت

 شهری
955295 955295 291104 291104 215515 299554 991209 923045 999534 999151 

 254455 205555 99154 99154 51993 255055 51055 51055 59055 59055 تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت های فرسوده 05159

 25231 25055 5 5 25231 25231 5 5 25055 95555 های ماموریت شهرسازیمطالعه و پژوهش 05352

 2214 2955 5 5 2214 2214 5 5 2955 29555 مدتهای راهبردی و میانهتهیه برنام 15252

 921 9955 5 5 921 9250 5 5 9955 9955 ها و محصوالت مدیریت شهریاستانداردسازی فعالیت 15259

 1139 4055 5 5 1139 4935 5 5 4055 24555 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 15259

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بودجهکنترل و نظارت بر اجرای  15250

 2559 2955 5 5 2559 2901 5 5 2955 0055 تکریم ارباب رجوع 15950

 20144 90555 5 5 20144 90945 5 5 90555 01055 های مدیریتیبهبود نظام 15951

 2542 2310 5 5 2542 2542 5 5 2310 0310 کنترل ونظارت برنظامهای اداری 15955

15952 
زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و کمک به توسعه 

 خدمات شهری توسط بخش خصوصی، سمن ها و خیریه ها
55555 25555 299955 1955 04329 04329 251955 259331 99555 219143 

 99949 99555 5 5 99949 99293 5 5 99555 959555 توسعه شبکه مخابراتی 15950

 993555 915555 5 5 993555 994499 5 5 915555 595555 ده ها )دیتا سنترها (توسعه و تجهیز مراکز دا 15954

 292139 209555 5 5 292139 290395 5 5 209555 909555 توسعه شبکه داده ها ) دیتا ( 15925

 229594 295555 25101 95555 41539 255555 5 5 295555 205555 افزاریتهیه و نصب تجهیزات سخت  15922

 015150 102555 935219 959323 235992 249545 992255 992255 994455 994455 تملک، احداث و تجهیز ساختمان های اداری 15159

 390152 135555 994093 911459 941559 920302 905912 905912 994354 994354 بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری 15159

 952043 929535 5 5 952043 959549 5 5 929535 992535 ق، اجرت و دستمزدپرداخت هزینه های حقو 15352

 1540495 5994335 5 5 1540495 1392950 5 5 5994335 1394335 مزایا و کمک ها 15359

 94110 19195 5 5 94110 04459 5 5 19195 19195 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 15359

 2050994 2099900 5 5 2050994 2025222 5 5 2099900 199305 اجاره بهاء و کرایه 15359

 5259550 5013955 5 5 5259550 5903390 5 5 5013955 5513955 خدمات قراردادی 15350

 502521 393555 5 5 502521 559354 5 5 393555 513555 هزینه سوخت 15351

 999149 902555 5 5 999149 999921 5 5 902555 919555 مواد و لوازم مصرف شدنی 15355

 92309 54535 5 5 92309 94955 5 5 54535 44535 لوازم مصرف نشدنی اداری 15354

 05595 05955 5 5 05595 00595 5 5 05955 959955 حقوق انتفاعی 15325

 91090 95555 5 5 91090 91090 5 5 95555 95555 وسایط نقلیه 15329

 905239 910555 5 5 905239 909555 5 5 910555 910555 شورای اسالمی شهر تهران 12552
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 05555 05555 5 5 05555 05555 5 5 05555 05555 هاحمایت از شورایاری 12559

 99555 99555 5 5 99555 99555 5 5 99555 99555 الفحمایت از شوراهای حل اخت 12559

 945551 995055 9940 9940 933932 994909 259135 955235 990395 910395 بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری 12052

 93923 90555 5 5 93923 94593 90105 90105 24905 24905 های اجتماعی و فرهنگیمطالعه و پژوهش 12059

 9139144 9993452 9993951 9045593 991949 935554 9595555 9595555 043452 9055555 ای نقدی و غیرنقدی سنوات قبلتعهدات سرمایه 12159

 129935 159555 994232 995994 950544 942455 5 5 159555 959555 ای سنوات قبلتعهدات هزینه 12159

 29330929 25455555 5 5 29330929 21591539 5155555 5155555 25955555 25955555 هابازپرداخت وام 12159

12125 
های دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال

 قبل
9555555 0555555 9555555 25529922 9954542 9394255 21159994 20401511 20529922 24350211 

 119259 151155 5 5 119259 115295 5 5 151155 091155 های انتقالی به کارکنانپرداخت 12122

 9595255 9409055 5 5 9595255 9209294 5 5 9409055 9355055 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 12559

 030595 132555 5 5 030595 119353 5 5 132555 553555 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 12559

 5 2955555 5 5 5 5 031559 031559 129491 129491 گهداشتاعتبارات پیش بینی نشده سرمایه ای و ن 12559

 5 955555 5 5 5 5 5 5 955555 955555 اعتبارات پیش بینی نشده جاری 12550

 292490 255555 5455 5455 299590 295544 05555 05555 05555 05555 اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، 12551

 5 9455 5 5 5 9145 5 5 9455 3495 لیاتیپایش و ارزیابی راهبردی و عم 12352

 93955 09355 5 5 93955 94913 5 5 09355 01355 های شهرداریها و فعالیتکنترل و نظارت بر برنامه 12359

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95555 نظارت بر ممیزی امالک 12359

 32945 220055 5 5 32945 259905 5 5 220055 215555 نظارت، بازرسی و ممیزی 12350

 299519 200555 5 5 299519 291529 5 5 200555 250555 افزاری شهرداریهای نرمارائه خدمات و سرویس 19552

19559 
های ها و ارائه خدمات و سرویسپردازش داده

 (GISاطالعات مکانی )
229555 229555 5 5 52404 13439 5 5 229555 13439 

19559 
امنیت و مانیتورینگ  های اینترنت،ارائه سرویس

 شبکه
990055 990055 5 5 999559 922032 094 094 990055 929225 

 94954 93555 5 5 94954 95595 5 5 93555 93555 تولید و نشر آمار و اطالعات 19559

19550 
راهبری و مدیریت سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
55555 55555 5 5 55555 55555 5 5 55555 55555 

 5055 5055 5 5 5055 5055 5 5 5055 5055 مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک 19252

 ICT 99555 99555 5 5 99355 99194 5 5 99555 99194بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با  19259

19259 
توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و 

 الکترونیک
235555 229555 5 5 252992 42905 5 5 229555 42905 

 299053 292055 5 5 299053 299303 5 5 292055 290555 المللیرسانی بیناطالع 19952

19959 
المللی در حوزه مدیریت های بینتوسعه همکاری

 شهری
95555 94555 5 5 90921 90921 5 5 94555 90921 

19052 
تملک اراضی و امالک جهت سایر ماموریتهای 

 شهرداری
5 5 5 5409244 5 5 5409249 5409249 5409244 5409249 

 255531993 234940321 10529450 13954992 229559909 224959451 50013520 12544930 229495252 222545520 جمع کل
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 3449934 9924010 5395050 5429911 2200439 2235549 9190945 9212945 059214 053114 2 منطقه 2

 4532199 9540105 5919999 5935951 2125955 2195091 2933190 2933190 155550 155550 9 منطقه 9

 0529135 2944505 9935555 9099503 2999459 2995533 492200 492200 913040 913040 9 منطقه 9

 9995599 9953990 9399124 9431305 2199929 9509192 2419093 2999093 020133 020133 9 منطقه 9

 9455490 2930341 9300459 9301235 9590599 9591913 405452 459452 995490 992490 0 منطقه 0

 9595552 443994 9399951 9309031 451540 429099 552135 552135 941109 941109 1 منطقه 1

 2134092 499295 2590192 2591595 109495 150359 105359 105359 949991 949991 5 منطقه 5

 2955002 395999 119999 599929 091255 149951 045995 054995 905959 905959 3 منطقه 3

 2939944 559105 129951 120933 114599 159954 253525 253525 099495 099495 4 منطقه 4

 2999554 143595 940254 999499 495155 450452 291945 295345 002195 955295 25 منطقه 25

 2515935 321990 431029 2593303 535559 395990 999599 999599 049922 049922 22 منطقه 22

 9004095 2499340 9912043 9939005 2945499 2953949 2540154 2250154 395931 395931 29 منطقه 29

 2042349 555951 939354 959103 2954529 2909459 991942 991942 099420 099420 29 منطقه 29

 2531021 494995 549459 391903 449129 2525953 955499 959499 192990 192990 29 منطقه 29

 0215115 2239005 9949145 9959499 9511455 9541152 994999 994999 399920 399920 20 قهمنط 20

 2009540 494554 932959 000255 2555542 2225599 929525 929525 099444 099444 21 منطقه 21

 2255355 351459 995150 999009 599959 519459 993545 993545 053355 003355 25 منطقه 25

 9955215 2919054 492992 441029 2990494 2091030 935950 935950 351950 351950 23 منطقه 23

 0935059 2991449 9525930 9559299 2919534 2039521 939333 939333 319259 319259 24 منطقه 24

 9094151 2090002 9999512 9599499 2920420 2000415 505991 545991 533990 355990 95 منطقه 95

 9033293 2915350 2509453 2530314 2099995 2125094 941095 991095 519990 519990 92 منطقه 92

 0910505 2499505 9445922 9504101 9950991 9155999 309945 109945 2513515 2513515 99 منطقه 99

 21990152 22599955 9149939 9594442 29502934 29455945 9409550 9344950 5514090 9592090 و عمرانی فنی معاونت حوزه 99

 3943 5 5 5 3943 3533 5 5 5 5 تهرانشهرداریکلحراست 99

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و اموال امور مالی کل اداره 90

 922394 5 5 5 922394 921920 5 5 5 5 پشتیبانی کل اداره 91

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ()ستادشهرسالمسالمتکلاداره 95

 359101 5 5 5 359101 339390 5 5 5 5 اجتماعیوخدماتتعاونرفاهکلاداره 94

 29949445 29491505 5 25 29949445 29953515 29905 29905 29499055 29900555 توسعه منابع انسانی معاونت 99

95 
و  شهرسازی معاونت حوزه

 معماری
2120295 2914935 2999355 2525195 2991994 2253933 029250 059934 9935555 2132055 

 2324240 5 5 5 2324240 2449519 5 5 5 5 دفتر شهردار تهران 91

 255045 5 5 5 255045 239922 5 5 5 5 مرکز ارتباطات وامور بین الملل 94

 24415 95555 5 5 24415 95955 5 5 95555 10555 و امور انتظامی اجرائیات کل اداره 00

01 
 ریزیو برنامه مرکز مطالعات

 شهرتهران
205555 299055 5 5 295992 224990 5 5 299055 224990 

 20419 5 5 5 20419 23140 5 5 5 5 بازرسی سازمان 15

 295504 43955 5 5 295504 295545 9955 9955 49455 49455 تهران شهرداری سازمان بسیج 19

 299501 5 5 5 299501 299999 5 5 5 5 امور ایثارگران کل رهادا 19

 5 5390500 5 5 5 5 190359 190359 5244332 1999932 ردیفهای متمرکز 14

55 
حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه 

 شهری  و امور شورا
9109255 2191355 30055 5 2905493 2910993 5 5 2191355 2910993 

52 
و اقتصاد  مالی معاونت حوزه

 شهری
99519945 92991111 95994925 95094392 29355910 22009291 911931 922295 03551931 22419900 

 3195439 21190925 2299519 2295123 5029925 5510939 2123595 9929995 20525239 29094539 شهری خدمات معاونت حوزه 59

 93290424 92999295 25453294 22955939 95995514 95919529 29950314 20551995 95995902 90999302 کو ترافی ونقلحمل معاونت حوزه 59

59 
هماهنگی و امور  معاونت حوزه

 مناطق
9955 9955 5 5 9309 9011 5 5 9955 9011 

50 
 اموراجتماعی معاونت حوزه

 وفرهنگی
9191395 9959995 2534255 059255 9550514 9153525 259331 259331 9351055 9302159 

 959999 942595 22951 22951 915495 939049 25305 99295 959355 949425 سازمان مدیریت بحران 55

 255531993 234940321 10529450 13954992 229559909 224959451 50013520 12544930 229495252 222545520 جمع
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 49سال در طبقه بندی بودجه و واحد اجرایی و معاونت ها  های بودجه بر حسبتعداد کد پروژه
کد 

 واحد

عنوان 

 واحد
 نوع اعتبار

تعداد نوع 

 اعتبار 

 حسببر

 واحد  
 نوع اعتبار عنوان واحد کد واحد

تعداد نوع 

 اعتبار 

حسب بر

 واحد 

 44 ایسرمایهتملک دارائی  2 منطقه 2
259 

 51 ایتملک دارائی سرمایه 24 منطقه 24
54 

 9 هزینه ای 24 منطقه 24 9 هزینه ای 2 منطقه 2

 229 ایسرمایهتملک دارائی  9 منطقه 9
221 

 39 ایتملک دارائی سرمایه 95 منطقه 95
30 

 9 هزینه ای 95 منطقه 95 9 هزینه ای 9 منطقه 9

 50 ایسرمایهتملک دارائی  9 منطقه 9
53 

 51 ایهتملک دارائی سرمای 92 منطقه 92
54 

 9 هزینه ای 92 منطقه 92 9 هزینه ای 9 منطقه 9

 259 ایسرمایهتملک دارائی  9 منطقه 9
255 

 252 ایسرمایهتملک دارائی  99 منطقه 99
259 

 9 هزینه ای 99 منطقه 99 9 هزینه ای 9 منطقه 9

 30 ایسرمایهتملک دارائی  0 منطقه 0
33 

 35 ایسرمایهتملک دارائی  و عمرانی یفن معاونت حوزه 99
33 

 2 هزینه ای و عمرانی فنی معاونت حوزه 99 9 هزینه ای 0 منطقه 0

 11 ایسرمایهتملک دارائی  1 منطقه 1
14 

 0 ایسرمایهتملک دارائی  توسعه منابع انسانی معاونت 99
99 

 94 هزینه ای انسانیتوسعه منابع  معاونت 99 9 هزینه ای 1 منطقه 1

 39 ایسرمایهتملک دارائی  5 منطقه 5
30 

 95 ایسرمایهتملک دارائی  و معماری شهرسازی معاونت حوزه 95
94 

 9 هزینه ای و معماری شهرسازی معاونت حوزه 95 9 هزینه ای 5 منطقه 5

 15 ایسرمایهتملک دارائی  3 منطقه 3
55 

 2 هزینه ای و امور انتظامی ائیاتاجر کل اداره 00
1 

 0 ایسرمایهتملک دارائی  شهرتهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات 01 9 هزینه ای 3 منطقه 3

 03 ایسرمایهتملک دارائی  4 منطقه 4
12 

 9 ایسرمایهتملک دارائی  تهران شهرداری سازمان بسیج 19
0 

 2 هزینه ای تهران شهرداری ازمان بسیجس 19 9 هزینه ای 4 منطقه 4

 05 ایسرمایهتملک دارائی  25 منطقه 25
15 

 3 ایسرمایهتملک دارائی  ردیفهای متمرکز 14
25 

 9 تملک دارائی مالی ردیفهای متمرکز 14 9 هزینه ای 25 منطقه 25

 59 ایسرمایهتملک دارائی  22 منطقه 22

50 

 53 ینه ایهز ردیفهای متمرکز 14

224 
 55 9 هزینه ای 22 منطقه 22

حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری  و امور 

 شورا
 92 ایسرمایهتملک دارائی 

 44 ایسرمایهتملک دارائی  29 منطقه 29
259 

55 
حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری  و امور 

 شورا
 23 هزینه ای

95 

 4 ایسرمایهتملک دارائی  و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52 9 هزینه ای 29 منطقه 29

 52 ایسرمایهتملک دارائی  29 منطقه 29
59 

 1 تملک دارائی مالی و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52
93 

 99 هزینه ای و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52 9 هزینه ای 29 منطقه 29

 59 ایسرمایهملک دارائی ت 29 منطقه 29
50 

 39 ایسرمایهتملک دارائی  شهری خدمات معاونت حوزه 59
253 

 91 هزینه ای شهری خدمات معاونت حوزه 59 9 هزینه ای 29 منطقه 29

 51 ایسرمایهتملک دارائی  20 منطقه 20
54 

 55 ایسرمایهتملک دارائی  و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59
59 

 9 تملک دارائی مالی و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59 9 هزینه ای 20 منطقه 20

 19 ایسرمایهتملک دارائی  21 منطقه 21
15 

 4 هزینه ای و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59
25 

 2 ه ایهزین هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 59 9 هزینه ای 21 منطقه 21

 04 ایسرمایهتملک دارائی  25 منطقه 25
19 

 94 ایسرمایهتملک دارائی  وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه 50
12 

 99 هزینه ای وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه 50 9 هزینه ای 25 منطقه 25

 59 ایسرمایهتملک دارائی  23 منطقه 23
51 

 9 ایسرمایهتملک دارائی  سازمان مدیریت بحران 55
0 

 9 هزینه ای سازمان مدیریت بحران 55 9 هزینه ای 23 منطقه 23

 9950 9950 جمع کل
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 یال()مبالغ به میلیون ر49ی در سال تخصص یو معاونت ها ییشده بر حسب واحد اجرا یینها نهی( و هز یا نهیجمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده )هز 

کد واحد
نام واحد 
 

ی اولیه
ب نقد

صو
اعتبار م

ح  
ال

ص
ی ا

ب نقد
صو

اعتبار م

شده
 

ی اولیه
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
ی نقد 

اعتبار نهای
 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

ب 
صو

ت م
ل اعتبارا

ع ک
جم

شده
ح 

ال
ص

ا
 

ت هزینه 
ل اعتبارا

ع ک
جم

شده
ی 

نهای
 

 125005 1190 5 5 125005 192544 5 5 1190 1190 2 نطقهم 2

 392314 22505 5 5 392314 394935 5 5 22505 22505 9 منطقه 9

 009519 9505 5 5 009519 005224 5 5 9505 9505 9 منطقه 9

 420902 39190 5 5 420902 414499 5 5 39190 39190 9 منطقه 9

 504149 4350 5 5 504149 504342 5 5 4350 4350 0 منطقه 0

 029093 5905 5 5 029093 023242 5 5 5905 5905 1 منطقه 1

 919302 0555 5 5 919302 959255 5 5 0555 0555 5 منطقه 5

 954111 9350 015 2055 954251 995342 5 5 9350 9350 3 منطقه 3

 912022 1505 5 5 912022 919943 5 5 1505 1505 4 منطقه 4

 911450 1190 5 5 911450 955599 5 5 1190 1190 25 منطقه 25

 919915 5055 5 5 919915 955992 5 5 5055 5055 22 منطقه 22

 044054 9290 5 5 044054 199052 5 5 9290 9290 29 منطقه 29

 995299 22514 5 5 995299 904351 5 5 22514 22514 29 منطقه 29

 935930 0950 5 5 935930 931295 5 5 0950 0950 29 منطقه 29

 135924 4505 1093 1093 135132 134911 5 5 4505 4505 20 منطقه 20

 993595 9290 5 5 993595 995039 5 5 9290 9290 21 منطقه 21

 931513 29905 5 5 931513 941502 5 5 29905 29905 25 منطقه 25

 909250 5350 5 5 909250 914290 5 5 5350 5350 23 منطقه 23

 999901 5505 5 5 999901 991402 5 5 5505 5505 24 منطقه 24

 042195 9905 5 5 042195 154200 5 5 9905 9905 95 منطقه 95

 953141 3950 0555 0555 959141 950115 5 5 3950 3950 92 منطقه 92

 050192 5905 5 5 050192 049521 5 5 5905 5905 99 منطقه 99

 952559 995555 5 5 952559 952451 5 5 995555 995555 و عمرانی فنی معاونت حوزه 99

 1499 5 5 5 1499 5923 5 5 5 5 تهرانشهرداریکلحراست 99

 933535 5 5 5 933535 942234 5 5 5 5 پشتیبانی کل اداره 91

 359951 5 5 5 359951 339930 5 5 5 5 اجتماعیوخدماتتعاونرفاهکلاداره 94

 29999529 29543505 5 5 29999529 29953991 5 5 29543505 29231405 توسعه منابع انسانی معاونت 99

 99119 905555 5 5 99119 99335 5 5 905555 905555 و معماری شهرسازی معاونت حوزه 95

 2321391 5 5 5 2321391 2449929 5 5 5 5 دفتر شهردار تهران 91

 255245 5 5 5 255245 232432 5 5 5 5 مرکز ارتباطات وامور بین الملل 94

 24415 95555 5 5 24415 95995 5 5 95555 10555 و امور انتظامی اجرائیات کل اداره 00

 3919 5 5 5 3919 25455 5 5 5 5 شهرتهران ریزیو برنامه مرکز مطالعات 01

 20419 5 5 5 20419 23590 5 5 5 5 بازرسی سازمان 15

 221104 42055 5 5 221104 225945 5 5 42055 42055 تهران شهرداری سازمان بسیج 19

 299501 5 5 5 299501 299999 5 5 5 5 امور ایثارگران کل اداره 19

 5 0549000 5 5 5 5 5 5 0549000 0552500 ردیفهای متمرکز 14

 254994 252955 5 5 254994 292295 5 5 252955 995155 ی، توسعه شهری  و امور شوراحوزه معاونت برنامه ریز 55

 9550439 9003250 5 5 9550439 9932293 5 5 9003250 9295555 و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52

 0092935 29310555 5 5 0092935 0049599 5 5 29310555 29240555 شهری خدمات معاونت حوزه 59

 22519594 22010555 5 5 22519594 22534949 5 5 22010555 3490555 و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59

 9011 9955 5 5 9011 9309 5 5 9955 9955 هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 59

 9494991 9193055 5 5 9494991 9599159 5 5 9193055 9094555 وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه 50

 905550 990555 5 5 905550 952555 5 5 990555 919595 سازمان مدیریت بحران 55

 02151549 09109494 29543 29593 02049449 09159414 5 5 09109494 95119519 کل جمع
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 )مبالغ به میلیون ریال(های تخصصیسب واحداجرایی و معاونتای ( و هزینه نهایی شده بر حسرمایههایاعتبارات مصوب اصالح شده )تملک دارایی جمع

کد واحد
نام واحد 
 

ی اولیه
ب نقد

صو
اعتبار م

 

ی
ب نقد

صو
اعتبار م

 

 
شده

ح 
ال

ص
ا

 

ی
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

 

 
اولیه

 

ی 
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

شده
ح 

ال
ص

ا
ی نقد 

اعتبار نهای
 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

ت
ل اعتبارا

ع ک
جم

 
ب 

صو
م

شده نقد و غیر نقد
ح 

ال
ص

ا
 

ی 
ل هزینه نهای

ع ک
جم

 

نقد و غیر نقد
 

 9042935 9929495 9990199 9995590 990394 994314 9190945 9212945 015099 059599 2 منطقه 2

 0995325 9539455 9459095 9440152 909934 913394 2933190 2933190 040900 040900 9 منطقه 9

 9299299 2941555 9145599 9395543 992933 990152 492200 492200 919390 919390 9 منطقه 9

 9992204 9949155 9299434 9932592 953255 903399 2419093 2999093 992519 992519 9 منطقه 9

 9522552 2951592 2339245 2339950 395059 393005 405452 459452 923505 999505 0 منطقه 0

 9239594 442534 2333012 2450934 949953 941099 552135 552135 934959 934959 1 منطقه 1

 2519993 493295 351059 321595 905159 913955 105359 105359 935991 935991 5 منطقه 5

 519419 399003 059999 194009 233592 244559 045995 054995 995995 995995 3 منطقه 3

 099594 140455 233539 234150 990911 995999 253525 253525 025245 025245 4 منطقه 4

 2551955 142959 909994 942229 109595 145959 291945 295345 090529 919029 25 منطقه 25

 2915420 353390 419421 2529120 959444 912422 999599 999599 030322 030322 22 منطقه 22

 9194545 2423555 2492929 9212922 135355 399991 2540154 2250154 399212 399212 29 منطقه 29

 2591243 504295 993514 905092 555994 592035 991942 991942 099391 099391 29 منطقه 29

 2991303 499459 509495 543939 042495 154193 955499 959499 121505 121505 29 منطقه 29

 9999903 2259355 2199134 2102399 2045114 2122130 994999 994999 399010 399010 20 منطقه 20

 2551539 499339 995922 909391 030359 121413 929525 929525 095359 095359 21 منطقه 21

 554229 549599 955092 950935 993039 905399 993545 993545 010195 090195 25 منطقه 25

 2022045 2900199 125902 190329 349291 414503 935950 935950 313995 313995 23 منطقه 23

 2990919 2994999 910959 023394 515219 339519 939333 939333 309909 309909 24 منطقه 24

 2591999 2099952 2221394 2990905 154129 553523 505991 545991 530450 545450 95 منطقه 95

 9595099 2909055 419429 449995 2519125 2251410 941095 991095 500455 500455 92 منطقه 92

 9395409 2420355 2392552 2345491 2551909 2224290 309945 109945 2512025 2512025 99 منطقه 99

 21259413 25549955 9149939 9594442 29954131 29550942 9409550 9344950 1394090 9022090 و عمرانی فنی معاونت حوزه 99

 2919 5 5 5 2919 2955 5 5 5 5 تهرانشهرداریکلحراست 99

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و اموال امور مالی کل اداره 90

 295249 5 5 5 295249 299945 5 5 5 5 پشتیبانی کل اداره 91

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ()ستادشهرسالمسالمتکلاداره 95

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اجتماعیوخدماتتعاونرفاهکلاداره 94

 299945 293555 5 5 299945 299059 29905 29905 299505 913505 توسعه منابع انسانی معاونت 99

 2195429 2495555 059934 029250 2299199 2952909 2525195 2999355 424935 2210295 و معماری شهرسازی معاونت حوزه 95

 9994 5 5 5 9994 9905 5 5 5 5 دفتر شهردار تهران 91

 5 5 5 5 5 95 5 5 5 5 مرکز ارتباطات وامور بین الملل 94

 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 و امور انتظامی اجرائیات کل اداره 00

01 
 ریزیو برنامه مرکز مطالعات

 شهرتهران
205555 299055 5 5 221902 225539 5 5 299055 225539 

 5 5 5 5 5 105 5 5 5 5 بازرسی سازمان 15

 9955 1355 5 5 9955 9955 9955 9955 9955 9955 تهران شهرداری سازمان بسیج 19

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 امور ایثارگران کل اداره 19

 5 2955955 5 5 5 5 190359 190359 592991 513991 ردیفهای متمرکز 14

55 
معاونت برنامه ریزی، توسعه  حوزه

 شهری  و امور شورا
9999055 2950055 30055 5 2954543 2901554 5 5 2950055 2901554 

 9922495 95521244 930591 930591 2391249 9993959 21921154 5944925 9944045 9959045 و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52

 9250159 9555925 2299519 2295123 2455395 9252995 2123595 9929995 9209239 9999539 شهری خدمات معاونت حوزه 59

 99233291 90453295 25453294 22955939 29954455 29211539 29450314 29951995 29559902 29333302 و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 59

 429205 2993555 259331 259331 594952 505915 059255 2534255 159395 2555395 وفرهنگی اموراجتماعی معاونت حوزه 50

 99913 91595 22951 22951 25319 22049 25305 99295 93355 95355 سازمان مدیریت بحران 55

 49945451 41510550 91403990 93509313 95999939 05955594 09490059 95594930 99395952 99959102 جمع کل
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 ( )مبالغ به میلیون ریال 49های تخصصی در سالمالی( و هزینه نهایی شده بر حسب واحداجرایی و معاونتهایجمع اعتبارات مصوب اصالح شده )تملک دارایی

کد واحد
نام واحد 
 

ی اولیه
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اعتبار م
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ح 
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ص

ی ا
ب نقد

صو
اعتبار م

 

ی اولیه
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

شده 
ح 

ال
ص

ی ا
ب غیرنقد

صو
اعتبار م

 

ی نقد
اعتبار نهای

 

هزینه نقد
 

ی غیر نقد
اعتبار نهای

 

هزینه غیرنقد
 

شده نقد و غیر نقد
ح 
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ص

ب ا
صو

ت م
ل اعتبارا

ع ک
جم

 

ی نقد و غیر نقد
ل هزینه نهای

ع ک
جم

 

 9539909 5 9942319 9949592 949034 954391 5 5 5 5 2 منطقه 2

 9322495 5 9934140 9942150 999999 999955 5 5 5 5 9 منطقه 9

 9595535 5 2134419 2141115 995399 995443 5 5 5 5 9 منطقه 9

 2545999 5 145192 550354 944549 599310 5 5 5 5 9 منطقه 9

 2994099 5 452550 452550 905395 905395 5 5 5 5 0 منطقه 0

 2599949 5 499520 494245 44553 44354 5 5 5 5 1 منطقه 1

 919999 5 994593 994955 99940 99059 5 5 5 5 5 منطقه 5

 295492 5 34112 42212 93915 205939 5 5 5 5 3 منطقه 3

 935394 5 990049 990139 19995 19933 5 5 5 5 4 منطقه 4

 94919 5 92535 99355 5039 5500 5 5 5 5 25 منطقه 25

 90429 5 99043 99999 29929 20259 5 5 5 5 22 منطقه 22

 995352 5 995930 999294 25931 25931 5 5 5 5 29 منطقه 29

 920002 5 09225 09225 212992 212992 5 5 5 5 29 منطقه 29

 04959 5 95450 95450 92943 92092 5 5 5 5 29 منطقه 29

 2995545 5 599955 599009 940195 940195 5 5 5 5 20 منطقه 20

 225930 5 12549 259900 01249 01249 5 5 5 5 21 منطقه 21

 250140 5 215559 215559 3192 4592 5 5 5 5 25 منطقه 25

 922935 5 999535 915555 35155 35559 5 5 5 5 23 منطقه 23

 9595509 5 9009939 9009951 253952 919559 5 5 5 5 24 منطقه 24

 2992151 5 2221499 2354035 229159 213535 5 5 5 5 95 منطقه 95

 232424 5 39440 33199 45499 45499 5 5 5 5 92 منطقه 92

 9519239 5 2213525 2213525 349959 349039 5 5 5 5 99 منطقه 99

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و عمرانی فنی معاونت حوزه 99

 9313 5 5 5 9313 9491 5 5 5 5 پشتیبانی کل اداره 91

 905 5 5 5 905 905 5 5 5 5 اجتماعیوخدماتتعاونرفاهکلاداره 94

 25053 5 5 25 25053 91913 5 5 5 5 توسعه منابع انسانی معاونت 99

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و معماری شهرسازی معاونت حوزه 95

 955 5 5 5 955 955 5 5 5 5 مرکز ارتباطات وامور بین الملل 94

 5 159555 5 5 5 5 5 5 159555 959555 ردیفهای متمرکز 14

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری  و امور شورا 55

 1150909 90059239 90949 35015 1194403 5915319 92999922 29505555 29253452 25205555 و اقتصاد شهری مالی معاونت حوزه 52

 2555 5 5 5 2555 2555 5 5 5 5 شهری خدمات معاونت حوزه 59

 9239519 9455555 5 5 9239519 9951991 2955555 2955555 9155555 9155555 و ترافیک ونقلحمل معاونت حوزه 59

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 هماهنگی و امور مناطق معاونت حوزه 59

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 وفرهنگی جتماعیامورا معاونت حوزه 50

 92534995 95551239 23599909 24122020 29590455 21045345 99199922 29505555 25909452 95999555 جمع کل
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 )مبالغ به ریال(-درآمدها و واگذاری ها- 49خالصه جدول تعادل در سال 

 ی های مالیدرآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارای

 جمع غیرنقدی نقدی شرح 

 52259199995994 24951539495341 02541305991999 جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداری:

 33395999220995 09551992599341 91599542559099 جمع واگذاری دارایی های سرمایه ای مناطق و واحدهای شهرداری:

 92959935490940 5 92959935490940 واحدهای شهرداری:جمع واگذاری دارایی های مالی مناطق و 

 242291909953219 59539599419549 224599994999959 جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی

 29994490911591 1914594250953 1455351245593 کسری / مازاد درآمد

 255531993599293 10529459533029 229559909909199 ی موازنه باهزینه هاجمع درآمدهای مناطق وواحدهای شهردار

 

 )مبالغ به ریال(-هزینه ها و تملک دارایی ها- 49خالصه جدول تعادل در سال 

 هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی

 جمع غیرنقدی نقدی شرح

 02150595994199 29545190052 02049199539519 بودجه هزینه ای

 41424290959919 94932991953559 95095453349115 بودجه تملک دارایی های سرمایه ای

 94912099994299 21995195519992 29495452059459 بودجه تملک دارایی های مالی

 255531993599293 10529459533029 229559909909199 جمع هزینه های مناطق، واحدها

 

 )مبالغ به ریال(-49درآمد و واگذاری ها در سال جدول 

 نقدی و غیر نقدی  غیر نقدی نقدی عنوان

 259245555555555 12544930555555 222545520555555 2949بینی وصولی در بودجه و متمم سال پیش

 وصولی قطعی نقدی و غیر نقدی تخصیص یافته

 255192199019199 02043929224915 224599994999959 کل 

 93959530991139 5 93959530991139 اعتبار جاری 

 299994005991494 02043929224915 35192999225134 اعتبار عمرانی 

 95939525399099 95939525399099 5 اعتبار عمرانی  غیر قابل تخصیص )یافته(

 242291909953219 59539599419549 224599994999959   جمع کل 

 

 ریال(  میلیون)47-49جاری و عمرانی شهرداری تهران بر حسب نقدی و غیر نقدی در سال هزینه های 

 هزینه
 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال

 سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ 49-41

 نقدی

 -22 94 02049449 99 03594435 23 99509325 هزینه جاری

 01 99 15953904 99 93130941 99 99920132 هزینه عمرانی

 -22 95 10529450 99 59522194 93 19932555 غیر نقدی

 9 255 255531993 255 255991420 255 292994134 جمع

 در عمرانی منظور گردیده است 2949توضیح :ارقام اعتبارات تمک دارایی های مالی سال 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         773
 

 روش ها و بهبود التیاداره کل تشک
 

 
 49سال  اقدامات انجام شده در

 نتیجه حاصل شده شرح اقدام انجام شده نام واحد

 عنوان درخواست ارسال شد. 05 بررسی پیشنهادات ساختاری واحدهای تابعه معاونت تشکیالت

 - طرح و تصویب پیشنهادات در کمیته اصالح ساختار و شورای اداری، استخدامی معاونت تشکیالت

 معاونت تشکیالت
 99رح وظایف، سازمان تفصیلی و کد مکاتباتی کلیه واحدهای ستادی، مناطق ابالغ چارت سازمانی، ش

 گانه و سازمان ها و شرکت های مستقل شهرداری تهران
- 

 پست ورود اطالعات گردید. 2299 بروزرسانی و ورود اطالعات ساختار و سازمان ابالغی در سامانه تشکیالت شهرداری تهران معاونت تشکیالت

 نظارت بر اجرا و پیاده سازی ساختار مصوب سازمانی در اتوماسیون اداری شهرداری تهران تمعاونت تشکیال
 عنوان غیر مصوب حذف گردید. 2355

 نیروی انسانی غیرمجاز حذف گردید. 9055

 ساماندهی مهرهای مورد استفاده در شهرداری تهران معاونت تشکیالت
عنوان مهر  05 نوع مهر مورد استفاده شناسایی گردید و به 2219

 تقلیل یافت.

 سند ساختار سازمانی 10ابالغ  جلسه کمیته اصالح ساختار و سازمان شهرداری تهران 29برگزاری  معاونت تشکیالت

 ایندهااحصا فرایندهای اصلی و زیر فر شناسایی، ارزیابی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب فرایندهای حوزه مالی و اقتصاد شهری معاونت بهبود روش ها

 احصا فرایندهای اصلی و زیر فرایندها شناسایی، ارزیابی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب فرایندهای حوزه شهرسازی و معماری معاونت بهبود روش ها

 

 41-49ایجاد کد مکاتباتی در واحدهای سازمانی در سال 

 49سال  41سال  عنوان

    سازی بانوان سرپرست خانوارستاد توانمند

    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

   سعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومهشرکت تو
 

    مشاور عالی شهردار محترم تهران در حوزه مدیریت دانش

    مشاور محترم ویژه شهردار و مجری طرح عظیم مصالی امام خمینی )ره( 

 

 41-49گانه و نواحی آنها در سال  77تعداد کد پست ایجادشده در خصوص پست های سازمانی مناطق 

 49سال  41سال  عنوان

 949 329 گانه 99مناطق 

 5 5 گانه 299نواحی 

 949 329 جمع

 

 41-49کمترین و بیشترین تعداد پست در مناطق در سال 
 تعداد پست منطقه سال

49 
 901 25منطقه 

 901 9منطقه 

49 
 919 25منطقه 

 559 9منطقه 
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 49 ابالغ ادارات کل و سازمان های مصوب شده در سال

 تاریخ ابالغ تعداد پست عنوان

 49 1 ابالغ ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی

 49 259 ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران

 49 95 دفتر حوزه معاونت توسعه منایع انسانی

 49 95 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی

 49 15 اداره کل دفتر شهردار

 49 95 کل تدوین قوانین و امور شورااداره 

 49 5 اداره کل برنامه و بودجه

 49 95 ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار

 49 20 ابالغ ساختار سازمانی سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

 49 22 نگی، اجتماعی کالنشهرهای ایرانابالغ ساختار سازمانی دبیرخانه کمیسیون فره

 49 14 گانه 99ابالغ ساختار سازمانی یگان حفاظت مناطق 

 49 92 ابالغ ساختار سازمانی مدیران دفاتر ستادی شهرداری تهران

 49 11 گانه 99ابالغ ساختار سازمانی مدیریت پسماند مناطق 

 49 290 گانه 99ق  ابالغ ساختار سازمانی بحران و پدافند غیر عامل مناط

 49 99 گانه 99ابالغ ساختار سازمانی امور سرمایه گذاری و مشارکت ها مناطق 

 49 95 ابالغ ساختار سازمانی دفتر حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

 49 95 ریزی معاونت توسعه منابع انسانیابالغ ساختار سازمانی مدیریت برنامه

 49 95 ر سازمانی دفتر حوزه معاونت شهرسازی و معماریابالغ ساختا

 49 11 گانه 99ابالغ ساختار سازمانی حقوقی مناطق 

 49 95 ابالغ ساختار سازمانی دفتر حوزه معاونت توسعه منابع انسانی

 49 23 ابالغ ساختار دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

 49 95 ه کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماریابالغ ساختار ادار

 49 95 ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیکابالغ ساختار اداره کل برنامه

 49 95 ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

 49 95 ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست

 49 33 گانه 99ابالغ ساختار بیسیم مناطق 

 49 95 ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت فنی و عمران

 49 95 ابالغ ساختار ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

 49 95 ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی

 _ 2259 جمع

 

 23-49های  روند تغییرات واحدهای سازمانی شهرداری تهران در سال

 دبیرخانه ستاد دفتر مرکز سازمان اداره کل معاونت سال

31 4 90 95 9 9 2 9 

35 4 93 95 9 2 2 9 

33 4 92 95 9 9 9 9 

34 4 95 99 0 9 0 9 

45 4 95 99 0 9 0 9 

42 4 95 99 9 9 1 9 

49 4 91 99 9 9 9 9 

49 4 90 99 9 9 9 9 

49 4 90 99 9 9 9 9 
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 41-49های ر یا اصالح واحدهای سازمانی مختلف در سالتجدید ساختا

 49تعدادپست  سال 41تعداد پست سال عنوان

 1 - ابالغ ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی

 - - ابالغ ساختار سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 0 - اداره کل برنامه و  بودجه

 - - للاداره کل روابط عمومی و بین الم

 259 - ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران

 - - روابط عمومی مناطق

 - 22 اصالح عناوین شغل  پست های حوزه مشاوران شهردار محترم تهران

 99 23 دفتر حوزه معاونت توسعه منایع انسانی

 93 9 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی

 - 99 ی شورای شهراداره کل امور اجرای

 - 10 29تغییرات پست های منطقه 

 - 99 گانه 99معاونین توسعه منابع انسانی مناطق 

 15 9 اداره کل دفتر شهردار

 - 20 مدیریت آموزش

 - 115 ابالغ معاونت توسعه منابع انسانی مناطق

 - 225 اداره تشکیالت وبهبود روش ها در مناطق

 - 99 طقمدیران دفاتر شهرداران منا

 - 91 اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

 - 4 9پست مدیر مالی و قائم مقام ذیحساب  4ابالغ 

 - 5 ذیحساب طرح های عمرانی

 - 90 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

 - 5 اداره  کل برنامه و بودجه

 - 99 رئیس اداره بازیافت و تبدیل مواد مناطق

 95 9 نوان سرپرست خانوارستاد توانمند سازی با

 - 94 اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد مالی و اقتصاد شهر

 - 3 واحدهای تابعه حوزه معاونت فنی و عمرانی

 - 2 پست مشاور در دفتر حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق

 20 - ی، توسعه شهری و امور شوراابالغ ساختار سازمانی سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی معاونت برنامه ریز

 22 - ابالغ ساختار سازمانی دبیرخانه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی کالنشهرهای ایران

 14 - گانه 99ابالغ ساختار سازمانی یگان حفاظت مناطق 

 92 - ابالغ ساختار سازمانی مدیران دفاتر ستادی شهرداری تهران

 11 - گانه 99مناطق ابالغ ساختار سازمانی مدیریت پسماند 

 290 - گانه 99ابالغ ساختار سازمانی بحران و پدافند غیر عامل مناطق  

 99 - گانه 99ابالغ ساختار سازمانی امور سرمایه گذاری و مشارکت ها مناطق 

 95 - ابالغ ساختار سازمانی دفتر حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

 95 - ریزی معاونت توسعه منابع انسانینی مدیریت برنامهابالغ ساختار سازما

 95 - ابالغ ساختار سازمانی دفتر حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 11 - گانه 99ابالغ ساختار سازمانی حقوقی مناطق 

 95 - ابالغ ساختار سازمانی دفتر حوزه معاونت توسعه منابع انسانی

 23 - رت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداریابالغ ساختار دفتر هماهنگی و نظا

 95 - ابالغ ساختار اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری

 95 - ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیکابالغ ساختار اداره کل برنامه

 95 - ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

 95 - بالغ ساختار دفتر حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیستا

 33 - گانه 99ابالغ ساختار بیسیم مناطق 

 95 - ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت فنی و عمران

 95 - ابالغ ساختار ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

 95 - ابالغ ساختار دفتر حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی

 2290 2223 جمع
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 و امور شورا نیقوان نیاداره کل تدو
 

 

 47-49ی در سال های شنهادیپ حیطرح ها و لوا

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 -95 99 09 15 بررسی، تهیه و ارسال لوایح به شورای اسالمی شهر تهران

 -255 5 2 1 هاارسال لوایح به شورایعالی استان

 -24 99 95 21 وص طرح هابررسی و اظهار نظر در خص

 

 47-49های در سال و مقررات نیقوان حیو تنق یبازنگر

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 2 925 953 955 بررسی به منظور بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات

 9 213 210 219 تشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی و بازنگری قوانین و مقررات

 9 99 99 99 و مقررات های مربوط به سیر تطورات و بازنگری قوانینشرکت در جلسات و همایشبرگزاری یا 

 

 47-49های در سال استعالمات

 درصد تغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 -20 09 12 91 پاسخ به استعالمات در خصوص ضوابط و قوانین و مقررات جاری

 5 09 09 02 ی تخصصی جهت بررسی به موضوعات استعالمبرگزاری یا شرکت در جلسات و کارگروه ها

 

 47-49های در سالی اسالم یمصوبات شورا

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 -93 949 953 2593 پیگیری اجرای مصوبات ابالغی شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 -99 955 903 945 ی اسالمی شهر تهرانارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورا

 

 47-49در سال های ی اسالم یشورا تذکرات

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 93- 255 293 219 پیگیری تذکرات اعضای شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 91- 43 299 30 ارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                         710
 

 47-49های در سالی اسالم یشوراها و شکایات مردمی ارجاعی توسط پیگیری درخواست

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 21 9929 9551 243 پیگیری تذکرات اعضای شورای اسالمی شهر تهران از واحد های اجرائی

 22 9940 9513 293 المی شهر تهرانارسال پاسخ حوزه های اجرائی به هیئت رئیسه شورای اس

 

 47-49های در سال جلسات

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 2 31 30 52 شرکت در جلسات شورای اسالمی شهر تهران

 92- 259 250 40 شرکت در جلسات کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی شهر تهران

 2 295 290 299 ه لوایحتشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی طرح ها و تهی

 9 34 35 31 شرکت در جلسات اداری )داخل اداره(

 2 290 299 299 شرکت در جلسات اداری )خارج از اداره(

 

 47-49های در سال انتشار و آموزش

 درصدتغییر 49سال  41سال  47سال عنوان

 2 45 41 40 بازنگری در ساب پرتال و بروز رسانی سامانه الکترونیک قوانین و مقررات

 39- 2 1 3 آموزش قوانین و مقررات شهری به پرسنل و مدیران شهرداری) دوره(

 90 0 9 9 بولتن و انتشار آن تهیه کتاب ،جزوه،

 29 23 21 20 مطبوعاتی و ....( تلویزیونی، ارتباط با رسانه ها )مصاحبه رادیویی،
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 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

 

 

 (Infrastructureیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات )توسعه ز

 29-49در سال های توسعه شبکه دیتا روند -توسعه شبکه دیتا 

 عنوان
سال 

29 

سال 

22 

سال 

23 

سال 

22 

سال 

22 

سال 

24 

 سال

 40 

 سال 

41 

 سال

 47 

 سال

 41 

 سال

 49 

درصد 

 تغییر

تعداد نقاط متصل به 

 شبکه شهرداری
19 915 925 125 109 505 2299 2955 2912 2505 9594 20 

تعداد نودهای شبکه 

 تحت پشتیبانی
5555 91555 99510 19510 59532 45555 259551 221599 299353 293919 294959 4 

 تمانی بوده استساخبرای برقراری شبکه فرا Wimaxرشد تعداد نقاط متصل به شبکه در شهرداری تهران در سالهای اخیر ناشی از بهره گیری از فناوری 

 

 49در سال  یبانیتحت پشت یشبکه فراساختمانآمار -توسعه شبکه دیتا 

 عنوان فعالیت
تحت پشتیبانی در پایان 

 41سال 

ایجاد یا اضافه شده در 

 49سال

تحت پشتیبانی تا پایان 

 49سال

 2934 255 2234 تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق رادیو(

 994 91 949 اط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق فیبر(تعداد نق

 35 تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق کابل(
 

35 

 929 291 233 مبین نت( Wimaxتعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق 

 9594 959 2505 جمع تعداد مراکز شبکه شهرداری تهران

 

 49در سال  ساختمانی تحت پشتیبانیدرون شبکه آمار-یتا توسعه شبکه د

 عنوان فعالیت
تحت پشتیبانی در پایان 

 41سال 

ایجاد یا اضافه شده در 

 49سال

تحت پشتیبانی تا 

 49پایان سال

 294959 22594 293919 تعداد نودهای شبکه شهرداری تهران

 

 22-49در سال های  توسعه مرکز دادهروند  - توسعه مرکز داده

 عنوان
سال 

22 

سال 

23 

سال 

22 

سال 

22 

سال 

24 

 سال

 40 

 سال

 41 

 سال

 47 

سال 

41 
 49سال 

درصد 

 تغییر

 39 9599 2251 2299 2995 410 005 900 950 290 0 فضای ذخیره سازی دیتا سنتر

 05- 990 095 999 942 935 955 905 955 922 40 تعداد سرورهای دیتا سنتر ها

 بدلیل از رده خارج کردن سرورهای فرسوده و سیاست مجازی سازی )تبدیل یک سرور فیزیکی به چند سرور مجازی( می باشد 49های فیزیکی در سال * کاهش تعداد سرور

 

 49در سال  تحت پشتیبانی VoIPتلفن  آمار–توسعه شبکه مخابراتی 

 49تحت پشتیبانی تا پایان سال  49ایجاد یا اضافه شده در سال  41تحت پشتیبانی تا پایان سال  نوع تجهیزات

VoIP 1091 9194 25210 

 

 49در سال  سیم آنالوگ تحت پشتیبانیخطوط بی آمار–توسعه شبکه مخابراتی 

 واحد کار سیمنوع شبکه بی
 تحت پشتیبانی تا پایان

 41سال  
 49افزایش ظرفیت در سال 

تحت پشتیبانی تا پایان 

 49سال 

 945 5 945 ترمینال ترانک

 9295 905 2555 ترمینال دار بازم

 9125 905 9915 جمع کل
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 49در سال  خطوط تلفن تحت پشتیبانی آمار–توسعه شبکه مخابراتی 

 واحد کار عنوان فعالیت
 تحت پشتیبانی تا پایان

 41سال  

 ایجاد یا اضافه شده در

 49سال  

تحت پشتیبانی تا پایان 

 49سال 

 9099 5 9099 خط تعداد خطوط تلفن ثابت

 29905 5 29905 خط تعداد خطوط تلفن داخلی

 21359 5 21359 جمع کل

 

 49در سال  تعداد نقاط سطح شهر تهران مجهز به تجهیزات پخش صدای معنوی اذان

 تعدادنقاط
 49سال

050 

 

 22-49های  در سال روند توسعه تجهیزات برق اضطراری -اضطراریافزاری و برقتوسعه تجهیزات سخت

 درصد تغییر 49سال  41سال  47سال  41سال  40سال  24سال  22سال  22سال  نعنوا

 29 24932 25210 29410 22435 25945 5545 1355 9055 توسعه تجهیزات برق اضطراری

 

 49در سال  پشتیبانیاضطراری تحتتوان برقآمار  -اضطراریافزاری و برقتوسعه تجهیزات سخت

 واحد کار عنوان فعالیت
پشتیبانی تا پایان تحت

 41سال 

ایجاد یا اضافه شده در 

 49سال 

پشتیبانی تا پایان تحت

 49سال 

 kVA 25210 9921 24932 اضطراریمجموع توان برق

 می باشد ی حساسهااربران سرویسمرتبط با ک اضطراری برای سرورها و همچنین ترمینال هایهای مختلف نیازمند ارائه سرویس برق( سرویسAvailablityپذیری ) افزایش دسترسی

 

 23-49در سال های وسعه تجهیزات رایانه روند ت-رایانه تجهیزات 

 درصد تغییر 49سال  41سال  47سال  41سال  40سال  24سال  22سال  22سال  23سال  عنوان

pc 5299 25255 25010 25234 24434 92454 92043 91194 95959 9 

 0 1593 0505 9105 9021 9251 9251 9590 9159 9934 پرینتر

 9 9921 9243 9900 9243 9453 9153 003 050 949 اسکنر

 

 49در سال  پشتیبانیتحت  رایانهتجهیزات  آمار–رایانه تجهیزات 

 افزارنوع سخت
پشتیبانی تا پایان تحت 

 41سال 

 تجهیز شده در 

 49سال 

 از رده خارج شده در

 49سال  

ان پشتیبانی تا پای تحت

 49سال 

PC 91194 2594 2259 95959 

 1593 5 932 0505 پرینتر

 9921 5 223 9243 اسکنر

 91003 2259 9293 90039 جمع
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 (Back Office)مورد نیاز درون سازمانی شهرداری  الکترونیکخدمات 
 

های نوین ، برنامه و بودجه و پرداختافزار، مخابرات، آمارهای نرممعاونت یبانیپشت تحتهای افزارآمار نرم–افزاری های نرمتولید و توسعه سرویس

 49در سال

 معاونت متولی محیط اجرا گروه سیستم افزارنام نرم ردیف
محدوده 

 برداریبهره

 سال 

 اندازیراه

 49 اینترنت افزارنرم وب اجتماعی فرهنگی )اتاف( -سامانه هوشمند ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2

 49 اینترنت افزارنرم وب اجتماعی ام جشنواره مشکاتنسامانه ثبت 9

 49 اینترنت افزارنرم وب اجتماعی سامانه جشنواره کانون های شکوفا 9

 49 اینترانت افزارنرم وب اجتماعی کتابخانه دیجیتال  9

 34 اینترنت افزارنرم وب اجتماعی نذر فرهنگی 0

 33 اینترانت افزارنرم وب اجتماعی )رهسا(های مرکز مداخله در بحرانسامانه فعالیت 1

 30 اینترانت افزارنرم وب اجتماعی توانمندسازی بانوان 5

 31 اینترانت افزارنرم وب اداری سامانه اتوماسیون اداری 3

 42 اینترانت افزارنرم وب اداری سیستم جامع منابع انسانی 4**

 42 اینترانت افزارنرم وب اداری سیستم تردد 25

 49 اینترنت افزارنرم وب اداری LMSافزار نرم 22

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری EMISافزار نرم 29

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری سامانه ارزشیابی کارکان شهرداری )هیات مرکزی گزینش( 29

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری سامانه ارزشیابی مدیران ارشد 29

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری مدیران جامع )بانک مدیران فردا( بانک 20

 49 اینترنت افزارنرم وب اداری سامانه جامع اطالعات مدیران شهری )ثبت نام اینترنتی( 21

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری سامانه شناسایی و انتصاب مدیران 25

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری سیستم جامع رفاه و گردشگری 23

 31 اینترانت افزارنرم وب اداری آرشیو الکترونیکی اسناد 24

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری کانون نخبگان بسیج 95

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری هیئت رسیدگی تخلفات اداری 92

 49 اینترانت افزارنرم وب اداری سامانه جامع امور ایثارگران 99

 39 اینترنت افزارنرم وب پایه پرتال اینترنتی 99

 39 اینترانت افزارنرم وب پایه پرتال اینترانتی 99

 42 اینترانت افزارنرم موبایل پایه افزار همراه شهردارینرم 90

91 Desktop Central 42 اینترنت افزارنرم وب پایه 

95 VoIP وب پایه 
مخابرات و 

 الکترونیک
 35 اینترانت

93 Mobile Softphone موبایل پایه 
مخابرات و 

 الکترونیک
 49 اینترانت

94 Webphone موبایل پایه 
مخابرات و 

 الکترونیک
 49 اینترانت

 ویندوز پایه (Microsoft Lync) ویدئو کنفرانس 95
مخابرات و 

 الکترونیک
 45 اینترانت

 وب پایه صدا و سیما 92
مخابرات و 

 الکترونیک
 45 اینترانت

 33 اینترنت افزارنرم وب ترافیک صدور مجوز آرم طرح ترافیک 99

 35 اینترنت افزارنرم وب ترافیک معاینه فنی )خودرو و موتور سیکلت( 99

 49 اینترانت افزارنرم وب ترافیک سامانه مدیریت مکانیزه مراکز خرید و فروش خودرو 99
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های نوین ، برنامه و بودجه و پرداختافزار، مخابرات، آمارهای نرممعاونت یبانیپشت تحتهای افزارآمار نرم–افزاری های نرمتولید و توسعه سرویس

 49در سال

 معاونت متولی محیط اجرا گروه سیستم افزارنام نرم ردیف
محدوده 

 برداریبهره

 سال

 اندازیراه

 49 اینترانت افزارنرم وب ترافیک (AVLسامانه رهیاب مسیر ) 90

 49 اینترانت افزارنرم وب ترافیک های شهر تهرانانه جامع مدیریت تعمیرات و نگهداری پلسام 91

مطالعات، تهیه و تولید سامانه مدیریت روسازی معابر تهران  95
RPMS 

 49 اینترانت افزارنرم وب ترافیک

 33 اینترنت افزارنرم وب خدمات شهری مدیریت پسماندهای ساختمانی 93

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات شهری کارگران ساماندهی 94

 31 اینترانت افزارنرم وب خدمات شهری سامانه توزین پسماند 95

 31 اینترانت افزارنرم وب خدمات شهری زهرا و متوفیاتسیستم جامع بهشت 92

 39 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت 295مدیریت شهری و نظرات همگانی  99

 33 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت افزار نظام پیشنهاداتنرم 99

 42 اینترنت افزارنرم وب خدمات مدیریت موتور جستجوی خبری 99

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت ها و سمینارهاسیستم مدیریت همایش 90

 39 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت مکاتبات دعاوی حقوقی 91

 33 اینترنت افزارنرم وب خدمات مدیریت قوانین و مقررات)شورای شهر( 95

 49 اینترنت افزارنرم وب خدمات مدیریت پرتال هاسامانه جشنواره ساب 93

 49 اینترانت افزارنرم ویندوز خدمات مدیریت سامانه اشتراک خرید نشریات همشهری 94

 49 اینترانت افزارنرم وب تخدمات مدیری سیستم جامع تردد حراست کل 05

 33 اینترانت افزارنرم ویندوز خدمات مدیریت امور مجامع -سیستم بودجه  02

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت یارسامانه پژوهش 09

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت هاگذاری و امور مشارکتسامانه سرمایه 09

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت ه امور مجلس دفتر شهرداراندازی سامانراه 09

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکاران 00

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت ریزی عملیاتیسامانه بودجه 01

 49 نتاینترا افزارنرم وب خدمات مدیریت سامانه بازرسی 05

 35 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت سیستم اتوماسیون اداری  اداره کل حراست 03

04 
پیمانکاران  -داشبورد مدیریتی-سیستم محکومین و مجرمین 

 کل حراستحقوقی  اداره -اداری 
 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت

 49 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت استکل حراتباع بیگانه  اداره-/ابنیه-سیستم خبر 15

 45 اینترانت افزارنرم وب خدمات مدیریت (CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری ) 12

 وب خدمات مدیریت سامانه پخش اذان 19
مخابرات و 

 الکترونیک
 45 اینترانت

 وب خدمات مدیریت سامانه نظارت تصویری 19
مخابرات و 

 الکترونیک
 31 اینترانت

 30 اینترانت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت (Helpdeskسامانه پشتیبانی ) 19

 31 اینترانت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت سامانه مدیریت آمار و اطالعات 10

 31 اینترانت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت سامانه تحلیل اطالعات 11

 49 اینترانت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت هاشورا بر پروژه سامانه نظارت 15

 35 اینترنت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت سامانه گزارش ساز 13

 35 اینترنت آمار، برنامه و بودجه وب خدمات مدیریت داشبورد شاخص های شهر و شهرداری 14
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های نوین ، برنامه و بودجه و پرداختافزار، مخابرات، آمارهای نرممعاونت یبانیپشت تحتهای افزارآمار نرم– افزاریهای نرمتولید و توسعه سرویس

 49در سال

 معاونت متولی محیط اجرا گروه سیستم افزارنام نرم ردیف
محدوده 

 برداریبهره

 سال

 اندازیراه

 35 اینترانت نامه و بودجهآمار، بر وب خدمات مدیریت سامانه مدیریت و کنترل پروژه 55

52 MSProject Server 9525 30 اینترانت آمار، برنامه و بودجه ویندوز خدمات مدیریت 

 49 اینترانت آمار، برنامه و بودجه ویندوز خدمات مدیریت سامانه نگهداری و تعمیرات 59

 49 اینترانت افزارنرم وب داخلی افزاریهای نرممدیریت سرویس 59

 49 اینترانت افزارنرم وب داخلی هاانه مدیریت و نگهداری دیتاسنتر و پایگاه دادهسام 59

50 Inventory و ما قبل 39 اینترانت افزارنرم ویندوز داخلی 

51 ServiceDesk + 49 اینترانت افزارنرم وب داخلی 

55 Team Foundation Server (TFS) 45 اینترانت افزارنرم وب داخلی 

 و ما قبل 39 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی امانه شهرسازیس 53**

 49 اینترنت افزارنرم وب شهرسازی سامانه تعرفه دفاتر 54

 49 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی سامانه امالک مستغالت 35

 30 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی سامانه بازدید یکپارچه 32

 49 اینترانت افزارنرم وب هرسازیش سامانه صدور مجوز حفاری 39

 45 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی ماده صد 39

 49 اینترنت افزارنرم وب شهرسازی سامانه نظام مهندسی 39

 و ما قبل 39 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی مهندسین ناظر 30

 49 اینترنت افزارنرم وب شهرسازی بانسامانه شهربان و حریم 31

 49 اینترانت افزارنرم وب شهرسازی مخزن اسناد امالک و مستغالت 35

 42 اینترانت افزارنرم وب مالی سامانه جامع درآمد امالک 33

 و ما قبل 39 اینترانت افزارنرم ویندوز مالی سیستم جامع مالی 34**

 49 اینترانت افزارنرم وب مالی سامانه قراردادها، پیمانکاران و مناقصات 45**

 34 اینترانت افزارنرم وب مالی تایید لحظه ای قبوض 42

 49 اینترانت افزارنرم وب مالی عوارض خودرو ملی 49

 30 اینترانت افزارنرم وب مالی توزیع قیوض عوارض 49

 42 اینترنت افزارنرم وب مالی های الکترونیکی شهرداریسازی پرداختیکپارچه 49

 49 اینترانت افزارنرم یندوزو مالی حقوق و دستمزد 40

 49 اینترانت افزارنرم وب مالی صدور و مدیریت شناسه قبض عوارض آموزش و پرورش 41

 42 اینترانت افزارنرم وب مالی جمع آوری و صدور فیش عوارض دکل های مخابراتی 45

 45 اینترنت پرداختهای نوین وب مالی سامانه بلیت الکترونیکی 43
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 49های نوین در سالپرداخت ، برنامه و بودجه وافزار، مخابرات، آمارهای نرممعاونتپروژه های آمار –افزاری های نرموسعه سرویستولید و ت

 عنوان پروژه
 وضعیت پروژه

 در جریان خاتمه یافته

 سازی سامانه مدیریت کارگران سازمان پسماندتولید و پیاده
 

 

 ی دسکتاپ سنترال، هلپ دسک و سرویس دسک پالسافزارهاخرید نسخه مرکزی نرم
 

 

 اندازی و آموزش سامانه مکانیزه تشخیص صالحیت و رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقیراه
 

 

 تولید سامانه مدیریت مساجد و مراکز مذهبی
 

 

 افزار مدیریت عملکرد کار آزماخرید و نصب نرم
 

 

 ای مستقلاندازی سیستم جامع مالی در واحدهراه
 

 

 اندازی سامانه جامع یکپارچه هوشمند و مکان مند نظارت و ارزیابی در حوزه نگهداشت شهرتولید و راه
 

 

 تولید زیر ساخت سرویس گرایی شهرداری بهمراه نمونه فرآیند وصول بانکی
 

 

 (RPMSمطالعات، تهیه و تولید سامانه مدیریت روسازی معابر تهران )
 

 

 نه استقرار و توسعه درگاه جامع مطالعات و پژوهش های شهرداری تهرانتولید ساما
 

 

 اندازی سامانه جامع مدیریت آمار و اطالعات شهرداری تهرانسازی و راهطراحی،تولید،پیاده
 

 

 اندازی سامانه قراردادها و پیمانکاران در سطح مناطق و حوزه های ستادیراه
 

 

 سامانه حامیاندازی و نصب تولید و راه
 

 

 اندازی سامانه جامع صورت وضعیت هاتولید و راه
 

 

 GPSاندازی سامانه رهگیری خودرو از طریق تولید و راه
 

 

  برداری از ماژول فرم ساز آنالینبهره
 

  اندازی سامانه ارزیابی مهندسان معماری نماتولید و راه
 

  معاونت بازرسی مناطقاندازی سامانه تقویم بازرسی تولید و راه
 

  افزار اطالعات پایه میادین ،نرخنامه و اطالع رسانی برروی نمایشگرهاسازی نرمتحلیل و طراحی و پیاده
 

  های فنی عمرانسنجی سامانه پرونده پروژهامکان
 

  ایجاد سامانه چک اپراتوری کنترل ترافیک
 

  های شکوفابازنگری و ارتقاء سامانه کانون
 

  تولید سامانه نظر سنجی حوزه معاونت اجتماعی
 

  (SMSتولید و توسعه پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه )
 

  اندازی سامانه امور مجلس دفتر شهردارراه
 

  اندازی سامانه مشکاتراه
 

  اندازی سیستم جامع توزین سازمان مدیریت پسماندراه
 

  ور مشارکتهااندازی سامانه امتولید و راه
 

  اندازی سامانه تهیه مستندات ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگیتولید و راه
 

  ها و ادارات شهرداری تهرانها ،شرکتاندازی سامانه جامع مدیریت آموزش سازمانتولید و راه
 

  نی(های سازمان رفاه و خدمات اجتماعی)مددجویان، کارگران فصلی، کارآفریشناخت سامانه
 

  شناخت و تحلیل سامانه یکپارچه کارگران شهرداری
 

  های اتوماسیون بند بیست و مدیریت کیوسکاندازی سامانهسازی ، آموزش و راهطراحی ، تولید ، پیاده
 

  افزار همراه بازار روزسازی نرمطراحی و پیاده
 

  طراحی و تولید سامانه یکپارچه بودجه ریزی عملیاتی
 

  55زارش شناخت جامع فرآیند کمیسیون گ
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 49افزارهای تحت پشتیبانی معاونت اطالعات مکانی در سال آمار نرم-(GISهای اطالعات مکانی )رویسس

 برداریمحدوده بهره محیط اجرا افزارنام نرم ردیف
 سال

 اندازیراه

 49 اینترانت وب رسانی اطالعات مکانیسامانه بروز 2

 35 اینترنت وب قشه تهرانسامانه ن 9

 49 اینترانت وب محورسامانه گزارشات مکان 9

 45 اینترانت وب سامانه جامع اطالعات مکانی شهر تهران 9

 33 اینترانت وب ای شهر تهرانسامانه تصاویر ماهواره 0

 34 اینترنت وب یابی آنی شهر تهرانسامانه موقعیت 1

 49 ترانتاین وب های موضوعیسامانه نقشه 5

 45 اینترانت وب سامانه طرح تفصیلی شهر تهران 3

 

 49در سال  های معاونت اطالعات مکانیپروژه آمار-(GISهای اطالعات مکانی )سرویس

 عنوان پروژه
 وضعیت پروژه

 در جریان خاتمه یافته

   تهرانپروژه تبدیل نقشه بزرگ مقیاس سه بعدی شهر 

   تعیین موقعیت در فضاهای بستهسازی سیستم طراحی و پیاده

   (streetviewدرجه معابر شهر تهران ) 915بروزرسانی تصاویر 

  LPS افزار فتوگرامتری سازی ماژول رابط جهت تبادل اطالعات با نرمطراحی و پیاده

   (9D GEO Visسازی و اجرای سیستم نمایش و تحلیل داده های سه بعدی )طراحی، پیاده

   ایهای شهر تهران با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهوارهتغییرات کاربری تشخیص

   تهیه نقشه یک هزارم دقیق  خطوط مترو شهر تهران

   هزارمهزارم و سایر مناطق برای به روزرسانی نقشه یکهای هوایی منطقه مرکزی برای تهیه نقشه یکمثلث بندی عکس

   ات مکانیتوسعه سامانه جامع اطالع

   بروزرسانی نقشه پایۀ شهر تهران

 RTKبرداری از شبکه نگهداشت، توسعه و بهره

 

  

 

 49 سال در مکانی اطالعات معاونت جدول عملکرد
 توضیحات واحد کار حجم کار عنوان فعالیت محور فعالیت

 ایتصاویر ماهواره
تهران و حریم ای ماهواره برداری تصاویرتهیه و آماده سازی و بهره

2949 
 49آمار تجمعی تا پایان سال کیلومترمربع 1399

 49آمار تجمعی تا پایان سال کیلومترمربع 1399 تبدیل و تولید نقشه پایه مناطق باقیمانده تبدیل نقشه

کارتوگرافی نقشه و 

 اطلس

 .است شده تهیه 995*955 ابعاد در شیت 9 کارتوگرافی محور معابر جدید تهران

 است شده تهیه 295*45 ابعاد در شیت 9 های کتاب ارزش معامالتی امالکوگرافی نقشهکارت

 نسخه 2 49تولید نقشه و کتاب راهیاب 
 قرار عموم اختیار ودر گردیده وچاپ صفحه 904 شامل

 است گرفته

 .است شده تهیه مختلف ابعادهای در شیت 995 وابسته هایوسازمان هاشهرداری برای نقشه تولید

 .است شده تهیه مختلف ابعادهای در شیت 1 شهرداری از خارج ارگانهای برای نقشه تولید

 تولید نقشه

 کیلومترمربع 055 تکمیل زمینی نقشه پایه شهر تهران
 

 کیلومترمربع 055 برداشت نام معابر و اماکن شاخص جهت گویاسازی  نقشه
 

 کیلومترمربع 555 و قطعات ملکیرو ساخت سطوح و عوارضی نظیر پیاده رو،سواره
 

 کیلومترمربع 555 تهیه مدل رقومی ارتفاعی شهر
 

 کیلومترمربع 555 فتومپ شهرداری مناطق
 

 کیلومترمربع 555 نقشه خدمات شهری
 

 موردی - بروزرسانی شبکه معابر شهر تهران بروزرسانی
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 23-49ل های در سا ITروند نفر دوره آموزش  - آموزش فناوری اطالعات

 49سال  41سال  47سال  41سال  40سال  24سال  22سال  22سال  23سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 0 29395 29295 29253 29990 20450 99991 95390 99599 5449 نفر دوره

 

 )نفردوره(-49در سال  ITآموزش  آمار - آموزش فناوری اطالعات
 49حجم کار در سال  عنوان فعالیت

 029 های درون سازمانیآموزشبرگزاری 

 229 آموزش مدیران

 9951 های مجازیبرگزاری دوره

 953 های تخصصیبرگزاری سمینار

 4553 آموزش پایه

 2929 آموزش تخصصی

 153 کاربردی-پذیرش دانشجوی دانشگاه علمی

 251 های کاربردیدوره

 29395 جمع کل

 

 49 سال در شده چاپ آمار کتب - آموزش فناوری اطالعات
 تعداد نوبت چاپ تیراژ چاپ نام کتاب ردیف

 اول 2955 49اطلس راهیاب تهران بزرگ 2

 اول 2555 سپاری فناوری اطالعاتمدیریت عملکرد برون 9

 اول 155 49آمارنامه شهر تهران  9

 اول 155 49آمارنامه شهرداری تهران  9

 اول 2555 عدالت اجتماعی و شهر 0

 لاو 9955 جمع کل

 

 49 سال در  ICTبهبود و پایش فرآیندهای  هایپروژه آمار- ITبهبود و پایش سطح 

 عنوان پروژه ردیف

 وضعیت پروژه

 در جریان خاتمه یافته

 اندازی سامانه مدیریت اوقات کارکنانراه 2
 

 

 پروژه استقرار سامانه ایمنی بهداشت و محیط زیست 9
 

 

  های مصوبر پروژهتوسعه سامانه نظارت شورا ب 9
 

 طرح تدوین نظام جامع فناوری اطالعات مدیریت شهری تهران 9
 

 

  ارتقاء مدل ، آموزش، راهبری و ارزیابی فناوری اطالعات مناطق شهرداری تهران 0
 

  اجرای اتاف آموزش خدمات الکترونیک شهروندی 1
 

  سازی سامانه تعمیرات و نگهداریپیاده 5
 

   زارش عملکرد سالیانه سازمان فناوری اطالعاتتدوین گ 3

  سازی مدل ارزیابی عملکرد فناوری اطالعات مناطق شهرداری تهرانطراحی و پیاده 4
 

   طرح بهبود نظام مدیریت پروژه سازمان 25
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 49  سال درآماری  هایپروژه  -آمار 

 عنوان پروژه ردیف
  وضعیت پروژه

  ندر جریا خاتمه یافته

  شهرداری تهران 49تهیه آمار نامه سال  2
 

 

  شهر تهران 49تهیه آمار نامه سال  9
 

 

  تدوین نظام جامع آمار و اطالعات شهر تهران 9
 

 

  تدوین نظام جامع آمار و اطالعات شهرداری تهران 9
 

های آماری در سازی نظامات، فرآیندها، راهبرد و چارچوب نظامات و سرویسدر راستای یکپارچه

پروژه تدوین نظام جامع آمار شهرداری تهران با  2949سطح شهر و شهرداری تهران، در سال 

 های آمار ایران انجام گردیدهمکاری مرکز پژوهش

 

 های شبکه و امنیتهای سرویسپروژه آمار-های شبکه )اینترنت، امنیت، مانیتورینگ(سرویس

 عنوان پروژه

 وضعیت پروژه

خاتمه  توضیحات

 یافته
 در جریان

 Join to Domainهای مناطق جهت  PCپیکربندی 
 

  

 ISMSسازی و اجرای سیستم مدیریت امنیت اطالعات طراحی ، پیاده
 

 
با عنایت به ضرورت حفاظت و صیانت از اطالعات شهری، اخذ گواهینامه استادارد ایزو 

 ر سازمان قرار گرفته است)استاندارد مدیریت امنیت اطالعات( دستور کا 95555

 NOC سازی مرکز عملیات شبکه طراحی و پیاده
 

 

 

 22-49در سال های  روند تعداد کاربران اکتیو دایرکتوری شهرداری آمار-های شبکه )اینترنت، امنیت، مانیتورینگ(سرویس

 عنوان
سال 

22 

سال 

23 

سال 

22 

سال 

22 

سال 

24 

 سال

40 

 سال

41 

 سال

47 

سال 

41 

 سال

49 

درصد 

 تغییر

 9- 35959 39539 55529 11151 00249 94555 95555 92955 5555 9055 نفر-تعداد کاربران

 

 49در سال  های شبکه و امنیت )اینترنت، مانیتورینگ و امنیت(سرویس آمار -های شبکه )اینترنت، امنیت، مانیتورینگ(سرویس

 محیط اجرا گروه سیستم افزارنام نرم ردیف
محدوده 

 برداریهبهر

سال شروع 

 اندازیراه

 30 اینترنت وب پایه (Microsoft Exchange)پست الکترونیک شهرداری  2

 39 اینترانت ویندوز پایه اینترنت 9

 31 اینترانت وب پایه SMSسامانه تولید پنل  9

 42 اینترانت وب پایه سامانه مدیریت کاربران   9

0 Active Directory 30 اینترانت وب پایه 

1 (Virtual Private Network (VPN  30 اینترنت وب داخلی 

5 ESX Host  33 اینترنت وب داخلی اینترانتی( -)اینترنتی 

3 External Nagios 49 اینترنت وب داخلی 

4  Nagios Core 30 اینترانت وب داخلی 

25 Nagios XI 49 اینترانت وب داخلی 

22 SolarWinds 30 اینترانت وب داخلی 

29 Internet Mars 34 اینترنت وب داخلی 

29 External NRPE Nagios 49 اینترنت وب داخلی 

29  SCOM for Microsoft Services 42 اینترانت وب داخلی 

20 Storage Manager Profiler 45 اینترانت وب داخلی 

21 KnowledgeTree 42 اینترانت وب داخلی 

25 NRPE Nagios 45 ینترنتا وب داخلی 

23 Symantec Antivirus 31 اینترانت وب داخلی 

24 NOD17 Antivirus 45 اینترانت وب داخلی 

95 CA Server 45 اینترانت وب داخلی 

 49 اینترنت وب داخلی (VDIزیرساخت مجازی میز کار ) 92
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 (Front Officeالکترونیک مورد نیاز شهر و شهروندان ) خدمات
 

 

 49در سال Tehran.irهای شهروندی پرتال سرویس آمار- های الکترونیکوندی و پرداختهای شهرسرویس

 نام سرویس شهروندی ردیف
 نحوه دسترسی به سرویس

 تعداد بازدید پرتال موبایل تعداد بازدید پرتال اینترنتی

  2333 -نظارت همگانی  2
 

 954019 

  شناسایی مدیران شـــهری 9
   

  مانه هوشمند اتاف )سها(سا 9
   

  295 -ثبت درخواستهای مردمی  9
 

 954019 

  094159 بلیت الکترونیک 0
  

  229501 خدمات کارتهای شناور 1
  

  909999 ثبت نام طرح ترافیک سالیانه 5
  

  نقل بار و کاال )بارانه(وسامانه حمل 3
   

  959535 درخواست طرح ترافیک روزانه/هفتگی 4
  

  3935 سامانه ثبت نام موسسات اتومببیل کرایه 25
  

  استعالم تعرفه دفاتر 22
   

  9995 سامانه مشاوره سالمت 29
  

  29949 مناقصات شهرداری تهران 29
  

  آمار و اطالعات شهر تهران 29
   

  9335 های حقوقیپیگیری پرونده 20
  

  92935 ردفاتر خدمات الکترونیک شه 21
  

  جستجوی اموات در بهشت زهرا 25
 

 954019 

  2515  954019 فیش حقوقی و حکم بازنشستگان 23

  مجموعه قوانین و مقررات شهرداری 24
   

  سامانه جامع الکترونیکی صورت وضعیت 95
   

  سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت 92
   

  224213  954019 نقشه شهر تهران 99

  29950 اطلس کالنشهر تهران 99
  

  24951 نسخه موبایل نقشه تهران 99
  

  5419 (SDIنظام اطالعات مکانی) 90
  

  استعالم طرح تفصیلی جدید 91
   

  92110 یابی آنی شهر تهرانموقعیت 95
  

  92009 فهرست برندگان خوش حسابی 93
  

  5194 ای قبوضظهسامانه استعالم لح 94
  

  پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو 95
 

 954019 

  پرداخت الکترونیکی عوارض موتورسیکلت 92
  

 

  55392 راهنمای سامانه پرداخت عوارض نوسازی 99
 

 

   استعالم مفاصا حساب نوسازی یا کسبی 99
 

 

   پرداخت عوارض و درخواست مفاصا نوسازی 99
 

 

   ت کلمه عبورمدیری 90
 

 

    995 صدور مجوز حفاری 91

    1520 راهنماى شهرسازى 95

     ای امالکقیمت منطقه 93

     سامانه مهندسین ناظر 94
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 49در سال Tehran.irهای شهروندی پرتال آمار سرویس-های الکترونیک های شهروندی و پرداختسرویس

 نام سرویس شهروندی ردیف
 رسی به سرویسنحوه دست

 تعداد بازدید پرتال موبایل تعداد بازدید پرتال اینترنتی

    954019 مشاهده پرونده شهرسازی 92

     استعالم طرح تفصیلی و بانک 99

    99124 استعالم پروانه و گواهی ساختمان 99

  گزارشات درخواست های مجوز حفاری 99
 

  

    4353 طرح جامع شهر تهران 90

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی 91
 

  

    9929 گــزارشــات مــالــی شهـرداری 95

    2539 سـالــنامـه آمــاری شـهـر تهـران 93

    2519 سـالـنامـه آمـاری شهرداری تهران 94

     برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران 05

     برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران 02

     شهرداری تهران 2949بودجه مصوب سال  09

     خدمات شهری 09

     درباره شهر مجازی تهران 09

    954019 2333 -مرکز نظارت همگانی  00

    954019 295 -مرکز سامانه مدیریت شهری  01

     منشور جامعه ایمن شهر تهران 05

     کلیات حقوق شهری و شهروندی 03

     منشور اخالقی کارکنان شهرداری 04

     حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی 15

 9531503 5 2420091 15 جمع کل

 

 49در سال  های موبایلیسرویس آمار-های الکترونیک های شهروندی و پرداختسرویس

 USSD Telegram افزار همراهنرم نام سرویس شهروندی ردیف

 29 1155 15903 ستعالم شهرسازیا 2

 90 9519 5901 استعالم طرح تفصیلی 9

 5 195 5 استعالم بافت فرسوده 9

 5 193 9990 استعالم فیش های نوسازی و کسبی و پسماند 9

 5 9521 9055 استعالم بدهی نوسازی و کسبی و پسماند 0

 5 5 9354 استعالم فیش های وصول شده نوسازی و کسبی و پسماند 1

 5 5 9049 استعالم قوانین و مقررات شهری 5

 5 29 294513 جستجوی اموات در بهشت زهرا 3

 5 5 5 استعالم بلیط الکترونیک اتوبوس و مترو 4

 29 5491 9550 2333و  295استعالم و ثبت  25

 22 141 5 استعالم مهندسی ناظر 22

 2 5 290025 استعالم قیمت ارز , سکه و طال 29

 5 5 295309 تعالم بورساس 29

 5 5 253499 استعالم آب و هوا 29

 295 5 5 استعالم مجموعه های ورزشی 20

 5 5 01599 اخبار 21

 5 5 50120 اخبار ورزشی 25

 5 5 299095 اخبار همشهری 23
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 ت با رویکرد شهروند کارآمد و فناوری اطالعات( دنبال گردید.سایتوسعه و پشتیبانی سامانه جشنواره شکوفا ) مجموعه وب 2949در سال : سامانه جشنواره شکوفا

افزار می توان از انواع سرویس های ارائه شده توسط شهرداری نسخه آیفون، اندروید و جاوا تولید شده است. با استفاده از این نرم 9افزار همراه شهرداری تهران در نرم: افزار همراه شهرداری تهراننرم

 .افزار متشکل از دو بخش خدمات عمومی و خدمات الکترونیک خاص شهرداری تهران میباشدق تلفن همراه بهره گرفت. اطالعات این نرمتهران از طری

ها نظیر کمیته امداد امام سایر پذیرندهنقل عمومی )مترو و اتوبوس( و همچنین وهای حملدر راستای ایجاد کارت مشترک شهروندی، هم اکنون سامانه بلیت الکترونیک در سیستمبلیت الکترونیک :

 برداری قرار گرفته است.های حومه تهران )اسالمشهر و پاکدشت( به صورت یکپارچه مورد بهرهخمینی )ره( و همچنین شهرداری

 

  41-49های در سال شهروندی مشترک کارت خالصه آمار-های الکترونیک های شهروندی و پرداختسرویس
 49لسا 41سال  عنوان

 1 0 تعداد پذیرنده کارت مشترک شهروندی

 4930 3520 خوانتعداد کارت

 2505459920 409959053 تعداد تراکنش

 

 49 سال در شهروندی مشترک تفصیلی تراکنش های کارت آمار-های الکترونیک های شهروندی و پرداختسرویس
 تعداد تراکنش تعداد کارتخوان نام پذیرنده ردیف

 121093503 2952 انمترو تهر 2

 999993199 0920 اتوبوسرانی تهران 9

 31490 922 کمیته امداد تهران 9

 9492939 993 اتوبوسرانی اسالمشهر 9

 9993504 15 اتوبوسرانی پاکدشت 0

 115190 9255 پارکومتر 1

 2505459920 4930 جمع کل  

 

 49 سال های نوین درمعاونت پرداخت الکترونیک خدمات از هاستفاد آمار-های الکترونیک های شهروندی و پرداختسرویس

 نام سرویس ماهیت سرویس ردیف
جمع تعداد  (USSDموبایل ) اینترنت )سوئیچ شهرداری(

 تعداد تراکنش فعال تعداد تراکنش فعال تراکنش

  3990 مجوز طرح ترافیک )روزانه( خرید/پرداخت 2
 

9539101 9542442 

  249505 مجوز طرح ترافیک )هفتگی( خرید/پرداخت 9
  

249505 

  95492 مجوز طرح ترافیک )سالیانه( خرید/پرداخت 9
  

95492 

  0092 پسماند ساختمانی خرید/پرداخت 9
  

0092 

  20 تسهیالت رفاهی خرید/پرداخت 0
  

20 

 پارکومتر خرید/پرداخت 1
  

 094 094 

 فروشگاه مجازی شهروند خرید/پرداخت 5
  

 299 299 

 شارژ مجازی کارت بلیت خرید/پرداخت 3
  

 299 299 

  99902  9422 90919 حساب شهروندی )شارژ حساب، مشاهده موجودی حساب( خرید/پرداخت/استعالم 4

 پسماند کسب و پیشه استعالم 25
  

 903 903 

 عوارش کسب و پیشه استعالم 22
  

 2559 2،559 

 ازیپسماند نوس استعالم 29
  

 105 105 

 عوارض نوسازی استعالم 29
  

 9339 9339 

 پرونده شهرسازی استعالم 29
  

 21530 21530 

 طرح تفضیلی استعالم 20
  

 0519 0519 

 صندوق ذخیره کارکنان استعالم 21
  

 23902 23902 

 295پیگیری شکایات  استعالم 25
  

 9349 9349 

 2333پیگیری شکایات  استعالم 23
  

 2929 2929 

 40تهرانگردی  استعالم 24
  

 9095 9095 

 بافت فرسوده استعالم 95
  

 2322 2322 

 بارمیوه و تره استعالم 92
  

 2143 2143 

 های ورزشیمجموعه استعالم 99
  

 114 114 

 امور مهندسین ناظر استعالم 99
  

 239 239 

 9920049 9290059 23 955595 1 جمع کل



 ی و امور شوراحوزه معاونت برنامه ریزی،توسعه شهر

 791                                                                                     ارتباطات شهرداری تهران                                                   ازمان فناوری اطالعات و س
 

 

 42در سال  های الکترونیکهای تحت پوشش پرداختلیست فروشگاه-های الکترونیک های شهروندی و پرداخترویسس
 نام فروشگاه الکترونیک ردیف

 عوارض خودرو 2

 عوارض پسماند خانگی 9

 پسماند کسب و پیشه 9

 عوارش کسب و پیشه 9

 پسماند نوسازی 0

 عوارض نوسازی 1

 لعوارض نقل و انتقا 5

 عوارض تابلو 3

 

  دفاتر خدمات الکترونیک
 49 سال های دفاتر خدمات الکترونیک درسرویس آمار

 درخواست فعالیت عنوان ردیف

ارائه از 

طریق 

 دفاتر

ارائه از 

 طریق وب

ارائه از طریق 

سازمان خدمات 

 دهنده

 پروانه 2

ثبت درخواست، بازدید، صدور 

دستور نقشه، رسید و تایید 

نویس م پیشنقشه، تنظی

 پروانه

  تخریب و نوسازی
  

  احداث
  

  اضافه اشکوب
  

  توسعه
  

  تعمیرات اساسی
  

  تعمیرات غیر اساسی
  

  تبدیل
  

  تغییر نقشه
  

  تعویض ناظر، مجری، محاسب
  

  تغییرات
  

  تمدید پروانه
  

  ابطال پروانه
  

 نظارت فنی 9

ثبت درخواست، بازدید، 

بررسی خالف، تنظیم 

 نویس گواهیپیش

  گواهی پایان ساختمان
  

  94گواهی قبل از سال 
  

  پایان آپارتمانی
  

  عدم خالف
  

  مانع ناحیهبال
  

  مانع شهرسازیبال
  

 ثبت درخواست کمسیون ماده صد 9

  ثبت دفاعیه
  

  ثبت شکواییه
  

  ثبت اعتراض
  

 ثبت درخواست امور مهندسین 9

  ثبت شروع بکار
  

  گزارشات مرحله ای مهندسین
  

  تشکیل پرونده مهندسین
  

  تمدید پروانه مهندسین
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 49 سال های دفاتر خدمات الکترونیک درسرویس آمار

 استعالم استعالمات 2

  استعالم طرح
  

  استعالم بانک
  

  استعالمات درون سازمانی
  

 ثبت درخواست خدمات شهری 1

   نشانی(ثبت نام متقاضیان ) آتش
 

  صدور برگ مسیر پیمانکاران حمل نخاله ساختمانی
  

  های حمل نخاله ساختمانیصدور مجوز تردد کامیون
  

  ثبت قرارداد حمل نخاله ساختمانی
  

  رانانصدور کارت فعالیت اتوبوس
  

  ثبت اطالعات کارگران میادین
  

  ثبت اطالعات کارگران سازمان پسماند
  

 درآمد و نوسازی مالی و اداری 5

  بازدید درآمد و نوسازی
  

  تفکیک واحدهای ساختمانی
  

    ثبت درخواست مفاصاحساب نوسازی

   اصا عوارض خودروصدور مف
 

   صدور مفاصا عوارض موتور سیکلت
 

  خدمات بیمه مسئولیت ابنیه ) بیمه شهر (
 

 

  خدمات بیمه اتوموبیل ) بیمه شهر (
 

 

    صدور و پرداخت فیش پسماند

    صدور و پرداخت فیش پیشه ور

    صدور و پرداخت فیش نوسازی

  اصالح مشخصات فیش
 

 

 طرح ترافیک نقل و ترافیکوحمل 3

  صدور آرم طرح ترافیک سالیانه
  

   ثبت درخواست آرم طرح ترافیک روزانه، ماهانه و...
 

  ثبت نام کارت منزلت و اقشار خاص
  

  تعویض آرم طرح ترافیک
  

4 
سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان استان تهران
 بت اطالعاتث

  قرارداد ناظر و مالک
  

  گزارش همجواری
  

  تعهد نامه و تایید اطالعات مهندسان
  

  صدور مجوز حفاری انشعابات خانگی ثبت درخواست معاونت فنی و عمرانی 25
  

 ثبت درخواست شرکت توزیع برق تهران بزرگ 22

  درخواست انشعاب
 

 

  تغییر آمپراژ
 

 

  اصالح سرویس انشعاب
 

 

  جمع آوری انشعاب
 

 

  قطع و وصل انشعاب
 

 

  تفکیک و ادغام انشعاب
 

 

  تغییر نام
 

 

  مجوز صدور چاه ثبت درخواست شرکت آب منطقه ای 29
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 سازمان حمل ونقل ترافیک
 

 

 49-44 یهاگانه در سال77مناطق  کیتراف یمعاونت ها یها تیآمارفعال
 درصد تغییر 44سال  49سال  عنوان

 22 9911 129 مورد اصالح هندسی

 خط کشی

 8 99011 90209 کیلومتر محوری

 92- 990211 928922 بلوک عابر پیاده

 8- 2111 2101 ایستگاه ایستگاه اتوبوس

 21 18121 21029 عدد انواع نوشتار،فلش

 نصب و نگهداری پل های عابر پیاده
 - - دستگاه نصب

 
 - 211 دستگاه تعمیر و نگهداری

 

 نصب،بازسازی و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی
 91 122 211 تقاطع نصب

 11 1212 9111 تقاطع تعمیر و بازسازی

 ی و راهنمایی و رانندگینصب و نگهداری عالئم ایمن
 28 202109 918112 عدد نصب

 21- 911211 111011 عدد تعمیر و نگهداری

 نصب و نگهداری تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر
 91- 1911 8220 متر مربع نصب

 21 92811 99111 متر مربع تعمیر و نگهداری

 نصب و نگهداری انواع جانپناه ایمنی و گاردریل
 2- 918111 982212 ولمتر ط نصب

 91 122111 191028 متر طول تعمیر و نگهداری

نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه های اتوبوس شرکت 

 واحد
 11- 111 111 دستگاه نصب

 1- 90111 92011 نقطه مورد همسطح سازی و احداث معابر جهت معلولین و سالمندان

و تقاطع ها  نصب و نگهداری نرده گذاری در اطراف میادین

 و رفوژ معابر

 11- 11211 992292 متر طول نصب

 21 11008 11181 متر طول تعمیر و نگهداری

 احداث و تکمیل و تجهیز شهرک آموزش ترافیک
 11 1 1 شهرک احداث

 8 92 91 شهرک تعمیر و نگهداری

 احداث و تکمیل ساختمان راهنمایی و رانندگی
 

 92 8 1 ساختمان

 ه و ساماندهی پایانه و توقفگاهاحداث و توسع
 11- 91 20 پایانه احداث

 0 921 921 مورد تعمیر و نگهداری

 طراحی و احداث پیاده راه
 910 2 9 کیلومتر احداث

 210 91 1 کیلومتر طراحی

 مسیر ویژه دوچرخه

 2 21 21 کیلومتر طراحی مسیر

 0 0 کیلومتر احداث مسیر
 

 0 229 229 یلومترک طول مسیرهای شبکه دوچرخه

 0 911 911 عدد تعداد خانه دوچرخه موجود

 0 90000 90000 عدد تعداد دوچرخه

 92 121 281 مورد مطالعات انجام شده توسط مشاور

 احداث پارکینگ طبقاتی
 100 1 9 ساختمان تعداد پارکینگ احداث شده جدید

 11 9182 9198 تعداد فضای پارک ظرفیت پارکینگ احداث شده

 احداث پارکینگ مکانیزه
 0 1 1 ساختمان تعداد پارکینگ احداث شده جدید

 921 211 992 تعداد فضای پارک ظرفیت پارکینگ احداث شده

 احداث پارکینگ همسطح
 100 92 1 ساختمان تعداد پارکینگ احداث شده جدید

 919 9122 110 تعداد فضای پارک ظرفیت پارکینگ احداث شده

 انوضعیت پارکب

 28 192 222 محور تعداد محور های تحت پوشش

فضای پارک حاشیه ای تحت 

 پوشش
 91 22108 20001 تعداد فضای پارک
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 44های موجود در سطح شهر تهران در سال آمار پارکینگ

 عنوان

 کل پارکینگ های سطح شهر  به غیر شهرداری متعلق  کل پارکینگ کل پارکینگ متعلق به شهرداری

 ظرفیت)دستگاه ( تعداد ظرفیت)دستگاه ( تعداد رفیت)دستگاه (ظ تعداد

 9221 1 0 0 9221 1 9منطقه 

 2111 91 112 1 1181 90 2منطقه 

 188 1 188 1 0 0 1منطقه 

 2112 11 111 1 9181 11 2منطقه 

 1820 1 1000 2 820 1 1منطقه 

 9191 1 0 0 9191 1 1منطقه 

 1100 91 1000 92 100 1 1منطقه 

 110 2 110 2 0 0 8منطقه 

 1902 91 1902 91 0 0 1منطقه 

 9181 11 9201 10 182 1 90منطقه 

 1010 11 2111 28 192 1 99منطقه 

 8100 81 1900 18 2200 1 92منطقه 

 111 1 211 1 911 1 91منطقه 

 9111 92 9100 90 11 2 92منطقه 

 9022 91 110 90 212 1 91منطقه 

 2211 21 9211 98 180 1 91منطقه 

 90112 21 8110 20 9182 1 91منطقه 

 2119 1 0 0 2119 1 98منطقه 

 190 2 0 0 190 2 91منطقه 

 2211 91 9110 1 2191 1 20منطقه 

 0 0 0 0 0 0 29منطقه 

 1810 28 1000 2 1810 22 22منطقه 

 18220 211 21122 100 28818 911 جمع 
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 44پوشش پارکومترها در سال  تعداد و مساحت فضاهای تحت

 عنوان

 پارکومتر

 عنوان

 پارکومتر

 تعداد
مساحت تحت پوشش 

 )مترمربع(
 مساحت تحت پوشش )مترمربع( تعداد

 118 1 92منطقه  - - 9منطقه 

 - - 91منطقه  9221 8 2منطقه 

 - - 92منطقه  2118 91 1منطقه 

 - - 91منطقه  0 0 2منطقه 

 - - 91منطقه  220 9 1منطقه 

 - - 91منطقه  1101 10 1منطقه 

 - - 98منطقه  2282 98 1منطقه 

 - - 91منطقه  - - 8منطقه 

 - - 20منطقه  - - 1منطقه 

 - - 29منطقه  - - 90منطقه 

 - - 22منطقه  211 2 99منطقه 

 91181 921 جمع

 

 44ها در سال تعداد و مساحت فضاهای تحت پوشش پارکبان

 عنوان

 پارکبان

 عنوان

 پارکبان

تعداد محور های تحت 

 پوشش

فضای پارک حاشیه ای تحت 

 پوشش)تعداد(

تعداد محور های تحت 

 پوشش

فضای پارک حاشیه ای تحت 

 پوشش)تعداد(

 910 1 92منطقه  9901 29 9منطقه 

 911 1 91منطقه  1112 11 2منطقه 

 10 9 92منطقه  2119 12 1منطقه 

 11 2 91منطقه  100 90 2منطقه 

 211 1 91منطقه  9221 29 1منطقه 

 21 9 91منطقه  819 21 1منطقه 

 11 2 98منطقه  911 2 1منطقه 

 - - 91منطقه  11 2 8منطقه 

 111 8 20منطقه  10 9 1منطقه 

 822 1 29منطقه  12 2 90منطقه 

 - - 22منطقه  221 8 99منطقه 

 91000 228 جمع

 

 44در سال  بهره برداری مناطق ی موردخطوط مسیرهای دوچرخه سوارهای دوچرخه و طول تعداد خانه
 طول خطوط)کیلومتر( تعداد خانه  عنوان طول خطوط)کیلومتر( تعداد خانه  عنوان

 2 1 92منطقه  1.1   9منطقه 

 98 90 91منطقه  90 8 2منطقه 

 1.2 8 92منطقه  2 2 1منطقه 

 1.1 1 91منطقه  0 1 2منطقه 

 2.1 2 91منطقه  22 28 1منطقه 

 0   91منطقه  9.1 1 1منطقه 

 1 1 98منطقه  9.9 1 1منطقه 

 2 1 91منطقه  10 28 8منطقه 

 9.2   20منطقه  0 2 1منطقه 

 2 8 29منطقه  0   90منطقه 

 11 1 22منطقه  0   99منطقه 

 291 911 جمع
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 ا (تهران ) ترمیناله یشهردار یسازمان پايانه ها و پارک سوارها
 

 

 )مبالغ به میلیون ريال( 44لیست پروژه های پايانه ها درسال 

 عنوان پروژه رديف
 واقعي

 درصد پیشرفت فیزيكي هزينه انجام شده
 تاریخ پایان تاریخ شروع اعتبار مصوب

 11.1 1119 9112/92/21 11 1111 ساماندهی و توسعه پایانه های درون شهری 9

 81.99 91222 9112/92/21 81 98000 غربتوسعه و بهسازی پایانه  2

 81.22 91181 9112/92/21 81 91000 توسعه و بهسازی پایانه جنوب 1

 81.91 8191 9112/92/21 82 8191 بهسازی پارک سوارهای اقماری)نیمه متمرکز( 2

 11.1 212911 - 12 212100 احداث و توسعه پایانه شرق جدید 1

 1 0 - 11 0 مطالعات پایانه جنوب غرب 1

 21 0 - 11 0 هوشمند سازی پایانه های برون شهری 1

8 
مطالعات مکان یابی پایانه ای متمرکز، نیمه 

 متمرکز و پارک سوارها
0 11 - 0 9 

 101110 کل
  

102120 
 

 

 49-44عملكرد پايانه جنوب در سال های 
 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه

 هزار مترمربع()

 0 911 911 911 911 کل مساحت پایانه

 0 20 20 20 20 سطح زیربنا

 0 0 91 9 - مساحت قابل توسعه

 0 0 1 9 0 مساحت در دست ساخت

 0 0.1 9 9 9 مساحت فضای دفاتر اداری

 تعاونی وسرویس ها)تعداد/دستگاه(

 0 28 28 21 21 تعاونی های مسافربری

 92.1 980 910 910 910 انیسرویس های تاکسیر

 91.1 9111 9110 9112 2911 سرویس های اتوبوس

 0.0 2 2 2 2 پمپ های گازوئیل سوخت رسانی)تعداد(

 سفرها)تعدادسفر(

 1.9- 119 111 181 811 کل سرویس های انجام شده)هزار سفر(

 1.9- 119 111 181 811 سفرهای کشوری

  0 0 0 0 سفرهای خارج ازکشور

 )میلیون نفر(نافریمس

 90.1- 91 92.1 91.9 91.1 کل مسافرین سفرهای انجام شده

 1.1- 1.1 1.2 1.1 8.2 کل مسافرین وارد شده به پایانه

 1.1- 1.1 1.2 1.1 8.2 کل مسافرین خارج شده از پایانه

 90.1- 1.1 1.1 2 2.2 مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

 0 0 0 0 0 مسافرین خارج ازکشور
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 49-44های عملكرد پايانه شرق در سال
 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه)هزار مترمربع(

 0.0 12 12 12 12 کل مساحت پایانه

 0.0 2 2 2 2 سطح زیربنا

  0 0 0 0 مساحت در دست ساخت

 0.0 0.1 0 0 0 مساحت فضای دفاتر اداری

 سرویس ها)تعداد/دستگاه(تعاونی و

 0.0 20 20 98 91 تعاونی های مسافربری

 92.1 921 999 999 999 سرویس های تاکسیرانی

 1.1- 211 129 182 182 سرویس های اتوبوس

 0.0 2 2 2 2 پمپ های گازوئیل سوخت رسانی)تعداد(

 سفرها)تعدادسفر(
 9.1- 101 191 111 111 کل سرویس های انجام شده)هزار سفر(

 9.1- 101 191 111 111 سفرهای کشوری

 )میلیون نفر(نمسافری

 90.9- 1.2 1.1 1.1 8.2 کل مسافرین سفرهای انجام شده

 99.2- 1.9 1.1 1.1 2.9 کل مسافرین وارد شده به پایانه

 99.2- 1.9 1.1 1.1 2.9 کل مسافرین خارج شده از پایانه

 1.1- 9.1 9.1 9.8 9.9 مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

 

 49-44عملكرد پايانه غرب در سال های 

 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه

 )هزار مترمربع(

 0.0 210 210 210 210 کل مساحت پایانه

 0.0 11 11 11 11 سطح زیربنا

  0 0 - - مساحت در دست ساخت

 0.0 0.1 9 9 9 مساحت فضای دفاتر اداری

تعاونی وسرویس 

 ها)تعداد/دستگاه(

 0.0 22 22 21 21 تعاونی های مسافربری

 2.2 910 922 922 922 سرویس های تاکسیرانی

 0.2 9121 9111 2111 2121 سرویس های اتوبوس

 سوخت رسانی)تعداد(
 0.0 1 1 1 1 پمپ های بنزین

 0.0 90 90 90 90 پمپ های گازوئیل

 فر(سفرها)تعدادس

 9.1- 9011 9012 9911 9981 کل سرویس های انجام شده)هزار سفر(

 9.1- 9022 9010 9912 9912 سفرهای کشوری

 1.1- 91212 92211 91100 91212 سفرهای خارج ازکشور

 )میلیون نفر(نمسافری

 1.9- 91 91.1 98.1 98.8 کل مسافرین سفرهای انجام شده

 1.1- 1.1 8.1 1.9 1.2 کل مسافرین وارد شده به پایانه

 1.1- 1.1 8.1 1.9 1.2 کل مسافرین خارج شده از پایانه

 1.0- 2 2.1 2.1 2.2 مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

  0.98 0.092 0.09 0.09 مسافرین خارج ازکشور
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 49-44عملكرد پايانه بیهقي در سال های

 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه

 )هزار مترمربع(

 0.0 911 911 911 911 کل مساحت پایانه

 0.0 1 1 1 1 سطح زیربنا

 22100.0 210 9 0 0 مساحت در دست ساخت

 0.0 0.2 0 0 0 مساحت فضای دفاتر اداری

 تعاونی وسرویس ها)تعداد/دستگاه(

 0.0 8 8 8 8 تعاونی های مسافربری

 2891.1 21 9 9 9 ل شهریآژانس های مسافری داخ

 92.9 920 901 901 901 سرویس های تاکسیرانی

 21.2- 112 199 182 200 سرویس های اتوبوس

 سفرها)تعدادسفر(

 0.1- 201 290 291 221 کل سرویس های انجام شده)هزارسفر(

 0.1- 208 201 291 221 سفرهای کشوری

 21.8- 110 892 9900 9282 سفرهای خارج ازکشور

 مسافری)میلیون نفر(

 8.9- 1.2 1.1 1.1 2.2 کل مسافرین سفرهای انجام شده

 1.1- 9.1 9.8 9.1 2.9 کل مسافرین وارد شده به پایانه

 1.1- 9.1 9.8 9.1 2.9 کل مسافرین خارج شده از پایانه

 1.1- 0.11 9.09 9.9 0.1 مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

 29.1- 0.001 0.092 0.09 0.09 رمسافرین خارج ازکشو

 

 49-44عملكرد پارک سوار پونک در سال های

 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه)هزار مترمربع(

 0 90 90 90 90 کل مساحت پایانه

 0 1.1 1.1 1.1 1.1 سطح زیربنا

 0 0 0 0 0 مساحت در دست ساخت

 0 0 0 0 0 اداریمساحت فضای دفاتر 

 

 49-44عملكرد پايانه شرق جديد در سال های

 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان

 وضع موجود پایانه)هزار مترمربع(

 0 100 100 100 100 کل مساحت پایانه

 0 10 10 10 0 سطح زیربنا

 0 920 920 920 0 مساحت در دست ساخت

 0 0.1 0.1 0 0 مساحت فضای دفاتر اداری

 0 0 0 0 0 مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

 0 0 0 0 0 مسافرین خارج ازکشور
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 سازمان مديريت و نظارت برتاکسیراني

 

 
 49-44 های آمار تعداد ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفكیک نوع خودرو در سال

نوع تاکسي/   نوع  

 خودرو
 استاندارد ساير انواع ون پروتون يدپرا سمند هیوندا پژو رنو پیكان

جمع 

 44سال 

 10192 919 919 0 922 1112 22012 901 12011 10 1220 سواری

 ون
       

1011 
  

1011 

 11121 919 919 1011 922 1112 22012 901 12011 10 1220 12جمع سال 

 11121 0 912 1011 922 8021 22081 990 12029 21 1102 11جمع سال 

 900 2- 0 0 9- 0 1- 0 1 9- تغییردرصد 
 

درصد به کل در 

 12سال 
1.18 0.01 21.19 0.92 28.12 90.29 0.91 0.00 0.22 0.91 

 

درصد به کل در 

 11سال 
8.01 0.01 21.11 0.92 28.11 90.11 0.91 1.01 0.22 0.00 

 

 

 49-44های  آمار تعداد ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفكیک طول عمر در سال

 49جمع  44جمع  سال به باال 95 92-95سال 5-92سال  2 -5سال  نوع تاکسي

 10192 10192 9818 92191 29922 92111 سواری

 1011 1011 0 0 1011 0 ون

   11121 9818 92191 28911 92111 12جمع سال 

 11121   9112 99101 21211 91911 11جمع سال 

     1 21 2 22- درصد تغییر

 

 47-44تعداد ناوگان تاکسیراني شهر تهران به تفكیک نوع سوخت در سال های آمار 

 نوع تاکسي

 44سال  49سال  47سال 

 تعداد دستگاه
تعداد  نوع سوخت

 دستگاه

تعداد  نوع سوخت

 دستگاه

 نوع سوخت

 دوگانه سوز تک سوز دوگانه سوز تک سوز دوگانه سوز تک سوز

 12901 91899 10192 12901 91899 10192 10818 20011 10192 سواری

 0 1011 1011 0 1011 1011 0 1011 1011 ون

 12901 21821 11121 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 12901 91899 10192 12901 21821 11121 10818 21019 11121 جمع

 

 44در سال  ناوگان به تفكیک کاربری

 جمع کل تلفني ترمینال راه آهن فرودگاه گردشي خطي کاربری

 11121 92129 802 981 9212 91111 22188 تعداد
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 های تحت پوشش سازمان مديريت و نظارت بر تاکسیراني شهر تهران به تفكیک سال ساخت )تعداددستگاه(تاکسي
 دوگانه سوز بنزین سوز جمع سال ساخت

 9210 9210 به قبل 11
 

18 912 912 
 

11 912 912 
 

80 9919 9919 
 

89 9101 9102 9 

82 2818 2881 92 

81 1212 1210 2 

82 1218 2221 9291 

81 1011 9121 1122 

81 91212 1018 1111 

81 90018 9101 8112 

88 99910 11 99921 

81 2222 92 2210 

10 8112 0 8112 

19 118 0 118 

12 12 0 12 

11 1222 0 1222 

12 100 0 100 

 12901 21821 11121 جمع

 
 47-44جابجا شده در ناوگان تاکسیراني و تعداد شرکت خصوصي تحت نظارت سازمان تاکسیراني در سال های  مسافر

 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  عنوان

 0 9211102100 9211102100 9211102100 مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسیرانی)نفر(

شرکت خصوصی تحت نظارت سازمان 

 تاکسیرانی)تعداد(
22 29 91 -90 

 82- 800 1110 9211 های تاکسی )دستگاه(تعویض کاتالیست

 0 21 21 28 های تاکسیرانی درون شهری )تعداد(تعداد پایانه

 
 47-44های در سالهای آموزشي رانندگان تاکسي دوره

 44سال  49سال  47سال  شرح

 نام دوره آموزشی
تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع نفر 

 ساعت

تعداد 

 فراتن

مدت 

 آموزش

جمع نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع نفر 

 ساعت

 28000 2 1000 11108 2 1821 21082 2 1119 آموزش رانندگان سرویس مدارس

آموزش رانندگان 

 سرویس مدارس

آموزش قوانین و 

مقرات راهنمایی 

 ورانندگی
   

1821 9.1 
 

1000 9 1000 

اخالق حرفه ایی 

    ورانندگی تدافعی
1821 2.1 

 
1000 9.1 90100 

 روان شناسی
      

1000 9.1 90100 

 آموزش خط سفید
      

11000 2 990000 

 آموزش رای هیات انضباطی
   

992 90 9920 922 90 9220 

آموزش رانندگان خودروهای تویوتا کمری 

       هیبریدی فرودگاه
12 10 9120 

 911020 10 81911 20228 98 21111 21082 2 1119 جمع
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 47-44های ی سازمان تاکسیراني درسالهاای واحدعملكرد مقايسه

 44سال  49سال  47سال  عنوان
 درصد تغییر

49-47 

 درصد تغییر

44-49 

ت 
حوزه معاون

ي )مورد(
اجراي

 1 1 2981 2921 9112 شهرشناسی 

 81- - 100 1222 0 تحویل خودرو

 1 11 10289 11121 21100 صدور، تمدید و تعویض کارنامه

 81- - 100 1222 0 معرفی به شماره گذاری

واحد اشیا پیدا شده 

)تعداد(
 

اشیا پیدا شده تحویلی به 

 سازمان
981 201 911 90 -92 

اشیا پیدا شده تحویل داده شده 

 به صاحبان
922 911 81 21 -22 

 11 20- 19 12 11 صاحباشیا بال

 

 47-44 یهاها در ساليتعداد تخلفات نسبت به کل تاکس
 تعداد کل تاکسي ها تعداد کل تخلفات تاکسي ها شرح

 11121 22289 12سال 

 11121 21111 11سال 

 11121 1112 12سال 

 0 19- درصد تغییر

 

 44گزارش تخلفات در سال 
 تعداد نوع تخلف تعداد نوع تخلف

 1 عدم استفاده از کولر 9280 افزایش نرخ

 1 استفاده از تلفن همراه 191 عدم فعالیت

 992 نرفتن تا پایان مسیر مصوب 119 برخورد نامناسب

 21 شئونات اسالمی عدم رعایت 80 تقدیر و تشکر

 92 عملکرد نامناسب رانندگان خط 21 فرسودگی تاکسی

 8 ها خارج از خطتوقف و تجمع تاکسی 82 انتخاب مسیرغیر اقتصادی به ضرر مسافر

 1 اخذ قیمت باالتر از نرخ مصوب 921 ربستیفعالیت به صورت د

 91 مزاحمت)تجمع(رانندگان تاکسی برای اهالی و ساکنین 21 پخش موسیقی غیر مجاز

 11 هاعملکرد نامناسب سرپرست خط و شرکت 901 فعالیت نامناسب

 991 احداث خط 922 فعالیت در آژانس

 101 کمبود تاکسی در خط 11 دو شغله بودن

 1 عدم نصب برچسب نرخ بر روی تابلو 20 انیاتاستعمال دخ

 19 نداشتن ایستگاه مناسب 2 فاقد برچسب نرخ

 1 اعتراض به نرخ مصوب خط 921 نداشتن دقت در رانندگی

 8 عدم ساماندهی خط 29 فاقد کارنامه

 8 عملکردنمایندگان شرکت 921 فعالیت خارج از مسیر مصوب

 91 ان سازمانعملکردنمایندگ 90 عدم نظافت تاکسی

 9 سایر 20 فعالیت به صورت پاتوقی

 1112 جمع کل 99 حمل بار غیر مجاز
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 44در سال  ازمان تاکسیرانيای سمشخصات و ضعیت منطقه
 تعداد خطوط واقع در پايانه تعداد تاکسي نام پايانه شرکت خصوصي تحت پوشش سازمان منطقه رديف

9 

 تاکسی بیسیم ایرانیان 9

 1 200 شهید محالتی

 2 911 مینی سیتی 2

 2 21 اوشان 1

 1 281 نوبنیاد 2

 1 202 شهرداری 1

 99 121 ارم 1

 1 29 قیطریه 1

 1 11 پارک وی 8

1 

 افقس سیر آریا 2

 1 201 صنعت

 91 101 شهید نظری 90

 92 112 سازمان آب 99

92 

 پانیذ تاکسی مهر 1

 91 9011 ونک

 1 21 حقانی 91

 1 18 ضرابخانه 92

91 

 باغ آسمون 2

 99 802 رسالت

 2 80 دردشت 91

 1 229 مغان 91

98 

 تیراژه 1

 11 9181 آزادی

 9 29 تعاون 91

 2 101 فلکه دوم صادقیه 20

 1 292 مترو صادقیه ضلع شمال 29

 1 211 جنت آباد 22

 9 10 شقایق 21

 2 11 شهر زیبا 22

21 

 اه پویان پایتخت سیرر 1

 92 101 سید خندان شرق

 91 111 سید خندان غرب 21

 2 910 روشندالن 21

28 

 باغ آسمون 8

 8 118 شهید خلجی)رسالت(

 تهرانپارس 21
 

8 

 1 981 شقایق،خاقانی 10

19 
 فرداگشت مهرآّباد 1

 2 111 شمشیری

 1 911 معین 12

11 
 ندای به آوران 92

 90 128 م. شوش

 2 911 کالهدوز غرب 12

11 
 پیشتاز سامان 91

 1 111 شهید براری

 8 10 ضلع جنوب میدان بسیج 11

11 
 استقالل 91

 1 122 ثامن الحجج

 1 211 سترک 18

11 

 راهبر سبز تابان 91

 2 180 رضویه)مترو ترمینال(

 2 298 مترو علی آباد 20

 1 911 یاد آوران 29

 1 211 سروری 22

 1 910 شاهد افقر سیر آریا 98 21

 1 129 مترو جوانمرد قصاب ندای به آوران 91 22

21 
 راه پویان ایرانیان 20

 2 211 مترو شهرری

 1 211 زکریای رازی 21
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 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
 

 

 49-44خالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسراني تهران در سال های 
 درصدتغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  عنوان بخش

 اتوبوسرانی

 0.0 91 91 91 91 تندرو اتوبوسرانی)کیلو متر( 9طول خط 

 0.0 219 219 211 211 تندرو اتوبوسرانی)دستگاه( 9ناوگان خط 

 2.2 98.2 98 91 91 تندرو اتوبوسرانی)کیلو متر( 2طول خط 

 90.1- 918 911 212 210 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 2ناوگان خط 

 2.1 92.2 92 92 92 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 1طول خط 

 92.1- 901 920 921 920 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 1ناوگان خط 

 0.1 22.9 22 21 22 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 2طول خط 

 29.2- 992 921 921 991 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 2ناوگان خط 

 9.0- 1.1 90 90 90 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 1طول خط 

 0.0 19 19 11 11 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 1ناوگان خط 

 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 1طول خط 
  

92.2 92.2 0.0 

 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 1ناوگان خط 
  

20 20 0.0 

 9.1 98.1 98 91 98 تر(تندرو اتوبوسرانی) کیلو م 1طول خط 

 11.1- 291 211 119 118 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 1ناوگان خط 

 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 8طول خط 
 

1.1 1.1 1.1 0.0 

 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 8ناوگان خط 
 

28 28 28 0.0 

 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر(1طول خط 
 

11.9 11.9 11.9 0.0 

 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 1وگان خط نا
 

908 908 908 0.0 

 1.1- 99.1 92 99 99 تندرو اتوبوسرانی) کیلو متر( 90طول خط 

 20.0 82 10 10 10 تندرو اتوبوسرانی) دستگاه( 90ناوگان خط 

 22.2 9908 101 101 121 آرتیکولیت)دو کابین( اتوبوسرانی) دستگاه(

 شاخه ناوگان

 9.9- 1111 1221 1110 1121 ) دستگاه( ناوگان کل

 91.1- 9810 2122 2111 2112 ناوگان شرکت واحد عمومی) دستگاه(

 1.1 2211 2909 2011 1119 ناوگان بخش خصوصی ) دستگاه(

 0 0 0 0 ناوگان واحدگشت ) دستگاه(
 

 9.9- 1111 1221 1110 1121 جمع)دستگاه(

 شاخه خطوط

 21.9 201 911 912 919 تعداد خطوط خصوصی) خط(

 20.1 2219.1 2022 2092 9118 طول خطوط خصوصی ) کیلومتر(

 18.1- 21 11 82 81 تعداد خطوط عمومی ) خط(

 11.0- 111 828 101 192 طول خطوط عمومی ) کیلومتر(

 92.1 91.1 92 99 99 متوسط طول خطوط عمومی) کیلومتر(

 جابه جایی مسافر

 0.1 9.218 9.21 9.21 9.22 ر ) میلیارد نفر(کل جابه جایی مساف

 1.1- 282811 199900 120992 109012 جابه جایی مسافر بخش عمومی )هزار نفر(

  0 0 0 81129 جابه جایی مسافر واحد گشت )هزار نفر(

 1.2 121111 111220 110980 111110 جابه جایی مسافربخش خصوصی )هزار نفر(

 0.0 908 908 901 902 ماه ) میلیون نفر( کل جا به جایی مسافر

 1.1- 20229191 22119129 21001112 29112121 جابه جایی مسافر بخش عمومی ) نفر مسافر ماه(

 0 0 0 - جابه جایی مسافر واحد گشت ) نفر مسافر ماه(
 

 1.2 19180191 18210011 11091028 19218211 جابه جایی مسافربخش خصوصی ) نفر مسافر ماه(

 92.2- 1021181 1818920 1111111 1911912 جابه جایی مسافرسازمان نظارت ) نفر مسافر ماه(

متوسط هزینه هر مسافر در طول یک 

 سفر

متوسط هزینه هر مسافر در طول یک سفربخش 

 عمومی)ریال(
1191 1111 90101 91991 22.1 

 طول عمر )سال(
 1.9- 1.1 1 1.2 1.1 اتوبوس های بخش عمومی

 91.1 8.2 1.2 1.9 1.9 اتوبوسهای بخش خصوصی

 1.9 2819 2121 - - تعداد ایستگاه اتوبوس سطح شهر تعداد ایستگاه

 0.0 91 91 98 98 تعداد شرکت خصوصی ) شرکت( شرکت های خصوصی
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 44مقايسه میانگین طول عمر اتوبوس های شرکت واحد )بخش عمومي( در سال
 میانگین طول عمر سال 95بیش از  سال 95تا  92 سال 92تا  5 لسا 5تا  تعداد نوع اتوبوس

 99.21 99 9 21   18 دیزل 111بنز 

 BRT 221   221     1شهاب 

 99.81   299     299 گازسوز 111بنز 

           0 مان گازسوز

 2       2 2 آکیا مترو باس هیبریدی

 2.1       2 2 آکیا مترو باس دیزل

 99.1   1     1 مگاترانس

 92.21   921 91   922 دیزل 211بنز 

           0 گازسوز 211بنز 

King Long 1.29     12 221 101 دیزل 

King Long 2.18     19 910 229 چپ درب 

King Long 1.21     92 921 911 راست درب 

 22 2       2 210ایکاروس

 9       911 911 یوتانگ دوکابین

 21 11       11 اشکودا

Young Man 2       10 10 درب مترویی 

Young Man 910   910     8 

 21.1 20       20 102بنز

 92   1     1 شهاب خودرو دیزل

 90.11   90 1   91 شهاب خودرو گازسوز

 9.8       20 20 رنو شهاب خودرو گازسوز

 1.1 11 112 121 811 9810 12جمع /میانگین سال 

 1 11 210 9218 111 2122 11مع /میانگین سال ج

 

 44مقايسه میانگین طول عمر اتوبوس های شرکت واحد )بخش خصوصي( در سال 
 میانگین طول عمر سال 95بیش از  سال 95تا  92 سال 92تا  5 سال 5تا  تعداد نوع اتوبوس

 1.81 9   11   11 دیزل 111بنز 

 BRT 2   2     1شهاب 

 99.91   112 211   818 سوزگاز 111بنز 

           0 مان گازسوز

           0 آکیا مترو باس هیبریدی

           0 آکیا مترو باس دیزل

 99.22   19 92   11 مگاترانس

 Sc 92   1 1   90.81 211بنز 

 9.11   112 110   122 دیزل 211بنز 

 1.21     228   228 گازسوز 211بنز 

 1.11     288   288 تور اسکانیامو 211بنز 

King Long 0 دیزل           

King Long 0 چپ درب           

 1.18   11 220   101 شهاب خودرو دیزل

 1.29   920 812   112 شهاب خودرو گازسوز

           0 رنو شهاب خودرو گازسوز

 1.01     910   910 ژانگ تانگ

 1     19   19 آکیا گازسوز

 1.21     291   291 آکیا دیزل

 1.1     110   110 اسکانیا

 8.22     10   10 زامیاد

 8     2   2 آنکایی دوکابین

 8.2 9 9118 1922 0 2211 12جمع /میانگین سال 

 1 0 101 1011 111 2909 11جمع /میانگین سال 
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 47-44های تحت نظارت در سال بوسرانيهای سازمان مینيبوسمقايسه میانگین طول عمر میني

 نوع

 44سال  49سال  47سال 
تعداد

 

تا 
1 

سال
 

1 
تا 

90
 

سال
 

90
 

تا 
91
 

سال
 

ش از 
بی

91
 

سال
 

تعداد
 

تا 
1 

سال
 

1 
تا 

90
 

سال
 

90
 

تا 
91
 

سال
 

ش از 
بی

91
 

سال
 

تعداد
 

تا 
1 

سال
 

1 
تا 

90
 

سال
 

90
 

تا 
91
 

سال
 

ش از 
بی

91
 

سال
 

 998 929 0 0 0 929 بنز
   

998 991 
   

991 

 291 912 20 98 0 290 ایویکو
  

10 981 211 
 

1 1 221 

 122 181 0 0 9 181 فیات
   

122 119 
   

119 

 8 920 919 9 2 8 920 919 9 9 1 920 921 سایر
 

1 

 111 1 99 920 9019 110 12 8 920 9990 111 29 21 929 9922 جمع

 

 49-44مشخصات سازمان میني بوسراني تحت نظارت از سال 
 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  49سال  انعنو

 1- 19 12 12 12 تعداد خطوط داخل شهری سازمان مینی بوسرانی تحت نظارت ) خط(

 2- 112.1 201 228 221 طول مسیر خطوط سازمان مینی بوسرانی تحت نظارت )کیلو متر(

 2- 9019 9990 9922 9281 تعداد مینی بوس سازمان مینی بوسرانی تحت نظارت ) دستگاه(

 0 0 0 0 0 تعداد اتوبوس های تحت پوشش سازمان مینی بوسرانی تحت نظارت ) دستگاه(

 جابجایی مسافر ناوگان مینی بوس رانی سازمان مینی بوسرانی تحت نظارت

 )میلیون نفر(
81 81 81 12 -91 

 

 49-44اتوبوس های تحويلي بودجه سال های 
 44سال  49سال  47سال  49سال  نوع اتوبوس

 0 91 0 0 شهاب دیزل

 0 0 0 2 آکیا دیزل

 

 (99اتوبوسراني و تاکسیراني )تبصره  -کمک دولت به حمل و نقل عمومي 
 تعداد دريافتي)دستگاه ( بودجه مصوب )هزار ريال ( عنوان کمک عنوان

 19سال

 اتوبوس

919191000 

2 

 0 میدل باس

 0 مینی  بوس

 12سال 

 اتوبوس

220919192 

0 

 0 میدل باس

 0 مینی  بوس

 11سال 

 اتوبوس

921011000 

91 

 0 میدل باس

 0 مینی  بوس

 12سال 

 اتوبوس

211122000 

0 

 0 میدل باس

 0 مینی  بوس

 44تهران و حومه در سال  يشرکت واحد اتوبوسران یمنطقه ا تیمشخصات و ضع

 منطقه
تعداد پايانه های اتوبوسراني 

 ی )تعداد (درون شهر

مساحت پايانه 

 اتوبوس)مترمربع(
 تعداد اتوبوس  مقصد( -تعداد خطوط)مبدا

شرکت خصوصي تحت نظارت شرکت 

 واحد اتوبوسراني تهران و حومه)تعداد(

 0 101 2 0 0 9سامانه 

 1 282 8 11911 1 2سامانه 

 1 192 2 11818 91 1سامانه 

 9 181 1 21820 8 2سامانه 

 1 121 1 920281 22 1سامانه 

 9 220 1 98800 1 1سامانه 

 91 9810 19 112998 18 جمع 
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 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
 

 
 49-44های ای مترو درسالعملكردمقايسه

 تغییر درصد 44سال  49سال  47سال  49سال خط عنوان

 برداری شده )کیلومتر( طول  مسیر بهره

9 11 11 11 28 21 

2 21 21 21 21 -2 

1 1 1 91 11 998 

2 22 22 22 21 98 

1 22 22 22 21 2 

1 - - - - 
 

1 - - - - 
 

 ها)عدد(پایانه

9 9 9 9 9 0 

2 2 2 2 2 0 

1 0 0 0 0 
 

2 0 0 0 0 
 

1 9 9 9 9 0 

1 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 
 

 های مجهز به آسانسور)عدد(ایستگاه

9 91 91 91 91 91 

2 1 1 1 99 920 

1 0 0 0 0 
 

2 0 0 0 0 
 

1 9 9 1 1 0 

1 
     

1 
     

 های بهره برداری شده )عدد(ایستگاه

9 21 21 21 21 0 

2 22 22 22 22 0 

1 2 2 1 91 81 

2 91 98 98 29 91 

1 99 99 99 99 0 

1 
     

1 
     

 های مجهز به پله برقیایستگاه

9 21 22 28 28 0 

2 20 20 20 29 1 

1 0 0 1 91 220 

2 92 91 91 22 10 

1 8 8 1 1 0 

1 
     

1 
     

 سفر)میلیون عدد(

9 221 221 219 211 1 

2 298 298 918 209 2 

1 9 9 1 10 211 

2 11 11 911 912 1 

1 18 18 10 11 2 

1 
     

1 
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 49-44های ای مترو درسالعملكردمقايسه
 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  49سال خط نوانع

 قطارها)عدد(

9 11 11 902 992 90 

2 22 22 22 22 0 

1 
     

2 - - 0 
  

1 21 21 22 21 2 

1 
     

1 
     

 واگن ها)عدد(

9 119 119 192 182 90 

2 912 912 912 912 0 

1 
     

 0 - - (2و  9)مشترک با  2
  

1 290 290 222 211 1 

1 
     

1 
     

 حداقل فاصله زمانی عبورقطارها)دقیقه(

9 2.1 2.1 2.1 2.1 0 

2 2 2 2 2 0 

1 21 21 91 91 0 

2 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 
 

 

 49-44های ای مترو درسالعملكردمقايسه
 یردرصد تغی 44سال  49سال  47سال  کلي خط عنوان

 پیشرفت خطوط)درصد(

9 900 0 0 0 
 

 0 0.1 0.2 18 9توسعه شمالی خط 
 

 111.1 2.1 0.1 0.2 11.8 9توسعه جنوبی 

2 900 0 0 0.2 
 

 0 0 0 11 2توسعه شرقی خط 
 

1 12 1.1 91.1 2.8 -10.1 

2 19.1 0.1 9.1 0.2 -11.0 

1 11.8 0 0 0 
 

1 21.2 0.8 1.1 9 -11.1 

1 11.2 0.8 1.1 9.2 -18.1 

 پیشرفت تونل های در حال احداث)متر(

9 
     

 0 0 0 1100 9توسعه شمالی خط 
 

2 
     

 0 0 0 2100 2توسعه شرقی خط 
 

1 28100 1900 1100 0 -900.0 

2 22900 100 0 0 
 

1 
     

1 1200 100 100 9100 910.0 

1 91000 100 2100 2100 -22.1 
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 49-44های بهروری مترو در سالهای شاخص

 درصد تغییر 44سال  49سال  واحد عنوان شاخص

 تاخیر متوسط هر حرکت مسافری

 )کل تاخیرها تقسیم بر کل حرکت های مسافری (
 0 2.19 2.19 ثانیه

 میانگین رضایت مشتری

 )پیمایش مسافران(
 0 11 11 امتیاز

 قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت

 (900ناشی از تجهیزات ناشی از تجهیزات ثابت تقسیم بر متوسط زمان کارکرد تجهیزات ثابت * منهای تاخیرات 9)
 0.9 18.92 18 درصد

 سرویس دهی به موقع

 (900)حرکت های برنامه ریزی شده منهای حرکت های با تاخیر وکنسلی تقسیم بر حرکت های برنامه ریزی شده *
 0.2 11.11 11.02 درصد

 بهره وری قطار

 نسبت تعداد حرکت های انجام شده به روزهای کاری () 
 2 921.11 929 حرکت به روز

 
 )میلیارد ريال( 49-44برآورد هزينه های صرفه جويي شده در متروی تهران و حومه در سال های 

 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  49سال نوع صرفه جويي

 12- 1912 1891 2182 2189 مصرف سوخت

 21 1111 1111 2129 2118 مسافرین اتالف وقت

 911 1181 9111 9289 9229 بهداشت و درمان و نظافت ناشی از آلودگی هوا

 1 2208 2921 1991 2110 استهالک و لوازم یدکی خودرو ها

 1 9111 9110 9221 9988 هزینه خسارت تصادف

 1 912 922 922 991 هزینه تعمیر و نگهداری معابر شهری

 8 21221 29118 92181 92221 وییجمع صرفه ج

 کاهش هزینه صرفه جویی مصرف سوخت به دلیل کاهش جهانی قیمت بنزین است

 

 44سال  در متغیرهای عملكردی و صرفه جويي در مترو

 شاخص

جمع از  خطوط مترو

ابتدای 

بهره 

 برداری
 جمع 2 2 5 4 9 7 9

 1121 191 0 0 11 912 10 209 211 تعداد سفرهای انجام شده)میلیون نفر(

 11282 1121 0 0 2912 9121 219 2112 1221 کیلومتر مسافر جابجا شده)میلیون کیلومتر مسافر(

زمان صرفه جویی شده در وقت مسافرین در هر مسافرت با مترو بر حسب 

 دقیقه)براساس نظرسنجی از مسافران(
19 28 21 21 21 0 0 21 21 

مقدار صرفه جویی در مصرف سوخت 

 یلیون لیتر()م

 1819 291 0 0 10 12 20 11 911 بنزین

 119 20 0 0 1 1 2 1 91 گازوئیل

 9118 221 0 0 20 11 90 18 82 کاهش اتالف وقت مسافرین )میلیون ساعت(

 مقدار کاهش آالینده های هوا 

 )هزار تن(

co-NOX-SO2-PM90-HC 19 11 1 21 12 0 0 911 2911 

CO2 112 212 11 911 222 0 0 9991 99002 
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 شرکت کنترل ترافیک

 

 
 47-44عملكرد شرکت کنترل ترافیک درسال های 

 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  فعالیت واحد مربوطه

 واحد سیگنالینگ

 21 218 112 102 گانه)تقاطع ( 22طراحی تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 

 928 12 21 21 ندار)تقاطع(طراحی تقاطعات مربوط به پروژه چشمکزن به زما

 21- 921 911 21 طراحی تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه )تقاطع(

 تحقیق و توسعه

  - 211 110 تجهیز ناوگان اتوبوسرانی تندرو به سیستم اعالم صوتی)دستگاه(

  - 191 921 طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت تخلف)دستگاه(

 واحد ارتباطات

 1 200 911 910 ساخت فیبر نوری)متر( طراحی عمرانی زیر

 11 200 920 910 طراحی شبکه زیر ساخت فیبر نوری)متر(

 18 200 921 290 طراحی عمرانی و شبکه دوربین پروژه توسعه نظارت تصویری)تقاطع(

واحد نصب و راه 

اندازی دوربین 

 نظارت تصویری

 91 919 920 901 نصب و راه اندازی دوربین نظارت تصویری)تقاطع(

  0 0 901 )عدد(TDPنصب جعبه 

 91 919 920 901 راه اندازی و مونتاژ دوربین نظارت تصویری)دستگاه(

 9211 98800 9919 9012 تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری)دستگاه(

  - 912181 911111 کابل کشی کابل مسی)متر(

 9109 98800 9901 9021 )تقاطع(بازدید و تعمیر دوربین های نظارت تصویری

 12 291 911 82 تعمیر و مونتاژ دوربین و لنز)دستگاه(

 فنی وعمرانی

 11- 20 991 99 هوشمند)تقاطع( عملیات عمرانی نصب چراغ

 19- 911 281 111 عملیات عمرانی تقاطعات  غیر هوشمند)تقاطع(

  - - - اصالح هندسی جهت هوشمند سازی تقاطعات)تقاطع(

 91- 920 921 910 عملیات عمرانی نصب دوربین نظارت تصویری)تقاطع(

 19- 922 191 921 عملیات عمرانی نصب دوربین ثبت تخلف)تقاطع(

  - - 12 )ایستگاه(BRT9عملیات عمرانی تجهیز ایستگاههای مسیر خط 

  - 911 910 عملیات عمرانی گسترش شبکه فیبر نوری)متر(

 مهندسی ترافیک

 988 21 91 22 ب و راه اندازی چراغ راهنمایی زماندار)تقاطع(نص

 2011 211 99 91 نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی چشمکزن)تقاطع(

 900- 0 1 99 نصب و راه اندازی تابلو متغیر خبری)دستگاه(

 10- 11 212 120 نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی سوالر)تقاطع(

 900 8 2 990 )تقاطع(LEDوس تجهیز تقاطع به فان
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 )ساالنه ( 47-44لیست پروژه های شرکت کنترل ترافیک شهر تهران درسال های 
 رییدرصد تغ 44سال  49سال  47سال  عنوان پروژه

 89- 1 91 91 تبدیل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به چراغ های راهنمایی برنامه پذیر)تقاطع(

 11- 11 18 99 مرکزی)تقاطع( توسعه سیستم هوشمند و کنترل

 10- 18 81 11 تجهیزتقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز)دوربین(

 211 90 1 99 و عالئم راهنمائی)تابلو( DMSوVMSنصب تابلو های متغیر 

 1- 19 900 201 توسعه سیستم نظارت تصویری)مرحله دوم()دوربین(

 21- 11 19 12 های خودکارثبت تخلف سرعت)دوربین(نصب و راه اندازی دوربین 

 21 209 911 980 توسعه زیرساخت فیبر نوری)کیلومتر(

 0 9 9 9 استقرار سیستم مکانیزه پایش، برنامه ریزی و کنترل مرکز مدیریت ناوگان اتوبوسرانی)مجموعه(

 0 9 9 9 تکمیل و توسعه مرکز کنترل ترافیک تهران)مجموعه(

 210 11 90 9 مدیریت هوشمند در بزرگراه ها)کیلو متر( اجرای سیستم

 1 281 210 111 نگهداری چراغ های راهنمایی  هوشمند و غیر هوشمند)تقاطع هوشمند(

 0 2111 2119 2211 نگهداری چراغ های راهنمایی  هوشمند و غیر هوشمند)تقاطع غیرهوشمند(

 0 11 11 19 نگهداری تابلوهای متغیر خبری)تابلو(

 92 9288 9912 9012 نگهداری سیستم نظارت تصویری و زیر ساخت فیبر نوری)دوربین(

 20 9120 9920 181 نگهداری سیستم نظارت تصویری و زیر ساخت فیبر نوری)کیلومتر(

 222 9091 191 221 نگهداری سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک و دوربین های ثبت تخلف)دوربین(

 0 1 1 1 تم های هوشمند اتوبوس های تندرو)مجموعه(نگهداری سیس

 0 92 92 8 نگهداری و بهسازی مراکز کنترل ترافیک )مجموعه(

 
 )تجمعي( 47-44مديريت و توسعه سیستم نظارت، کنترل و هدايت ترافیک در سال های 

 درصد تغییر 44سال  49سال  47سال  عنوان

   222     ود و خروج به محدوده طرحور-(معبر)های مکانیزه پالک خوان دوربین

         (کیلومتر) توسعه دسترسی به فیبر نوری جهت نصب دوربین های مکانیزه و پالک خوان

 91 912 912 11 سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز )تقاطع (

 92 9288 9912 9012 سیستم نظارت تصویری )دستگاه دوربین(

 1 281 210 111 مرکزی نصب شده )تقاطع(سیستم کنترل هوشمند 

 29 112 211 989 های ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهی )دستگاه(دوربین 

 20 9120 9920 181 زیرساخت فیبر نوری موجود )کیلومتر(

 0 1 1 1 )پارکینگ( تجهیز به سیستم مدیریت هوشمند تسهیالت پارکینگ

 
 )ساالنه( 49-44هایسیستم نظارت، کنترل و هدايت ترافیک در سال تعداد انواع تخلفات ثبت شده از طريق

 درصد تغییر 44سال  49سال  عنوان

 0 92 92 تعداد مراکز کنترل مکانیزه ترافیک

  922181111  )مورد( ورود به محدوده طرح مجاز

  2221112  )مورد( ورود به محدوده طرح غیرمجاز

 رمجاز به مسیرهای ویژهثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهای غی
 

921020  

 12 298 911 تعداد معابر فعال

  22222  متوسط تخلف سرعت غیر مجاز در شبانه روز )مورد(

 21 21119 11021 )فقره( تعداد تصادفات منجر به خسارت

 22 29221 91201 )فقره( تعداد تصادفات منجر به جرح

 91 912 910 )فقره( تعداد تصادفات منجر به فوت در محل
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 تجمعي( -)موجود در کل شهر47-44تجهیزات چراغهای راهنمائي و دوربین های نظارت تصويری در سطح شهر تهران سال های 

شهرداری 

 منطقه

کنترل هوشمندمرکزی 

 )تقاطع(

چراغ زمان ثابت 

 )تقاطع(*
 چراغ چشمكزن)تقاطع(

دوربین نظارت 

 تصويری)تقاطع(

دوربین مكانیزه پالک 

 ر(خوان)معب

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

9 91 22 21 91 8 1 211 210 219 902 992 928 
   

2 19 12 11 21 11 11 211 182 201 19 11 991 
   

1 22 21 21 8 1 2 218 211 212 81 19 990 
   

2 11 19 11 21 11 21 100 100 199 11 82 10 
   

1 21 11 11 20 90 90 222 212 210 81 18 11 
   

1 11 11 11 21 22 20 922 921 910 902 991 912 19 19 10 

1 11 11 11 99 8 8 910 918 919 12 11 10 11 11 10 

8 91 21 21 21 91 91 920 929 899 22 11 22 
   

1 1 1 99 91 91 92 921 912 910 21 19 29 
   

90 21 21 21 21 21 22 11 11 18 91 91 19 
   

99 22 21 21 22 29 91 921 911 919 21 21 12 19 82 10 

92 98 91 98 21 22 29 80 88 12 22 21 11 12 12 12 

91 8 1 1 1 1 1 910 911 911 82 82 12 
   

92 90 92 92 92 90 1 911 912 911 22 21 29 
   

91 90 92 98 92 90 1 211 281 210 22 22 11 
   

91 1 1 1 99 90 1 991 998 998 20 20 21 
   

91 2 2 2 99 99 90 11 11 11 1 1 91 
   

98 1 1 90 99 1 1 291 229 212 92 21 28 
   

91 9 1 1 91 91 99 220 211 298 21 28 21 
   

20 2 2 2 8 8 1 919 911 911 22 21 11 
   

29 1 1 99 98 91 92 912 911 981 91 22 12 
   

22 1 92 91 98 8 1 911 911 981 99 91 22 
   

 222 220 221 9288 9919 9012 2111 2220 1111 282 119 299 281 228 112 جمع

 است دهیگرد یهوشمند و کنترل مرکز ستمیبه تقاطع هوشمند و متصل به س لیاست تبد دهیگرد یکه جمع آور یتقاطعات زمان ثابت*

 

 44در سال  کیصد سطح داخل محدوده طرح ترافدر
 طرح اصلي  طرح زوج و فرد محدوده  طرح اصلي  طرح زوج و فرد محدوده 

 12 92 92منطقه      9منطقه 

   90 91منطقه      2منطقه 

   21 92منطقه    2 1منطقه 

   2 91منطقه    21 2منطقه 

   91 91منطقه      1منطقه 

     91نطقه م 10 21 1منطقه 

     98منطقه  10 22 1منطقه 

     91منطقه    9 8منطقه 

     20منطقه      1منطقه 

     29منطقه      90منطقه 

     22منطقه  10 11 99منطقه 

 222 911 جمع 
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 شرکت کنترل کیفیت هوا 

 
 

 ) برحسب تعداد روز ( 24-44هایدر سال (AQI)نظر شاخص کیفیت هوا  ار تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران

 سالم پاک عنوان
 ناسالم 

 برای گروه حساس
 خطرناک بسیار ناسالم ناسالم

9182 21 211 81 1 0 0 

9181 11 212 11 0 0 0 

9181 22 128 91 0 0 0 

9181 91 211 11 2 9 0 

9188 12 219 11 2 9 9 

9181 92 221 11 22 9 0 

9110 1 922 208 1 1 0 

9119 1 291 912 92 9 0 

9112 1 202 928 92 0 0 

9111 91 211 992 2 0 0 

9112 29 211 901 1 9 0 

 
 ( انواع آالينده ها) برحسب  29-44هایدر سالتعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران 

 عنوان
منواکسید کربن 

(CO) 

 ازن

(O9) 

 دی اکسید نیتروژن

(NO7) 

 دی اکسید گوگرد

(SO7) 

 میكرون 92ر از کمتمعلقذرات

(PM 92) 

 میكرون 7.5کمتر از معلقذرات

(PM 7.5) 

9189 911 0 0 0 99 - 

9182 911 0 0 0 99 - 

9181 81 0 0 0 1 - 

9182 81 0 0 0 1 - 

9181 12 0 0 0 1 - 

9181 1 0 0 0 90 - 

9181 1 92 0 0 21 - 

9188 2 91 0 0 22 - 

9181 2 8 91 0 29 82 

9110 0 0 0 0 92 298 

9119 0 0 0 0 90 921 

9112 0 0 0 0 90 910 

9111 0 0 0 0 1 991 

9112 0 0 0 0 99 999 

 
 44در سال  بیشینه، کمینه و میانگین غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسي بررسي شده

 عنوان
PM92  

 )میكرو گرم بر متر مكعب(

Pm7.5  

 )میكرو گرم بر متر مكعب(

 رطوبت نسبي

 )درصد(

 سرعت باد 

 )متر برثانیه( 

 عمق میدان ديد

 )کیلومتر(

 دما 

 گراد()درجه سانتي

 18 90 8 12 218 111 بیشینه

 91 9.1 0.1 1 98.1 21 کمینه

 10 8.2 1.1 29 11.1 921.2 میانگین
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 44میانگین ساالنه آالينده های هوا به تفكیک ايستگاه های سنجش آلودگي شرکت کنترل کیفیت هوا در سال 

 آالينده
 حد استاندارد 

 ساالنه آالينده

 اقدسیه 

 9منطقه  

 پارک رز

 77منطقه  

 پونک

 5منطقه 

 پیروزی 

 99منطقه  

 دانشگاه تربیت مدرس

 2منطقه 

 ستاد بحران

 2منطقه 

O1 (ppb) - 
     

29.1 

CO (ppm) - 2.1 2.9 2.1 9.1 2.1 2.1 

NO2 (ppb) 29 11.2 
 

12.1 11.1 22.8 91.0 

PM2.1 (ug/m1) 90 21.2 21.1 29.2 
 

21.1 11.8 

PM90 (ug/m1) 20 11.2 10.0 11.9 12.8 10.1 18.0 

SO2 (ppb) 1 
   

90.2 90.1 91.1 

 

 ندهيآال
 آبادشاد

 92منطقه

 شريفدانشگاه

 7منطقه  

 شهرری

 72منطقه

 شهرداری

 7منطقه 

 شهرداری

 4منطقه 

 شهرداری

 99منطقه 

 شهرداری

 92منطقه 

 شهرداری

 94ه منطق

 گلبرگ

 2منطقه

 فتحمیدان

 4منطقه 

O1 (ppb)  22.2 
  

98.2 91.0 
  

28.1 
 

CO (ppm) 9.1 
 

2.1 2.9 2.1 1.9 1.2 1.2 9.1 2.2 

NO2 (ppb) 21.8 91.1 28.9 912.1 18.2 81.0 
 

18.2 21.9 19.0 

PM2.1 (ug/m1) 10.1 18.1 11.9 21.1 28.1 19.1 
  

21.0 
 

PM90 (ug/m1) 901.2 11.0 11.1 11.2 
   

12.1 81.1 990.0 

SO2 (ppb) 91.2 90.1 
  

91.1 91.1 20.9 
 

22.8 91.1 

 

 47-44عملكرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های

 AQIشاخص 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 1 0 9 0 2 پاک

 202 10 22 12 12 سالم

 910 11 21 11 91 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 91 1 1 0 1 پاک

 211 21 21 11 11 سالم

 991 20 11 12 1 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 29 1 2 0 90 پاک

 211 21 11 11 12 سالم

 901 11 12 98 20 ناسالم برای گروه حساس

 1 2 9 9 9 ناسالم

 9 0 0 9 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 (PM92میكرون ) 92ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 11 91 91 0 18 پاک

 282 11 11 10 12 سالم

 90 0 1 1 9 لمناسا

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 991 12 21 1 11 پاک

 220 11 12 81 11 سالم

 1 9 2 1 9 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 991 12 11 92 22 پاک

 211 11 11 11 21 سالم

 1 2 0 2 1 رای گروه حساسناسالم ب

 9 0 0 9 0 ناسالم

 9 0 0 9 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 47-44عملكرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های

 (COمنواکسید کربن  )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 191 89 11 11 11 پاک

 21 8 29 91 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 218 12 10 19 11 پاک

 11 91 10 22 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 121 18 11 81 19 پاک

 18 99 29 2 2 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم برای گروه حساس

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 (NO7دی اکسید نیتروژن )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 922 91 91 11 11 پاک

 229 11 11 10 10 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 81 1 91 99 21 پاک

 282 80 11 82 21 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 11 90 21 1 21 پاک

 102 11 11 88 18 سالم

 0 0 0 0 0 برای گروه حساسناسالم 

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 نباشد در محاسبات شاخص لحاظ نمی شود.  200تذکر: بر اساس استاندارد تا زمانیکه شاخص کیفیت هوا به لحاظ آالینده  دی اکسید تیتروژن فراتر از عدد 

 

 47-49هوا براساس تعداد روزهای آلوده در سال های عملكرد مقايسه ای آلودگي 

 (O9ازن    )

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 191 81 88 11 82 پاک

 21 0 2 11 99 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 119 81 10 81 11 پاک

 2 0 0 2 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 121 81 81 18 19 پاک

 18 0 9 11 2 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم برای گروه حساس

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 (SO7اکسید گوگرد )دی 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 111 81 10 11 11 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 111 81 10 11 11 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 111 81 10 11 11 پاک

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم برای گروه حساس

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 47-44ده در سال هایعملكرد مقايسه ای آلودگي هوا براساس تعداد روزهای آلو
 (PM7.5میكرون ) 7.5ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

12 

تعداد روزها
 

 2 0 9 0 1 پاک

 209 10 22 12 11 سالم

 910 11 21 11 91 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

11 

تعداد روزها
 

 91 1 1 0 1 پاک

 211 21 21 11 11 سالم

 991 20 11 12 1 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

12 

تعداد روزها
 

 29 1 2 0 90 پاک

 211 21 11 11 12 سالم

 901 11 12 91 20 ناسالم برای گروه حساس

 1 2 9 9 9 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسیار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 44ايستگاه های فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگي هوا و آلودگي صوتي در شهر تهران سال 

 منطقه

 تعداد

ايستگاه 

 هواآلودگي

 محل ايستگاه سنجش آلودگي صوتي هوامحل نمايشگر آلودگي

ديوارصوتي 

 موجود

 )مترمربع(

میانگین آلودگي صوتي در 

روز مناطق مسكوني 

 )دسیبل( حاشیه بزرگراه

 میدان تجریش اول خ فنا خسرو 9 9
میدان نوبنیاد، خ شهید لنگری،  / ابتدای سنا خسرو -میدان تجریش 

 هواشناسی
21011.1 11.9 

 ضلع شمال غربی میدان صنعت 9 2

خ سازمان آب نرسیده به اشرفی  /ضلع شمال غربی میدان صنعت 

 /غربی  91نبش خ -م بلوار شهرداری -بین کاج و سرو/ اصفهانی 

 تقاطع بزرگراه حکیم و شیخ فضل اهلل، وزارت تحقیقات و مسکن

99111 11.2 

1 
  

 18.1 - ساختمان مطالعات جامع -میرداماد 

 ضلع غربی چهار راه سید الشهداء 9 2
/ فلکه دوم تهرانپارس، ضلع غربی  2خ هنگام محوطه شهرداری منطقه 

 چهار راه سید الشهدا
1122 10.1 

 ن شهرانمیدا 9 1

میدان شهر زیبا  /میدان پونک، خ عدل، پارک ترافیک  /میدان شهران 

به طرف جاده کن، خ شهدای کن، خ احمد کاشانی، شمال اتوبان همت، 

 2، ناحیه 1شهرداری منطقه 

9182 10.1 

1 
  

 18.1 2218 خ گمنام، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران

1 
  

 19.1 - 1م  1ناحیه خ شیخ صفی، نبش اجاره دار، 

 میدان هالل احمر نبش خ گلستان 9 8
م هالل احمر، نبش خ  /شرقی فرهنگسرا  12خ گلبرگ، خ دردشت، خ

 گلستان
- 11.2 

1 
  

 11.9 - میدان فتح، ستاد مدیریت بحران

 11 - سه راه آذری لچکی سه راه آذری 9 90

 ضلع غربی میدان راه آهن 9 99
، ناحیه 99ن جمهوری شهرداری،شهرداری منطقه خ نواب، باالتر از میدا

1 
- 11.1 

 ضلع جنوب غربی میدان خراسان 9 92
ضلع غربی میدان  / تقاطع خ انقالب و حافظ، ساختمان مترو تهران

 92ضلع شرقی میدان امام خمینی، مرکز ستاد بحران منطقه  /خراسان 
- 12.9 

 12 - یروی هوایی )امامت(سی متری ن سیمتری نیروی هوایی تقاطع امامت 9 91

 12.2 - بزرگراه بسیج ائمه اطهار / 1اتوبان محالتی، خ نبرد، خ میثم، ناحیه  بزرگراه بسیج ابتدای خ ائمه اطهار 9 92

 11.9 - 91جنب ترمینال خاوران، شهرداری منطقه  ابتدای جاده خاوران جنب پاسگاه 9 91

 میدان بهمن اول خ دشت آزادگان 9 91
و  91محدوده منطقه  ،خ شهید رجایی، میدان بهشت /بهمن میدان 

20 
9119 11 

 ضلع شرقی میدان بهاران 9 91
خ ابوذر، شهرداری / جاده ساوه، مقابل ضلع شمال شرقی میدان بهاران 

 91منطقه 
- 18.1 

 ضلع شمالی میدان الغدیر 9 98
ولیعصر، بزرگراه آیت ا... سعیدی، بعد از پل  /ضلع غربی میدان الغدیر 

 98شهرداری منطقه 
- 12 

91 
  

 11.1 - ندارد

 12 9119 20و 91محدوده منطقه  ، ضلع جنوبی میدان نماز ضلع جنوب میدان نماز 9 20

 ضلع شمال غربی میدان اصلی تهرانسر 9 29
 /خ گلها، ساختمان نهضت سواد آموزی  /ضلع شمالی میدان تهرانسر 

 ناسیتهرانسر، بلوار یاس، سازمان هواش
9112 11 

22 2 
ضلع جنوب غربی میدان المپیک/ بلوار 

 آزادی سه راه استادیوم آزادی
 11.1 2109 میدان المپیک / انتهای اتوبان حکیم، پارک رز

 98 جمع
  

11288 
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 44وضعیت استقرار ايستگاه های سنجش آلودگي هوا در شهر تهران ) متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا( در سال 

 
 ی شاخص کیفیت هواقاط شكست آاليندگي در محاسبهن

طبقه بندی 

 کیفیت هوا
AQI 

 نقاط شکست

NO2(ppm) 

 ساعته 9

SO2(ppm) 

 ساعته 22
CO(ppm) 

 ساعته 9

PM90 

(µg/M1) 

 ساعته 22

PM2.1(µg/M1)  

 ساعته 22

O1(ppm) 

 ساعته 9

O1 (ppm) 

 ساعته8

 0.011-0 - 91.2-0.0 12-0 2.2-0.0 0.012-0 0.011-0 10-0 پاک

 0.011-0.010 - 11.0-91.1 912-11 1.2-2.1 0.922-0.011 0.9-0.012 900-19 سالم 

ناسالم برای 

های گروه

 حساس

909-910 0.909-0.110 0.921-0.222 1.1-92.2 911-212 11.9-11.2 0.921-0.912 0.011-0.011 

 0.991-0.011 0.202-0.911 910.2-11.1 112-211 91.2-92.1 0.102-0.221 0.120-0.119 200-919 ناسالم 

بسیار 

 ناسالم
209-100 0.11-9.22 0.101-0.102 91.1-10.2 111-222 910.1-9210.2 0.201-0.202 0.991-0.112 

 خطرناک
109-200 

209-100 

9.21-9.12 

9.11-2.02 

0.101-0.802 

0.801-9.002 

10.1-20.2 

20.1-10.2 

221-102 

101-102 

210.1-110.2 

110.1-100.2 

0.201-0.102 

0.101-0.102 
() 

 
 44حدود استاندارد مورد استفاده برای آالينده های معیار در سال 

 بازه زماني حد استاندارد  آالينده

 (COمنواکسید کربن )
1،2(ppm) هشت ساعته 

11(ppm) ساعتهیک 

 (NO2نیتروژن )اکسیددی 
900(ppb) )روزانه )ماکزیمم ساعتی 

29(ppb) النهسا 

 (O1ازن )
922(ppb) )روزانه )ماکزیمم ساعتی 

11(ppb) ساعتههشت 

 (PMذرات معلق )

(PM2.1) 
                 11(µg/M1)  روزانه 

                 90(µg/M1) ساالنه 

(PM90) 
               912(µg/M1) روزانه 

                20(µg/M1) ساالنه 

 (SO2)گوگرداکسیددی
922(ppb) روزانه 

1(ppb) ساالنه 

 ( dBA)  حدود استاندارد آلودگی صوتی
 11مسکونی روز 

 21شب 
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 ستاد مرکزی معاينه فني خودروها 
 

 
 44عملكرد ستاد مرکزی معاينه فني خودروهای  تهران درسال 

 مراجعات اول کل مراجعات مراکز معاينه نوع مراجعه
مراجعات 

 مجدد

جعه قبولي مرا

 اول

قبولي مراجعه 

 مجدد
 تنظیم موتور

بازديد 

خودروهای 

 فرسوده شده

معاينه فني 

 موتورسیكلت

ک
ت سب

مراجعا
 

 0 92 9112 91211 82811 91820 909281 991901 بیهقی

 921 1 9119 91121 11180 20111 11198 12281 سراج

 11 2 1911 1221 10801 92218 21218 11111 الغدیر

 91 0 9921 1109 21121 8112 12122 29211 شکوفه

 28 0 9280 90021 10811 92121 12181 11192 نیایش

 11 8 9128 92201 18211 92102 12212 81112 آبشناسان

 0 0 121 90011 91219 91812 28111 22811 چمران

 0 0 0 8919 21112 90882 11820 28122 دماوند

 0 0 0 2101 20122 2112 21119 10121 ابوذر

 0 0 0 1218 91191 90821 21112 18181 خاوران

نمایندگی ایران 

 1012خودرو 
211 211 20 291 98 0 0 0 

 0 0 0 - - - - - 999سایپا

 0 1 2 2210 91218 2811 29121 21192 امام رضا )ع(

 0 0 0 91 211 91 210 211 ایرتویا

مجموع 

 مراجعات سبک
111112 112891 912121 111811 908199 99128 10 219 

ن
ت سنگی

مراجعا
 

خلیج فارس 

)خودروهای 

 سنگین(

1221 2122 801 9192 211 0 0 0 

 0 0 0 11 922 18 111 291 پایانه غرب

 0 0 0 9921 1181 9112 1018 1112 بسیج

 0 0 0 - - - - - بعثت

 0 0 0 219 9211 181 9821 2191 جنت آباد

مجموع 

مراجعات 

 نسنگی

91019 1881 1201 1118 9191 0 0 0 

 0 0 0 990228 202881 911119 122102 118111 مجموع مراجعات سبک و سنگین

 
 47-44آمار خطوط مكانیزه معاينه فني در سال های 

 44سال  49سال  47سال واحد شاخص 
درصد 

 تغییرات

 0 20 20 20 دادتع خطوط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک سواری تحت بهره برداری

 1 1 1 تعداد خطوط مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین )اتوبوس(تحت بهره برداری
0 

 0 90 90 90 تعداد خطوط مکانیزه معاینه فنی موتور سیکلت تحت بهره برداری
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 معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک

 
 42-44شاخص های حمل ونقل عمومي )مد سفر ( درسال های

 44سال  49سال  47سال  49سال 42سال انعنو موضوع
 درصد

 تغییر

ی
ی درون شهر

ل سفرها
ک

 

 2 98.1 98 91.1 91.2 91 تعداد سفر های روزانه درون شهری)میلیون سفر روزانه(

 0.2 21.2 21.9 21.2 21.1 21.1 میانگین کل سرعت سفر روزانه درون شهری )کیلو متر در ساعت(

 0.0 21 21 21 21.1 21.9 ی )دقیقه (متوسط زمان یک سفر درون شهر

 0.1 19 10.1 10.9 19.9 19.9 متوسط زمان تاخیر به زمان سفر )درصد(

 9.1 10.9 21.1 21.8 28.1 28.1 متوسط شبکه کند و بحرانی )درصد(

ی
ل عموم

ل و نق
حم

 

 تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی ونیمه عمومی روزانه درون شهری

 )میلیون سفر(
1.1 1.1 1.1 90.1 99 2.8 

 2.1- 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 متوسط زمان سفر با وسایل حمل و نقل عمومی در هر کیلومتر

 9.1 21.8 21.1 22 21.1 21.2 متوسط سرعت جابه جایی در حمل ونقل عمومی )کیلومتردر ساعت (

 0.1- 92.1 91 92.1 91 91.1 متوسط زمان سفر با وسایل حمل ونقل عمومی )دقیقه(

   - - - - - میانگین زمان توقف وسایل نقلیه در هر سفر شهری )دقیقه در کیلومتر(

   - 29.1 29.1 92.1 91.9 سهم حمل و نقل عمومی از اعتبارات شهرداری )درصد(

 1.9 10 18.2 11.9 12.1 12.1 سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری )درصد(

 1.8 98 91.2 91.8 92.8 90 و ( در سفرهای درون شهری )درصد(سهم حمل و نقل ریلی ) متر

 0.0 91 91 91 91.1 22 سهم حمل و نقل با اتوبوس در سفرهای درون شهری )درصد(

 0.1 22 29.8 22.1 21.9 29.1 سهم حمل و نقل با تاکسی و آژانس در سفرهای درون شهری )درصد(

 0.0 9 9 9 9 9 رون شهری )درصد(سهم حمل و نقل با مینی بوس در سفرهای د

ی 
ص

شخ
و دوچرخه

 

 21.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 سهم استفاده از دوچرخه از کل سفرهای درون شهری )درصد(
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 47-44اهداف کمي برنامه پنج ساله و عملكرد بخش حمل و نقل در سال های 

 عنوان
هدف برنامه پنج 

 ساله

سال 

47 

سال 

49 

سال 

44 

درصد 

 تغییر

 مترو

 1.8 98 91.2 91.8 1.1 سهم قطار شهری از سفر درون شهری )درصد(

 91.8 911 912 912 921 طول شبکه مترو)بهره برداری شده()کیلومتر(

 اتوبوس

 0.0 20 20 20 22 سهم اتوبوس و مینی بوس از سفر درون شهری )درصد(

 91.1- 9810 2122 2111 1801 تعداد ناوگان بخش عمومی اتوبوس رانی )دستگاه(

 1.1 2211 2909 2011 1902 تعداد ناوگان بخش خصوصی اتوبوس رانی )دستگاه(

 1.1- 9019 9990 9922 2222 تعداد ناوگان مینی بوس )دستگاه(

 0.0 912 912 918 911 طول خطوط سامانه تند رو)کیلومتر(

 0.0 90 90 1 1 تعداد خطوط سامانه تندرو)خط(

 902.9 900 21 21 21 سیستم پایش و زمانبندی سفر )درصد(سطح پوشش خطوط دارای 

 0.1 22 29.8 22.1 22 سهم تاکسی از سفرهای درون شهری )درصد( تاکسی

شخصی و 

 دوچرخه

 21.0 0.1 0.2 0.2 0.2 سهم استفاده از دوچرخه از کل سفرهای درون شهری )درصد(

 0.0 229 229 229 291 طول مسیرهای شبکه دوچرخه )کیلومتر(

 سهم استفاده از خودروهای شخصی)درصد(
 

11 11 12.1 -2.2 
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 44تولید سفر و جذب سفر و تراکم جمعیت ساکن در شهر تهران سال 

 منطقه
 تراکم

 )نفر در هكتار(
 جذب سفر تولید سفر

 نرخ تولید

 سفر ساکنین 

 نرخ جذب 

 سفرساکنین

9 11 101019 211122 9.91 9.01 

2 911 112111 110009 9.01 0.10 

1 991 222208 112981 9.12 9.19 

2 912 121212 182121 0.11 0.12 

1 911 829801 111802 9.00 0.18 

1 990 228202 119112 9.81 2.01 

1 292 110910 222812 9.92 9.19 

8 101 208912 212111 0.18 0.10 

1 81 911921 221228 9.01 9.20 

90 221 102111 291011 0.81 0.12 

99 210 129211 221011 9.92 9.21 

92 911 291110 9012100 9.11 2.00 

91 229 211111 201011 0.11 0.11 

92 210 212111 101111 0.88 0.18 

91 202 181181 228181 0.81 0.12 

91 911 221111 211122 0.82 0.80 

91 211 911119 981111 0.82 0.18 

98 901 122181 120001 0.82 0.18 

91 919 292112 912188 0.11 0.12 

20 912 120109 120012 0.81 0.81 

29 19 911199 911111 0.11 9.01 

22 10 911012 82110 0.89 0.29 

 0.22 0.11 11111 912812 91 حاشیه جنوبی

 9.00 9.00 1021108 1021101 999 جمع
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 44ساللیست پروژه های معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک  در

 عنوان پروژه رديف
 حجم فعالیت )واحد( واقعي

هزينه انجام 

 شده
درصد 

پیشرفت 

 )هزار ريال( ساعت -نفر هزار ريال تاريخ پايان تاريخ شروع فیزيكي

9 
جمع آوری آمار و بررسی تردد انواع وسایل 

 نقلیه
11/01/21 11/01/21 880000 - 118110 81 

2 
احداث انبار مطالعات ارزیابی و مکانیابی 

 مشترک )پارک تجاری( در بازار تهران
11/90/91 12/01/19 9110000 - 9110000 900 

1 
خدمات مشاور مادر در اجرای پروژه خط 

 سفید
12/02/02 12/01/22 880000 - 122110 900 

2 
 9ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/91 12/08/10 880000 - 819111 900 

1 
 1ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/01/01 880000 - 811181 900 

1 
 2ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/21 12/01/10 880000 - 819122 900 

1 
 1ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/09/21 880000 - 880000 900 

8 
 1ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/09/98 880000 - 880000 900 

1 
 1ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/01/90 880000 - 880000 900 

90 
 8ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/09/21 880000 - 810118 900 

99 
 90ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/92 12/90/92 880000 - 821119 900 

92 
 99ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/01/91 880000 - 880000 900 

91 
 92ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/92 12/09/91 880000 - 880000 900 

92 
 91ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/01/19 880000 - 891110 900 

91 
 92ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/02/19 880000 - 811809 900 

91 
 91ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/09/98 880000 - 880،000 900 

91 
 91ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/20 12/01/19 880000 - 820901 900 

98 
 98ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/98 12/01/19 880000 - 811111 900 

91 
 20ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 داریشهر
11/92/91 12/90/91 880000 - 821121 900 

20 
 29ارائه طرح اجرای پروژه خط سفید منطقه 

 شهرداری
11/92/20 12/01/19 880000 - 281011 900 

29 
انجام نظارت های قبل، حین و پس از اجرای 

 خط کشی
12/01/22 11/01/22 90000000 - 90000000 900 

22 
ها و تجهیزات انجام پژوهش در زمینه خط کشی 

 ترافیکی
12/01/29 11/01/29 1000000 - 1000000 900 

21 
مطالعات تدوین برنامه ساماندهی حمل و نقل 

 تهران 92و ترافیک منطقه 
12/90/09 11/92/21 880000 - 880000 900 
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 ادامه-44لیست پروژه های معاونت مطالعات حمل و نقل ترافیک درسال

 عنوان پروژه فيرد
 فعالیت )واحد( حجم واقعي

هزينه انجام 

 شده

درصد 

پیشرفت 

 )هزار ريال( ساعت -نفر هزار ريال تاريخ پايان تاريخ شروع فیزيكي

22 
بررسی مطالعات به روز رسانی ضوابط 

 ترافیکی واحدهای صنفی ترافیک ساز
0108/12 01/02/11 111200 - 111220 10 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12منطقه یک شهرداری تهران در سال 
22/01/12 22/01/11 1921000 - 1922112 900 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  2منطقه 
02/01/12 02/01/11 2000000 - 211282 21 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  1منطقه 
92/01/12 92/02/11 2800000 - 2110011 900 

28 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  2منطقه 
21/01/12 21/02/11 2000000 - 1111110 900 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  1منطقه 
21/01/12 21/02/11 1100000 - 1211921 900 

10 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  1منطقه 
22/01/12 22/02/11 1222100 - 1211121 900 

19 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  1منطقه 
21/01/12 21/02/11 2200000 - 9120299 900 

12 
ز خدمات مهندسان مشاور در سطح استفاده ا

 12شهرداری تهران در سال  8منطقه 
01/01/12 01/01/11 1800000 - 1291181 900 

11 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  1منطقه 
21/01/12 21/01/11 9100000 - 9922221 900 

12 
 استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح

 12شهرداری تهران در سال  90منطقه 
91/01/12 91/02/11 9100000 - 9118112 900 

11 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  99منطقه 
09/01/12 09/01/11 2220000 - 2298812 900 

11 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12سال  شهرداری تهران در 92منطقه 
08/01/12 19/01/11 9221100 - 112211 11 

11 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  91منطقه 
21/01/12 21/92/11 9100000 - 211128 28 

18 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  92منطقه 
21/01/12 21/02/11 2000000 - 0 0 

11 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  91منطقه 
92/01/12 92/02/11 1000000 - 2110121 900 

20 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  91منطقه 
01/01/12 01/01/11 2800000 - 2191112 900 

29 
دمات مهندسان مشاور در سطح استفاده از خ

 12شهرداری تهران در سال  91منطقه 
99/08/12 99/01/11 9100000 - 199121 12 

22 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  98منطقه 
92/01/12 92/02/11 2800000 - 2891011 900 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  91طقه من
92/01/12 92/02/11 2100000 - 2221191 10 

22 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  20منطقه 
21/01/12 21/02/11 2100000 - 9118111 900 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12 شهرداری تهران در سال 29منطقه 
21/01/12 21/01/11 9100000 - 9111222 900 

21 
استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح 

 12شهرداری تهران در سال  22منطقه 
22/01/12 22/02/11 9100000 - 0 0 

21 
استفاده از خدمات مهندسین مشاور در مطالعات 

 موردی سیستم تاکسیرانی شهر تهران
22/01/12 22/01/11 2000000 - 9012112121 12 
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 سبز شهرتهران یسازمان پاركها وفضا
 

 

 جنگلی درون شهری( احداث شده به تفكیك مناطق  یبوستانهاتعداد ومساحت پاركهای عمومی)با احتساب 

 )مساحت به مترمربع( 43-49هایدرسال

 منطقه

 درصد تغییر 49سال  43سال

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 191 2162619 199 8195918 1 292 

2 212 2826289 211 2899288 1 1 

 11- 2- 1611199 96 1285292 98 و عباس آباد 1

9 298 19159588 252 19221821 2 1 

5 211 2986689 215 1129511 2 1 

6 66 229692 66 281811 1 1 

2 58 229812 59 229221 2 1 

8 89 162991 85 158119 1 -1 

9 25 128116 25 128116 1 1 

11 95 295156 96 296118 2 1 

11 29 519211 11 526251 2 2 

12 61 619251 61 611129 1 1 

11 69 618126 69 618126 1 1 

19 86 912216 86 915966 1 1 

15 121 5181292 111 5158159 2 2 

16 56 1281218 56 1288161 1 1 

12 61 955891 66 961121 5 1 

18 85 1961891 88 2211989 9 12 

19 61 1195988 65 1919591 1 1 

21 151 1628811 158 1211162 1 1 

21 51 1988119 59 1991191 2 1 

22 62 5196112 68 5191611 1 1 

 1- 11- 119995 2 112591 11 بهشت زهرا

 11 2 56126819 2169 99528915 2111 جمع
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 های عمومی شهر تهران بانضمام بوستانهای جنگلی درون شهری به تفكیك مناطق و مساحتآمار بوستان 

 )مساحت به مترمربع(49تاپایان سال 

 منطقه

 جمع  211111بیش از  211111تا  21111از  21111تا  0111از  0111تا  2111از  2111كمتر از 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 92 22189 85 221995 11 221919 16 282828 6 6891262 199 8195918 

2 9 6912 99 269111 51 191619 95 811982 5 1921992 211 2899288 

 1611199 96 916191 9 911996 18 122512 18 111291 99 9119 12 وعباس آباد 1

9 52 11951 122 291282 99 111182 29 618111 5 12961969 252 19211821 

5 11 5111 81 219116 92 112996 61 1991522 9 1112928 215 1129511 

6 19 11992 25 62881 11 86591 2 166292 2 951518 66 281811 

2 21 12121 28 61912 9 29291 6 126892     59 229221 

8 11 18918 19 92851 9 66916 2 129912     85 158119 

9 8 1622 9 19151 2 19125 6 191289     25 128116 

11 15 8812 15 19119 6 99129 11 159198     96 296118 

11 6 1815 11 29165 5 19581 6 118511 1 151111 11 526251 

12 11 12125 11 29551 9 25191 9 289125 1 298981 61 611129 

11 11 9921 19 95896 19 91519 21 966111     69 618126 

19 9 5998 19 86182 21 118161 21 215518     86 915966 

15 11 2262 96 129919 29 159189 92 1222299 2 1589221 111 5158159 

16     19 96291 19 92151 26 819212 1 891959 56 1288161 

12 9 5851 19 89958 12 22629 11 288181     66 961121 

18 2 996 21 68112 15 119922 99 1112568 9 1119896 88 2211989 

19 2 1688 21 58158 6 99862 12 1116221 5 2121652 65 1919591 

21 9 1218 28 122161 19 211952 91 958285 2 161621 158 1211162 

21 2 1211 11 21291 12 119186 21 626212 2 626521 59 1991191 

22 1 221 12 96268 11 91921 12 119618 5 9891586 68 5191611 

 119995 2     112211 9         1285 1 بهشت زهرا)س(

 56126819 2169 12962212 56 12912512 525 2296912 911 2258218 822 186995 111 جمع
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 )مساحت به مترمربع( 49فضای سبز درون شهری مناطق شهرداری تهران تاپایان سال مساحت 

 جمع كل داخل محدوده نیادیم وژیرف قطعات ریوسا  یلچك یجنگلكار یدرختكار یعموم یبوستان ها منطقه

1 8195918 1528815 2181199 111115 252929 51112 19118928 

2 2899288 9199255 9815669 1991865 112819 19626 19128162 

 5192892 11151 115562 181922 1288222 1811692 1611199 و عباس آباد1

9 19221821 1196296 611599 1258111 911819 18812 19918815 

5 1129511 1181511 1919158 1851891 969219 61691 12996151 

6 281811 1612111 199919 159186 28121 29128 1181111 

2 229221 696522 1229 212121 21258 21126 1251528 

8 158119 1112211 51611 92111 18285 199159 1212169 

9 128116 121952 1911111 111261 61115 221282 2821198 

11 296118 911625 252 128289 11129 622 289991 

11 526251 652212 221962 11692 2521 15196 1916219 

12 611129 615998 
 

161918 1911 29151 1912211 

11 618126 1166511 529292 521251 192699 21156 1192692 

19 915966 1982666 689551 968921 299989 12958 1899151 

15 5158159 921919 2126992 1162529 259881 11591 11919816 

16 1288161 122159 292118 518828 99286 81512 1196911 

12 961121 262169 56911 29522 91869 9152 912998 

18 2211989 2119519 811182 211919 192211 29861 5929181 

19 1919591 1162891 225119 1661261 261121 9291 6661112 

21 1211162 1159911 2116192 859512 212212 91221 6199282 

21 1991191 2918926 1118112 918191 926211 11812 6915992 

22 5191611 1168811 959119 1199961 159282 21656 9189998 

 225111 119995 بهشت زهرا)س(
 

21511 92819 11218 526199 

 سازمان پایانه ها
  

181921 12611 15811 211 211521 

 115591861 991621 5115125 15122912 29919211 19181881 56126819 جمع
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 مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران 

 مربع( )مساحت به متر49تا پایان سال 

 منطقه
بوستان های 

 عمومی
 درختكاری

 جنگلكاری

داخل  

 محدوده

 جنگلكاری

كمربند  

 سبز

لچكی وسایر 

 قطعات
 جمع كل میادین رفیوژ

1 8195918 1528815 2181199 25295121 111115 252929 51112 91151998 

2 2899288 9199255 9815669 2826121 1991865 112819 19626 12159182 

 1288222 1811692 1611199 وعباس آباد 1
 

181922 115562 11151 5192892 

9 19221821 1196296 611599 61292955 1258111 911819 18812 81186221 

5 1129511 1181511 1919158 91118229 1851891 969219 61691 52289925 

6 281811 1612111 199919 
 

159186 28121 29128 1181111 

2 229221 696522 1229 
 

212121 21258 21126 1251528 

8 158119 1112211 51611 
 

92111 18285 199159 1212169 

9 128116 121952 1911111 
 

111261 61115 221282 2821198 

11 296118 911625 252 
 

128289 11129 622 289991 

11 526251 652212 221962 
 

11692 2521 15196 1916219 

12 611129 615998 
  

161918 1911 29151 1912211 

11 618126 1166511 529292 99281111 521251 192699 21156 52822692 

19 915966 1982666 689551 29196111 968921 299989 12958 28191151 

15 5158159 921919 2126992 9818911 1162529 259881 11591 21211229 

16 1288161 122159 292118 
 

518828 99286 81512 1196911 

12 961121 262169 56911 
 

29522 91869 9152 912998 

18 2211989 2119519 811182 1151221 211919 192211 29861 6926151 

19 1919591 1162891 225119 12169126 1661261 261121 9291 91211191 

21 1211162 1159911 2116192 21251829 859512 212212 91221 28198616 

21 1991191 2918926 1118112 1682261 918191 926211 11812 8591212 

22 5191611 1168811 959119 51929112 1199961 159282 21656 61619185 

 225111 119995 بهشت زهرا)س(
 

2191955 21511 92819 11218 2219699 

 سازمان پایانه ها
  

181921 
 

12611 15811 211 211521 

 516921868 991621 5115125 15122912 181122115 29919211 19181881 56126819 جمع
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 43-49فضاهای سبز عمومی درون شهری تهران تا پایان سال های 

 ،بوستانهای جنگلی درون شهری،لچکی،میادین،رفیوژ، درختکاری معابر،جنگلکاری درون شهری(بوستانها)

 منطقه
 درصد تغییر 49سال  43سال 

 سرانه )مترمربع( مساحت )هزار مترمربع ( سرانه )مترمربع( مساحت )هزار مترمربع ( سرانه )مترمربع( مساحت )هزار مترمربع (

1 8292 1279 19119 11719 29 69 

2 11892 2172 19128 22725 2 1 

 9 1- 15726 5191 1572 5115 و عباس آباد 1

9 19211 2172 19999 21751 1 1 

5 12152 1972 12996 11796 1 -5 

6 1159 1175 1181 11796 1 1 

2 1251 9 1251 9719 1 1 

8 1212 975 1212 9751 1 1 

9 2821 1278 2821 12785 1 1 

11 288 272 291 2722 1 1 

11 1152 976 1912 9781 6 5 

12 1919 579 1918 671 1 1 

11 2852 11 1191 11792 2 9 

19 1511 875 1899 11719 9 21 

15 11128 1671 11919 16785 2 5 

16 2999 1178 1192 1179 2 6 

12 889 175 912 1762 1 5 

18 5569 1171 5929 12799 6 -1 

19 6512 2272 6661 22722 2 1 

21 6119 1272 6195 12786 9 1 

21 6922 1979 6916 92799 2 8 

22 9119 6576 9191 62785 2 -9 

 511 بهشت زهرا)س(
 

526 
 

5 - 

 251 پایانه ها
 

211 
 

-9 - 

 6 2 16799 115611 1575 126298 جمع
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 43-49آمار فضای سبز شهر تهران در سال های

 درصد تغییر 49سال  43سال  واحد عنوان

 679 16799 1575 مترمربع سرانه فضای سبز شهری

 178 2172 21711 مترمربع سرانه فضای سبز پیراشهری

 1275 6782 6716 مترمربع سرانه بوستانها و تفرج گاههای شهری

 279 9762 9799 مترمربع سرانه فضای سبز معابر

 178 2169 2111 عدد تعداد کل پارکها

 1171 56126819 99528915 مترمربع مساحت کل پارکها

 178 2169 2126 عدد تعداد پارکهای شهری

 171 19621591 19292912 مترمربع مساحت پارکهای شهری

 871 112691229 119161992 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی)درون شهری و برون شهری(

 272 91219951 88826119 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی برون شهری

 272 19 11 عدد تعداد پارکهای جنگلی برون شهری

 1976 21915229 15115921 مترمربع مساحت پارکهای جنگلی درون شهری

 2571 5 9 عدد تعداد پارکهای جنگلی درون شهری

 9971 9782 6782 هکتار بام سبز(-مساحت فضای سبز عمودی ایجاد شده)دیوار سبز

مساحت کل فضای سبز شهری)فضای سبز شهری ،فضای سبزی که در محدوده و حریم 

 شهری است (
 679 115591861 126298658 مترمربع

 171 181122115 126261195 مترمربع زمساحت کمربند  فضای سب

 278 516921868 511158851 مترمربع مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری

 679 966821 916821 اصله تعداد پالک درختان شناسنامه دار شده تهران

 672 1972 18 درصد درختان پالک گذاری شده به درختان فاقد پالک

 1171 99 91 تعداد زطرح های پژوهشی در زمینه فضای سب

 2178 5211111 9211111 دوره -نفر آموزش مردمی در زمینه فضای سبز

 978 2195 6961 هکتار مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آبرسانی

نسبت استفاده از روش های نوین آبیاری )قطره ای7 بارانی و زیر سطحی( به روش های 

 سنتی)شلنگی 7 ثقلی(
 179 61 58 درصد

 978 2195 6961 هکتار تحت پوشش شبکه آبرسانی فضای سبز مساحت

 172- 181111 182111 هزارلیتر میزان کل حجم آب مصرفی جهت آبیاری  فضای سبزتحت پوشش شهرداری

 279 91 92 درصد راندمان مصرف آب

 میلیون ریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبز تحت پوشش شهرداری
   

هکتار،جنگلکاری شهید 221رح کمربند سبز پیرامون شهر تهران با اولویت اجرا در دامنه جنوبی البرز،شامل طرح توسعه بوستان جنگلی فاطمی به مساحت هکتار از ط 1111توسعه 

موعه امام هادی )ع( به هکتار و جنگلکاری مج 191به مساحت  2هکتار ،جنگلکاری حصارک کن فاز191هکتار،جنگلکاری سوهانک به مساحت 921به مساحت  2و1بابایی فاز

 هکتار11مساحت 

و پس از ترمیم، تجهیز و  99ای سال شایان ذکر است  با توجه به اینکه بوستان یاس فاطمی که در محاسبات سالهای پیشین بعنوان بخشی از کمربند سبز محاسبه می گردید از ابتد

، لذا سطوح مفید آن به مجموعه مساحت بوستانهای شهر تهران افزوده شده و درنتیجه به میزان مورد اشاره از بازگشایی بر روی عموم مردم کارکرد بوستان داخل محدوده یافته است

 مساحت کمربند سبز پیرامون شهر تهران کسر گردیده است.
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 سازمان بهشت زهرا )س(
 

 

 )نفر(41-49 یدر سال هابه تفكیك جنسیت دفن شدگان تعداد آمار 
 درصدتغییر 49 سال 43سال  41سال  جنسیت

 2 15165 19121 19996 مونث

 9 21925 21119 21511 مذکر

 11- 1112 1955 1561 نوزاد

 1 12912 16182 16562 جمع

 

 )نفر(41-49 یدر سال ها به تفكیك محل دفن دفن شدگانتعداد آمار 

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  محل دفن

 8 259 219 255 آرامگاه

 9 12125 16228 15225 خارج از سازمان

 21- 12 98 61 قطعه هنرمندان

 8 528 989 661 قطعه کودک

 2 12111 11299 11999 قطعه پیش فروش

 6 1681 1922 1196 ساله 11قبور 

 5- 181 189 188 قطعه نام آوران

 9 16511 15821 16191 قطعه عمومی

 81 81 95 25 قطعه شهدا

 5 299 212 951 قطعه والدین شهدا

 1 1126 1128 1181 قطعه نوزاد و قطع عضو

 21- 5161 6989 6619 باالترین علت فوت : ایست قلبی

 2 6592 6951 6516 سال( 85تا 81سال به باال)بین  65بیشترین سن متوفی 

 

 43-49 یدر سال هاشاخص های محل دفن 
 49سال  43سال  عنوان

 91111 - قبور پیش بینی شده طی سال)تعداد(

 91111 - بور فراهم شده سال آینده )تعداد(ق

 بستگی به اختصاص زمین دارد - سال)نفر( 5قبور پیش بینی شده  طی 

 

 41-49در سال های  تعداد، نوع آمبوالنس های حمل متوفیات

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  نوع

 شهرستان

 9- 29 25 25 2111مزدا 

 91- 25 99 99 شوکا

L91 11 19 96 18 

 شوگا پزشک قانونی
  

18 - 

 شهری

 e 11 11 11 1-291بنز 

 vt 11 11 11 1بنز  

 1 2 2 2 بنز اسپرینتر

 1 9 9 9 سمند سریر

 شوکا
 

9 9 1 
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 ) متر مربع (43-49در سال های  مساحت تاسیسات و تجهیزات موجود در سازمان بهشت زهرا )س(

 درصدتغییر 49سال  43سال  نوع تاسیسات

 1 22612 22612 پارکینگ

 25 2111 9111 سرویس های بهداشتی عمومی

 1 115 115 مسجد و حسینیه

 96 111 211 فضای سبز

 1 281 281 سردخانه

 1 911 911 بانک

 1 158 158 پاسگاه انتظامی

 1 91 91 فوریتهای پزشکی

 1 1111 1111 سالن انتظار

 1129 5111 926 تصفیه خانه

 

 49شدگان براساس علل فوت و سن و متوفیات در سال  فوتتعداد  

 30-99 10-39 11-19 20-24 21-29 4-0 9-2 كمترازیكسال سن/ علت فوت

 1 2 1 1 1 1 1 1 خودکشی

 1 1 1 1 1 1 1 1 بیماریهای جلد و زیر جلد

 5 1 1 1 1 1 1 1 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

 11 6 2 1 1 1 1 6 بیماریهای غددی و تغذیه و متابولیک

 1 2 1 1 2 5 69 962 ناهنجاریهای مادرزادی و اختالل کروموزومی

 22 21 29 21 15 15 12 99 بیماریهای سیستم عصبی

 21 89 99 5 1 1 1 1 قتل

 251 159 98 25 16 16 19 192 بیماری های عفونی و انگلی

 8 16 1 1 2 1 1 9 بیماریهای سیستم خون ساز و ایمنی

 692 962 121 111 69 21 222 181 قلبی عروقی بیماریهای

 2 1 1 1 1 1 9 1682 مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگی و زایمان

 289 191 61 96 11 12 89 266 بیماریهای دستگاه تنفسی

 292 161 91 28 12 11 19 11 سرطان و سایر تومورها

 191 81 21 11 5 12 29 11 بیماریهای دستگاه گوارش

 12 19 1 2 2 1 1 1 های روانی و سایر اختالفات رفتاریبیماری 

 26 21 2 5 2 5 5 11 بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

 9 1 1 1 1 1 1 1 عالئم و حاالت بد تعریف شده

 9 1 1 1 1 1 1 981 بیماریهای حول تولد

 161 552 289 165 16 99 52 9 سوانح وحوادث غیر عمدی

 695 696 261 196 28 21 65 511 نامشخص

 2852 2511 981 561 299 269 692 9122 99جمع 

 2811 2611 1119 591 292 269 551 9116 91جمع

 178 272- 979- 171 172- 171 1671 171 درصدتغییر
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 دنباله-49فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفیات در سال تعداد  

 درصدتغییر 43جمع  49جمع نوزاد ونثم مذكر به باال20 00-29 90-09 سن /علت فوت

 51 9 6 1 1 6 1 1 2 خودکشی

 2 91 96 1 29 22 91 1 1 بیماریهای جلد و زیر جلد

 62 12 21 1 9 16 8 2 2 بیماریهای اسکلتی و عضالنی

 16 296 862 6 928 928 629 152 52 بیماریهای غددی و تغذیه و متابولیک

 51 911 698 61 269 119 118 1 1 روموزومیناهنجاریهای مادرزادی و اختالل ک

 29 1128 1212 19 219 929 1111 296 122 بیماریهای سیستم عصبی

 29- 292 188 1 5 181 1 5 21 قتل

 11 2921 1252 91 1118 1899 1912 185 299 بیماری های عفونی و انگلی

 2 152 155 2 55 98 25 26 18 بیماریهای سیستم خون ساز و ایمنی

 2- 21112 22612 162 9519 12926 15268 1121 1289 بیماریهای قلبی عروقی

 2- 1226 1699 559 185 261 1 1 1 مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگی و زایمان

 19 5185 5926 111 2982 1111 1691 222 512 بیماریهای دستگاه تنفسی

 15 9119 9925 2 2218 2215 2211 1199 528 سرطان و سایر تومورها

 12 1261 1981 11 259 1215 995 912 211 بیماریهای دستگاه گوارش

 99- 9129 61 2 8 51 5 6 11 نامشخص

 1121 111 1282 5 581 211 919 199 98 بیماری های روانی و سایر اختالفات رفتاری

 92 1156 2281 1 1229 1151 2292 29 1 بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

 29- 2112 552 266 115 181 51 11 1 حاالت بد تعریف شدهعالئم و 

 196 811 2195 12 519 1829 119 259 111 بیماریهای حول تولد

 59 2592 9121 229 929 2922 582 921 662 سوانح وحوادث غیر عمدی

 59266 1921 21596 11692 11559 2912 9692 99جمع 
 

  

   52965   2265 21959 11296 29186 2129 9598 91جمع 

   179   1571- 576 978 972 978 171 درصد تغییر
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 43-49 یدرسال ها یفوت شدگان براساس مناطق شهردار سهیمقا

 منطقه

 49سال  43سال 
 درصد تغییر

 جمع نوزاد مونث مذكر جمع نوزاد مونث مذكر

1 1215 921 9 2199 1222 1166 8 2111 5 

2 1196 1181 11 2912 1998 1126 5 2529 6 

1 618 599 11 1122 281 699 1 1981 26 

9 1512 1111 22 2662 1221 1295 6 1129 15 

5 1911 1168 29 2621 1959 1199 5 2558 -2 

6 512 991 6 958 621 562 1 1189 29 

2 686 521 12 1221 222 626 5 1958 15 

8 299 551 8 1111 695 612 2 1119 1 

9 982 111 8 821 581 911 1 999 21 

11 1861 1111 19 1212 1221 962 2 2292 -11 

11 962 191 1 861 522 911 2 992 15 

12 1221 992 9 2226 1162 911 5 2121 -9 

11 929 211 2 1219 891 211 9 1616 -6 

19 865 611 11 1511 1119 258 1 1268 12 

15 1299 851 21 2122 1192 1122 12 2911 15 

16 1199 681 11 1219 1188 291 9 1911 11 

12 152 252 5 619 199 259 1 658 2 

18 522 185 15 922 561 118 9 915 -2 

19 111 199 12 521 199 219 2 565 8 

21 1112 911 29 2291 1251 896 1 2152 -9 

21 218 156 2 911 218 161 1 122 -2 

22 129 99 1 226 226 218 1 995 119 

 2 19892 221 5199 8922 11881 915 9812 8196 از تهرانخارج 

 9- 9298 681 1111 2816 5262 1169 1281 2918 نامشخص

 1 59229 1981 21612 11689 52965 2261 21955 11292 جمع
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 وتره بار وهیم نیادیسازمان م
 

 

 49 یال 41ازسال  نیادیدرعملكرد سازمان م راتییآمار روند تغ

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال 42الس 41سال عنوان

 11 2951 2221 2111 1911 1289 متوسط روزانه محصول عرضه شده ) تن (

 -919 1179 179- 1279- 179 671 درصد افزایش متوسط عرضه روزانه

 -21 171 179 9 9 1 درصد افزایش زیربنای احداثات

 1 15 15 15 15 15 تعداد کل میادین

 - 1 1 1 1 1 ادیندرصد افزایش می

 6 191 112 129 122 122 تعداد کل بازارهای روز

 161 671 271 176 171 1171 درصد افزایش بازارهای روز

 -2 2261 2116 2292 2112 2951 تعداد کل غرفه ها

 2 91 92 91 92 55 تعداد کل بازارهای روز محله ای

 2 279- 271- 875- 1975- 1171 درصد افزایش غرف

سط روزانه تعداد خانوارهای مراجعین به میادین و متو

 بازارهای )هزارخانوار(
658 681 661 951 912 11- 

 -66 1172- 1178- 279- 171 571 درصد افزایش مراجعین

 تعداد کاالی فروش رفته )هزار عدد(
     

- 

7 مدیریت  IPMمحل عرضه محصوالت 7سالم 7 طبیعی 

 شده ارگانیک)تعداد(
9 25 19 19 59 51 

 1 12295 16816 2621 1926 691 عرضه شده)تن( IPMطبیعی و  محصوالت ارگانیک 7

غرفه های عرضه کننده طرح رهگیری و شناسنامه دار 

  کردن محصوالت)تعداد(
65 86 51 111 192 

ایجاد شبکه ترازوها و صندوق های فروشگاهی مرتبط با 

    سامانه مرکزی )تعداد(
62 95 92 

ای دریافت کننده عالمت استاندارد بازاره

 فروشگاهی)تعداد(
1 11 

 
15 25 62 
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 ( ی)با لحاظ بازار محله ا49-43 یروز در سال ها یو بازار ها نیادیتعداد و مساحت  م

 منطقه

 درصد تغییر 49سال  43سال 

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 
  

19 
 

91121 1 1 16 
 

95292 16- 5 

2 
  

21 
 

95526 5 1 12 
 

96966 15- 2 

1 
  

6 
 

5815 1 1 5 
 

5815 12- 1 

9 
  

19 
 

91199 1 1 19 
 

92128 1 2 

5 
 

 16 )گلها( 1
 

19812 1 1 15 
 

91612 6- 2 

6 
 

1 

 )جمالزاده(
2 

 
16981 1 1 6 

 
16811 19- 1 

2 
  

5 
 

12116 1 1 5 
 

12116 1 1 

8 
  

5 
 

5911 1 1 5 
 

2656 1 11 

9 
 

ای )محله1

 شمشیری(
9 

 
15111 1 1 1 

 
15111 25- 1 

11 
  

2 
 

9921 1 1 6 
 

9921 19- 1 

11 
  

1 
 

1511 1 1 1 
 

1962 1 11 

12 
 

 9 )قیام( 1
 

9955 9 1 1 
 

5299 25- 12 

11 
  

1 
 

62291 1 1 9 
 

62599 11 1 

19 
  

8 
 

6292 9 1 5 
 

11119 18- 65 

15 
  

12 
 

61692 1 1 12 
 

61692 1 1 

16 
 

 5 )اطلس(1
 

19656 1 1 9 
 

19656 21- 1 

12 
  

5 
 

9661 1 1 9 
 

9661 21- 1 

 تولید دارو 18
 

11 
 

19918 1 1 2 
 

21929 11- 18 

19 
  

1 
 

911 1 1 1 
 

911 1 1 

21 
  

11 
 

11295 9 1 5 
 

11295 62- 1 

21 
  

11 
 

16521 9 1 2 
 

16521 11- 1 

 )میرکمالی(1 22
 

12 
 

16982 1 1 11 
 

16982 12- 1 

 جمع
  

189 
 

511151 91 1 155 
 

526121 18- 1 
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 )هزارتن(41-49یهامحصوالت عرضه شده درسال

 41سال محصول انواع
درصد به 

 كل
 درصد تغییر درصد به كل 49سال  درصد به كل 43سال 

 1 11 269 11 256 91 221 میوه

 5 29 252 11 219 91 269 جالیزی و صیفی وفرنگی

 9 6 51 6 92 8 51 سبزی

 12 1 2 1 6 1 6 حبوبات وخشکبار

 11 1 11 9 22 9 22 لبنیات

 1 1 9 1 9 1 9 ماهی

 1 1 5 1 5 1 6 گوشت

 11 1 21 1 21 1 21 مرغ

 1 1 5 1 5 1 9 تخم مرغ

 51- 1 1 171 1 1 1 سوسیس وکالباس

 19- 1 6 1 2 1 2 متفرقه

 92 25 211 19 199     سامانه های عمده فروشی

 12 111 859 111 266 111 666 معج

 

 43-49 یمیزان و نوع تاسیسات و تجهیزات موجود در میدان مركزی شهر در سال ها

 نوع

 49سال  43سال  41سال 

 تعداد
 مساحت

 تعداد
 مساحت

 تعداد
 مساحت

 (مترمربع) )مترمربع( )مترمربع(

 69869 2 69869 2 29951 2 پارکینگ

 1811 16 1811 16 1811 16 سرویس بهداشتی

 2111   2111   2111 _ مسجد و حسینیه

 969995   965122   969622 _ فضای سبز مورد نیاز

     _ _ _ _ سردخانه

 9121 11 9699 11 9699 11 بانک

             مرکز اطالع رسانی

 1211 2 1211 2 1111 _ انبار
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 شهر تهران یباسازیسازمان ز
 

 

 43-49هایده توسط سازمان زیبا سازی شهرتهران در سالفعالیت های اجراش

 درصدتغییر 49سال  43سال  واحد موضوع -سرفصل

 262 11 1 تعداد و توسعه ای طرح های بنیادی

 15 122 122 تعداد مطالعات کاربردی و طراحی

های پروژه

 شهری

 88- 1 8 تعداد باززنده سازی محور واجد ارزش

 - 1 1 تعداد راه شهریطراحی و احداث پیاده 

 111- 1 6 تعداد مرمت و بازسازی زورخانه ها

 15- 11 12 تعداد طراحی و بهسازی معبر پیاده و میدان

 91- 8111 29281 مترمربع طراحی و بهسازی معبر پیاده و میدان

 51- 1511 6981 مترمربع مساحت فضا های مرمت و بازسازی شده

 ادتعد طراحی واجرای آبنما
 

251 
 

 2211 56111 2111 پالک ثبتی مساحت نماهای پیرایش و پاک سازی شده

 99- 5 9 تعداد میادین طراحی شده

 22- 11111 99281 مترمربع میادین طراحی شده

هنرهای 

 شهری

 11 251 211 تعداد آثار حجمی

 199 191 29 تعداد نقاشی دیواری

 58 189211 121111 مترمربع ایجاد شده مساحت نقاشی دیواری و گرافیکی محیطی

 51 118 92 تعداد نورپردازی دائم فضاهای با ارزش شهری

 61 119921 89121 مترمربع مساحت بناهای و معابر نورپردازی شده

 - 2 1 تعداد احداث پاتوق محالت

سرویس 

 بهداشتی

 51- 1 2 تعداد سرویس بهداشتی مکانیزه

 52 121 112 عدادت سرویس بهداشتی پرتابل

عناصر مبلمان 

 شهری

 - 1 1 تعداد پل عابر مکانیزه

 - 1 1 تعداد پل عابر معمولی

 211 1 1 تعداد ایستگاه اتوبوس

 25 5 9 تعداد زمین بازی کودکان

 225 11 9 ست وسایل ورزش همگانی

 1198 2899 252 مترمربع مبلمان پارکی

 111- 1 26 تعداد سطل زباله

 - 25 1 تعداد عت برای میادین با تابلوی راهنماسا

 - 1 1 تعداد تابلوهای معرفی بناهای با ارزش و زندگینامه شهدا

 119 291 112 تعداد المان های نصب شده

 حی پاتوق محالتمورد طرا2مورد طراحی سرویس بهداشتی+6مورد طراحی مبلمان+95مورد طراحی میادین+5مورد طراحی معابر+82مطالعات کاربردی+22
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 43-49فعالیت های اجراشده توسط سازمان زیبا سازی شهرتهران در سال های  

 درصدتغییر 49سال  43سال  واحد موضوع -سرفصل

پیکره های 

 تبلیغات محیطی

 - - تعداد تابلو فرهنگی
 

 سازه پرتابل

 181 1 نصب
 

 1 8 جمع آوری
 

 استند و پانل کنار دیواری)تهاتر(

 1 1 نصب
 

 11 22 21 جمع آوری

 1 96 96 موجود نمایشگر فرهنگی

 نمایشگر تجاری

 51 1 2 نصب

 1 1 جمع آوری
 

 بیلبورد)ساماندهی(

 1 1 نصب
 

 1 22 22 جمع آوری

 آموزش و ترویج

اکران طرح های فرهنگی برروی پیکره های تبلیغات محیطی به همراه 

 طرح های آموزشی

 81111 متر مربع
  

 تعداد
 

225 
 

 اکران طرح های آموزشی  برروی پیکره های تبلیغات محیطی

 22111 متر مربع
  

 تعداد
 

192 
 

 های مختلف ملی و مذهبیآذین بندی و نورپردازی موقت به مناسبت

 متر مربع
 

6511 
 

 8 تعداد
  

 99- 25 95 تعداد نشست ، جشنواره ، نمایشگاه ...

 99- 2 15 تعداد سمینار وسخنرانی

 62 21 12 تعداد دوره های آموزشی برای پرسنل

 1 1 1 تعداد دوره های آموزشی برای مناطق
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 43-49فعالیت های تبلیغاتی سازمان زیبا سازی شهرتهران در سال های 

 درصدتغییر 49سال  43سال  موضوع

نوع ابزار 

 تبلیغاتی
 متراژ )مترمربع( تعداد متراژ )مترمربع( تعداد متراژ )مترمربع( تعداد نوع عملیات

 بیلبورد

 199 12 1251 29 512 22 جمع آوری

 121 1 1 1 نصب جدید
  

 ساماندهی
8 162 9 121 11 2 

8 921 9 952 11 8 

 281 مرمت و بازسازی
 

518 2981 19- 
 

تابلو روی 

عرشه پل 

 هوایی

 186 191 1911 99 511 11 جمع آوری

 ساماندهی
18 1191 22 

 
22 

 
11 559 12 691 9 19 

 1191 21 1 1 نصب جدید
  

 1951 مرمت ونصب روی عرشه پل
 

2118 
 

21 
 

 لمپوست بنر

 9 1 961 25 999 29 نصب جدید

 11 1 61 9 59 9 جمع آوری

 ساماندهی
1 1 1 1 

  

1 1 1 1 
  

 پرتابل

 29- 91- 21 28 96 825 جمع آوری

 121 11 1 1 نصب
  

 ساماندهی
16 192 12 211 6 5 

16 
 

12 1 6 
 

پانل شیشه ای 

 )دیواری(

 66 11 1 1 جمع آوری
  

 ساماندهی
12 192 11 216 1 2 

9 29 9 25 1 9 

 تابلوی روی بام
 161 525 1121 25 211 9 جمع آوری

 1 1 1 1 نصب
  

 نما آگهی
 1198 25 899 21 61 12 جمع آوری

 5 6 126 19 162 18 نصب

تابلوی داخل 

 محوطه

 12211 2211 985 21 8 1 جمع آوری

 9 1 25 1 69 1 نصب

 استند
 9 11 115 22 111 21 جمع آوری

 19799 1 1 1 نصب
  

جمع آوری بنر 

و تابلو های 

 غیر مجاز
 

1 
 

2111 
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 ()مبالغ به میلیون ریال43-49های های سازمان زیباسازی درسالمقایسه عملكرد هزینه

 درصدتغییر درصد به كل 49سال  43سال  موضوع

 29 11 151111 121992 بهسازی معابر پیاده رو

 122 2 92951 91129 مرمت وبازسازی

 29 11 182511 119926 مبلمان شهری

 256 22 121129 91112 جداره کف سازی

 886 19 991855 99919 نورپردازی وآذین بندی

 591 2 25191 1911 طراحی میادین

 5 172 1516 1159 طراحی واجرای آبنما

 -96 172 1516 96612 تبلیغات فرهنگی

 -51 2 29698 52991 نقاشی دیواری وگرافیک محیطی

 192 9 126196 51216 آثارحجمی

 -69 1 9995 26161 مشارکت وآموزش شهروندی

 129 111 1919898 692999 جمع

 

 43-49زیبا سازی شهرتهران در سال های پروژه های ویژه  اجراشده توسط سازمان 

 49عنوان پروژه 43عنوان پروژه

 مرمت و بازسازی عمارت ارباب هرمز ساماندهی و بهسازی و حذف زوائد در محور انقالب

 مرمت و بازسازی باغ نگارستان ساماندهی و بهسازی میدان راه آهن

 جشنواره دایره خالق ساماندهی و بهسازی میدان منیریه

 ساماندهی ،مرمت و پیرایش شهری محور ناصرخسرو فتتاحیه موزه گرافیک ایران و مرمت ارباب هرمزا

 مرمت بیت امام خمینی در جماران
 طراحی وخرید تجهیزات نورپردازی درختان خیابان ولیعصر)عج(

 )راه آهن تاپارک وی(

 ات نورپردزای تئاتر شهرطراحی وخرید تجهیز بهسازی و نورپردازی آستان مقدس امام زاده صالح

 طراحی ،خرید ونورپردازی رفیوژمیانی بلوار کشاورز مرمت موزه علی اکبرخان صنعتی

 ساماندهی و ارتقا کیفی میدان مشق طرح ساماندهی ومرمت آرامگاه ملک متکلمین

 یفی میدان منیریهنظارت بر اجرای ساماندهی وارتقا ک مرمت زورخانه های نیرویزدان ،فهمیده ،میر کاشانی و...

 نظارت بر اجرای ساماندهی وارتقا کیفی میدان راه آهن اجرای طرح ارتقای کیفی خیابان کوشک مصری)غربی و شرقی(

 طراحی بزرگراه شهیدیاسینی الیه پهنه بندی مکمل و مستقل میادین شهر تهران

 یدی(طراحی میدان قیاسی)سع آزادی -نورپردازی بناهای شاخص خیابان انقالب 

 طراحی میدان دوم نیرو هوایی نورپردازی دیواره و نرده های پارک شهر )خیابان بهشت(

 احداث و نصب راه اندازی سرویس های بهداشتی 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
 

 

 43-49های ای آتش نشانی درسالار مقایسهآم

 واحد عنوان

 درصدتغییر 49سال  43سال 

 حادثه حریق
 خدمات

 ایمنی
 حادثه حریق

 خدمات

 ایمنی
 حادثه حریق

 خدمات

 ایمنی

 9 11- 5 22656 9112 22591 21829 11121 21558 تعداد و حادثه حریق

 2 11- 1 11911 25659 62198 12255 29125 62129 تعداد خوروهای اعزامی کل

 1- 16- 9- 96911 21199 122519 92151 81666 129599 نفر پرسنل اعزامی کل

 6 6- 91- 16622 1981 1199 15688 2115 2121 نفر یافتگان نجات

 1 9- 2 6911 6216 9186 6681 6919 8589 ساعت 1عملیات  مدت

 1 9- 2 6919 6219 9188 6691 6996 8619 ساعت 2عملیات  مدت

 تعداد مجروحین

 1 51- 9- 21 19 89 21 11 92 آتش نشان

 12- 11- 5 221 2211 998 251 1191 926 شهروند

 تعداد فوت شدگان

 - - - 1 1 1 1 1 1 اتش نشان

 2 16- 11- 192 181 11 129 282 15 شهروند

 مسببین ایجاد حریق

 12- 12- 16- 962 926 229 1161 1129 922 مرد

 11- 19- 1- 666 129 99 298 221 111 زن

اولین ماده ای که دچار آتش سوزی 

 شده

 - - - 1 1 1 1 1 1 جامدات

 - - - 1 1 1 1 1 1 مایعات

 - - - 1 1 1 1 1 1 گازها

 12 2- 19 28 911 1111 29 912 912 میلیارد ریال وارده خسارت

 1- 1- 6- 261 298 299 261 112 269 ثانیه زمان رسیدن به محل عملیات مدت
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 43-49آمار مقایسه ای آتش نشانی درسالهای 

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  واحد عنوان

 1 9925 9111 9161 نفر (تعداد آتش نشان )رسمی

 81- 1 15 1 تعداد تعداد ایستگاههای جدید االحداث

 1 121 118 111 تعداد تعداد ایستگاه های موجود

 59- 6 11 12 تعداد ر حال ساختایستگاههای د تعداد

 2 152128 199261 112282 مترمربع زیربنای کل ایستگاههای آتش نشانی

 1 21 21 21 دستگاه (امداد )نردبان و باالبر

 1 12 12 12 دستگاه خودرو نجات سنگین

 2 191 118 116 دستگاه خودرو سنگین عملیاتی

 11 681 521 511 دستگاه خودرو عملیاتی سبک

 1 9 9 9 دستگاه خودرو عملیاتی فوماتیک

 - 1 1 1 دستگاه خودرو عملیاتی شیمیایی

 1 21 21 21 دستگاه تانکر آبرسانی

 2 91 92 19 دستگاه تریلی  بیل مکانیکی ، لودر ، مینی لودر، بکهو ، جرثقیل و

 - 1 1 1 دستگاه خودروهای پشتیبانی اداری

 - 1 1 1 دستگاه خودروهای غیر فعال

 - 1 1 1 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی فنزی

 - 61 1 1 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی دراگر

 - 1 1 1 باب تعداد سالنهای ورزشی احداث شده در ایستگاه

 - 1 1 1 مرکز تعداد مراکز فوریتی و اورژانسی احداث شده در ایستگاهها

 - - - 9169 مورد تعداد اماکن پرخطر شناسایی شده

 

 41-49 یها در سال ها یدر آتش سوز اتیمدت زمان عمل آمار

 عملیات مدت
 2كمتر از 

 ساعت

 1تا  2بین 

 ساعت

 3تا  1بین 

 ساعت

تا  3بین 

 ساعت9

 0تا  9بین 

 ساعت

 2تا  0بین 

 ساعت

ساعت یا  2

 بیشتر

تعداد حریق 

92 
19659 815 111 19 12 1 8 

تعداد حریق 

91 
19621 1589 218 92 22 9 11 

 18 5 12 92 115 812 21552 99حریق تعداد

 81711 99799- 22721- 11769- 15711- 98758- 9758 درصد تغییر
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 41-49در سال های  در مناطق شهر تهرانایستگاه های آتش نشانی آمار 

 منطقه

 های جدیداالحداث تعداد ایستگاه هاایستگاه زیر بنای كل ها تعداد ایستگاه

 49سال  43سال  41سال 49سال  43سال  41لسا 49سال  43سال  41سال

1 5 8 8 8912 11226 11226 1 2 1 

2 5 9 9 8126 9196 9196 1 9 1 

1 5 5 5 9911 9211 9211 1 1 1 

9 11 11 11 11119 11119 11119 1 1 1 

5 8 8 8 11219 11219 11219 1 1 1 

6 1 1 1 6121 6591 6591 1 1 1 

2 5 5 5 1666 1666 1666 1 1 1 

8 9 9 9 6919 6919 6919 1 1 1 

9 1 1 1 268 268 268 1 1 1 

11 2 2 2 1916 2216 2216 1 1 1 

11 6 2 9 9126 9126 11256 1 1 2 

12 5 6 6 9192 5199 5199 1 1 1 

11 1 1 1 9666 9666 9666 1 1 1 

19 2 2 1 9966 9966 5151 1 1 1 

15 2 9 9 8996 9288 9288 1 2 1 

16 9 9 9 1296 1296 1296 1 1 1 

12 1 1 1 5212 5212 5212 1 1 1 

18 6 6 6 9119 9119 9119 1 1 1 

19 9 5 5 6611 6611 6611 1 1 1 

21 2 2 2 11915 11915 11915 1 1 1 

21 2 1 1 9911 2591 2591 1 1 1 

22 6 8 8 9928 2951 2951 1 2 1 

 خارج از محدوده
         

 156195 192299 121 118 111 جمع
 

1 15 1 
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 41-49در سال های  در مناطق شهر تهرانو خسارت آن  قیحر یآمار پراكندگ

 منطقه

 درصد تغییر (خسارت حریق)هزار ریال تعداد حریق

 99-91 49سال  43سال  41سال  درصد تغییر 49سال  43سال  41سال 

1 1221 1298 1218 -2 12186911 21582251 21125911 9 

2 1882 1912 1921 1 11289211 22525921 16992251 -25 

1 298 829 969 11 16121251 19865911 19995551 1 

9 1922 1582 1598 -2 512221221 98595611 55519911 19 

5 1921 1969 1199 -9 21199951 19121511 19619951 1 

6 1112 929 1111 9 22699111 28182811 62291111 119 

2 522 286 811 1 6281981 21869251 28696111 21 

8 522 611 215 12 98221111 11126111 9591551 -6 

9 119 299 269 -9 2816811 2529611 18221511 616 

11 618 569 511 -5 2619111 5621111 2811551 18 

11 891 865 982 19 12198911 21516211 91291651 86 

12 1956 1529 1211 11 119122111 258119911 111511851 -61 

11 921 915 921 12 51116511 6229111 12295951 165 

19 611 621 251 12 12821111 9111811 2129611 -18 

15 1512 1626 1226 9 21191111 25219951 161811911 181 

16 662 652 291 21 6221111 22611911 15522821 -29 

12 521 622 892 91 1821911 19566251 8121811 -22 

18 1129 1111 1115 1 121621611 21555121 11199211 55 

19 1129 1288 1112 9 25169911 22916211 28815911 -61 

21 1588 1526 1969 -9 19192251 52119911 121628211 111 

21 299 111 125 29 19111211 11221611 11959211 -29 

22 951 959 919 -9 11115911 11926151 19812951 6 

 26- 11519111 52916111 5122511 12- 219 282 215 خارج از محدوده

 19 1111191221 912259591 1212118511 5 22591 21558 21661 جمع
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 41-49در سال های  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آنحوادث  یآمار پراكندگ

 منطقه

 (خسارت حادثه)میلیون ریال عداد حادثهت

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال  درصد تغییر 49سال  43سال  41سال 

1 286 211 692 -9 19921 55815 11911 -91 

2 818 819 262 -9 91161 96818 51181 19 

1 521 522 512 -11 11599 21292 19211 -8 

9 812 821 219 -19 15881 91122 12826 -8 

5 252 281 212 -9 25116 22126 92121 112 

6 915 992 912 -12 2629 22222 8182 -21 

2 111 921 162 -11 9919 11981 6111 -51 

8 281 181 221 -11 6622 6915 9612 -11 

9 155 152 116 -11 1981 9218 2988 -12 

11 299 221 256 -6 9198 9111 1588 -11 

11 115 121 112 1 12112 6159 5696 -2 

12 995 982 999 -2 5921 8251 11918 19 

11 299 228 211 -16 8222 8261 2212 -6 

19 121 152 291 -12 9212 11959 1998 -62 

15 621 659 611 -2 116629 26219 21191 -12 

16 261 281 212 -16 9952 6151 6192 1 

12 162 181 199 -19 1916 1689 2125 18 

18 991 951 182 -15 11159 15228 96159 191 

19 112 191 286 -16 12121 12818 16115 26 

21 916 952 915 -5 15219 11166 19661 96 

21 291 121 295 -8 19819 21821 19192 -12 

22 286 122 299 -2 21821 18612 18116 -2 

 18- 15169 18819 11198 21- 221 229 212 خارج از محدوده

 2- 911591 912928 951216 11- 9112 11121 9566 عجم
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 43-49در سال های  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آن خدمات ایمنی یآمار پراكندگ

 منطقه

 درصد تغییر 49سال  43سال 

تعداد خدمات 

 ایمنی

خدمات ایمنی  خسارت

 ()میلیون ریال

خدمات  تعداد

 ایمنی

خدمات ایمنی  خسارت

 ()میلیون ریال

خدمات  عدادت

 ایمنی

خدمات  خسارت

 ایمنی

1 1111 1991 1181 1211 -2 -16 

2 1911 1115 2191 1619 6 92 

1 1192 1121 1119 692 -12 -91 

9 1215 1659 1291 1292 5 5 

5 2112 1191 2125 1691 1 99 

6 1191 1169 1291 5111 8 199 

2 1211 1121 1126 812 -2 -19 

8 1182 529 1119 1118 1 92 

9 918 916 952 822 1 -1 

11 812 826 1111 1522 21 29 

11 981 1112 1161 595 8 -91 

12 1198 2159 1199 1161 171 -96 

11 211 119 696 299 -5 -21 

19 1189 195 1211 196 11 1 

15 1119 2121 1191 1215 6 -28 

16 596 191 525 898 5 111 

12 558 811 521 825 2 1 

18 691 1619 216 9198 2 19 

19 911 186 996 218 9 12 

21 1111 1661 1111 291 1 -52 

21 112 119 991 622 11 121 

22 181 219 181 191 171 62 

خارج از 

 محدوده
95 1 15 21 -22 2211 

 15 9 28998 22655 29222 21829 جمع
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 49نوع حادثه در سال  كیحوادث به تفك یالیخسارات ر

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 (هزارریال برحسب) (برحسب هزارریال)

 1 ددر دریاچه یا س سقوط افراد 5959511 651 آب گرفتگی
 

 8 در رودخانه سقوط افراد 111111 6 آسانسور )باالبر( خودرو
 

 25511 11 در کانال سقوط افراد 96196111 161 )آوار )ریزش ساختمان

 2511 18 در گودال سقوط افراد 1191211 691 اجسام معلق و در حال سقوط

 2 اشیاء برنده
 

 5211511 89 سقوط خودرو

 5662911 619 درختان سقوط 121161 155 اقدام به خودکشی

 1 هواپیما، هلیکوپتر یا پاراگالیدر سقوط 11526911 66 انفجار بدون حریق
 

 11 برق گرفتگی
 

 9 سیل - سیالب
 

 2 استخر غرق شدن در 22111 6 تصادف موتورسیکلت
 

 CO 85 6511 گاز 259121611 2921 تصادف یا واژگونی خودرو

 2111 69 جنگل -گیر کردن در کوهستان گم شدن یا 11111111 2 تصادف یا واژگونی قطار یا ترن

 21111 18 گودبرداری 99211 212 تهدید به خودکشی

 911 51 اعضای بدن بجز دست و پا گیر کردن 1911 5 چرخ گوشت

 155211 119 دست و پا گیر کردن 22511 11 حادثه شیمیایی

 9 حوادث مترو
 

 851551 125 خودرو گیرکردن

 1 زمین رانش
 

 11 در چاه محبوس شدن
 

 989151 512 نشت گاز 1261111 92 ریزش چاه

 1191111 115 علمک نشت گاز از 951211 96 سقوط آسانسور

 999111 122 خودرو نشت گاز 12969811 251 سقوط اجسام

 12928951 1219 (... بنزین، گازوییل ونشت مایع) 21611 129 سقوط افراد از بلندی

 11 راد از کوهسقوط اف
 

 91111 21 در چاه سقوط افراد

 

  49 در سالخدمات نوع  كیبه تفك خدمات ایمنی یالیخسارات ر

 تعداد عملیات
 خسارت ریالی

 ( ریال ) برحسب هزار
 تعداد عملیات

 خسارت ریالی

 ریال( ) برحسب هزار

 1212911 619 زمین فروکش کردن 62851 128 کشف جسد

 15 آژیر
 

 1199111 929 ل کابل برق و احتمال برق گرفتگیاتصا قطع یا

 15911 91 قفل پدال یا قفل موتور سیکلت قفل فرمان، 19186611 668 احتمال آوار

 5 احتمال بمب گذاری
 

 121521 959 حلقه انگشتری، النگو و دستبند گیر کردن

 951286 1611 افراد محبوس شدن 68111 119 احتمال سقوط

 112181 1699 حیوانات محبوس شدن 91111 6 باز ماندن شیر آب

 911251 5825 در آسانسور محبوس شدن CO 666 81211 بررسی گاز

 19511 1118 حیوانات مشاهده 128995 2191 (بسته شدن درب )بدون محبوسی

 619811 151 مشاهده دود 15251 111 بسته شدن درب خودرو

 2129611 1961 نشت آب 1111 8 ترکیدگی لوله فاضالب

 11562889 96616 جمع 261911 282 سایر
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  41-49های در سالتصرف نوع  كیبه تفك حریق یالیخسارات ر

 نوع تصرف

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال 

 تعدادحریق

 میزان

 تعدادحریق خسارت

 میزان

 تعدادحریق خسارت

 میزان

 تعداد خسارت

 حریق

 میزان

 خسارت
 (ریال هزار) (ریال هزار) (هزار ریال)

 16 2 95221221 2915 82298151 2212 82991521 2251 مسکونی

 51- 21 1818151 196 1829111 122 5912511 112 فرهنگی آموزشی

 196 1 11999111 21 9681111 22 1116111 26 درمانی مراقبتی

 تجمعی

 56 11 12919811 261 11968911 212 8159111 255 خصوصی

 51- 5 19559911 256 29891211 291 11581951 291 اداری دولتی

نظامی 

 انتظامی
92 6191811 92 1281111 51 2918511 11 519 

 95 6- 119115111 192 22161211 121 55218511 152 حرفه ای

 61 1- 9991211 111 2281111 115 6215511 129 خدماتی

 21- 6- 115928211 595 195199111 616 25922511 528 تجاری و کسبی

 2 9- 89685111 181 29119211 191 62962211 192 صنعتی

 2- 2- 155282211 152 162126151 128 292528511 921 انباری

 815 1 111269111 966 11289111 961 2229111 911 مخاطره آمیز

 51- 1 11211151 2118 21121221 2111 8196951 2516 فضای سبزکشاورزی

وسایل 

 نقلیه

 99- 1 1229811 66 2186111 69 1129111 55 لتیدو

 95 1- 22159211 1262 51212221 1119 98912251 1161 شخصی

 16 2 25285151 11211 22212551 12111 19511181 11199 معابر و گذرگاهها

 19 5 1111191221 22591 912259591 21558 1212118511 21661 جمع

 

 41-49ی درسال ها ریالی تخسار زانیاز نظر م قیحر تعداد

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  42سال 41سال خسارت ریالی میزان

 5- 9212 9915 9129 5965 6882 نامشخص

 16 11515 9951 8611 2622 9229 بدون خسارت

 1 5 5 11 18 22 خسارات کمتر از ده هزار تومان

 2- 112 126 911 521 559 خسارات ده هزار تومان تا کمتر از صد هزار تومان

 11- 1196 1952 1859 9665 2215 خسارات صد هزار تومان تا کمتر از یک میلیون تومان

 2- 2516 2591 2688 2929 9212 خسارات یک میلیون تومان تا کمتر از ده میلیون تومان

 15 921 292 291 511 915 خسارات ده میلیون تومان یا بیشتر

 5 22591 21558 21661 21855 19569 جمع کل
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 41-49در سال های  قیبه محل حر دنیاز نظر مدت زمان رس قیحرتعداد 

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال 42سال 41سال زمان رسیدن مدت

 11- 122 152 911 192 999 دقیقه 1کمتر از 

 5 2195 2191 2111 2115 2122 دقیقه 2تا  1بین 

 2 9521 9261 9111 9229 1921 دقیقه 1تا  2بین 

 11 5292 5286 5121 5119 9628 دقیقه 9تا  1بین 

 2 9119 9261 9911 9116 1885 دقیقه 5تا  9بین 

 1- 2226 2156 2121 2112 2666 دقیقه 6تا  5بین 

 2 1219 1198 959 1291 1689 دقیقه 2تا  6بین 

 6 219 661 511 292 1158 دقیقه 8تا  2بین 

 5- 191 911 911 951 661 دقیقه 9تا  8بین 

 19 269 215 251 262 929 دقیقه 11تا  9بین

 15 559 988 525 652 1128 دقیقه 11بیشتر از 

 

 41-49 یدر سال ها های آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوز

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال  42سال  41سال فصل

 21 619 512 621 288 191 بهار

 51- 212 1921 852 1156 1215 تابستان

 92- 89 158 626 252 192 پاییز

 98 111 52 161 196 126 زمستان

 11- 1598 2215 2161 1292 1829 جمع

 

 (الی)ارقام به هزار ر 41-49از سال تهراندرآمدهای آتش نشانی شهر

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  42سال 41سال عنوان

 خدمات اطفا و نجات
 تیعملیا

      

 221 11111195 1196992 988219821 225882592 288522151 جانبی

 خدمات پیشگیری

 1116 1911661 162961 1118181 1511111 812111 کارشناسی

 اجرایی
      

 926129 119618 جانبی
    

 خدمات آموزشی

 29111 عمومی
     

 11 699211 619121 512119 519121 918852 تخصصی

 52- 166998 856661 295121 1911619 156111 مک آموزشیک

 پزوهشی ، تخصصی
 بررسی کیفی

      

 خدمات مشاوره ای
      

 خدمات بازرگانی
 فروش

      

 2162 29269 59958 سرویس
   

 خدمات پشتیبانی
 11- 1115228 1512612 2111258 1611819 1955111 ماشین آالت اجاره

 12912881 1225291 9816121 اجاره بها
   

 196 15288292 6212221 515125291 289652699 292111921 جمع
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 (الیر اردیلی)ارقام به م41-49سازمان آتش نشانی در سال های  نهیدریافت اعتبار و هز

 منابع شهرداری
بودجه 

 جاری

بودجه 

 عمرانی

جمع منابع 

 شهرداری
 جمع درآمد سازمان

های هزینه

 جاری

ای ههزینه

 ایسرمایه

جمع 

 عملكرد

 91سال

 1822 512 1115 1822 215 1592 512 1181 مصوب

جذب 

 شده
1115 161 1125 292 1922 1298 121 1568 

 158 61 95 251 126 125 11 99 درصد

 91سال

 2999 551 1999 2119 199 1961 551 1911 مصوب

جذب 

 شده
1292 125 1122 289 1656 1215 169 2189 

 155 62 88 192 81 111 21 88 ددرص

 92سال 

 1161 1122 2218 1161 1122 2218 - 2218 مصوب

جذب 

 شده
1965 - 1965 929 2199 2259 952 2211 

 81 91 111 126 18 88 - 88 درصد

 91سال 

 1811 1111 2811 مصوب
 

1811 2811 1111 1811 

جذب 

 شده
2911 698 1129 6 1185 2996 969 1911 

 81 65 86 درصد
 

81 82 
 

91 

 99سال 

 9961 911 1561 9611 2 9611 1911 1211 مصوب

جذب 

 شده
1211 911 1611 2 1611 1211 911 1611 

 81 99 91 28 111 28 29 111 درصد

درصد 

 تغییر

 99-91 

 12 11- 22 22 - 22 91 15 مصوب

جذب 

 شده
11 -18 18 -25 18 12 -59 6 

 11- - 9 1- - 1- 56- 16 درصد
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 پسماند تیریسازمان مد
 

 

 )واحد : هزار تن(41-49 یمناطق درسال ها كیبه تفك یزباله شهر سهیمقا

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  42سال 41سال منطقه

1 152 119 111 191 151 279 

2 265 299 289 265 262 -171 

1 119 121 116 116 116 971 

9 215 212 221 292 258 971 

5 292 118 115 292 262 672 

6 111 91 92 119 121 972 

2 112 99 86 96 98 178 

8 96 91 81 89 96 276 

9 68 58 59 51 59 171 

11 119 112 89 92 91 -578 

11 111 111 81 82 91 171 

12 119 121 122 199 191 -171 

11 56 59 52 56 59 -171 

19 125 111 95 98 112 1971 

15 122 169 192 158 168 671 

16 112 99 95 99 98 -171 

12 96 88 81 86 89 176 

18 111 99 111 121 122 -178 

19 82 89 22 92 89 -172 

21 119 199 111 121 122 271 

21 62 61 55 61 22 1976 

22 18 58 61 21 21 179 

 175 2212 2695 2569 2229 2221 جمع

 

 42-49ازش به تفكیك مواد بازیافتی در سال های درصد پسماند های خطوط پرد

 پت مقوا حلب نایلون پالستیك كفی فلز و فوم گونی شیشه آهن آالت عنوان

 11 16 8 19 12 9 5 5 1 91سال 

 12 21 8 25 15 9 2 5 1 92سال 

 11 25 8 29 16 9 6 6 1 91سال 

 11 21 8 25 12 5 5 5 1 99سال 

 11 8- 1 9 6 25 12- 12- 1 درصد تغییر
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 41-49آمار طرح های پردازش و بازیافت پسماند در سال های 
 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  عنوان

 171- 2168 2125 2151 پسماند های پردازش شده خطوط مجتمع آرادکوه) هزارتن(

 8 165 118 181 آوری شده از مبداء) هزار تن(جمع وزن پسماند خشک جمع

 16 1876 16 16 آوری شده از مبداء کل پسماند شهریک جمعدرصد پسماند خش

 15 92 91 91 درصد از پتانسیل پسماند خشک شهری

 6- 89 89 88 میزان پسماند بازیافت شده )خشک ،تر،ریجکت شده(نسبت به کل پسماندتولیدی)درصد(

 2515 21 1 استحصال انرژی از پسماند)مگاوات ساعت(
 

 2 82161 26989 89192 ر مرکز آرادکوه )تن(میزان مواد بازیافتی د

 1 951 951 125 مساحت تبدیل شده مراکز دفن به فضای سبز وجنگلکاری)هکتار(

 65- 2815 8191 11512 میزان بازیافت پسماند های ساختمانی و عمرانی )متر مکعب در روز(
 

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  عنوان

 کمپوست
 1 11 11 11 تعدادکارخانه ها

 1 2511 2511 2211 تن در روز-ظرفیت کارخانه ها
 

 41-49آمار واحد پذیرش در سال های 

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  واحد پذیرش كننده

 15 919951 815568 269192 دفن در ترانشه ها ) تن(

 16 19212 11228 11118 چاله های بیمارستانی و الشه حیوانات ) تن(

 179- 2162219 2125555 2151921 ای پردازش) تن(واحده

 سلول دفن بهداشتی) تن(
   

171 

 9 1191882 2929851 2851618 جمع

 

 41-49آمار مقایسه ای انواع زباله دفن شده سال های
 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  عنوان

 انواع زباله )تن(

 16 19212 11228 11122 بیمارستانی

 12 26186 62982 129125 لجن و خاک

 29- 1969 1921 1198 شاخ و برگ

 2 2961112 2915511 2221581 زباله شهری

 5 965122 991685 129229 سایر

 1 1192111 2951892 2861919 جمع

 

 41-49عملكرد پذیرش پسماند ساختمانی و عمرانی شهر تهران در سال های 
 درصدتغییر 49سال  43ل سا 41سال  پسماندهای عمرانی و ساختمانی

 12 1928922 1191269 816152 تعداد تردد ساالنه خودروها

 18 21916121 16966959 19689211 وزن کل سال) هزار تن(

 11 15919291 11998899 11191918 حجم تخلیه در مراکز دفن ثابت )مترمکعب(

 522 815922 121111 151128 حجم تخلیه در گود های مجاز)مترمکعب(

 91- 2125118 1581115 9998911 حجم ورودی به مراکز استحصال )مترمکعب(

 21 18265581 15211919 19991182 حجم خاک و نخاله جمع آوری شده در شهر تهران)مترمکعب(

 51- 9 19 26 نسبت خاک بازیابی و استحصال شده)درصد(
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 د : تن()واح41-49جمع آوری و دفن شده در سال  میزان زباله تولید،

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  42سال  41سال  زباله

 1 1195292 2961219 2861919 1161116 2988222 کل زباله تولید شده درسال

 5 2515211 2915511 2221581 2962811 2611291 کل زباله خانگی تولید شده در سال

 میزان زباله دفن شده به روش بهداشتی
آوری تبدیل به کود یا انرژی ها جمعهای هاضم، زباله سوز و تبدیل زباله به کمپوست تمامی زبالهازی سیستمبا توجه به راه اند

 شود.می

میزان زباله جمع آوری شده به روش 

 مکانیزه
2281922 2161119 2115211 2592192 2111212 -11 

کل زباله خشک جمع آوری شده در 

 مبداء
911952 182298 181529 118599 165289 8 

 8 29222221 22181521 11685921 11929891  حجم زباله خشک جمع آوری

 

 49تعداد ایستگاه ها و غرفه های بازیافت و ایستگاه های انتقال مناطق در سال 

 تعداد غرفه بازیافت تعدادایستگاه انتقال تعدادایستگاه بازیافت منطقه
 تعداد مخازن جمع آوری مكانیزه

 پایان سالپسماند تر تا 

1 2 
 

21 
 

2 2 
 

29 
 

1 1 
 

12 
 

9 2 
 

29 
 

5 2 
 

18 
 

6 1 
 

11 
 

2 1 
 

8 
 

8 1 
 

18 
 

9 1 
 

11 
 

11 1 
 

12 
 

11 1 
 

15 
 

12 1 
 

9 
 

11 1 
 

18 
 

19 1 
 

15 
 

15 2 
 

19 
 

16 2 
 

11 
 

12 1 
 

19 
 

18 1 
 

11 
 

19 1 
 

21 
 

21 1 
 

18 
 

21 1 
 

9 
 

22 1 
 

16 
 

 11 جمع
 

915 
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 واحدمتر مكعب() 41-49 هایآمار مقایسه ای تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سال

 درصدتغییر 49سال  43سال  41سال  عنوان

ب(
ک ونخاله(واحدمتر مکع

تخلیه خا
 

 21 1269582 1965599 1922118 کهریزک

 15 19169211 11511111 8219221 آب علی

 11 15919291 11998899 11191918 جمع حجم تخلیه در مراکز دفن ثابت

 گود استقالل)کوثر(
  

1 1 

 92- 11111 121111 21111 عباس آباد عالقه بند

 گود سیاه کوه
  

1 1 

 61111 گود محمود آباد
 

1 1 

 11111 گود بروجردی
 

1 1 

 92211 گود معدن شکیبایی
 

1 1 

 198168 معدن کنی
 

1 1 

 1 بهار شهریار
 

1 1 

 1 هرهگود ز
 

1 1 

 1 گود فرون آباد
 

1 1 

 1 پروژه های کوتاه مدت
 

1 1 

 92- 11111 121111 151128 جمع حجم تخلیه در گودهای مجاز

 12- 889219 1112295 1186116 آبعلی

 1 1 915811 161811 معدن تلو

 پارس سازه
  

1 1 

 1 698111 698111 1181916 مهندسی هوایی

 951111 996811 گانشرکت معین پویند
 

1 

 کوهساران غرب
   

1 

 16211 2شن ما
  

1 

 2161 1شن ما
 

1 1 

 1 1 18111 - ماشین آالت راه آسفالت

 111911 مجتمع پاسداران
 

1 1 

 21- 116691 195811 162111 گود تهران شن

 1 1 91111 86911 شرکت بلند پایه

 1 1 162111 115111 معدن جان بزرگی

 25921 رس سازهپا
 

1 1 

 65- 121111 195661 129211 میزان خاک مخلوط دستیابی شده

 91- 2125118 1581115 9998911 جمع حجم ورودی به مراکز استحصال

 21 18265581 15211919 19991182 جمع خاک و نخاله تولیدی
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 41-49دیریت پسماند در سالهای پروژه های و فعالیت های معاونت خدمات شهری و امور خودرویی سازمان م

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال  عنوان

 5 2115128196 2211221815 2115511191 کل زباله حمل شده در سال )تن(

 9 1121999 982998 868865 گانه )ساعت(22کارکرد ماشین االت در مناطق 

حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای 

 بخش خصوصی )مخزن( غلطان در واحد خدمات
19222 12825 12211 -9 

حمل و تخلیه مخازن زباله توسط خودروهای   

 فان   در واحد خدمات بخش خصوصی )مخزن(
112985 119989 191982 18 

زباله حمل شده از مراکز بهداشتی و درمانی و 

بیمارستانی توسط واحد خدمات بیمارستانی 

 )مخزن(

626561 622111 928981 -29 

دور کارت های تعمیراتی جهت ماشین االت ص

 سازمان )مورد(
5111 5218 2295 -56 

 22- 151 951 211 تحویل و تحول خودروها )دستگاه (

 81- 52 298 921 تهیه گزارش خسارت وارده به خودروها )فقره(

حمل خاک و مخلوط از پروژهای عمرانی 

 )سرویس(
25551 92111 18251 -61 

کبرداری ، خاکریزی ، تخریب انجام عملیات خا

 در پروژهای عمرانی)مترمکعب(
19911 115111 185111 -95 

ساعت کارکرد ماشین آالت در پروژهای 

 عمرانی)ساعت(
22191 16511 12225 1 

نقشه برداری ، بسترسازی ، تسطیح ، آبپاشی ، 

 رگالژ ، کلیه پروژهای عمرانی

سایت کهریزک،پیاده کردن 

مخازن آب و سیستم سیم خاردار،

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 جدیدالحداث 

 15و  18

مترمکعب تسطیح 61598

نقشه -خیابانهای بهشت زهرا)س(

آبه و برداری از دریاچه شیر

نقشه برداری -محاسبه حجم آن 

نقشه برداری  -سایت آبعلی 

طراحی  -سایت کهریزک

ابروئی ها در ایستگاه  -سپتیک

نقشه برداری گود -خدمات شهری

زمان آباد در سه -علی آباد قاجار

نقشه برداری سکوی -مرحله

کارکرد بلدوزر در -18جدید 

 ماه 9سایت کهریزک بمدت 

 -نقشه برداری گود بنیان 

نظارت بر ساخت در ایستگاه 

نقشه  -های خدمات شهری

برداری از سایت آبعلی و تهیه 

نقشه برداری  -پروفیل جاده 

از کهریزک جهت امور حقوقی 

نقشه برداری از سایت   -

آبعلی جهت جانمایی کارخانه 

 مرحله 2زباله سوز در 

1 

88 1 

اعزام برف روب به مناطق جهت ستاد برف روبی 

 تان)دستگاه (در زمس
91 91 21 -22 

اعزام  نمک پاش به مناطق جهت ستاد برف 

 روبی در زمستان)دستگاه(
68 69 -  

تامین نمک مورد نیاز مناطق در فصل 

 زمستان)تن(
2511 - - - 

مجموع هزینه جمع آوری زباله از سطح شهر 

 تهران
- - - - 
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 43-49در سال های آمار مساحت رفت و روب شده معابر مناطق و هزینه آن 

 منطقه

 درصد تغییر متوسط هزینه هر متر مربع رفت و روب هزینه رفت و روب معابر سطح رفت و روب )مترمربع(

 متوسط هزینه 49-40سال  43-49سال  49-40سال  43-49سال  49-40سال  43-49سال 

1 8561996 8561996 21916955161 29111996529 2182 2891 19 

2 11992119 11588818 19911861621 29111691915 1899 2122 12 

1 5119999 5119999 15961151155 12529921215 1121 1911 19 

9 12115928 12115928 29629659829 28816612591 2116 2191 12 

5 11652198 11811229 21199111888 25922992911 1989 2151 19 

6 5119215 5119215 11591919816 16262989112 2211 1291 21 

2 9161181 9169191 11951612282 11821561629 2818 1911 21 

8 1861989 1861989 9988651982 11826119995 2585 1129 19 

9 2129565 2129565 5929588958 6251221989 2611 1112 15 

11 2219629 2219629 8999292912 9611122611 1899 9151 11 

11 2261886 2992899 11815552295 11288119298 1912 9991 11 

12 1261592 1261592 12516191519 21298518816 5122 6122 19 

11 1129811 1129811 2582192121 9122165251 2969 2992 21 

19 9291191 9251611 12226965611 19626212292 2528 1128 19 

15 8968992 9212822 12925212262 21681229189 2161 2291 9 

16 1229596 1229596 11111599159 11591192296 1519 9211 21 

12 1991192 2198286 2191992296 8991591292 1589 9196 11 

18 2111828 2111828 12211151216 19168921119 1211 1982 16 

19 5856111 5982191 11821222556 12212111116 1856 2129 19 

21 2119598 2216851 12561589291 21198528622 2919 2228 11 

21 6151912 6989522 8195895221 11128252992 1122 1596 12 

22 6191851 6918699 6152998212 2512618988 1152 1129 12 

 16 2688 2129 199119925618 289516926691 122992511 129589112 جمع
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 ومشاغل شهر تهران صنایع ساماندهی شركت 
 

 

 41-49نظارت براجرای آرای صادره به تفكیك نوع رای درسال های  -كرد ساماندهی صنایع ومشاغلعمل

 منطقه

 49سال  43سال  41سال 
 درصد تغییر

 جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل جمع تمهید تعطیل

1 2 5 2 1 1 2 1 1 9 111 

2 11 6 12 26 69 91 25 11 15 -61 

1 5 2 2 8 9 12 1 6 2 -59 

9 115 11 165 191 16 129 88 69 152 -15 

5 16 5 21 96 19 61 11 12 92 -22 

6 2 6 11 2 2 9 5 1 6 51 

2 16 96 62 21 11 51 9 25 19 -11 

8 22 69 91 26 26 112 16 81 119 12 

9 5 9 19 1 22 21 1 22 25 9 

11 5 9 19 11 6 16 9 9 8 -51 

11 9 92 56 5 16 91 11 15 25 -19 

12 19 6 25 215 29 229 1115 561 1566 961 

11 1 2 1 1 2 2 1 1 9 111 

19 11 16 26 16 18 19 8 12 25 -26 

15 96 12 61 91 16 52 98 29 22 15 

16 28 1 11 11 22 52 16 18 59 -5 

12 2 11 12 6 1 2 1 1 1 -86 

18 25 26 51 92 25 22 92 96 91 29 

19 11 18 51 92 11 61 191 11 211 215 

21 29 56 81 92 12 89 2 8 15 -82 

21 1 1 9 16 9 21 8 2 15 -25 

22 12 1 11 1 9 9 5 9 19 251 

 111 2522 928 1599 1261 512 299 826 182 919 جمع

 

 ارایه خدمات در مراكز تابعه
 واحد خدمات مركز خدمات ساماندهی ردیف

 ودروخرید و فروش خ مراکز خرید و فروش خودرو 1

 بازارها و روزبازارها 2
 

 مرکز عرضه پرندگان 1
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 49سال  در مناطق تفكیك به و فعالیت نوع اساس بر تهران شهر سطح در مستقر هایكیوسك تعداد آمار

 كیوسك های عرضه مطبوعات كیوسك های عرضه گل نوع فعالیت

كیوسك های 

عرضه گل و 

 مطبوعات
 جمع

های كیوسك

در حال عقد 

 دقراردا
كیوسك 

های غیر 

 مجاز
مرجع 

معرفی 

 كننده

اتحادیه 

 كیوسكداران

شركت گل 

 شهر سابق

اتحادیه 

 جراید

تعاونی 

 مطبوعات

 اتحادیه

 ریشهر
 شركت ساماندهی

اتحادیه 

جراید 

 كیوسكداران

 1 5 86 9 1 25 11 11 19 1منطقه 

 19 5 22 5 1 11 22 11 2 2منطقه 

 2 1 25 11 1 16 12 2 15 1منطقه 

 1 9 21 5 1 21 11 1 9 9منطقه 

 8 1 56 2 1 21 19 5 2 5منطقه 

 2 6 169 2 1 16 82 6 11 6منطقه 

 1 6 81 2 1 21 51 1 8 2منطقه 

 1 9 91 1 1 15 21 1 9 8منطقه 

 1 2 12 1 1 8 8 1 1 9منطقه 

 1 1 56 1 1 21 29 1 1 11منطقه 

 2 8 26 1 1 12 51 1 6 11منطقه 

 5 9 198 2 1 25 112 1 9 12منطقه 

 1 9 15 1 1 11 21 1 2 11منطقه 

 2 1 26 1 1 11 19 1 1 19منطقه 

 1 6 19 6 2 11 19 1 1 15منطقه 

 1 1 11 2 2 8 15 1 9 16منطقه 

 1 1 2 1 1 9 1 1 1 12منطقه 

 1 6 11 2 1 5 9 1 1 18منطقه 

 1 1 18 1 1 19 9 1 1 19منطقه 

 11 1 92 1 16 9 1 1 2 21منطقه 

 2 9 8 1 1 1 9 1 1 21منطقه 

 11 1 16 5 1 11 1 1 1 22منطقه 

 66 82 1189 69 91 192 581 12 115 جمع

 

 (ریال میلیون به مبالغ)49درسال ومشاغل صنایع ساماندهی شركت های پروژه لیست

 بودجه نقدی عنوان پروژه
بودجه 

 نقدیغیر

اعتبار مصوب 

 49كل

هزینه انجام 

شده در 

 49سال

یشرفت پ

فیزیكی از 

ابتدای پروژه 

 49تاپایان

 62 98862 81111 91811 19211 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
9911 5111 11111 9119 19 

تعمیر و نگهداری و تجهیز تعمیر گاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، 

 نگهداری جایگاه های سی ان جی شرکت واحد
96111 69111 161111 92825 91 

 61111 مبارزه با جانوران مضر شهری
 

61111 58111 1 

توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، تکمیل مرکز عرضه و فروش 

 (2 و 1پرندگان فاز )
9911 5111 11111 1259 92 
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 شهروند یكاال یشركت خدمات
 

 

 41 -49اهم فعالیت های انجام گرفته درسال های 

 درصد تغییر 49سال  43سال  41سال  42سال 41سال عنوان

 172 12 11 29 29 29 تعداد فروشگاه فروشگاه قابل

 بهره برداری

 مساحت عرصه

 )متر مربع(
98292 98292 98292 119128 115165 171 

 مساحت اعیانی

 )متر مربع(
91882 91882 91882 121182 122112 171 

فروشگاه احداث 

 شده

 8275- 1 8 - - - تعداد فروشگاه

 مساحت عرصه 

 ) متر مربع( 
- - - 19586 1112 -9279 

 مساحت اعیانی  

 ) متر مربع(
- - - 11191 1215 -9671 

 رصه  در پایان سالجمع مساحت ع

 )متر مربع(
111552 111552 111552 119118 119125 971 

 جمع مساحت اعیانی در پایان سال

 )متر مربع(
91882 91882 91882 121182 126511 975 

 2178 11229961 9628119 8668169 6515919 9969215 میزان فروش) میلیون ریال (

 1971 1521982 1129958 1219162 991681 629211 میزان سود ناویژه) میلیون ریال (

 271- 11 19 19 15 15 حاشیه سود ناویژه )درصد(

 972 19126919 11161518 11126999 12695826 12119285 تعداد دفعات خرید) عدد(

 1171 819 212 661 512 122 سرانه خرید)هزار ریال(

 

 43-49در سال های  تعداد فروشگاه های زنجیره ای شهرداری
 49سال  43سال  منطقه 49سال  43سال  منطقه

 2 1 11منطقه  9 9 1منطقه 

 1 1 19منطقه  1 1 2منطقه 

 1 1 15منطقه  1 1 1منطقه 

 1 1 16منطقه  1 1 9منطقه 

 1 1 12منطقه  1 1 5منطقه 

 - - 18منطقه  2 2 6منطقه 

 1 1 19منطقه  1 1 2منطقه 

 1 1 21منطقه  1 1 8منطقه 

 - - 21منطقه  - - 9قه منط

 1 1 22منطقه  - - 11منطقه 

 1 1 لواسانات 1 1 11منطقه 

 12 11 جمع کل 1 1 12منطقه 
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 ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 

 

 

 42-49رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی پروژه های آب و فاضالب در سال های 

 منطقه

 رتبه منطقه ای ازمیانگین امتی

 49سال  43سال  41سال  42سال  49سال  43سال  41سال  42سال 

1 99 8271 81 95 9 11 5 2 

2 11 8571 29 61 11 6 9 12 

1 11 2978 26 92 11 11 11 9 

9 61 91 88 89 2 2 2 6 

5 15 25 26 89 11 16 11 6 

6 16 2178 26 82 9 12 11 8 

2 91 2575 21 81 5 15 12 11 

8 12 26 81 89 8 19 2 9 

9 91 8671 85 89 6 5 9 9 

11 12 2875 82 92 8 12 6 1 

11 19 85 29 89 2 2 9 6 

12 29 6575 81 81 15 21 8 11 

11 11 2978 69 88 11 11 19 2 

19 12 8975 26 91 12 8 11 5 

15 16 21 22 89 9 18 11 9 

16 11 8278 22 89 11 9 11 9 

12 12 8871 82 92 8 1 6 1 

18 12 2978 81 29 8 11 8 11 

19 26 22 81 99 16 11 5 1 

21 11 6971 22 95 19 19 11 2 

21 21 9171 91 95 1 1 1 2 

22 51 8275 82 95 1 9 1 2 
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 42-49رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی آلودگی هوا و بهینه سازی انرژی در سال های 

 آلودگی هوا

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 49سال  43سال  41سال  42سال  49سال  43سال  41سال  42سال 

1 2179 29 91781 111711 8 6 1 1 

2 8271 88 89781 81711 5 1 6 11 

1 6576 26 69752 111711 12 9 21 1 

9 6971 99 88711 98711 11 1 9 1 

5 6971 22 88725 111711 11 8 8 1 

6 5179 22 82799 82718 19 8 11 9 

2 5179 69 21712 29718 18 15 19 12 

8 5679 21 81721 81762 12 11 16 11 

9 8671 89 89766 89712 1 2 12 8 

11 2871 82 98751 99729 2 9 1 2 

11 6171 68 88726 81792 19 11 2 16 

12 2178 28 29759 29712 9 2 18 18 

11 6275 66 68781 91788 11 19 21 5 

19 8276 26 81711 91711 9 9 12 9 

15 91 81 91721 81788 1 5 5 12 

16 6278 21 86785 82721 11 11 11 11 

12 6178 21 61791 89758 15 11 22 2 

18 6275 21 81792 81761 11 12 19 15 

19 52 58 81782 81725 16 16 11 19 

21 1975 52 91796 22721 21 12 9 19 

21 81 99 95711 91762 6 1 2 6 

22 8675 89 81711 111711 2 2 15 1 
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 42-49رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی آلودگی هوا و بهینه سازی انرژی در سال های 

 مدیریت انرژی

 منطقه
 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 49سال  43ل سا 41سال  42سال  49سال  43سال  41سال  42سال 

1 2179 29 91 95719 8 6 9 6 

2 8271 88 89711 82722 5 1 5 19 

1 6576 26 26769 92792 12 9 18 1 

9 6971 99 91725 91799 11 1 1 11 

5 6971 22 88 92769 11 8 9 9 

6 5179 22 82712 91716 19 8 12 11 

2 5179 69 26726 89722 18 15 12 18 

8 5679 21 817655 91781 12 11 19 12 

9 8671 89 89719 99712 1 2 2 8 

11 2871 82 95719 98719 2 9 1 2 

11 6171 68 81796 81756 19 11 15 21 

12 2178 28 82799 81711 9 2 11 21 

11 6275 66 6971 89711 11 19 22 11 

19 8276 26 29711 99786 9 9 21 2 

15 91 81 85728 82722 1 5 11 19 

16 6278 21 25722 85756 11 11 19 16 

12 6178 21 22715 91719 15 11 21 9 

18 6275 21 26729 85711 11 12 16 12 

19 52 58 82718 85792 16 16 11 15 

21 1975 52 88719 81711 21 12 8 19 

21 81 99 99721 96762 6 1 2 5 

22 8675 89 89711 98789 2 2 6 1 
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 42-49كیفیت آموزش محیط زیستی در سال های رتبه بندی مناطق بر حسب 

 منطقه

 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 49سال  43سال  41سال  42سال  49سال  43سال  41سال  42سال 

1 8971 9172 98 9678 8 11 1 2 

2 9178 9171 95 9678 2 8 1 2 

1 8171 88 99725 9875 11 11 9 2 

9 8871 99 9675 9571 9 2 2 11 

5 2678 81 91 9876 22 19 9 1 

6 2876 8178 9275 9179 18 12 6 18 

2 85 111 88725 9979 2 1 11 12 

8 28 92 82725 9172 21 9 11 12 

9 8172 9275 9175 98 16 1 8 1 

11 8172 98 9975 9272 15 2 5 9 

11 2272 81 9175 9975 21 19 8 15 

12 8179 8175 88725 9179 19 11 11 16 

11 8571 98 82 9272 5 2 15 9 

19 8175 8275 88725 9271 9 15 11 6 

15 8875 9575 89725 9975 1 5 11 15 

16 8178 8171 88 9678 11 18 12 2 

12 2879 8275 82725 9572 12 15 19 11 

18 2879 8171 9175 9972 19 16 2 11 

19 8271 82 9175 9976 12 12 2 19 

21 8171 111 89 9671 11 1 16 8 

21 9171 9971 9275 9271 1 6 6 5 

22 8571 92 9675 9671 6 9 2 9 
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 42-49های شهری در سال های رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت ارزیابی محیط زیستی پروژه

 منطقه

 رتبه منطقه ای میانگین امتیاز

 49سال  43سال  41سال  42سال  49سال  43سال  41سال  42سال 

1 2179 8979 81 99 5 6 9 8 

2 6579 2275 21 21 11 12 11 22 

1 2971 5978 62 92 1 21 21 9 

9 6871 9171 21 89 9 2 11 18 

5 62 2971 21 99 11 11 12 1 

6 6979 6978 21 96 19 19 11 5 

2 6979 6171 21 89 2 21 19 15 

8 6675 8172 81 95 12 8 5 2 

9 6979 2178 21 92 2 15 15 12 

11 5676 8979 81 89 19 1 6 16 

11 2171 8679 81 99 6 5 2 9 

12 6979 6978 81 28 19 12 8 21 

11 6971 8275 21 91 15 9 16 11 

19 25 2576 61 91 2 19 22 11 

15 6271 51 81 89 11 22 9 12 

16 6271 8171 82 98 11 9 2 1 

12 5279 2175 62 99 18 16 21 11 

18 6871 2278 21 89 8 11 12 19 

19 6272 8978 21 91 16 2 18 19 

21 6171 6276 21 81 12 18 19 21 

21 8172 9978 91 96 1 1 1 6 

22 2171 2579 82 98725 9 11 1 2 
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 42-49رتبه بندی مناطق بر حسب كیفیت مدیریت محیط زیستی مبارزه با جانوران مضر شهری در سال های 

 منطقه

 قه ایرتبه منط میانگین امتیاز

 99سال  91سال  92سال  91سال  99سال  91سال  92سال  91سال 

1 2172 25 _ _ 2 16 _ _ 

2 2871 81 _ _ 5 8 _ _ 

1 5275 6278 _ _ 12 19 _ _ 

9 6679 2275 _ _ 11 9 _ _ 

5 5972 6179 _ _ 16 22 _ _ 

6 2279 8278 _ _ 8 9 _ _ 

2 6978 2675 _ _ 11 15 _ _ 

8 8579 9572 _ _ 2 2 _ _ 

9 2672 8979 _ _ 6 9 _ _ 

11 2872 9172 _ _ 9 1 _ _ 

11 6971 8172 _ _ 15 2 _ _ 

12 5979 6278 _ _ 18 21 _ _ 

11 2271 8176 _ _ 9 12 _ _ 

19 2172 8272 _ _ 2 11 _ _ 

15 6679 2979 _ _ 11 12 _ _ 

16 2172 86 _ _ 2 5 _ _ 

12 6971 2179 _ _ 11 18 _ _ 

18 6272 2979 _ _ 12 11 _ _ 

19 66 8172 _ _ 19 11 _ _ 

21 5171 6671 _ _ 19 21 _ _ 

21 81 9579 _ _ 1 1 _ _ 

22 8578 89 _ _ 1 6 _ _ 
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 یاداره کل فرهنگ
 

 

 (مراسم و مناسبت ها)45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 49توضيحات سال  49سال 45توضيحات سال 45سال مراسم و مناسبت ها

مراسم و مناسبتهاي سال 

 اعتبارات )ميليون ريال(
031 

ان، ايام رجب و شعب هايبرنامهعنوان مناسبت مهم سال ) 01براي حداقل 

رمضان، محرم ، دفاع مقدس، دهه فجر ، استقبال از بهار، هفته واليت، جشن 

 مهر(

011111 
عنوان مناسبت مهم سال )برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان، محرم،  01براي حداقل 

 دفاع مقدس، دهه فجر، استقبال از بهار، هفته واليت، جشن مهر(

مراسم و مناسبت هاي 

 سال ) مورد(
0011 

عنوان مناسبت مهم سال )برنامه هاي ايام رجب و شعبان،  01براي حداقل 

رمضان، محرم، دفاع مقدس، دهه فجر، استقبال از بهار، هفته واليت، جشن 

 مهر(

01111 
عنوان مناسبت مهم سال )برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان، محرم،  01براي حداقل 

 ، هفته واليت، جشن مهر(دفاع مقدس، دهه فجر، استقبال از بهار

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 
هاي رنامههاي فرهنگي شهرداري تهران و اجراي بتشکيل ستاد هماهنگي برنامه

ايام رجب و شعبان، رمضان، محرم، دفاع مقدس، دهه فجر، استقبال از بهار، 

 هفته واليت، جشن مهر )تعداد (

01 
هاي ايام رجب و هاي فرهنگي شهرداري تهران و اجراي برنامهتشکيل ستاد هماهنگي برنامه

يت، جشن مهر شعبان، رمضان، محرم، دفاع مقدس، دهه فجر، استقبال از بهار، هفته وال

 )تعداد (

تنظيم و ارسال 

دستورالعمل اجرايي 

 مراسم )مورد(

 تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي مراسم )مورد( 01 تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي مراسم )مورد( 00

هزينه برنامه هاي مناطق و 

هاي تابعه در ايام سازمان

 فاطميه )س(

 ) ميليون ريال(

0111 

ستادي  اجرا شد و تعداد  0منطقه اي و  00وگواره محله اي و س 373تعداد 

گانه : 00نمايشگاه کتاب و محصوالت فرهنگي فاطميه )س( در مناطق  00

شهرداري تهران هرساله با تشکيل ستاد فاطميه)س( نسبت به برنامه ريزي و 

ري هاي مختلف در ايام فاطميه اول و دوم اقدام کرده و بهره بردااجراي برنامه

از تمامي امکانات و ظرفيت هاي مديريت شهري براي تعظيم شعائر اسالمي و 

هر چه با شکوه تر برگزار شدن اين مراسم در اين ايام در دستور کار خود داد. 

نفر مخاطب از شهروندان   0111111برنامه با بيش از  311به همين منظور

 373گزاري  تعداد تهراني اجرا گرديد که مهمترين آنها عبارت است از بر

منطقه اي فضا سازي محيط شهري با استفاده از  00سوگواره محله اي و 

ظرفيت هاي تبليغاتي مانند پرتابل ها و بيلبوردها با محوريت احاديث، روايات و 

برگزاري نمايشگاه هاي مفهومي و تجسمي در   -جمالت حضرت فاطمه)س(

ع بزرگ عاشوراي فاطمي در تجم 00برگزاري  -مراکز فرهنگي و دانشگاه ها

طراحي و توليد بيرق نفيس فاطميه و اهدا به مساجد و هيات  -گانه 00مناطق 

 مذهبي، چاپ پوستر نفيس فاطميه براي اهدا به عموم شهروندان.

00111 

مراسم آييني و برنامه تحويل سال نو ) ميدان امام حسين )ع( با تاکيد بر حفظ حرمت ايام فاطميه 

منطقه اجرا شد.سوگواره  00د.ويژه برنامه هاي گراميداشت روز جمهوري اسالمي در )س( انجام ش

با  موضوع سه پرده از زندگي حضرت زهرا )س( در « پيراهن ، انار ، ياس کبود » نمايشي روضه ربيع 

سالن ايوان شمس اجرا گرديد.از توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني کاله قرمزي،  سريال پايتخت 

نمايشگاه تخصصي کتاب با موضوعات زندگي حضرت زهرا ، خانواده و سبک 00ت شد. تعداد حماي

ويژه شهادت بانوي دوعالم حضرت زهرا )سالم اهلل "شرح مصايب"زندگي در مناطق برپاشد. نمايشگاه 

عليها( اجرا گرديد. نمايشگاه عکس و آثار سبک زندگي فاطمي)درس هايي از زندگي حضرت زهرا( 

شد مشاوره و پاسخ به شبهات روز به مخاطبين )مبلغين خانم و آقا (، ارائه طرح ها و برگزار 

پوسترهاي فاخر و مفهومي، سير نمايشگاهي بيانات  رهنمودهاي امام خميني )ره ( و مقام معظم 

رهبري در موضوع شخصيت حضرت زهرا )س( و گراميداشت ايام فاطميه، سير نمايشگاهي فرهنگ 

نمايشگاه حجاب و عفاف با موضوعات:  00مايشگاه هاي فوق اجرا گرديد. تعدادفاطمي در طي ن

هاي چادر و البسه اسالمي، حضور و ارائه دستاوردهاي موسسات و کانون هاي رونمايي از برترين مدل

فعال در حوزه حجاب و عفاف،  نمايشگاه تجسمي حجاب و عفاف، عرضه و فروش اقالم و ملزومات و 

با رويکرد حجاب و عفاف در کنار نمايش، عرضه و فروش بهترين طرح هاي چادر پوشش اسالمي 

توسط موسسه ها ، کانون ها  توليدکنندکان پوشش اسالمي ، عکاسي با چادر انجام شد. برنامه هاي 

هاي فاطمي)س( و نظام خانواده ، آيين عزاداري و آموزشي و ترويجي: گارگاه هاي آموزشي؛درس

گري ، رونمايي از کتاب هاي  گري و تکفيري را )س( ، شناخت انحرافات :سلفيسوگواري حضرت زه

منتشره در خصوص معرفي شخصيت و سيره دخت گرامي نبي مکرم اسالم حضرت ام االئمه بانو 

 فاطمه زهرا سالم اهلل عليها با هماهنگي اتحاديه ناشران.

هزينه اجراي برنامه هاي  

 رجب , شعبان و رمضان
01 

برنامه محله اي+  373*3رنامه هاي داستان تابستان ادغام گرديد : تعداد ببا 

جشنهاي والدت رجب)روز پدر، 00*0برنامه ستادي. تعداد  0برنامه منطقه اي+00*7

نيمه شعبان برگزار شد.خريد و  -امام حسين)ع(، حضرت ابوالفضل)ع(، علي اکبر)ع(

مانده به صبح( از بنياد فرهنگي نسخه ويژه نامه اعتکاف) سه قدم  00,111وتوزيع 

خريد  -مهدوي امان  33نسخه نشريه شماره  0111مهدي موعود چاپ و توزيع تعداد 

خريد و توزيع کتاب  -جلد کتاب رساله حقوق امام سجاد و برکات نماز 011و توزيع 

قطعه فلش  0111خريد و توزيع  -جلد خلوت دلدادگان ويژه مراسم اعتکاف  0111

جلد کتاب  011خريد و توزيع  -بيان به مناسبت ميالد حضرت علي )ع( کارت امير 

جلد کتاب ره توشه رمضان جيبي و  0111خريد و توزيع  -نهج البالغه قطع همراه

 00تا  0نسخه مجالت شماره  111خريد و توزيع  -جلد کتاب ذکر نجات 0111

براي اکران  به  طراحي و ساخت صحنه نمايش با متريال چوب و فلز-فرهنگ اسالمي 

جلد  0111خريد و توزيع  -رو  در پرديس تهران به مناسبت فصل نيايش 31مدت 

 کتاب پرواز آسماني به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

31111 

برنامه ستاديانجام شد. جشنهاي والدت  0برنامه منطقه اي+00*7برنامه محله اي+  373*3

نيمه شعبان برگزار  -فضل)ع(، علي اکبر)ع((رجب)روز پدر، امام حسين)ع(، حضرت ابوال

شد..نمايشگاه بزرگ شميم وحي) اولين نمايشگاه بزرگ قرآني کمک به توسعه و تجهيز 

 31شب  31فروشگاه عرضه کاال(.اجراي  31غرفه و  71موسسات و مجامع قرآني شهر با 

ن نمايشگاه بين بوستان بزرگ شهر.  بيست و سومي 00ه رمضان در برنامه فرهنگي مذهبي وي

گانه. برگزاري 00ق طجشن تکليف در منا  303. برگزاري 1المللي قرآني شهرداري تهران)

جشن ميالد کريم اهل بيت  00مراسم تجليل از قاريان، حافظان و انديشمندان. برگزاري  00

ژه نامه مراسم شبهاي قدر و شهادت حضرت علي)ع( . توليد و انتشار وي 303. برگزاري 

بسته فرهنگي در عيد فطر .  011,111ه همشهري  و همشهري محله. توزيع بيش از ضميم

 حضور و همراهي با مراسم روز قدس و برگزاري مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس

استقبال از اجراي مراسم 

  )برنامه( بهار

ستاد ويژه احياي فرهنگ فاطمي)س( برنامه هاي فرهنگي به شرح زير را به 

اجراي  •مصوب و الزم االجرا  نمود:  0303ارن ايام فاطميه با نوروز مناسبت تق

مراسم آييني و برنامه تحويل سال نو در ميدان امام حسين عليه السالم با تاکيد 

انتشار کتب و توليد محصوالت فرهنگي -بر حفظ حرمت  ايام فاطميه)س( 

رنامه هاي سطح فاخر در حوزه فرهنگ فاطمي و توزيع از طريق ايستگاه ها و ب

 ,0303افزودن موضوعات فرهنگ فاطمي به شمسه موضوعي در سال  -مناطق 

00111 

.برپايي ايستگاه هاي فرهنگي در مداخل ورودي و مبادي خروجي شهر) مناطق 

( به منظور استقبال از مسافرين نوروزي همراه با عرضه 3،03،00،01،00،01،00،00

، راهنمايب اماکن ديدني و گردشگري تهران، بروشور محصوالت فرهنگي از قبيل نقشه تهران

اطالع رساني. طراحي و انتشار بروشورها و اقالم  اطالع رساني و آگاه سازي  در چهارشنبه 

آخرسال. فضاسازري تبليغي در بوستانهاي شهر با پيامهاي شاد به منظور استقبال از 

ديدار در هر منطقه( انجام شد.  0مسافرين نوروزي. ديدار از خانواده معظم شهدا)هر روز 

برنامه ميهماني الله ها)برنامه پنجشنبه آخرسال: غبار روبي مزار شهدا، شهداي  00اجراي 

ايستگاه فرهنگي در ميادين مهم شهر همراه با استيج به  00گمنام و مدافعين حرم(. برپايي 

 فروردين 00مناسبت روز زن و يوم اهلل 
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 (مراسم و مناسبت ها)45-49کل فرهنگی در سال های آمار فعاليت های اداره 

مراسم و 

 مناسبت ها
 49توضيحات سال  49سال  45توضيحات سال 45سال

 برپايي جشنواره 

 ) مورد(
0 

سومين جشنواره 

.جشنواره دهه 0گانه(00شمسه)

فرهنگي کمپين آسمان آبي زمين 

 پاک

0 

در چهارمين دوره  "توانمند سازي کانون هاي محلي ؛آموزش و سازماندهي "( : 3سه جشنواره هاي فرهنگي هنري آييني محالت شهر تهران )شم

از مجموعه جشنواره هاي شمسه از طريق: اجراي طرح آموزش، سازماندهي و توانمندسازي شمسه از ابتداي ارديبهشت)کارگاه توجيهي 

ان محالت، مديران اجتماعي و فرهنگي نواحي، مجموعه مدير-مباني نظري شمسه براي مجريان شمسه به عنوان توجيه شوندگان

اجراي طرح آموزش، سازماندهي و  -گانه شمسه 00کارشناسان فرهنگي منطقه؛ مربي آموزشي: مشاوران تخصصي هر يک از موضوعات 

يه .کارگاه توجيهي مباني نظري شمسه براي مجريان شمسه به عنوان توج0سطح :03از ابتداي ارديبهشت  توانمندسازي شمسه

شوندگان)مجموعه مديران محالت، مديران اجتماعي و فرهنگي نواحي، کارشناسان فرهنگي منطقه(؛ مربي آموزشي: مشاوران تخصصي 

گانه شمسه وشمسه موضوعي)شمسه عاشورايي، انقالب اسالمي و . . .راه اندازي شبکه موبايل شمسه با تعداد  00هر يک از موضوعات 

اختتاميه شمسه منطقه اي و محلي. اجراي اختتاميه  00ار شمسه در سطح پهنه، منطقه و شهري.اجراي عضو. اتمام داوري آث 30111

، با رويکرد 01شهري در آذرماه و تقدير از برترين هاي شهري.جشنواره دهه فرهنگي کمپين آسمان آبي زمين پاک به همت منطقه 

و خط سفيد و حمايت از محيط زيست در مجموعه پارک ترافيک با  زمين پاک –ترويج آموزش هاي شهروندي با محوريت آسمان آبي 

ايستگاه هاي متنوع شامل بازيافت، نقاشي وخالقيت کودکان، نمايشگاه عکس پوسترهاي آموزشي، ايستگاه سالمت، نمايشگاه کتاب، 

ج شامل اجراي تئاتر با موضوع خط مسابقات ورزشي، مسابقه عکاسي و غرفه شمسه، ترافيک منچ، نمايش براي همه و برنامه هاي استي

روز برگزار شد. راه اندازي شمسه مجازي و شبکه موبايل  01سفيد، تفکيک پسماند، اجراي موسيقي ومسابقات فرهنگي به مدت 

 عضو توسط اداره کل فرهنگي 30111با تعداد  3شمسه

 برپايي جشنواره

 )ميليون ريال( 
0111 

 
 (3يني محالت شهر تهران )شمسه جشنواره هاي فرهنگي هنري آي 01111

برپايي نمايشگاه 

هاي محلي کتاب 

 )مورد(

31 
 

303 

و آرم معاونت اجتماعي و  7پيشخوان عرضه و فروش محصوالت درمحوطه باز نمايشگاه با برند شمسه و کتاب  01پيشخوان مجازي و  0

و آرم معاونت اجتماعي و  7ناطق روستايي و محروم( کتاب اجراي تبليغات و اطالع رساني طرح کتاب مهر) اهداي کتاب به م -فرهنگي 

اجراي نمايشهاي ميداني، پرده خواني و  -اهداي بن خريد کتاب با تخفيف به پرسنل، مديران و مسئوالن شهرداري تهران  -فرهنگي

ر فضاي نمايشگاه با موضوع نقالي تحت برند شمسه و مسابقات کتاب خواني با مشارکت خانه شهرياران جوان  و موسسه کتاب هفت د

گانه در طول برگزاري نمايشگاه کتاب 00استقرار اتوبوس سيار کتاب شمسه در مناطق  –کتاب، آسمان آبي و زمين پاک، ط سفيد 

عرضه اولين نرم افزار  -حضور سفيران شمسه براي جذب مخاطب جشنواره شمسه و اجراي برنامه يک نويسنده، يک کتاب  -تهران 

-گانه شمسه، کتاب جيبي هفت با موضوع سبک زندگي و تازه هاي کتاب مديريت شهري 00سه و توزيع کتابهاي جيبي مجازي شم

. حضور در -شروع اجراي طرح کتاب مهر) اهداي کتاب به مناطق روستايي و محروم( با تبليغات اطالع رساني در سطح محالت 

 0111.خريد و اهداي -روز در پارک گفتگو و عرضه کتب با موضوعات قرآني 01ت ژه کانون هاي قرآني به مدنمايشگاه قرآني شميم )وي

نسخه کتاب در حوزه مديريت شهري با عناوين: مستند توسعه فضاهاي فرهنگي، ساختارشناسي محالت، مستند محله ما و توزيع در 

که تا پايان سال  03ران از ارديبهشت ماه سال بازارچه فصلي کتاب در محالت شهر ته 011.برپايي -کتابخانه هاي عمومي تحت پوشش.

 ادامه دارد.

برپايي 

هاي نمايشگاه

 محلي کتاب

 )ميليون ريال(

303 
 

33111 
 

طراحي و اجراي 

 پوستر)مورد(
0 

 
00 

 

توليد و توزيع لوح 

فشرده با موضوعات 

 فرهنگي )تعداد(

311111  311111  

چاپ و توزيع مجله 

، نشريه ، ويژه نامه 

 شور ) تعداد(، برو

0011111  0011111  

چاپ کتاب و 

 کتابچه )نسخه(
0011111 

 
0011111 

 

مشارکت در 

نورافشاني مناسبت 

 شب اعياد)مورد(
  

01 
 

مشارکت در 

نورافشاني به 

 مناسبت شب اعياد

 ) ميليون ريال(

011111 
 

1111 
 

توليد و ساخت 

 پيامهاي تبليغاتي

 ) تيزر ()ثانيه( 

11 
، مناسبتهاي جشنواره شمسه

 مختلف
هاي مختلفجشنواره شمسه، مناسبت 11  
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 (مراسم و مناسبت ها)45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

مراسم و 

 مناسبت ها
 45توضيحات سال 45سال

سال 

49 
 49توضيحات سال 

مراسم ارتحال 

 امام)ره(

 )ميليون ريال(

0011 

ديد زائران و شهروندان از حرم مطهر، پروژه هاي مهم اجراي تور تهرانگردي به منظور باز

.برگزاري شبهاي  شعر و خاطره در مراکز 0مديريت شهري و اماکن زيارتي شهر تهران

.اجراي مسابقات فرهنگي ، 3فرهنگي)سراي محله ، خانه سالمت  ، کتابخانه ها و ...(. 

 هنري ، ورزشي و .. . در محالت

01111 

پرديس  1گانه به صورت متمرکز نسبت به بر پايي 00مکاري مناطق کل فرهنگي با ه اداره

 غرفه 011 متر مربع مشتمل بر 0011اقدام نمود. هر پرديس  عنوان خورشيد واليت ؛ با

اهم فعاليتها: خدمات پشتيباني، خوشنويسي زنده،  .زائران ويژه کودکان، نوجوانان و عموم

)امام )ره(، واليت و رهبري، خوشامدگويي،  قطعات ادبي، نويسي ونقاشي کودکان، خاطره

فرهنگي، فيلم مستند )امام )ره(، واليت و رهبري (، قرآن  نمايشگاه کتاب محصوالت

 طراحي و برپايي:0هاي منطقه برنامه عکس يادگاري، سالمت، بخوانيد و جايزه بگيريد،

رپايي ايستگاه بي هاايستگاه جماران ويژه مسيرهاي منتهي به حسينيه جماران با برنامه

منتهي به  فضاسازي محيطي مسيرهاي -خرداد  00 تا 00فرهنگي جماران از تاريخ 

.مراسم ختم قرآن  حسينه جماران . بر پايي نمايشگاه کتاب ، عکس ، پوستر ، فيلم مستند

فشرده و محصوالت  توزيع بسته هاي فرهنگي حاوي کتاب و لوح -ويژه اهالي جماران 

شخصيت و رفتار  مکتب امام)ابعاد -عنوان و موضوع پرديس ها:  -منطقهفرهنگي در سطح 

هنر  -معظم رهبري( خط امام)ابعاد شخصيت،رفتار و سيره مقام -و سيره امام خميني )ره(

عصر امام)ابعاد  -امام)ابعاد شخصيت ، رفتار و سيره حاج آقا مصطفي خميني )ره(

شخصيت، رفتار و  ح الفتوح امام)ابعادفت -شخصيت، رفتار و سيره حاج احمدآقاخميني(

 علم امام)ترويج روحيه ايثاروشهادت(. -سيره همسرمکرمه امام خميني(

هفته دفاع 

 مقدس

 ريال ()ميليون

001 

جشنواره هفته دفاع مقدس و برپايي فضاهاي نمايشگاه  در بوستانهاي بزرگ  31برگزاري 

( ، قيطريه ) منطقه 00واليت)منطقه  –شهر از جمله:  باغ موزه قصر )اداره کل فرهنگي(

نمايشگاه فرهنگي دفاع مقدس) کتاب، عکس،  011. برگزاري -يک(، جوانمردان و . . .( 

 311.برگزاري -نقاشي، پوسترو . . . ( در سراهاي محالت و ساختمان نواحي مناطق  

ل از مراسم ديدار و تجلي 00. برگزاري -مراسم يادواره شهداي منطقه و محالت شهر 

تور يکروزه بازديد از 00. برگزاري -خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران دفاع مقدس 

 0111. برگزاري -آسايشگاه جانبازان، موزه دفاع مقدس بهشت زهرا)س( و باغ موزه دفاع 

مراسم سخنراني و تجليل از مقام شهدا، جانبازان و ايثارگران دفاع مقدس  در مساجد 

مسابقه گلبانگ ايثار: اجراي مسابقه پيامک کوتاه  373. برگزاري -  گانه00سطح مناطق 

برپايي ايستگاه صلواتي همراه با پخش موسيقي و 003. برگزاري -در سراهاي محالت  

لوح  01,111. توليد و توزيع -غرفه فروش محصوالت فرهنگي ويژه هفته دفاع مقدس

مديريت  -اهواره ها در جامعهفشرده با عنوان بشقاب خالي)آسيب شناسي فراگيري م

جلد کتاب رازهاي نهفته)سرگذشت ايثار و پيکار  0111توليد و توزيع -تغييرات فرهنگي( 

شب شعر دفاع مقدس و مراسم قرائت وصيتنامه شهداي 00برگزاري  -شهيد علي هاشمي( 

مسابقه  فرهنگي و هنري ويژه کودکان و نوجوان در  373. برگزاري 01جنگ تحميلي

 اي محالتسراه

00111 

جلسه کتاب خواني، نقد و تحليلل   303مراسم شب شعردفاع مقدس .برگزاري  00برگزاري 

مراسم  بازديد از خانواده هاي  0111کتابهاي دفاع مقدس در محالت شهر تهران. برگزاري 

معظم شهدا و ايثارگران به مناسبت هفته دفاع مقلدس  . کنگلره شلهداي دانلش آملوز بلا       

نمايشگاه دفاع مقدس)شهداي غلواص،   00ه شهدا توسط منطقه دو. برگزاري حضور خانواد

 شهداي رسانه، شهداي خليج فارس، شهداي شلمچه و . . .(

 دهه کرامت

 ريال()ميليون
03 

مسجد شهر تهران بود که با همکاري  0011اجرا: جشن هاي مردمي دهه کرامت در 307

راهاي محالت با رويکرد مردمي و لحاظ ائمه جماعات مساجد، اعضاي شوراياري ها و س

ها برگزار گرديده است. هويت بخشي به سيماي بصري شهر در دهه عمومي بودن برنامه

هاي پل با محوريت ها، بيلبوردها و عرشههاي تبليغي، پرتابلکرامت با استفاده از ظرفيت

مت است. در هاي رضوي از جمله اقدامات مديريت شهري در دهه کراها و آموزهحکمت

 برنامه را برگزار نموده است . 307مجموع مديريت شهري در دهه کرامت 

0111 

-ملداحي  -برگزاري برنامه جشن دهه کرامت ويژه والدت امام رضا )ع( شامل تالوت قلرآن  

جشلن ويلژه دهله کراملت      33سخنراني در خصوص فضايل و شخصيت آن امام .برگلزاري  

مسلابقه فرهنگلي.   3003ي موسليقي و هنري(،.برگلزاري   )تئاتر ، تواشيح و اجراي گروههلا 

فرهنگي ) نمايشگاه عکس با موضوع عفاف و حجاب و مقاوملت بحلرين،    غرفه303.برپايي 

فلسطين و شهداي غواص، آموزه هاي اخالقلي قرانلي و عتلرت، دفلاع مقلدس )نمايشلگاه       

ت عفلاف  .آتليه عکس )حجاب و چادر( ، عرضه و فروش محصلوال -عکس شهدا(،گردشگري 

زملللين  –نمايشلللگاه آسلللمان آبلللي 00و حجاب،.ايسلللتگاه نقاشلللي کلللودک.  اجلللراي 

–ترافيلک  –نمايشگاه گل و گياه آپارتماني، بازيافت و بهداشت محيط،خط سلفيد  00پاک،

پلرديس فراغتلي) تنليس روي ميلز ، فوتبلال       00شهروند و وسايل نقليه عملومي. اجلراي   

اي )پژوهشگر محله( معرفلي  ي ، هويت محلهدارت،شبکه هاي اجتماع –دستي، تيرو کمان 

نمايش و فرهنلگ اسلتاني، عرضله للوازم      –پوشاک –خوراک  گانه، 00هاي محالت و خانه

کمک آموزشي، آشپزخانه ايراني، طب اسالمي ايرانلي ارسلال پياملک حکمتهلاي رضلوي(.      

هاي جمالت کوتلاه تبريلک والدت حضلرت معصلومه )س( و     هزار پيامک00ارسال حداقل 

نمايشگاه خوشنويسي با موضوع دهه کرامت و  00روز دختر به شهروندان و نخبگان. برپايي

مراسلم شلب شلعر بلا موضلوع والدت حضلرت        33بزرگداشت حضرت شاهچراغ. برگلزاري  

 والدت امام رضا) ع( معصومه س و

 هفته واليت

 )ميليون ريال(
03 

جشن   373.برگزاري 0انه،گ00.آذين بندي و فضاسازي تبليغي در سطح محالت مناطق 0

هزار جلد  01.هديه 3جشن عيد قربان  با محوريت مساجد  373. برگزاري 3عيد غدير

.  0و توزيع در مساجد و اماکن مذهبي  "کمال دين در جمال واليت"کتابچه با عنوان 

افتتاحيه مراسم در ايوان شمس( برگزار شد.  03مهر  00جشنواره بين المللي شعر واليت)

مسابقه کتابخواني درگستره محالت شهر تهران همراه با اهداي جوايز ارزنده  373داد . تع1

. نرم افزار تلفن همراه با 7)نهج البالغه، زيارت جامعه کبيره، خطبه غدير و ...( اجرا گرديد. 

موضوع غدير )نهج البالغه، ادعيه ، مديحه سرايي، تواشيح ، سخن راني (و در اختيارگزاري 

جلد کتاب غدير، هر جلد  0طراحي، توليد و توزيع 0ين عموم شهروندان انجام شد. رايگان ب

. توليد و توزيع  آلبوم کليپهاي سخنراني، قطعات موسيقي و 0نسخه انجام گرديد.  0011

نسخه پوستر  3111. طراحي و انتشار 01لوح فشرده انجام شد.  3111مداحي به تعداد 

نقطه اصلي شهر تهران در  00. نور افشاني 00نجام شد. ويژه غدير جهت استفاده عمومي ا

. تنظيم و ابالغ 00شب عيد سعيد غدير با اطالع رساني قبلي به عموم شهروندان

دستورالعمل ويژه هفته واليت به مناطق، سازمانها و شرکت هاي تابعه شهرداري تهران 

ب و پايان نامه هاي .تهيه و بارگزاري بانک اطالعات غدير حاوي معارف، مقاالت،کت03

. به روز رساني و تقويت سايت مدرسه 03مرتبط با نهج البالغه با مشارکت بنياد نهج البالغه

. ارسال پيامک)پيک واليت( به 00نهج البالغه ويژه آموزش مجازي جهت عموم شهروندان 

جشن در سطح مساجد و بوستان هاي شهر  0011. تعداد 00منطقه  00شهروندان 

راني، مولودي خواني ، پذيرايي و بسته هاي فرهنگي و اجراي مسابقات متنوع( تهران)سخن

 جشن پسرانه در دهه واليت 001جشن دخترانه و  001. تعداد  03برگزار گرديد. 

01111 

 مهر، روز عرفه، عيدقربان، عيد غدير، والدت امام هادي)ع(:  00الي  0 ،هفته واليت

تهران در شب عيد سعيد غدير با اطالع رسلاني قبللي   نقطه اصلي شهر  00. نور افشاني -0

 به عموم شهروندان  

.اجراي برنامه هاي زنده راديويي در بوستان هاي بلزرگ و فرامنطقله اي در يلک هفتله     -0

 ساعت بعد از اذان مغرب )راديو واليت ( 0مانده به دهه واليت. هر روز 

 گانه00منتخب مناطق جشن و مراسم صبحگاهي در مدارس 011برگزاري حداقل  -3

هلا ضلمن برپلايي    مسجد محلوري شلهر تهلران. در ايلن جشلن      001. اجراي جشن در -3

هلاي زيبلايي را بلا رويکلرد     هاي صلواتي، مراسم سخنراني، مولودي خلواني، برنامله  ايستگاه

 مذهبي براي شهروندان تدارک ديده شد.

يجاد چهلره و فضلاي شلاداب    بوستان پايتخت با هدف ا 001اجراي برنامه هاي ويژه در -.0

 در فضاهاي عمومي شهر

در ) گانله  373. تهيه و اهداي بسته فرهنگي ويژه سادات شهر تهران در سلطح محلالت   -1

 هر محله ده نفر از سادات نمونه انتخاب شدند(.

گانه  003برنامه بازديد و تجليل از خانواده معظم شهداي سادات در نواحي  003اجراي  -7

 ريم خانواده سادات محالت شهر تهرانو تجليل و تک

نمايشگاه عکس و آثار خوشنويسي با محوريت غلدير، اماملت، توحيلد، حلج      00برپايي - 0

 گانه در طول هفته واليت00ابراهيمي در مناطق 
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 (مراسم و مناسبت ها)45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

مراسم و 

مناسبت 

 ها

 45لتوضيحات سا 45سال
سال 

49 
 49توضيحات سال 

محرم و 

صفر)ميليون 

 ريال(

031 

متر 00,111.وسعت 0روز:  01نمايشگاه بزرگ عطر سيب در بوستان واليت به مدت 

هزار 01. استقبال روزانه 0متر فضاي باز  3111متر اختصاص به فعاليتهاي فرهنگي(+7,111)

صنف و  71.حضور 3فرهنگي   هيئات و مجامع 31,111مخاطب شامل  001,111نفر و جمعا 

و زير قيمت بازار، ويژه هيئتها، تکايا، مجامع   %31قلم جنس براي فرش با تخفيف 3111ارائه 

نمايشگاه بزرگ فرهنگي)کتاب،  3غرفه فروش تعبيه شده .راه اندازي  011در  3مذهبي 

فضاسازي بين و پنج عنوان نمايشگاه موضوعي مرتبط با ايام.  0محصوالت فرهنگي و . . . ( 

. راه اندازي استوديو خبر، راديونمايشگاه، و گروه 1متر مربع    0111الحرمين در محوطه 

ساعت برنامه مذهبي: تعزيه،زيارت عاشورا، نقالي، موسيقي مذهبي،  7. اجراي روزانه 7خبري 

. تهيه و 0. برپايي و فعاليت حسينيه راهيان اربعين همراه با مداحي و سخنراني 0نقاشي و . . . 

. تهيه و توزيع بن کاال و کارت 01توزيع هديه فرهنگي )کتاب، شال، بيرق دستباف و . . .( 

مرکز فرهنگي در دهه دوم و سوم ماه 00.نمايش فيلم هاي کوتاه عاشورايي در 03اعتباري  .  

 .اجراي نمايش هاي هنري و آييني )تعزيه، خياباني، صحنه اي، . . .( با محوريت03محرم  

منطقه با  00. اجراي تعزيه خواني به مدت يک هفته در 00معرفي حماسه سازان عاشورايي  

يادواره ويژه شهداي محالت شهر  003.برگزاري 01هدف احياي آئين هاي سنتي عزاداري 

 تهران با محوريت شهرداران نواحي و حضور فعاالنه شهرداران مناطق

نوان آزاده، همسران ايثارگر شهدا و جانبازان در هر مراسم تجليل و تکريم از با00.برگزاري 07

.تهيه زيارت عاشورا جهت توزيع بين پرسنل 00منطقه يک مراسم با حضور شهردار منطقه

مسجد منتخب شهر تهران  011.برگزاري مراسم سوگواري و سخنراني مذهبي در 00سازمان 

 ت امام رضا)ع(مرکز فرهنگي  در ايام شهاد 00.برگزاري مراسم شب شعر در 01

00111 

محرم و صفر: پيش بيني برنامه هاي ورود به ماه محرم  با محوريت برگزاري نمايشگاه 

عطرسيب با حضور مساجد ،هيئات مذهبي مستمر ، موردي، دانشجويي و دانش آموزي شهر 

تهران از ده روز قبل از ماه محرم صورت پذيرفته و در روزهاي منتهي به آغاز دهه اول محرم 

. اجراي نمايش آييني با همکاري بنياد دي از قبيل فضاسازي شهري اجرا شدبرنامه هاي بع

شب. شب شعر عاشورايي با حضور شعراي برجسته (ايوان شمس )برپايي  31تعزيه به مدت 

بوستان اصلي شهر  00خيمه هاي معرفت حسيني در روز تاسوعا، عاشورا و اربعين حسيني در 

کتاب، پاسخ به شبهات. برگزاري مراسم بزرگداشت اساتيد و وعاظ  به همراه نمايش آثار،

برجسته و ذاکران شهر توسط اداره کل فرهنگي. برگزاري نشست علمي عاشورا به مثابه قدرت 

مرکز  00نمايشگاه عکس عاشورايي در  00نرم انقالب اسالمي در ايوان شمس. برپايي 

مرکز فرهنگي مناطق از دهه دوم تا  00ر شب شعر عاشورايي د 00فرهنگي مناطق.برگزاري 

اربعين حسيني. برگزاري سوگواره هنري با هدف تجليل از پديدآورندگان آثار هنري در حوزه 

عاشورا. اجراي نمايش هاي هنري و آييني )تعزيه، خياباني، صحنه اي، . . .( با محوريت معرفي 

هر منطقه با هدف احياي آئين  حماسه سازان عاشورايي. تعزيه خواني در مدت يک هفته در

يادواره ويژه شهداي محالت شهر تهران با محوريت  003هاي سنتي عزاداري. برگزاري 

شهرداران نواحي و حضور فعاالنه شهرداران مناطق . اربعين: برپايي موکب ريحانه 

 محرم و صفر: پيش بيني برنامه هاي ورود به ماه محرم  با محوريت-النبي)فضاسازي محيط(

برگزاري نمايشگاه عطرسيب با حضور مساجد ،هيئات مذهبي مستمر ، موردي، دانشجويي و 

دانش آموزي شهر تهران از ده روز قبل از ماه محرم صورت پذيرفته و در روزهاي منتهي به 

آغاز دهه اول محرم برنامه هاي بعدي از قبيل فضاسازي شهري اجرا شد . اجراي نمايش 

شب. شب شعر عاشورايي با حضور  شعراي برجسته  31د تعزيه به مدت آييني با همکاري بنيا

ايوان شمس. برپايي خيمه هاي معرفت حسيني در روز تاسوعا ، عاشورا و اربعين  حسيني در 

بوستان اصلي شهر به همراه نمايش آثار ، کتاب ، پاسخ به شبهات. برگزاري مراسم  00

شهر توسط اداره کل فرهنگي. برگزاري .نشست  بزرگداشت اساتيد و وعاظ برجسته و ذاکران

نمايشگاه عکس  00علمي عاشورا به مثابه قدرت نرم انقالب اسالمي در ايوان شمس. برپايي 

مرکز فرهنگي  00شب شعر عاشورايي در  00مرکز فرهنگي مناطق.برگزاري  00عاشورايي در 

ا هدف تجليل از مناطق از دهه دوم تا اربعين حسيني. برگزاري سوگواره هنري ب

پديدآورندگان آثار هنري در حوزه عاشورا. اجراي نمايش هاي هنري و آييني )تعزيه، خياباني، 

صحنه اي، . . .( با محوريت معرفي حماسه سازان عاشورايي. تعزيه خواني در مدت يک هفته 

داي يادواره ويژه شه 003در هر منطقه با هدف احياي آئين هاي سنتي عزاداري. برگزاري 

محالت شهر تهران با محوريت شهرداران نواحي و حضور فعاالنه شهرداران مناطق اربعين: 

 برپايي موکب ريحانه النبي

دهه 

فجر)ميليون 

 ريال(

0011 

تجديد بيعت خانواده بزرگ شهرداري تهران با آرمانهاي واالي بنيانگذار انقالبل اسالمي در  •

 حرم مطهر حضرت امام)ره(

گانه)مسابقات کتاب خواني روزنگار انقالب،  303ه هاي متنوع سراهاي محالت ويژه برنام •

 پرده خواني انقالب، مسابقات ادبي يادبادآن روزگاران و. . . (

مدرسه راهنمايي)استيج  011بسته برنامه هاي فرهنگي شکوفه هاي انقالب، ويژه اجرا در  •

 جشن، مسابقه، سخنراني و . . .(

 بهمن 00ايستگاه( در روز راهپيمايي  0اه فرهنگي) هر محله منتخب ايستگ 00برپايي  •

طراحي و توليد محصوالت فرهنگي متحدالشکل جهت توزيع در روز راهپيمايي  •

 بهمن)پرچم، بالن، بادکنک، کاور، سربند، پازل و . . . (00

 هه فجراستقرار اتوبوس هاي شمسه براي ارائه خدمات فرهنگي در ميادين مهم شهر طي د •

 تماشاسراي محله 00برگزاري هفته فيلم شناخت انقالب اسالمي در  •

 جشن سراسري دهه فجر در سراهاي محالت، مدارس و مساجد شهر 0111برگزاري  •

00111 

 :دهه فجر

.انجام فضا سازي تبليغي در درون و برون مناطق و سازمان ها با محوريلت آملوزه هلاي املام     0

 0با رعايت وحدت شعار و طرح راحل و مقام معظم رهبري

برنامه حضور و تجديد بيعت خانواده بزرگ شهرداري تهران: شهرداران، معلاونين،   00اجراي .0

هلاي تابعله   شهرداران نواحي، مديران محالت و شوراياران ونيز مديران عامل و روساي سلازمان 

 در حرم مطهر امام خميني )ره(

پيمايي و ارائه خدمات و محصلوالت  گانه راهرهاي ششايستگاه فرهنگي در مسي 00بر پايي  .3

 فرهنگي به عموم راه پيمايان.

هلاي دهله فجلر در    مدسه سطح محالت جهلت برگلزاري جشلن   0111هماهنگي با حداقل  .3

و ايلراد سلخنراني و برگلزاري جشلن) کله اجلرا گرديلد(.         "زنگ انقالب اسلالمي   "مدارس با 

گانله( بلراي   00رهنگلي) تماشاسلراهاي منتخلب منلاطق     مرکز ف 00.برگزاري هفته فيلم در 0

 بازپخش فيلم هاي سينمايي انقالب اسالمي ويژه عموم مردم

. شمسه انقالبي: حضور گروه هاي فرهنگي و هنري شمسه با محوريلت عکاسلان ، نقاشلان ،    1

 فيلم سازان به منظور مشارکت در برگزاري برنامه  هاي محله محور و نيز مستند سازي حضلور 

 بهمن00حماسي شهروندان در مراسم راهپيمايي 

اتوبوس شمسه: استقرار و ارائه خدمات فرهنگي اتوبوس هاي شمسه در ميادين مهلم شلهر    .7

 تهران با همکارذي و مشارکت شرکت واحد اتوبوس راني

. طراحي و توليد محصوالت فرهنگي فاخر)پوستر و سرودهاي انقالبي ، کتاب و کتابچه،پرچم 0

گانله کله بلا اختصلاص تيلراژ و      00، سلربند و ..( توسلط منلاطق    ، کاورل ، بالن و بادکنک، پاز

 بهمن توزيع گرديد 00بصورت متحدالشکل در روز 

. تجليل از ولي نعمتان انقالب اسالمي )تجليل از خانواده معظلم شلاهد و ايثلارگر بلا حضلور      0

 مور ايثارگرانشهرداران نواحي و معاونين شهرداري( با مشارکت اداره کل ا

نفره با حضلور جوانلان و نوجوانلان شمسله آئينلي در       311. اجراي برنامه هاي ويژه: سرود 01

پايگاه محلي ) چشمه هلاي انقلالب( ، معرفلي ملديريت محلله ،       00محل جايگاه اجرا گرديد. 

دستاوردها و امکانات موجود ، در کنار نمايشگاه هلاي فرهنگلي برپاشد.مستندسلازي حماسله     

بهمن با حضور يکهزار عکاس شمسه اي انجام شد. اجلراي زنلده    00ر مردمي راهپيمايي حضو

متلري بلا حضلور نقاشلان شمسله اي در مسلير        1نقاشي روز شمار انقالب در قلاب تابلوهلاي   

پرديس انقالبي در مسير راهپيمايي از ميدان امام حسين )ع(   00راهپيمايي انجام شد. برپايي 

 تا ميدان آزادي.
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 فعاليتهای ترويجی فرهنگی( )45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 45توضيحات سال  45سال  فعاليتهای ترويجی فرهنگی
سال 

49 
 49توضيحات سال 

تنظيم و ابالغ برنامه هاي ترويجي  فرهنگي  

 گانه) ميليون ريال(00به مناطق 
001 

 
001111 

 

 000 مورد (برگزاري همايش هاي فرهنگي ) 

مراسم بزرگداشت مفاخر و مشاهير علمي ، فرهنگي )دانشمندان ،  شعرا ،  33.اجراي 0

.اجراي سلسله نشست هاي نقد و بررسي شعر  و تجليل از 0نويسندگان ، هنرمندان( 

شعراي انقالب اسالمي با مشارکت موسسه فرهنگي هنري زمستان در محل ايوان 

مه تجليل از نخبگان و فرهيختگان فرهنگي ، هنري برنا003.اجراي3برنامه( 01شمس)

برنامه نکوداشت شخصيتها و مفاخر  373.اجراي  3گانه 00وعلمي در محالت مناطق 

.حمايت و 0گانه 00شب هاي شعر و ادب فارسي در مناطق 33.برگزاري 0محالت . 

و ادب کانون هاي ادبي براي اجراي برنامه  هاي ترويج فرهنگ  373مشارکت با حداقل 

 فارس)شعر خواني، مقاله نويسي، تجليل از شعرا و نويسندگان .. . .( در سطح محالت.

0011 

مراسم شب شعر و تجليل از شاعران نمونه  311.برگزاري بيش از 0

 گانه 00سطح مناطق 

مسابقه شاهنامه خواني ويژه اعضا کانون هاي شعر و 303. اجراي 0

 ادب

با موضوع معرفي زندگي نامه شعرا و نشست هاي ادبي   303. برپايي 3

 آثار برتر آنها

مراسم معرفي و نقد تازه هاي کتاب )هر فصل يک  303برگزاري .3 

 دوره برگزار گرديد 0دوره( طي تابستان 

مراسم تجليل از مادران و همسران شهدا توسط مناطق  303. 0

 گانه و اهداي هدايا، لوح تقدير و پذيرايي انجام شد00

مراسم بازديد  011خانواده شهيد در هر منطقه )جمعا  01د از .بازدي.1

 و اهداي لوح تقدير و هدايا( انجام شد

اجرا( سبد کاال در بين خانواده معظم  011توزيع دو نوبت)بيبش از .7.

 شهدا

گانه و با فرزندان شاهد شاغل در 00.نشست شهردار ان مناطق 0

 . 0منطقه

ي با حضور خانواده معظم شهدا در مراسم افطار 011اجراي بيش از -0

 1گانه00مناطق 

مراسم تجليل از آزادگان سطح منطقه به مناسبت سالروز ورود  -01

 آزادگان به ميهن

 برنامه يکروز شاد ويژه همسران و مادران شهدا 00. اجراي 00

.کاشت نهال به نام شهدا با حضور خانواده هاي ايشان در پارک 00

 جنگلي سرخه حصار

 (0شب با شهدا در کهف الشهداء ولنجک)م 31اسم .مر03

 (0نيروي زميني)منطقه  01.يادواره شهدا لشکر .03

 00 - 03دي  0)"زمين پاک  -آسمان آبي  "اجراي برنامه هاي فرهنگي آموزشي طرح 

(: حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و هنري دانش آموزي)جشنواره هاي هنري 03خرداد 

گانه  در همه   373اجراي جشنواره موضوعي شمسه در محالت  -فيلم، سرود و تئاتر(

 بخش هاي  دوازده گانه شمسه)خصوصا سرود و موسيقي، نمايش، نقاشي، عکس و  . . . (

.اجرا و مشارکت در برگزاري برنامه 0ستادي:  0منطقه اي +  00برنامه محله اي +  0301

 بسيج محالت هاي ترويجي قرآني مدارس، مساجد و کانون هاي

.برگزاري محافل انس با قرآن 3.برگزاري مسابقات قرآني در رشته هاي مختلف قرآني 0

کانون فعال  0101.کمک به تشکيل و فعال سازي  3در خانه هاي قرآن سراهاي محله 

.حمايت تبليغاتي و استفاده از ظرفيت هاي نشريه همشهري 0در خانه قرآن و عترت   

بنر اطالع رساني محافل و جلسات با استفاده از تابلوهاي اطالع  محله ،چاپ و نصب

.حمايت هاي مالي براي دعوت از قاريان برجسته ملي و بين 1رساني محالت شهر تهران  

المللي و گروه هاي قرآني در قالب جشنواره هاي آييني شمسه و پرديس هاي داستان  

داري تهران در فصل نيايش به مدت تابستان)مجموعه برنامه هاي فراغتي و مذهبي شهر

 ماه (0

.اهداء اقالم و تجيهزات قرآني: از جمله قرآن، مفاتيح، رحل قرآن کريم، کتب تفسير  7

نهج البالغه به مساجد،  حسينيه ها و هيئت هاي مذهبي که هر ساله بصورت متمرکز در 

ناگون اين خدمات اوائل ماه محرم صورت پذيرفته و در طول سال در مناسبت هاي گو

 رساني ادامه داشت

 برگزاري همايش هاي فرهنگي

 )ميليون ريال( 
03071 

 
00111 

 

 03301 برگزاري نمايشگاه کتاب)ميليون ريال(

برگزاري جشنواره کتابخانه هاي خانگي با طراحي -ايستگاه مطالعه سيار  00استقرار 

 -ونهاي محلي مستقر در سراي محالتسايت اينترنتي فعال محله کتاب با محوريت کان

ايجاد کتابخانه هاي کالسي در مدارس ابتدايي با مشارکت سازمان آموزش و 

مدرسه(. اجرايي شدن طرح کتابخانه سيار شمسه در سطح  011پرورش)حداقل 

اقدامات فرهنگي در راستاي اجرايي شده مصوبه ساماندهي فرايند -گانه 00مناطق

ان )در قالب اعطاي وام به نويسندگان و فعاالن عرصه کتاب ونشر حمايت از ناشران وموزع

خريد کتاب از ناشران و اهدا به کتابخانه ها در موضوعات مختلف ديني مذهبي جنگ  –

برنامه  373اجراي  -و دفاع مقدس حجاب و عفاف و فرهنگي ادبي و آئيني و مناسبتي ( 

در کتابخانه ها وسراهاي محالت ترويجي کتاب و کتاب خواني در سه ماه  اول سال 

همکاري با سازمان فرهنگي هنري در برگزاري نمايشگاه بين المللي و  -گانه00مناطق 

 اختصاصي غرفه کتاب در محل مصال

  

 100 برگزاري نمايشگاه کتاب )مورد(
 

711 
 

تخصيص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي 

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 ب(گانه)با00
    

تخصيص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي 

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 گانه)ميليون ريال(00

 1 0303کتابخانه ي عمومي احداث شده در نيمه اول سال  330تجهيز و بهره برداري از  00311111
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 نگی(فعاليتهای ترويجی فره )45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 49توضيحات سال  49سال  45توضيحات سال  45سال  های ترويجی فرهنگیفعاليت

اهداي بن شهروندي به کارکنان 

   کتابخانه ها)نفر(
1 

 

اهداي بن شهروندي به کارکنان 

   کتابخانه ها )ميليون ريال(
1 

 

حمايت از ناشرين و موزعين کتاب 

 خريد نسخه کتاب  (
0701111 

ن وموزعان )در قالب اعطاي وام به نويسندگان و فعاالن عرصه حمايت از ناشرا

خريد کتاب از ناشران و اهدا به کتابخانه ها در موضوعات مختلف  –کتاب ونشر 

ديني مذهبي جنگ و دفاع مقدس حجاب و عفاف و فرهنگي ادبي و آئيني و 

 مناسبتي (

1 
 

حمايت از ناشرين و موزعين کتاب) 

 ميليون ريال (
10710111 

 
1 

 

اعطاي وام به نويسندگان و صاحبان 

   قلم ) ميليون ريال (
30111 

-هنرمندان-نويسندگان-اصحاب رسانه-مداحان-فعاالن قرآني

 ورزشکاران

اجراي مصوبات فرهنگي مربوط به 

 شوراي اسالمي شهر تهران) مورد (
003 

رت امام اجراي مصوبه  الزام شهرداري تهران به ترويج آثار و انديشه هاي  حض

خميني )ره( ) مصوبه  يکصدو دهمين جلسه دور سوم شوراي اسالمي شهر 

.گزارش تبصره بودجه 1شوراي شهر 00(. متن تبصره  3/001/3/07  -تهران

) طرح انضباط 00. اجراي مصوبات طرح آمايش منطقه 03 مصوب سال

 (00اجتماعي منطقه 

3 

هاي و انديشه اجراي مصوبه الزام شهرداري تهران به ترويج آثار

حضرت امام خميني )ره( ) مصوبه  يکصدو دهمين جلسه دور 

(. متن تبصره  3/001/3/07  -سوم شوراي اسالمي شهر تهران

 .گزارش تبصره بودجه مصوب سال1شوراي شهر 00

اجراي برنامه هاي فرهنگي مشارکتي) 

 تعداد(
3 

قات هنري،معرفي خانواده برنامه تعاملي فصلي با شهروندان)مساب 011. اجراي 0

جلسه گفتگو  373. اجراي 0موفق، ترويج سبک زندگي برتر( در محالت شهر 

با موضوع مد و لباس، اخالق اسالمي، الگوي مصرف، نوع دوستي، انفاق و 

. راه اندازي 3احسان، نکوداشت آيين هاي اسالمي ايراني( در سراهاي محالت  

هزار صندلي که تا  31111يت بيش از تماشا سراي محلي با ظرف 000بيش از 

. يادواره 0. يادواره شهيد مطهري0. 3تماشاخانه رسيد.  311پايان سال به 

يادواره شهدا در محالت به مناسبت فتح  373. برگزاري 3شهداي فتح خرمشهر

. برگزاري 0تن  70. مشارکت در بزرگداشت شهيد دکتر بهشتي و 3خرمشهر

 به مناسبت هفته دفاع مقدسيادواره شهداي محالت   311

0011 

برنامه تعاملي فصلي با شهروندان)مسابقات  303. اجراي 0

هنري،معرفي خانواده موفق، ترويج سبک زندگي برتر( در محالت 

 شهر

برنامه سبک زندگي: جلسه گفتگو با موضوع مد و  303. اجراي 0

لباس، اخالق اسالمي، الگوي مصرف، نوع دوستي، انفاق و احسان، 

 نکوداشت آيين هاي اسالمي ايراني( در سراهاي محالت

  . يادواره شهيد مطهري3

 يادواره شهدا در محالت به مناسبت فتح خرمشهر 373 .3

 تن 70. مشارکت در بزرگداشت شهيد دکتر بهشتي و 3

يادواره شهداي محالت به مناسبت هفته دفاع   311. برگزاري 0 

 مقدس

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه

0001 
مخاطب غير مستقيم شامل والدين، بازديد 011,111 -مخاطب مستقيم11111

 کنندگان و عالقمندان
001111 

 
)تعداد شرکت کنندگان، مخاطبان 

 مستقيم (

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه

 )ميليون ريال (
011 

در  03اجراي مراسم اختتاميه و تجليل از برگزيدگان شهري در مردادماه سال 

منتخب بخش  03منتخب اصلي شهري و  000باغ موزه زندان قصر)از محل 

 ويژه و جنبي جشنواره  تقدير به عمل آمده و جوايز اهداء گرديد(

01111 
 

جشنواره فرهنگي هنري شمسه ) 

 تعداد اختتاميه (
 03 اختتاميه نهايي 0 –اختتاميه منطقه اي  00 31

 

 جشنواره فرهنگي هنري شمسه

ت هماهنگي ، ورک ) تعداد ، جلسا

 شاپ(

03 
 

11 
 

جشنواره فرهنگي هنري شمسه ) 

 انعکاس خبري (
711 

 
0111 

 

جشنواره فرهنگي هنري شمسه) توليد 

 بروشور ، ويژه نامه ، پوستر و . .. (
00111 

 
01111 
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 )ساير(45-49آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های

 45توضيحات سال  45سال  گزارش، پاسخگويی  ، امور دبيرخانه ای شرکت در جلسه ، بازديد،
سال 

49 
 49توضيحات سال 

 0111 برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات کارشناسي)ساعت حضور(
مربوط به مديرکل ، معاونين و مديران 

 ادارات تابعه
0111 

مربوط به مديرکل ، معاونين و مديران 

 ادارات تابعه

 3011 يا حضور در جلسات کارشناسي)نفرساعت کارشناسي(برگزاري جلسه و 
 

3011 
 

 نفر ساعت فعاليت3111 011 نفر ساعت فعاليت3111 011 بازديد ، نشست توجيهي و نظارت بر عملکرد ادارات فرهنگي مناطق )مورد(

 01 )مورد(0000رسيدگي به درخواست شهروندان از طريق سامانه 
 

01 
 

 011 امتيازبندي فعاليتهاي فرهنگي مناطق )مورد( بازديد,ارزيابي و
 

011 
 

هماهنگي براي برنامه و بودجه و هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي با معاونت هاي امور 

 اجتماعي و فرهنگي مناطق )مورد(
 نفرساعت فعاليت کارشناسي 711 00 نفرساعت فعاليت کارشناسي 711 00

 
 49توضيحات سال  49سال  45توضيحات سال  45سال  برنامه های فراغتی و گردشگری

گانه  به تفکيک محالت ) ميليون 00اعتبار غني سازي اوقات فراغت  تابستان مناطق 

 ريال(
011 

 
011111 

 

 00 برگزاري سامانه نشاط در بوستان هاي محالت) تعداد (

درقالب داستان تابستان اجرا 

شد)مجموعه برنامه هاي شهرداري 

ماه : 0ايش به مدتتهران در فصل ني

 00 -پرديس قرآني  00شامل برپايي 

 00 -پرديس اجتماعي و فرهنگي 

بخش  00-پرديس تفريحات ورزشي

ويژه عزت و خودباوري در کنار 

پرديس هاي اجتماعي و فرهنگي و 

همراه مجموعه پرديس هاي مستقر 

در بوستانهاي منتخب هر منطقه، 

يک سن برگزاري مراسم و 

 -جرا شد جشن)بخش صحنه( ا

همچنين ابالغيه برگزاري طرح 

آسماني آبي زمين پاک در قالب 

جشنواره زمستاني اوقات فراغت تهيه 

 و آماده ارسال به مناطق است.

00 

.در تابستان سال جاري در قالب 0

برنامه هاي فرهنگي ورزشي فصل 

نيايش)سه ماهه( برگزار شد) اقدامات 

پرديس ها: جشن، نمايشگاه، نمايش 

ي، ايستگاه و غرفه فرهنگي، ميدان

بازارچه هنر، محصوالت فرهنگي.  

غرفه شمسه در نمايشگاه 303.برپايي 0

ها و جشنواره هاي مختلف از جمله 

هفته سالمت ، فصل نيايش ، داستان 

هاي تابستان و ... که در آن برنامه

متنوعي از جمله کرسي هنرمندان ، 

مسابقه مقاله نويسي ، مسابقه عکاسي ، 

ده خواني ، معرفي شمسه و آثار برتر پر

شمسه در ادوار گذشته برگزار گرديد. 

.جشنواره اوقات فراغت با برنامه هاي 3

 فصل نيايش ادغام گرديد.

 011 برگزارس سامانه نشاط در بوستان هاي محالت )ميليون ريال (
 

01111 
 

 1 منطقه )تور( 00اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر تهران در 
 

1 
 

 1 منطقه )مورد( 00اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر تهران در 
 

1 
 

 1 منطقه )نفر( 00اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر تهران در 
 

1 
 

 گانه00مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک مناطق 
1 

 
1 

 )ميليون ريال( 

 3071 گانه )نفر(00ناطق مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک م

کانون  3071حمايت و فعال سازي 

 330محلي ثبت شده و فعال  در  

کانون فعال در  0101سراي محله )

کانون 0371-خانه قرآن و عترت 

 0701-خانه کتاب 000فعال در 

خانه فرهنگ و  301کانون فعال در 

کانون وارد فرآيند  0371هنر( تعداد 

شمسه شده اند. توجه  شود 

ه:کانون هاي فرهنگي هنري مرتبط ک

 -با خانه هاي سه گانه قرآن و عترت

محله، هر  373فرهنگ و هنر) -کتاب

 خانه فرهنگي( است . 3محله 

1 
 

حمايت از کانون ها و موسسات مردم نهاد فعال در زمينه اوقات فراغت با محوريت 

   ) ميليون ريال(3شمسه
01111 
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 اداره کل سالمت
 

 

 42-49 یها ره کل سالمت در هفته سالمت در سالعملکرد ادا

 عنوان برنامه

 ميزان مخاطب تعداد

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  درصد تغيير 49سال  45سال  42سال 

 0- 311111 331111 001111 1- 331 301 310 )پايگاه(1برپايي پايگاه

 - 1   - 0 0111 0001 000 غرفه هاي سالمت )غرفه(

 00 010111 00111 00111 3 011 001 001 ميداني )اجرا( نمايش

 - 1   - 1 001 001 001 بازديد و عبادت از مراکز و بيماران )دوره(

 - 1   - - 1   - برپايي نمايشگاه)دوره(

 03 001111 301111 300111 00 031 001 71 توليد و توزيع بسته هاي آموزشي و بهداشتي)نوع(

 1 33111 33111 31311 1 331 331 300 آموزشي)دوره(مسابقات فرهنگي و 

 10- 00111 70111 10011 07- 001 0101 0000 برگزاري همايش و کارگاههاي آموزشي)اجرا(

 1 33111 33111 00111 1 331 331 001 انجام تست ) قند و فشار خون ، سنجش سالمت ريه ()پايگاه(

 - 1 1 - 0 301 301 010 برگزاري جشنواره سالمت )اجرا(

 - 1 1 - 3 071 013 71 نواختن زنگ سالمت)مدرسه(

 37 001 071 001 17 0 3 3 برپايي پايگاههاي انتقال خون)پايگاه(

 1 00111 00111 00011 1 001 001 001 برگزاري  تورهاي آموزشي و تفريحي)اجرا(

 

 43-49ی ال هادر س یبر حسب مخاطب و نفر ساعت آموزش یزندگ یآموزش مهارتها زانيم

 درصد تغيير 49 45سال  42سال  43سال  عنوان فعاليت

 0- 0110111 0000111 007311 007111 ساعت آموزشي نفر

 

 43-49ی سال هاشهروندان در  یپرخطر و توانمند ساز یطرح کاهش رفتارها یعملکرد اجرا

 فعاليت عنوان

 ( ساعت آموزش )نفر
 درصد تغيير

 49سال  45سال  42سال  43سال 

 00 0100011 0331011 0177001 700101 آموزش امداد ونجات

 0 1701011 1003011 0300111 3300111 سازي شهروندانو توانمند هارفتارهاي پرخطر ، بيماري

 00 001000 000370 000000 013310 مراجعين به مرکز فرآموز
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 42-49های  ر سالگانه از مرکز فرآموز د 22مناطق  ديبازد یفراوان عيتوز

 منطقه

 جمع مخاطب

 درصد تغيير

 03سال  03سال  00سال 

0 01070 03301 00031 01 

0 0001 1 1 - 

3 3010 3000 03711 300 

3 33000 01301 03030 37 

0 01301 0003 01011 71 

1 33070 00030 00011 77 

7 0731 1 1 - 

0 1113 31 0111 3033 

0 3013 1 1 - 

01 1 1 1 - 

00 3007 7310 0113 30 

00 1 1 3011 - 

03 1 1 0111 - 

03 01013 30030 03101 -00 

00 33301 00000 31703 00 

01 0101 1 1 - 

07 1 1 1 - 

00 00001 03331 03171 -3 

00 00110 31070 03711 -30 

01 03000 1 1 - 

00 0031 3300 1310 33 

00 0310 3101 00001 330 

 00 001000 000370 000000 جمع
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 42-49های اداره کل سالمت درسال و مراکز پروژه ها ستيل

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  عنوان

 0- 303 373 373 مديريت و راه اندازي خانه سالمت)باب(

 0 7000 7130 1103 پزشک محله )نفر(

 0- 303 373 373 تشکيل شوراي سالمت محله)شورا(

 31- 0311 0111 0111 ياران)نفر(شبکه سالمت 

 0- 303 373 373 کانون مادر و کودک)کانون(

 1 33301 33303 30301 کانون مادر و کودک)نفرتحت پوشش(

 0- 303 373 373 کانون سالمند)کانون(

 0- 10033 10100 00717 کانون سالمند)نفر تحت پوشش(

 0- 303 373 373 کانون معلوالن )کانون(

 0 0000 0170 0100 والن)نفر تحت پوشش(کانون معل

 1 00 00 00 مديريت و راه اندازي مرکز فرآموز)مرکز(

 0 1701011 1003011 0300111 پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و توانمند سازي)نفرساعت آموزش(

 0- 303 373 373 کانون خادمان سالمت مساجد)کانون(

 0- 01301 01100 03031 کانون خادمان سالمت مساجد)نفر خادم(

 0- 303 373 373 کانون ديابت)کانون(

 0- 00101 00000 03730 کانون ديابت )نفر تحت پوشش(

 0- 303 373 373 کانون جوانان )کانون(

 0- 30700 33030 30330 کانون جوانان )نفر عضو(

 0- 303 373 373 کانون محلي داوطلبان اهداي خون)کانون(

 0- 01707 01003 00003 ن اهداي خون)نفر عضو(کانون محلي داوطلبا

 0- 303 373 373 کانون پيشگيري از استعمال دخانيات)کانون(

 0 01070 01310 00000 کانون پيشگيري از استعمال دخانيات )نفر عضو(

 0- 303 373 373 کانون پيشگيري از چاقي )کانون(

 0 03130 03700 01033 کانون پيشگيري از چاقي)نفر عضو(

 

 اعضای کانون پزشک محله
 درصد تغيير 49سال  45سال منطقه درصد تغيير 49سال  45سال منطقه

0 370 011 00 00 313 000 30 

0 017 000 30 03 031 003 03 

3 007 300 30 03 010 0010 00 

3 000 300 01 00 011 000 03 

0 700 010 01 01 033 037 3 

1 300 300 00 07 013 000 03 

7 000 000 30 00 017 030 30 

0 01 07 371 00 033 000 01 

0 000 037 00 01 00 00 0 

01 003 007 0 00 07 00 03 

00 300 001 30 00 003 000 00 

 00 7000 0030 جمع
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 های سالمت شهر خانه

 غييردرصد ت 49تعداد سال  45تعداد سال  منطقه درصد تغيير 49تعداد سال  45تعداد سال  منطقه

0 01 07 3 00 03 03 1 

0 31 00 -31 03 03 03 1 

3 00 00 -0 03 01 00 -00 

3 01 01 1 00 01 00 0 

0 00 00 1 01 0 0 1 

1 00 03 -00 07 03 03 1 

7 00 03 -01 00 01 01 00 

0 03 03 1 00 03 03 0 

0 0 0 03 01 00 00 -0 

01 01 01 1 00 07 03 -03 

00 07 07 1 00 0 01 00 

 0- 303 373 جمع 1 03 03 00

 

 و راه اندازی مراکز مشاور مديريت

  منطقه
 درصدتغيير 49سال 45سال 

 تعدادمشاور تعداد مرکز تعدادمشاور  تعداد مرکز تعدادمشاور مرکز تعداد

0 01 00 00 07 -30 01 

0 31 00 00 00 -31 07 

3 00 07 00 03 -0 -00 

3 00 0 7 33 -30 370 

0 00 30 00 00 1 33 

1 00 07 03 31 -00 00 

7 00 03 03 00 -01 00 

0 03 01 01 01 -03 1 

0 3 3 3 0 1 -33 

01 0 0 0 0 011 011 

00 07 00 03 00 -00 -30 

00 03 00 03 00 1 -0 

03 0 03 03 07 13 30 

03 03 0 00 01 01 70 

00 01 03 01 00 -01 10 

01 1 1 00 1 - - 

07 7 3 0 7 -00 70 

00 01 0 01 30 00 300 

00 03 03 03 1 0 -07 

01 00 7 00 01 -0 33 

00 07 01 0 0 -03 -01 

00 0 7 01 03 00 01 

 30 3- 311 310 003 300  جمع
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  شهروندی های آموزش کل اداره
 

 

 42-49 های سال در اجتماعی های مشارکت و شهروندی های آموزش

 درصدتغيير 49سال  45سال  42سال عنوان

 1 037 037 037 گانه 00تدوين سرفصل هاي آموزش شهروندي با توجه به نيازسنجي انجام شده در مناطق 

 1 0 0 0 ربردي آموزش هاي شهرونديمرکز علمي کا

 - 1 1 1 گانه) نفر ساعت( 00توانمندسازي مديران آموزش شهروندي مناطق 

هاي ها شهر و بحرانبرگزاري کارگاه آموزشي امداد و نجات و کمک هاي اوليه)کارگاه( ) عنوان دوره

 طبيعي و ايمني و پيشگيري از حوادث شهري است(
3731 0031 3031 -30 

 0- 303 373 373 ه اندازي خانه هاي علم و زندگي)در تغيير عنوان به خانه آموزش شهروندي تغيير يافته(را

ها  و تعداد راه اندازي کانون هاي چهارگانه در خانه هاي علم و زندگي ) با توجه به تغيير ساختار خانه

 کاهش يافت( 03کانون از سال  3کانون به  3ها از محالت ، کا نون
0301 0301 0110 -00 

 1 001 001 011 نشريات و اقالم آموزشي)هزار تيراژ(

 1 3311 3311 0011 اجراي طرح شهردار مدرسه) نفر عضوگيري(

 1 001 001 073 تعداد بازديدهاي طرح شهردردست بچه ها

 3 0030 0001 0001 حمايت از مدارس)باب(

 1 33 30 30 استقبال از مهر)باز باران()برنامه(

 1 0111 0111 0111 برنامه هاي کاهش بي سوادي)بسته آموزشي(

 1 001 001 001 طرح تبليغي نسيم بهشت)پايگاه(

 3- 330 301 301 ها به کانون کودک  تغيير يافته(خانه هاي کودک)در تغيير عنوان و کاهش خانه 

 03 03707 00111 01300 دوره ها و کارگاه هاي آموزش شهروندي
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 )ميليون ريال(42-49های سال در شهروندان موزشآ بودجه

 49سال  45سال  42سال عنوان

 01111 01111 11111 بودجه مصوب تخصيص داده شده به آموزش شهروندي

 3013,3 3013,3 0000,3 0منطقه 

 3110 3110 0107 0منطقه 

 0103,0 0103,0 0000,0 3منطقه 

 0010 0010 0013 3منطقه 

 3170,1 3170,1 0377,1 0منطقه 

 0703,0 0703,0 0703,0 1منطقه 

 0001,1 0001,1 0033,1 7منطقه 

 0101,0 0101,0 0317,0 0منطقه 

 0701,0 0701,0 0011,0 0منطقه 

 0700 0700 0010 01منطقه 

 0700,0 0700,0 0703,0 00منطقه 

 0001,0 0001,0 0037,0 00منطقه 

 0111,0 0111,0 0337,0 03منطقه 

 3000,3 3000,3 0330,3 03ه منطق

 0000 0000 0003 00منطقه 

 0001,1 0001,1 0010,1 01منطقه 

 0333,1 0333,1 0000,1 07منطقه 

 0100,3 0100,3 0010,3 00منطقه 

 0001,0 0001,0 0111,1 00منطقه 

 3300,0 3300,0 0000,0 01منطقه 

 0033,0 0033,0 0103,0 00منطقه 

 0730,1 0730,1 0300,1 00منطقه 
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 اداره کل امور بانوان
 

 

 43-49اجتماعی در سال هایبرنامه های فرهنگی و 

 توسعه و ترويج فرهنگ قرآنی-3

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 1 010 010 010 33 تعداد جشن برگزاري مراسم و جشن مذهبي

گانه  00ناطق ساله در م 0برگزاري جشن تکليف فرزندان دختر 

 ، معاونت ها، ادارات کل، سازمانها و شرکت ها و اهداء هدايا

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
0011 0011 0011 0311 0 

 توسعه و ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت -2

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 برگزاري نمايشگاه و موزه

 00- 11 00 00 11 تعداد برگزاري

 07- 0111 1111 1111 3111 ساعت برگزاري

تعداد نفرات بازديد 

 کننده
11111 011111 011111 001111 01 

 1 311 311 311 311 نفر تشکيل بانک اطالعاتي زنان شهيده ، جانباز، آزاده و ايثارگر

 1 111 111 111 111 تعدادصفحات تدوين کتاب خاطرات زنان ايثارگر

دوازده هزار نفري زنان با هدف ترويج گردهمايي و ميثاق 

 فرهنگ عاشورا و شهادت

هزينه گردهمايي به 

 ميليون ريال
301 011 111 111 1 

 1 0011 0011 0011 0011 نفرساعت صرف شده

 - 001 011 مورد تجليل از معلمان شهيده به مناسبت روز معلم
 

- 

 1 011 011 111 001 نوادهتعداد خا مالقات با خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان

 1 011 011 07 07 تعداد نفرات تجليل از همسران جانباز قطع نخاعي

 گسترش فعاليتهای خانواده محوری-5

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 مسابقه مقاله نويسي

 - - 001 تعداد شرکت کنندگان
  

 - - 01 تعداد برندگان
  

 (ها )روزهاي مليبرگزاري جشن 

 01- 00 001 011 011 مورد

 01- 001111 311111 001111 010111 تعداد نفر تحت پوشش

هزينه جشن ميليون 

 ريال
0011 0701 0011 0011 -00 

اجراي طرح خانواده کارآمد و پايدار و آموزش مهارت هاي 

 پايداري خانواده
 030 03011 00111 03111 00111 نفر

 00- 3111 3111 03111 03001 نفر فايي عشقاجراي طرح شکو

 07 00301 01111 30111 37311 نفر اجراي طرح گوهر رحمت

 0 700301 110301 073301 013030 نفر اجراي طرح غنچه هاي شهر
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 گسترش  فعاليتهای ورزشی ،تفريحی،آموزشی -9

 درصدتغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 ي الزهراءسوله هاي ورزش

 1 10 10 10 10 تعداد

 - - - ظرفيت
 

- 

 - - - مساحت به متر مربع
 

- 

 تفريحي -اردوي ورزشي 
 00 301 011 001 001 مورد

 01 001111 01111 10111 30111 تعداد نفرات تحت پوشش

 زيارتي -اردوي فرهنگي
 07 301 311 311 001 مورد

 07 031111 001111 00111 31111 تعداد نفرات تحت پوشش

 آموزشي -اردوي علمي 
 3- 00 03 01 00 مورد

 0- 1111 1011 1011 1011 تعداد نفرات تحت پوشش

 مجموعه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، اشتغال و ... ويژه بانوان -3

 درصدتغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 1 011 011 011 011 مساحت به هزارمتر مربع بوستان بهشت مادران

 1 071 071 071 071 مساحت به هزارمتر مربع بوستان پرديس بانوان

 1 031 031 031 031 مساحت به هزارمتر مربع بوستان نرگس

 1 03 03 00 00 تعداد مجموعه هاي شهربانو

 اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان -3

 صدتغييردر 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 برگزاري جشنواره بهترين ها براي غنچه هاي شهر
 1 00 00 0 0 مورد

 1 001111 011111 101111 101111 تعداد نفرات شرکت کننده

 کانون های بانوان -3

 درصدتغيير 49سال  45سال  42سال  43سال واحد عنوان

 کانون همياران محبت
 - 00 00 تعداد

  
 - 03111 00111 نفر

  

گزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاء کانون همياران بر

 محبت

 - 0011 0011 تعداد
  

 - 00111 00011 نفر
  

 3011 3011 3111 نفر کانون بانوان موفق

تمامي اين کانون 

ها به سه کانون 

بانوان، دختران و 

خانواده تبديل 

 شد

 
 0011 0111 3111 نفر کانون دختران

 
 311 311 311 فرن کانون زنان ايثارگر

 
 0011 0011 0011 نفر کانون بانوان مبلغ

 
 711 111 011 هيئت کانون زنان عاشورايي

 
 7111 7111 1011 نفر کانون بانوان هنرمند

 
 0711 0711 0111 نفر کانون بانوان قرآن پژ وه

 
 1011 1111 0111 نفر کانون حياباوران

 
 نفر کانون بانوان

  
00031 00031 1 

 نفر کانون دختران
  

0331 0331 1 

 نفر کانون خانواده
  

1071 1071 1 
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 اجرای طرح های راهبردی -3

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

 37- 007 011 000 003 تعداد اجرای طرح راهبردی

 اجرای پروژه های کوچک محلی -4

 درصد تغيير 49 سال 45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

 01- 011 0111 001 711 تعداد پروژه های کوچک محلی

 اجرای برنامه های ترويجی سبک زندگی اسالمی ايرانی با تاکيد بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف-33

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

تعداد لباس هاي توزيع شده در بين بانوان شاغل در 

 ي تهرانشهردار
 3111 تعداد

اجرا توسط اداره 

 کل پشتيباني

اجرا توسط 

اداره کل 

 پشتيباني

اجرا توسط اداره 

 کل رفاه
 

تعداد برنامه هاي اجرا شده در راستاي ترويج فرهنگ 

 عفاف و حجاب
 1 0110 0110 730 373 تعداد

 1 011011 011011 73011 37311 نفرات تحت پوشش تعداد بهره مندان از برنامه هاي ترويجي عفاف و حجاب

تعداد بهره مندان از برنامه هاي آموزشي ترويجي سبک 

 زندگي اسالمي ايراني
 01 001111 00111 70111 01111 نفرات تحت پوشش

 1 307 307 301 00 نمايشگاه تعداد نمايشگاه هاي مد و پوشش اسالمي ايراني

 نشر و توزيع کتاب و بسته های فرهنگی - 33

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

 تهيه ويژه نامه

 - 07111 - - 30111 تعداد نسخه

 - 00 - - 7 تعدادعنوان

 تهيه، تدوين و چاپ و انتشارات کتاب

 70 11101 30111 30111 00111 تعداد نسخه

 37 33 31 31 00 تعدادعنوان

 تهيه و تدوين کتابچه

 30 00111 01111 01111 00111 تعداد نسخه

 031 07 0 0 0 تعدادعنوان

 تدوين و چاپ منتخب کتاب

 تعداد نسخه
 

- - - - 

 تعدادعنوان
 

- - - - 

 تهيه و چاپ بروشورهاي آموزشي

 10- 010011 311111 311111 001111 تعدادورق

 71- 00 31 31 31 تعدادعنوان

 توزيع بسته هاي فرهنگي

 33 011 001 011 011 تعدادعنوان

 03 3111111 3011111 3111111 0011111 تعداد بسته

 تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي

 01 001 011 011 011 تعدادعنوان

 7 3011111 3111111 3111111 0011111 تعداد بسته

تهيه و چاپ ترجمه ي  بروشور، کتابچه و کتاب هاي مورد 

 نياز به زبان هاي خارجي

 - - - - 1 تعداد نسخه

 1 0 0 0 1 تعدادعنوان
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 جشن و کنفرانسبرگزاری مسابقه، همايش ، - 32

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

 03- 03 01 01 00 مورد برگزاري جشنواره

 برگزاري مراسم و جشن مذهبي
 11 300 311 311 007 مورد

 01 0011111 0111111 0111111 701111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري مراسم و جشن هنري
 1 001 001 031 10 مورد

 03 311111 301111 311111 030111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري مراسم و جشن اجتماعي
 0- 303 373 307 307 مورد

 0 101111 111111 001111 311111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري مراسم و جشن فرهنگي
 0- 303 373 307 007 مورد

 01 0011111 0111111 0111111 701111 رات تحت پوششنف

 برگزاري نمايش گاه هاي اجتماعي
 0- 303 373 307 307 مورد

 0 101111 111111 001111 311111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي هنري
 1 001 001 031 10 مورد

 03 311111 301111 311111 030111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي مذهبي
 0- 303 373 373 373 مورد

 00 0011111 0111111 0111111 0011111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري نمايش گاه هاي فرهنگي
 0- 303 373 307 007 مورد

 01 0011111 0111111 0111111 701111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري همايش اجتماعي
 1 03 03 00 00 مورد

 07 301111 311111 0111111 711111 نفرات بازديد کننده

 برگزاري همايش مذهبي
 1 03 03 001 001 مورد

 0300 301111 03111 0011111 701111 نفرات تحت پوشش

 برگزاري همايش فرهنگي
 0- 303 373 001 001 مورد

 1 0011111 0011111 0111111 701111 نفرات تحت پوشش

 مسابقه هنري

 1 001 001 031 10 مورد

تعداد شرکت 

 کنندگان
030111 311111 301111 311111 03 

 مسابقه اجتماعي
 0- 303 373 307 307 مورد

 7 701111 711111 001111 311111 شرکت کنندگان

 مسابقه مذهبي
 0- 010 001 11 33 مورد

 07 301111 311111 011111 01111 شرکت کنندگان

 مسابقه فرهنگي
 0- 010 001 730 301 مورد

 07 301111 311111 311111 001111 شرکت کنندگان

 طرح های  پژوهش و آموزشی - 35

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال  واحد عنوان

 01 001 011 001 001 تعداد جلسه تشکيل جلسات هم انديشي  با اساتيد دانشگاهي

 1 03 03 00 01 تعداد جلسه ساتيد دانشگاهيتشکيل جلسات شوراي راهبردي  با ا

 طراحي نرم افزار و ايجاد بانک اطالعاتي
 1 0 0 00 00 تعداد

 07 301111 311111 001111 011111 نفر ساعت

 طرح پژوهشي
 31- 7 01 0 0 تعداد طرح

 03- 311111 301111 311111 311111 نفر ساعت

 1 7111 7111 7111 1011 نفر گردآوري اطالعات زنان هنرمند شهر تهران

 1 3011 3011 1111 1111 نفر گردآوري اطالعات زنان توانمند و کارآفرين

 1 0011 0011 0011 0011 نفر گرد آوري اطالعات فرزندان دختر پرسنل شهرداري تهران

 1 001 001 001 001 مورد گردآوري اطالعات هيئت ها و محافل مذهبي
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 طرح های آموزشی - 39

 درصدتغيير 49سال  45سال 42سال 43سال واحد عنوان

 برگزاري دوره آموزشي

 01 001 001 001 01 تعداد دوره

 3 171 101 101 111 تعداد عنوان دوره

 03 301111 311111 301111 071111 تعداد نفر اموزش ديده

 03 0301111 0011111 0101111 000111 نفر ساعت آموزش

 برگزاري کارگاه
 31 0111 0111 0111 0030 دادتع

 00 301111 301111 301111 003011 تعداد نفر اموزش ديده

 برگزاري کارگاههاي آموزش خوشنويسي
 - - 0111 3011 3011 تعداد نفر اموزش ديده

 - - 01111 30111 30111 نفر ساعت آموزش

 هاها از دور ريختنيهاي آموزشي بهترينبرگزاري کارگاه
 01- 3011 00111 01111 00711 فر اموزش ديدهتعداد ن

 73- 30111 071111 011111 030111 نفر ساعت آموزش

 طرح های مشارکتی - 33

 درصدتغيير 49سال  45سال 42سال 43سال واحد عنوان

 - - - - 0 مورد عقد تفاهم نامه در ارتباط با بانوان با مراکز و سازمانها

 011 0 0 0 0 مورد مشارکت در جشنواره

 1 0 0 0 0 مورد مشارکت در همايش

 1 0 0 0 0 مورد حضور در نمايشگاه

حضور نمايندگان ستاد غنچه هاي شهر در ادارات ثبت احوال 

 براي دريافت اطالعات نوزادان
 - - - 00011 00001 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي غير دولتي زنان 

مرکز و تسهيل در خدمت رساني  در جهت حل مشکالت اين

 به مردم

 - 7 - - - مورد

 - 131 - - - نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي دولتي زنان در 

جهت حل مشکالت اين مرکز و تسهيل در خدمت رساني به 

 مردم

 00 001 011 011 011 مورد

 00 3701 3111 3111 0111 نفر ساعت

آن پژوهان در برگزاري همايش هاي مشارکت با موسسه قر

 قرآني و ديني
 1 03 03 03 03 مورد

تبادل فرهنگي و هنري با زنان فعال کشورها به منظور 

 حمايت و تبادالت فرهنگي و اجتماعي

 31- 3 0 0 3 مورد

 31- 301 711 711 111 نفر ساعت

 

 تعداد مراکز تخصصی

 توضيحات مساحت زيربنا)مترمربع ( مرکز تخصصی توضيحات مساحت زيربنا)مترمربع ( مرکز تخصصی

 00سال ساخت  3711 01شهربانوي منطقه  00سال ساخت  011 0شهربانوي منطقه 

 01سال ساخت  0111 03شهربانوي منطقه  00سال ساخت  0301 0شهربانوي منطقه 

 00سال ساخت  001 03شهربانوي منطقه  00سال ساخت  3311 3شهربانويي منطقه 

 03سال ساخت  0011 03شهربانوي منطقه  03سال ساخت  3111 0انوي منطقه شهرب

 00سال ساخت  1111 00شهربانوي منطقه  03سال ساخت  0011 1شهربانوي منطقه 

 00سال ساخت  3011 07شهربانوي منطقه  03سال ساخت  0011 ) دماوند ( 7شهربانوي منطقه

 01سال ساخت  10111 00شهربانوي منطقه  03 سال ساخت 3111 )مرودشت ( 7شهربانوي منطقه 

 01سال ساخت  3111 01شهربانوي منطقه  07سال ساخت  1111 0شهربانوي منطقه 

 03سال ساخت  011 00شهرانوي منطقه  01سال ساخت  1011 0شهربانوي منطقه 
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 دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 

 

 49سال هش های اداره کل مطالعات اجتماعی در ژوفهرست پ

 شيوه اجرا سفارش دهنده عنوان پژوهش رديف

 سالمت اداره کل هاي سالمت محور مديريت شهري در برخي کشورهاانجام مطالعه تطبيقي فعاليت 0

دارت و سازمانهاي درخواست نيازهاي پژوهشي از ا -0

 تابعه معاونت

ع پژوهش توسط اداره تبديل نياز پژوهشي به موضو -0

 کل مطالعات

 خوان عمومي افر -3

 دريافت پروپوزال  -3

 بررسي اوليه توسط کارشناسان اداره کل مطالعات -0

 بررسي در گروههاي پژوهشي -1

 تنظيم نامه درخواست اصالح طرح -7

برگزاي يک جلسه با حضور محقق، ناظر، کارشناسان  -0

 اداره کل مطالعات و کارفرما)سفارش دهنده( 

 د اصليتنظيم پيش قراداد و قراردا -0

 تهيه شرح خدمات -01

 شروع پژوهش توسط مجري -00

 پيگيري وضعيت پيشرفت کار از مجري -00

درخواست به امور مالي جهت پرداخت اقساط هر  -03

 مرحله به مجري مطابق قرارداد و شرح خدمات پيوست

و  pdfو فايل  CDدريافت گزارش نهايي به انضمام  -03

 همچنين مقاله از مجري

پژوهشگر در نشست علمي جهت ارائه يافته  شرکت -00

 ها و نتايج طرح

درخواست به امور مالي جهت پرداخت قسط مرحله  -01

 چهارم

 ارسال گزارش هاي نهايي براي ويراستار و چاپ -07

 سالمت اداره کل تدوين اولويت هاي فراغتي و تفريحي شهروندان محالت 0

3 
در حوزه سالمت به تفکيک گروههاي سني و جنسي بندي آنها نيازسنجي آموزشي و اولويت

 گانهبندي دهبر مبناي خوشه
 سالمت اداره کل

 سالمت اداره کل سنجش سطح سواد سالمت شهروندان تهراني 3

0 
تهران:  مقايسه با سال  00نقش فضاهاي عمومي شهر در اوقات فراغتِ شهروندان منطقه 

0300 

مطالعات  اداره کل

 گياجتماعي و فرهن

1 
هاي هاي جمعي در انتقال و آموزش مفاهيم شهروندي با رويکرد بازنمايي آموزهنقش رسانه

 شهروندي در سريال تلويزيوني

آموزش هاي  اداره کل

 شهروندي

7 
تدوين اطلس جامع شهروندي فعال در شهر تهران در راستاي دستيابي به اولويت هاي 

 آموزش هاي شهرونديِ شهرداري تهران

آموزش هاي  ره کلادا

 شهروندي

0 
هاي درسي و پيشنهاد اولويت و سرفصل جهت بررسي موضوعات آموزش شهروندي در کتاب

 پيشنهاد به آموزش و پرورش

آموزش هاي  اداره کل

 شهروندي

 امور بانوان اداره کل سازي شهري براي بهبود وضعيت زنان در شهر تهرانطراحي چک ليست متناسب 0

 امور بانوان اداره کل هاي اجتماعي زنان در شهر تهرانرشناسي آسيبهمه گي 01

 امور بانوان اداره کل تحليل وضعيت زنان در شهر تهران 00

00 
هاي ساير کشورها براي بهبود هاي شهرداريشناسايي تجارب موفق تطبيقي در زمينه برنامه

 وضعيت زنان
 اموربانوان اداره کل

 تکدي در شهر تهران کل گيري و گسترشش مطالعه ساختار 03
رفاه، خدمات و  سازمان

 مشارکت اجتماعي

 تدوين سند اقدام مسئوليت اجتماعي سازماني 03
رفاه، خدمات و  سازمان

 مشارکت اجتماعي

 مطالعه تطبيقي و امکان سنجي راه اندازي دهکده خدمات اجتماعي شهر تهران 00
رفاه، خدمات و  سازمان

 اعيمشارکت اجتم

 فرهنگي اداره کل بررسي کارکردهاي کانون هاي فرهنگي محالت 01

 ورزش و تندرستي سازمان راهکارهاي ارتباطي و رسانه اي و رشد و گسترش ورزش همگاني در کالنشهر تهران 07

 ورزش و تندرستي سازمان جذب سرمايه گذاري در توسعه فضاها و امکان ورزشي شهر تهران 00

00 
سنجي و ارائه ي شيوه هاي ايجاد نهضت داوطلبي و جذب سرمايه گذاري در توسعه  امکان

 ي فضاها و اماکن ورزشي شهر تهران
 ورزش و تندرستي سازمان

 ورزش و تندرستي سازمان مرور نظام مند پژوهش هاي ورزش همگاني در شهر تهران برمبناي کاربست هاي اجرايي 01

 

 49سال کتاب های انتشار يافته در 

 نام کتاب رديف
تعداد 

 صفحات
 نام کتاب رديف

تعداد 

 صفحات

 01 شهردانش محور 0 703 جامعه شهرهاو 0

 033 مديريت اجتماعي و  فرهنگي  شهر  - 00 -جلدي  03سري  0 330 فرهنگ،شهرگرايي وبرنامه ريزي 0

 003 رتقاي هويت اسالمي، انقالبي و ايرانيمديريت شهري و ا -03-جلدي  03سري  01 000 فضا ، تفاوت وزندگي روزمره 3

   جلد( 03توسعه فرهنگي واجتماعي شهر تهران)جمع بندي  00 070 برنامه ريزي پايتخت هاي قرن بيستم 3

 001 شهر دوستدار کودک 00 070 مديريت شهري و توسعه دانش شهري-00-جلدي  03سري  0

 300 صداي نا شنيده 03 330 جلد اول-مفقدمه اي برروانشناسي  شهري  1

 003 نشانه شناسي شهري 03 073 جلد دوم -مفقدمه اي برروانشناسي  شهري 7
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 49نظرسنجی های سال 

 عناوين فرامنطقه ای رديف عناوين منطقه ای رديف

 فراغت شهرداري تهران ميزان رضايت شهروندان ازبرنامه هاي اوقات 0 0سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 0

 بررسي ميزان برخورداري ورضايت شهروندان تهراني ازحقوق شهري 0 0سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 0

 درحوزه محيط زيستنظرسنجي ازشهروندان تهراني درمورد فعاليت هاي شهرداري  3 3سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 3

 ميزان رضايت شهروندان ازاجراي برنامه هاي معاونت خدمات شهري درخصوص تفکيک زباله 3 3سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 3

 فعاليت هاي شهرداري درحوزه ورزش همگانيبررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني از 0 0سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 0

 بررسي ميزان رضايت شهروندان از زيبا سازي شهر تهران 1 1سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 1

 لبررسي ميزان رضايت شهروندان ازساماندهي مشاغ 7 7سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 7

 بررسي نظرات شهروندان تهراني درباره وضعيت پارک ها وفضاي سبز شهرتهران 0 0سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 0

 ه شده درميادين ميوه وتره باربررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني استفاده کننده ازخدمات ارائ 0 0سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 0

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني ازاقدامات شهرداري درحوزه مديريت بحران 01 01سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 01

 037دان تهراني ازعملکرد بررسي ميزان رضايت شهرون 00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 0000بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني ازعملکرد  00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 ي متکديان ، بي خانمانها وکودکان کاربررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني درباره طرح سامانده 03 03سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 03

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني از فعاليت هاي تاکسي راني 03 03سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 03

 هران درخصوص خدمات اجتماعي وفرهنگي ارائه شده به ايشانبررسي ميزان رضايت بانوان شهرت 00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 بررسي ميزان رضايت شهروندان ازخدمات دفاتر الکترونيک 01 01سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 01

 روندان ازوضعيت معابر پياده رو شهر تهرانبررسي ميزان رضايت شه 07 07سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 07

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني ازمراجعه کننده به بهشت زهرا ازخدمات ارائه شده اين سازمان 00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني از خدمات بي آرتي 00 00هسنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطق 00

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني از خدمات اتوبوس راني 01 01سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 01

 رضايت شهروندان تهراني از استفاده کننده ازخدمات ارائه شده درفروشگاه شهروند بررسي ميزان 00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني از خدمات مترو 00 00سنجش ميزان رضايت شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري منطقه 00

 

 بررسي ميزان رضايت شهروندان ازخدمات شوراياريها ومديريت محله 03

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني درخصوص فعاليت هاي اداره کل فرهنگي 03

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني درخصوص فعاليت هاي اداره کل سالمت 00

 بررسي ميزان رضايت شهروندان تهراني درخصوص فعاليت اداره کل آموزش هاي شهروندي 01

 ازرفتار مديران وکارکنانبررسي ميزان رضايت ارباب رجوع  07

 بررسي ميزان رضايت شهروندان ازاجراي برنامه هاي معاونت شهرسازي 00

 اجراي نظرسنجي رضايت از امکانات رفاهي، بهداشتي 00

 سنجش رضايت شهروندان ازعملکرد شهرداري تهران 31
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 یاجتماع یهاسازمان رفاه، خدمات و مشارکت
 

 

 خانمان:یو ب یافراد متکد یهعملکرد طرح ساماند (الف 
 43-49ی سال های خانمان یو ب یگر یدر ارتباط با تکد 353واحد  یها اميآمار پ

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال 43سال 43سال منطقه 

 59 0001 1300 3003 3013 3117 جمع 

 

 43-49سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یآمار گشت ها

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال 43سال 43سال جنست

 1- 30300 30300 31007 33300 30170 مرد

 30- 3000 0013 3001 3300 3100 زن

 31- 311 007 0303 0001 3101 پسر بچه

 11- 03 71 031 010 001 دختر بچه

 01- 31070 00030 00000 30731 33001 جمع

 

 43-49در سال های  موقت یآمار مراکز نگهدار

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال 43سال تعداد

 00 0700 3713 3330 0030 0300 متکديان پذيرش شده

 30- 0300 0303 0000 0701 3111 بي خانمان پذيرش شده 

 1,3 7073 7037 0003 3103 0300 جمع 

 

 43-49در سال های  گرمخانه ها( )موقت شبانه  یآمار اقامتگاه ها

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال 43سال عنوان

 07 331737 337101 011333 000013 071700 جمع نفر شب گرمخانه ها

 

 43-49در سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یآمار ارجاع گشت ها

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال  43سال 43سال عنوان

 1,3 7073 7037 0003 3103 0300 مراکز نگهداري

 00- 30710 31103 31030 30331 03101 گرمخانه

 30- 003 300 0031 0000 0330 ياسر

 73- 0 00 01 10 01 نواب

 300 00 07 013 333 110 خانواده

 0 300 300 130 007 0377 تذکر

 003 100 000 1 3003 7300 کمپ ترک اعتياد

 37- 0107 3000 3000 3101 3313 ساير

 01- 31070 00030 00000 30731 33001 جمع

 

 43-49در سال های  موقت یپذيرش و ساماندهی متکديان و کارتن خوابهای معتاد در مراکز نگهدار

 درصد تغيير 49سال  45سال  42سال 43سال 43سال عنوان

 00 3033 3370 3073 0333 0013 فراواني

 

 43-49ی در سال های ابانين خکودکا 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 49سال  45سال  42سال 43سال 43سال منطقه

 01- 710 0733 0130 0300 3773 جمع کودکان جذب شده)نفر(
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 45-49های سالپايگاه ارائه خدمات اجتماعی در نقاط آسيب خيز شهر تهران در  عملکرد طرح را ه اندازی

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

 03 0 0 تعداد پايگاه هاي ارائه خدمات

 00 00330 01033 تعداد خدمات ارائه شده

 اطالع رساني و آگاه سازي

 01- 03000 003111 نسخه-توزيع بروشور

 73- 037 000 نصب بنر

 

 45-49سال  های در  و ارائه وام( یمددکاراجتماع قياز طر شناسايی –وام ازدواج ) مراجعه مددجو 

 درصد تغيير 49سال  45سال  عنوان

 - - - تکميل پرونده هاي متقاضيان وام ازدواج

 00- 730 0131 تعداد زوجين معرفي شده به تاالرهاي ياس

 31- 011 0100 يه ارزانتعداد زوجين معرفي شده جهت اخذ جهيز

 0 700 733 تعداد زوجين معرفي شده جهت اخذ جهيزيه رايگان

 

 45-49در سال های طرح هبه 
 (یددکارمواحد  قياهدا کاال از طر وريتعم ، یبازساز ،یخود، جمع آور يیاهدا یو اعالم کاال353)تماس با سامانه

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

 73 3037 0003 ام شدهتعداد پيام هاي انج

 1- 00007 03300 تعداد اقالم جمع آوري شده

 - - - تعداد اقالم بازسازي شده

 313 0011 311 عداد اقالم اهدا شده

 

 45-49ی در سال های اجتماع یبهايآس یدر رابطه با سامانده یردولتيانعقاد قرارداد با موسسات غ

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

   0 - معتادينساماندهي 

 11 01 01 ساماندهي کودکان

 03 0 0 خدمات مددکاري

 

 45-49ی در سال های نيکارآفر ی، مشاوره و پژوهش ها جيآموزش ، ترو

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

 0 303 301 راه اندازي خانه هاي کارآفريني و مراکز رشد

 07- 0171 1000 کالس،کارگاه ،همايش ،اردو و بازديد-گانه  00برگزاري دوره هاي آموزشي کارآفريني در مناطق 

 07 0101 011 عنوان بروشور، پوستر و بنر  -اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ کسب و کار 

 0 030 011 يشگاهبازارچه و نما -اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ کسب و کار 
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 45-49راه اندازی خانه رفاه و خدمات اجتماعی در سرای محالت در سال های 

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

 3 303 301 تعداد خانه هاي رفاه و خدمات اجتماعي

 

 45-49های مشارکت در ساماندهی کودکان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعی در سال

 درصد تغيير 49سال  45سال  ار خيابان شناسايی شدهتعداد کودکان ک

 03 3100 0710 جمع 

 

 45-49سرپناه در سال های های بیمشارکت در ساماندهی و اسکان خانواده

 درصد تغيير 49سال  45سال  سرپناههای بیاسکان خانواده

 239 33 03 جمع 

 

 45-49ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در سال های 

 درصدتغيير 49سال  45سال  نوانع

 -31 1 01 تعداد سامانه

 1 33010 30303 تعداد مراجعه به سامانه

 31 01037 7030 تعداد تشکيل پرونده

 -30 3000 7101 معرفي به سازمان فني حرفه اي

 

 45-49های نهاد در سال های مردمهای گردشگری شهری و توسعه صنعت توريسم با مشارکت تشکلبرنامه

 درصدتغيير 49سال  45سال  عنوان

 30- 000 303 همکاري با موسسات خصوصي واجد شرايط)موسسه(

 33- 3301 1100 تعداد تورهاي برگزار شده

 

  عنوان

 ظرفيت اقامتگاههای موقت شبانه  های موقت شبانه تعداد اقامتگاه

 49سال  45سال  49سال  45سال 

 0001 0311 01 00 تعداد
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 سازمان ورزش شهرداری
 

 

 ايستگاه تندرستی 49عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه

 آقايان بانوان

هاي تندرستي صبحگاهي و عصر گاهي تعداد ايستگاه

 ماهانه ابالغي

هاي تندرستي متوسط تعداد ايستگاه

 ماهانه 

هاي تندرستي صبحگاهي و تعداد ايستگاه

 رگاهي ابالغيعص

هاي متوسط تعداد ايستگاه

 تندرستي ماهانه 

 مصوب

 )عمومي(
 داوطلبي تخصصي

 مصوب

 ) عمومي(
 داوطلبي تخصصي

 مصوب

 )عمومي(
 داوطلبي

 مصوب)

 عمومي(
 داوطلبي

0 30 0 0 30 3 0 01 3 01 3 

0 03 0 0 03 0 0 31 0 31 0 

3 03 0 0 03 0 0 00 0 00 0 

3 03 3 3 03 0 3 01 0 01 0 

0 01 0 0 01 3 0 00 3 00 3 

1 30 0 0 30 0 0 00 0 00 0 

7 31 3 3 31 3 3 00 3 00 3 

0 30 0 0 30 0 0 03 0 03 0 

0 31 0 0 31 1 0 0 1 0 1 

01 30 0 0 30 0 0 01 0 01 0 

00 31 0 0 31 0 0 00 0 00 0 

00 30 3 3 30 1 3 03 0 03 0 

03 37 0 0 37 0 0 03 1 03 1 

03 31 0 0 31 0 0 00 0 00 0 

00 37 0 0 37 0 0 00 0 00 0 

01 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

07 01 0 0 01 1 0 03 1 03 1 

00 30 0 0 30 1 0 00 1 00 1 

00 00 0 0 00 3 0 03 3 03 3 

01 03 0 0 03 3 0 00 3 00 3 

00 30 1 1 30 3 1 07 3 07 3 

00 30 0 0 30 1 0 0 1 0 1 

 30 373 30 373 33 30 031 33 33 031 جمع

 
 آقايان بانوان عنوان

 300 0130 مجموع صبح گاهي

 300 010 مجموع عصرگاهي
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 مسابقات محالت آقايان- 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

 منطقه

 باستانی ژيمناستيک شخصیدفاع شنا کبدی هندبال بسکتبال واليبال فوتبال

نهايي و قدماتي،نيمهم

 نهايي
 نهايينيمه نهايينيمه نهايينيمه نهايينيمه نيمه نهايي و نهايي مقدماتي و نيمه نهايي  مقدماتي و نيمه نهايي  مقدماتي و نيمه نهايي 

 نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 001 1301 01 111 01 011 37 013 00 070 001 011 001 011 

0 311 1111 31 301 71 711 01 111 00 070 103 011 001 011 

3 001 3101 11 701 01 011 31 301 00 070 301 011 001 011 

3 301 7711 01 011 011 0111 01 111 00 070 111 011 001 011 

0 301 7711 01 111 01 011 00 111 00 070 301 011 001 011 

1 031 3101 71 031 00 001 31 301 00 070 311 011 001 011 

7 301 7131 11 701 71 711 11 701 00 070 031 011 001 011 

0 311 1111 11 701 71 711 31 301 00 070 111 011 001 011 

0 001 1011 01 111 01 011 01 111 00 070 330 011 001 011 

01 001 1301 01 111 01 011 00 111 00 070 013 011 001 011 

00 311 1111 11 701 71 711 31 301 00 070 301 011 001 011 

00 331 7301 31 301 71 711 01 111 00 070 013 011 001 011 

03 301 7711 001 0،331 01 011 31 301 00 070 111 011 001 011 

03 001 1301 01 011 71 711 00 111 00 070 111 011 001 011 

00 071 0031 11 701 71 711 30 031 00 070 301 011 001 011 

01 301 1001 11 701 07 071 31 301 00 070 300 011 001 011 

07 331 7301 71 031 00 001 30 301 00 070 301 011 001 011 

00 011 3311 01 111 70 701 31 301 00 070 311 011 001 011 

00 011 3311 71 031 71 711 01 111 00 070 300 011 001 011 

01 301 7711 11 701 01 011 00 111 00 070 301 011 001 011 

00 001 1011 01 0،101 011 0111 31 301 00 070 071 011 001 011 

00 301 1001 03 0،110 01 011 30 013 00 070 031 011 001 011 

 0011 0131 0011 01,011 3001 001 00000 0100 07301 0730 01،010 0303 031031 1371 مجموع 

 

 منطقه

 تيراندازی پينت بال سپک تاکرا اسکواش دو و ميدانی جودو تير و کمان کونگ فو ووشو سواریدوچرخه

 نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نهايينيمه
مقدماتي و نيمه 

 نهايي

مقدماتي و نيمه 

 نهايي

مقدماتي و نيمه 

 نهايي

و نيمه مقدماتي 

 نهايي

 نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر نفر نفر

0 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

311 011 01 011 001 

0 011 001 001 
 

31 
 

011 
 

311 011 01 001 301 

3 011 001 011 
 

01 
 

011 
 

111 01 01 301 001 

3 011 001 011 
 

01 
 

011 
 

001 011 01 001 011 

0 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

311 001 01 301 011 

1 011 001 011 
 

31 
 

011 
 

311 70 01 011 01 

7 011 001 011 
 

31 
 

011 
 

311 011 01 011 001 

0 311 001 000 
 

31 
 

011 
 

031 00 01 011 001 

0 01 001 011 
 

31 
 

011 
 

031 01 01 011 031 

01 01 001 011 
 

31 
 

011 
 

031 01 01 011 001 

00 011 001 011 
 

31 
 

011 
 

031 01 01 011 030 

00 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

301 01 01 301 010 

03 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

031 01 01 301 071 

03 011 001 011 
 

01 
 

011 
 

311 71 01 011 030 

00 011 001 011 
 

01 
 

011 
 

301 011 01 011 010 

01 011 001 011 
 

31 
 

011 
 

301 011 01 011 001 

07 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

111 11 01 011 031 

00 011 001 001 
 

31 
 

011 
 

301 01 01 011 001 

00 011 001 011 
 

31 
 

011 
 

311 011 01 011 001 

01 001 001 011 
 

31 
 

011 
 

311 001 01 011 011 

00 001 001 011 
 

01 
 

011 
 

311 01 01 011 001 

00 311 001 011 
 

31 
 

011 
 

301 01 01 301 011 

 3001 3101 331 0007 0371  0011  001  0000 0131 3001  جمع
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 بانوان)منطقه ای(مسابقات محالت - 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

منطقه
داژبال 
فلوربال 
هندبال 
ک تاکرا 

سپ
ی 

فوتبالدست
ک 

ايروژيمناستي
 

گ فو
کون

 

ووشو
ت 

دار
ج 

شطرن
ی 

ايرهاک
 

بهک
پ

ا
پارکور 
ت 

اسکي
ی 

تيرانداز
 

ش
اسکوا

 

جمع 
 

0 31 1 31 1 0111 011 311 011 3111 311 0111 1 1 311 011 1 7031 

0 07 01 01 0 3111 1 1 1 3011 011 371 1 1 011 011 011 0100 

3 11 0 01 1 0011 01 001 001 3111 031 001 1 01 011 311 311 1331 

3 011 1 31 1 0011 
 

011 1 0111 301 1 1 311 001 11 11 7111 

0 001 1 070 07 0011 01 1 1 0701 111 1 1 1 0011 1 1 01300 

1 1 1 1 1 0011 01 1 1 3111 1 1 1 1 011 1 1 1301 

7 011 1 31 1 011 011 311 011 0111 311 1 1 1 011 011 1 3331 

0 01 01 70 1 001 01 1 1 3111 301 11 1 1 000 1 1 3373 

0 011 1 11 1 011 1 001 1 0011 311 003 711 1 011 011 1 3313 

01 1 1 37 1 031 1 1 311 0011 1 1 1 1 1 1 1 0307 

00 011 1 01 03 0011 1 1 1 3070 311 1 1 1 001 31 01 0731 

00 01 1 31 1 0011 01 011 01 0700 301 0011 1 1 001 0011 1 7100 

03 01 1 31 1 71 1 1 1 3111 011 71 1 1 001 01 1 3171 

03 001 1 31 1 3111 01 1 001 3031 0011 3111 031 1 011 11 1 00331 

00 01 01 03 1 0111 01 001 001 3111 0311 1 1 1 0011 011 1 0013 

01 011 1 1 071 0111 011 1 1 0011 001 1 1 1 011 011 1 3101 

07 011 1 011 1 011 011 001 011 3311 311 1 1 1 311 1 1 0001 

00 011 1 011 1 0111 
 

1 1 3011 011 1 1 1 311 1 1 7311 

00 311 01 011 01 011 011 01 01 3111 011 0111 011 1 311 01 1 1011 

01 010 1 01 1 0111 011 001 1 3111 011 1 0011 1 011 01 1 0001 

00 011 1 011 1 311 011 011 011 3111 111 1 1 011 001 1 011 0101 

00 001 1 00 1 001 31 033 1 0001 011 1 011 1 001 1 1 3000 

 030331 001 3311 7000 001 3131 7313 0301 73013 0101 0033 0111 01001 000 0030 010 0000 جمع
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 (نهايي-گروه-مقدماتيالمپياد ورزشی آقايان)- 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

 

 بدمينتون اسکيت دارت آمادگی جسمانی تکواندو کاراته کشتی فوتسال

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم

0 031 0001 311 031 330 011 703 013 031 

0 031 0001 311 011 311 111 011 001 000 

3 010 0101 311 001 000 301 711 013 001 

3 000 0113 301 301 301 777 011 031 071 

0 001 0070 311 031 301 031 011 000 031 

1 001 0331 311 71 010 311 311 010 001 

7 010 0101 301 031 303 011 011 010 031 

0 010 0101 301 311 311 031 711 001 000 

0 000 0313 311 301 331 301 001 001 000 

01 001 0011 000 001 330 011 0111 010 000 

00 001 0070 111 031 311 011 701 001 001 

00 013 0330 301 001 310 711 101 001 000 

03 001 0000 311 011 301 731 001 311 071 

03 001 0011 111 031 330 031 711 303 031 

00 001 0000 301 001 303 011 001 013 071 

01 010 0101 311 011 370 301 711 000 031 

07 001 0070 031 331 310 011 001 013 000 

00 033 0700 311 311 031 311 111 033 001 

00 033 0700 311 071 031 301 711 033 001 

01 001 0011 300 011 301 301 011 001 010 

00 001 0011 311 011 331 111 011 001 031 

00 000 0313 311 011 370 311 111 300 000 

 0003 3130 07103 00177 7101 0331 0031 37001 3001 جمع

 

منطقه
 

ی 
س رو

تني

ميز
فوتبال  

ی
ست

د
ج 

شطرن
ل  

فوتبال گ

ک
کوچ

ل 
واليبا

ی 
دو و ميدان

 

شنا
 

ن
تير و کما

 

دوچرخه 

ی
سوار

 

ی
کبد

ل 
سکتبا

ب
 

ی 
شت

ک

ی
پهلوان

 

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-گروه-مقدماتي

 نهايي

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-ماتيمقد

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه

-مقدماتي

 نهايي-گروه
 مقدماتي مقدماتي

مقدما

 تي

 تيم تيم نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر نفر نفر

0 071 301 303 031 001 00711 301 331 001 031 01 01 311 30 

0 071 011 311 001 0101 00111 111 001 071 011 01 01 301 30 

3 001 301 000 001 031 01101 301 311 001 001 01 01 311 30 

3 301 311 303 011 0311 01011 013 011 011 331 01 001 331 30 

0 031 311 310 031 001 01001 311 311 011 001 01 01 311 01 

1 031 311 010 001 031 01101 311 001 01 031 01 00 301 30 

7 031 011 303 001 0100 03013 031 301 001 011 01 01 333 30 

0 311 301 311 001 771 0031 111 011 001 311 01 01 301 30 

0 301 011 331 001 771 0031 330 311 031 301 01 01 311 01 

01 011 301 331 001 031 01101 301 301 001 001 01 01 311 01 

00 031 001 330 031 001 01001 301 301 030 031 01 01 301 31 

00 001 311 301 031 001 01001 013 301 010 001 01 01 301 31 

03 011 031 311 001 0101 00111 111 011 071 011 01 011 311 30 

03 031 301 311 011 0311 01011 701 001 030 001 01 01 301 01 

00 001 301 311 011 0311 01011 301 301 010 031 01 01 301 01 

01 011 301 311 001 0101 00111 300 301 001 071 01 00 300 31 

07 300 311 303 011 0001 03331 301 301 031 301 01 00 300 01 

00 311 301 030 011 711 0311 311 311 001 301 01 00 331 01 

00 071 301 001 011 711 0311 300 011 001 001 01 01 301 31 

01 001 301 301 031 001 00711 301 311 001 001 01 01 311 31 

00 011 333 311 011 0001 03331 013 301 001 011 01 001 301 30 

00 311 301 300 031 001 00711 031 301 011 001 01 01 311 30 

 0111 7000 0000 331 0301 3101 0101 0031 010733 00000 3001 7001 0003 0000 جمع 
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 بانوان 49( محالت سال نيول)معل اديمسابقات پار المپ
 جمع  بوچيا ) فلج مغزی ( تنيس روی ميز ناشنوايان شنا نابينايان شنا  ميزتنيس روی شطرنج نابينايان منطقه 

0 0 0 0 0 1 1 3 

0 1 0 0 1 1 1 3 

3 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 0 1 03 

0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 01 

7 0 01 01 0 01 0 30 

0 0 3 3 1 1 1 01 

0 0 0 0 3 3 1 00 

01 1 1 0 0 0 1 00 

00 1 1 1 1 1 
 

00 

00 3 01 01 0 0 0 31 

03 1 1 1 1 1 1 1 

03 0 0 0 0 0 1 01 

00 1 01 3 0 3 0 00 

01 01 01 00 0 0 0 01 

07 1 3 3 1 0 1 0 

00 1 1 1 1 1 1 1 

00 1 0 0 1 1 1 3 

01 0 0 01 1 1 1 01 

00 3 1 1 1 1 1 3 

00 1 3 1 1 1 1 3 

 071 01 30 30 03 00 33 جمع

 

 المپياد ورزشی بانوان- 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یهاتيفعال

منطقه
واليبال 
 

نفر
سکتبال 

ب
 

نفر
سال 

فوت
 

نفر
ی 

کبد
 

نفر
 

ت
جمع نفرا

 

ک
ايروبي

ی 
سمان

ی ج
آمادگ

 

ن
بدمينتو

ی ميز 
س رو

تني
 

ک
ژيمناستي

 

شنا
 

ی
دو و ميدان

 

کاراته
تکواندو 

 

جمع
 

0 311 0001 311 0001 311 0001 001 0001 01011 0111 0311 311 311 311 011 311 311 311 0071 

0 311 0311 311 0311 031 0001 001 0331 7311 3011 0111 0111 311 311 711 011 001 011 00171 

3 01 131 01 131 31 031 31 031 0711 0311 0311 011 011 01 311 01 011 011 1001 

3 001 0111 011 0101 011 0111 011 0101 7711 0311 0111 0711 0011 011 0311 011 311 011 00171 

0 301 0011 011 0101 013 0130 001 0331 7700 0101 3001 0001 111 011 701 1 301 1 00303 

1 11 301 30 311 30 001 001 001 0111 711 0011 311 011 001 011 01 001 001 3101 

7 071 0311 001 0011 011 011 311 0311 0711 0111 0011 011 311 311 0111 011 011 011 1001 

0 000 0031 001 011 11 301 03 170 3130 0011 3111 111 001 031 311 011 010 010 7070 

0 011 011 011 011 011 011 011 011 3011 301 011 001 311 301 301 011 301 301 3011 

01 033 0000 30 303 30 303 00 033 0113 0011 0011 0011 301 001 1 1 311 311 0000 

00 11 301 11 301 01 011 011 011 0001 3111 3711 311 301 011 311 011 011 011 0301 

00 31 310 11 301 01 311 71 011 0010 011 0011 001 311 311 011 711 311 001 1701 

03 011 011 001 011 01 100 010 031 3000 311 0111 311 001 011 111 011 011 011 3010 

03 011 011 001 011 011 011 001 0011 3711 0011 3111 0011 0111 301 311 011 311 001 01011 

00 070 0371 031 0001 031 0131 031 0131 3071 0111 0011 0111 011 101 011 01 0301 011 00000 

01 001 0011 001 0011 001 001 001 001 3011 0011 0011 330 013 330 0111 011 001 001 1331 

07 031 0001 031 0001 031 0001 031 0001 7101 0011 0011 311 011 011 101 011 001 001 7301 

00 311 3011 311 0311 01 131 311 3011 0331 0011 3011 0011 011 011 001 1 011 011 01031 

00 011 0111 011 0111 01 131 011 011 3131 3111 3111 311 711 001 311 0111 001 001 0331 

01 010 0301 010 031 030 0101 011 0001 3001 0011 3111 011 011 111 0111 711 011 311 0710 

00 001 0101 001 0331 011 011 001 0011 0001 0111 111 311 301 011 311 011 001 001 3101 

00 01 710 03 170 13 000 033 0113 3101 0330 0311 310 010 01 0031 011 001 01 7000 

 3000 جمع
3030

1 
3300 

0700

1 
0370 

0077

1 
3311 01311 010300 33130 10101 07703 01000 7030 03011 1301 1311 0101 071073 
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 بانوان يیهانالمپياد - 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 

منطقه
 

 ايروبيک شنا کبدی فوتسال بسکتبال واليبال

 نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

0 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

3 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

3 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

0 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

1 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

7 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

0 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

0 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

01 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

03 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

03 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

01 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

07 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

01 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

00 3 30 3 30 0 03 0 03 1 01 1 00 

 013 1 331 1 310 00 310 00 003 11 003 11 جمع

 

 منطقه
 ژيمناستيک تنيس روی ميز دو و ميدانی تکواندو کاراته بدمينتون آمادگی جسمانی

 نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

0 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

3 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

3 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

0 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

1 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

7 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

0 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

0 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

01 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

03 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

03 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

01 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

07 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

01 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

00 1 00 1 07 1 0 1 00 1 07 1 01 1 0 

 001 1 001 1 373 1 001 1 000 1 373 1 030 1 جمع 
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 49سابقات متمرکز محالت سال 
 جمع  کوهنوردی ايروبيک  مربيان طناب زنی تيراندازی با سالح تيراندازی با کمان منطقه

0 0 0 01 01 01 01 

0 0 0 01 01 01 01 

3 0 0 01 01 01 01 

3 0 0 01 01 01 01 

0 0 0 01 01 01 01 

1 0 0 01 01 01 01 

7 0 0 01 01 01 01 

0 0 0 01 01 01 01 

0 0 0 01 01 01 01 

01 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

03 0 0 01 01 01 01 

03 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

01 0 0 01 01 01 01 

07 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

01 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

00 0 0 01 01 01 01 

 0030 070 001 001 001 001 جمع 

 

 49مسابقات خانواده محالت سال 
 جمع  فوتبال روی ميز بدمينتون بسکتبال واليبال منطقه

0 0 0 3 3 00 

0 0 0 3 3 00 

3 0 0 3 3 00 

3 0 0 3 3 00 

0 0 0 3 3 00 

1 0 0 3 3 00 

7 0 0 3 3 00 

0 0 0 3 3 00 

0 0 0 3 3 00 

01 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

03 0 0 3 3 00 

03 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

01 0 0 3 3 00 

07 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

01 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

00 0 0 3 3 00 

 301 00 00 001 001 جمع 
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 تفريحات ورزشی-49در سال  تهران یزمان ورزش شهردارسا یها تيفعال 

 منطقه

ش در 
گرد

ش
ورز

کوهپيما 

ی 
ي

ق 
مناط

دوچرخه 
ش  

هماي

بادبادکها 
 

پياده 

ی
رو

ی  
ستان

زم

اعزام
ک 

روبي
فوتبال  

ی
دست

ج 
شطرن

 

ی
فکر

 

 منطقه سازمان محله محله محله سازمان سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه سازمان منطقه ناحيه

0 3111 031 031 031 031 031 000 0100 000 001 3101 3101 3101 31 0301 

0 3111 100 100 301 301 100 370 0310 733 31 3001 3001 3001 31 3101 

3 0311 303 303 000 000 303 030 031 310 31 0011 0011 0011 31 0003 

3 3111 711 711 300 300 711 300 0311 713 31 3111 3111 3111 31 3000 

0 0011 170 170 310 310 170 311 0333 733 31 3301 3301 3301 31 3103 

1 0311 330 330 001 001 330 001 110 310 31 0011 0011 0011 31 0013 

7 0111 331 331 000 000 331 030 070 370 31 0011 0011 0011 31 0001 

0 0011 030 030 033 033 030 000 0171 003 31 0001 0001 0001 31 0330 

0 011 301 301 073 073 301 017 711 303 31 0301 0301 0301 31 0707 

01 0011 331 331 013 013 331 033 000 307 31 0011 0011 0011 31 0100 

00 0111 000 000 037 037 000 003 0133 010 31 0001 0001 0001 31 0371 

00 0311 300 300 003 003 300 010 000 037 311 0001 0001 0001 31 0030 

03 0111 317 317 017 017 317 011 733 311 31 0001 0001 0001 31 0110 

03 0311 131 131 001 001 131 333 0011 107 31 3001 3001 3001 31 0013 

00 3011 070 070 301 301 070 370 0733 000 31 3001 3001 3001 31 3010 

01 0311 330 330 010 010 330 030 003 300 31 0301 0301 0301 31 0110 

07 0011 373 373 000 000 373 000 031 001 31 0011 0011 0011 31 0001 

00 0111 030 030 031 031 030 000 0103 000 31 0711 0711 0711 31 0310 

00 0111 301 301 073 073 301 010 710 300 31 0011 0011 0011 31 0700 

01 0311 370 370 000 000 370 010 000 003 31 0011 0011 0011 31 0070 

00 0011 301 301 000 000 301 000 100 300 31 0001 0001 0001 31 0000 

00 0111 310 310 031 031 310 010 100 331 31 0011 0011 0011 31 0300 

 01111 001 00111 00111 00111 0301 00111 00111 1111 00111 0111 0111 00111 00111 30111 جمع

 تفريحات ورزشی-49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

 منطقه

ی
دوهمگان

ی 
ی و محل

بوم
 

ک
کود

 

ب
ال

شنواره ط
ج

 

ش
س نياي

پردي
 

ش
ن ورز

خيابا
ی  

شنواره تفريح
ج

ی
ی منطقه ا

ورزش
 

ی
رال

ش 
ت دان

حا
تفري

آمو
ی 

ز

حله
م

ن (
ی )آقايا

ا
ی  

جوي
ش

ت دان
حا

تفري

منطقه
ی

ا
 

ن (
)آقايا

شنواره شکوفا 
ج

 

 منطقه محله سازمان نفر نفر نفر نفر نفر منطقه منطقه منطقه سازمان سازمان منطقه سازمان منطقه

0 0100 037 00111 01 000 3000 01 01111 00111 30111 00 01111 0111 31 0373 70 

0 0310 001 01111 01 733 1003 01 01111 00111 01111 30 0111 0111 31 0000 01 

3 031 000 011 01 310 3037 01 01111 00111 31111 00 1111 0111 31 0003 31 

3 0311 000 0111 01 713 1310 01 01111 00111 01111 30 0111 0111 31 0010 11 

0 0333 003 0011 01 733 1017 01 01111 00111 01111 30 0111 011 31 0030 01 

1 110 01 01111 01 310 3110 01 01111 00111 01111 00 1111 0111 31 010 03 

7 070 000 0011 01 370 3011 01 01111 00111 03111 01 0111 0111 31 0000 07 

0 0171 031 1 01 003 3010 01 01111 00111 1 03 0111 011 31 0300 30 

0 711 013 3111 01 303 3303 01 01111 00111 03111 07 3111 011 31 0131 07 

01 000 000 0111 01 307 3100 01 01111 00111 1111 01 3111 011 31 0007 31 

00 0133 030 0011 01 010 3731 01 01111 00111 01111 03 1111 011 31 0300 00 

00 000 033 03111 03111 037 3377 01 01111 00111 03111 00 1111 011 31 0333 30 

03 733 011 0111 01 311 3331 01 01111 00111 31111 07 3111 011 31 0110 30 

03 0011 070 3111 01 107 0707 01 01111 00111 01111 00 1111 011 31 0700 70 

00 0733 030 3111 01 000 7003 01 01111 00111 01111 31 0111 011 31 0377 11 

01 003 000 0111 01 300 3100 01 01111 00111 30111 01 1111 011 31 0010 07 

07 031 000 3111 01 001 3310 01 01111 00111 01111 00 3111 011 31 0001 30 

00 0103 030 0111 01 000 3003 01 01111 00111 1 00 7111 011 31 0377 03 

00 710 013 7111 01 300 3300 01 01111 00111 7111 07 1111 011 31 0130 30 

01 000 030 3011 01 003 3301 01 01111 00111 01111 00 7111 011 31 0317 11 

00 100 00 3111 01 300 3077 01 01111 00111 00111 01 3111 011 31 003 00 

00 100 03 0111 01 331 3707 01 01111 00111 01111 03 0111 011 31 030 07 

 0033 31111 001 03111 033111 011 307111 013111 0011111 0011 011000 00111 00101 033011 3111 00111 جمع
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  آکادمی ورزش شهروندی 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال 
 تعداد افراد شرکت کننده مخاطبين عناوين کارگاه رديف

 01 مربيان بدنسازي و پيالتس خانم و آقا تغذيه ورزشي 0

 01 مربيان خانم و آقا تغذيه 0

 011 پرسنل خدمات مجموعه ها خانم و آقا م(مهارتهاي رفتاري)کنترل خش 3

 011 مديران داخلي خانم و آقا مهارتهاي رفتاري 3

 011 مربيان خانم و آقا مالحظات تغذيه در ماه مبارک رمضان 0

1 CPR 11 منجيان غريق 

7 CPR 11 منجيان غريق 

0 CPR 11 منجيان غريق 

0 CPR 11 منجيان غريق 

 33 کارشناسان مناطق خانم و آقا بندي ورزش معلولين و کالس 01

 011 مربيان آقا امر به معروف و نهي از منکر 00

 11 مربيان خانم و آقا آشنايي با ورزش معلولين 00

 011 مربيان شنا خانم و آقا آشنايي با آب درماني 03

 011 مربيان ژيمناستيک خانم و آقا تربيت ورزش شهروندي با ورزش ژيمناستيک 03

 011 مسئولين ثبت نام خانم امر به معروف و نهي از منکر 00

 011 مسئولين ثبت نام خانم امر به معروف و نهي از منکر 01

 011 مديران ستادي  و مديران مجموعه فرقه هاي نوظهور 07

 011 مسئولين ثبت نام خانم امر به معروف و نهي از منکر 00

00 NLP(هاي کالمي مهارت)  011 نام خانممسئولين ثبت 

01 NLP(هاي کالمي مهارت) 011 مسئولين ثبت نام خانم 

 01 مسئولين ثبت نام آقا تعريف امر به معروف و نهي از منکر، زمينه ها و شرايط 00

 01 مسئولين ثبت نام آقا امر به معروف و نهي از منکر در خانه و خانواده 00

 01 مسئولين ثبت نام آقا ورزش، و مربيگري امر به معروف و نهي از منکر در محيط کار، 03

 011 مسئولين مالي و اداري و مسئولين ثبت)آقا و خانم( حقوق کار 03

 011 مسئولين مالي و اداري و مسئولين ثبت)آقا و خانم( حقوق کار 00

 011 مديران و مديران داخلي مجموعه آقا حقوق کار 01

 011 مجموعه آقا مديران و مديران داخلي مسئوليت مدني 07

 011 مديران و مديران داخلي مجموعه آقا آشنايي با معايب تجويز داروهاي ورزشي استروئيدي 00

 011 مديران مجموعه و مديران داخلي  آقا مسئوليت مدني 00

 011 مربيان داوري پرثوآ 31

 01 مسئولين مالي و اداري و مسئولين ثبت)خانم و آقا( مسئوليت مدني 30

 01 مسئولين مالي و اداري و مسئولين ثبت)خانم و آقا( مسئوليت مدني 30

 11 کارشناسان مناطق و واحدهاي بانوان،تفريحات،اماکن و آقايان دوره آموزشي تربيت مدرس و ورزش و محيط زيست 33

 11 ماکن و آقايانکارشناسان مناطق و واحدهاي بانوان،تفريحات،ا دوره آموزشي تربيت مدرس و ورزش و محيط زيست 33

 11 کارشناسان مناطق و واحدهاي بانوان،تفريحات،اماکن و آقايان دوره آموزشي تربيت مدرس و ورزش و محيط زيست 30

 00 کارشناسان مناطق آقا آموزش اجراي طرح پايگاه سنجش آمادگي جسماني 31

 00 مکارشناسان مناطق خان آموزش اجراي طرح پايگاه سنجش آمادگي جسماني 37

 0030 جمع
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 آموزش بانوان-49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یهاتيفعال

 عنوان منطقه
تعداد شرکت 

 کنندگان
 عنوان

تعداد شرکت 

 کنندگان
 عنوان

تعداد شرکت 

 کنندگان

 11 مربيگري بدنسازي 0
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
37 - - 

 00 کارگاه آموزشي چگونه بدويم؟ 033 نوبت( 3)کارگاه حمل غريق  0
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
30 

 - - - - 33 مربيگري تي آر ايکس 0

 - - - - 30 داژبال 3داوري درجه  3

 71 کارگاه حرکات اصالحي 3
دوره دروس تئوري عمومي مربيگري 

 3درجه 
00 

کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 يستگاه هاي فعاليت بدنيا
30 

 33 داوري بازي هاي بومي و محلي 31 دوره بازآموزي داوري بسکتبال 0
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
30 

 00 کارگاه حقوق ورزشي 30 دوره تعيين سطح پيالتس 1
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
00 

 - - - - 00 قوق ورزشيکارگاه ح 1

 - - 00 کارگاه حقوق ورزشي 01 کارگاه بازآموزي آب درماني 7

 - - - - 31 بومي و محلي 3مربيگري درجه  0

 31 آب درماني 3مربيگري درجه  00 کارگاه آب درماني 0
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
31 

 33 هيکارگاه تمرين صبحگاهي يا عصرگا 01
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
010 _ _ 

 33 داژبال 3مربيگري درجه  31 طناب زني 3مربيگري درجه  33 کارگاه آموزشي ناهنجاري هاي قامتي 00

 00 کارگاه حقوق ورزشي 00 کبدي 3داوري درجه  00
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
30 

 - - 31 دو و ميداني 3مربيگري درجه  30 دارت 3داوري درجه  03

03 
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
 00 کارگاه مهارت هاي ارتباطي 00

- - 

 - - - - 31 مربيگري قايقراني)کاناپلو( 00

01 
کارگاه آموزشي طراحي تمرين 

 ايستگاه هاي فعاليت بدني
01 

- - - - 

07 _ - - - - - 

 - - - - 01 مربيگري بدنسازي 00

00 
کارگاه آشنايي با ورزش ايروبيک 

 ژيمناستيک
 33 بهکاپ 3مربيگري درجه  01

- - 

 - - - - 30 کارگاه آموزشي ماساژ ورزشي 01

 - - - - 30 آمادگي جسماني 3مربيگري درجه  00

 - - - - 33 طناب کشي 3مربيگري درجه  00

 11 ه آشنايي با ورزش معلولينکارگا سازمان

 3117مجموع: 

 11 رزم پرثوآ 3داوري درجه  سازمان

 سازمان
کارگاه مالحظات تغذيه در ماه مبارک 

 رمضان
10 

 033 نوبتCPR (3)کارگاه  سازمان

سراسري 

 مناطق

کارگاه زمان و فعاليت بدني مناسب در 

 ماه مبارک رمضان
001 

سراسري 

 مناطق
 001 ي اوليهکارگاه کمک ها
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  آموزش آقايان-49 در سال تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال
منطقه 

 ميزبان
 تعداد عنوان تعداد عنوان تعداد عنوان

 33 کارگاه آموزشي کنترل خشم 33 کارگاه آموزشي جدول نويسي مسابقات 0
کارگاه آموزشي تاثير فعاليتهاي ورزشي به همراه مکمل 

 ياري شکالت تلخ
33 

 33 کارگاه آموزشي اصالح ناهنجاري هاي قامتي 33 کارگاه آموزشي ديابت و چاقي 33 کارگاه آموزشي چگونه بدويم 0

 33 کارگاه آموزشي دو و ميداني کودکان 33 کارگاه آموزشي روانشناسي ورزشي 33 کارگاه آموزشي سبک رزم ايران 3

 * * * * 33 کارگاه آموزشي طراحي تمرين تابستان 3

 33 کارگاه آموزشي اصالح ناهنجاري هاي قامتي 33 کارگاه آموزشي ورزش سالمند PNF 33کارگاه آموزشي  0

1 
کارگاه آموزشي مالحضات قلبي و عروقي در 

 ورزش شهروندي
33 * 

 
* * 

 33 کارگاه آموزشي چگونه بدويم 7
کارگاه آموزشي مشکالت قلبي و 

 عروقي
 33 ي يا عصرگاهيکارگاه آموزشي تمرين صبحگاه 33

0 
کارگاه آموزشي ويژه مربيان ايستگاههاي فعاليت 

 بدني
33 * * * * 

 * * * * 33 کارگاه آموزشي ويژه ماه مبارک رمضان 0

 33 کارگاه آموزشي تمرين صبحگاهي يا عصرگاهي 01
  

* * 

 33 کارگاه آموزشي چگونه بدويم 00
کارگاه آموزشي اصالح ناهنجاري 

 هاي قامتي
33 * * 

 * * * * 33 کارگاه آموزشي مشکالت قلبي و عروقي 00

 * * * * 33 کارگاه آموزشي حرکات اصالحي 03

 * * * * 33 کارگاه آموزشي مربيان طناب کشي 03

 * 33 کارگاه آموزشي فعاليتهاي بدني 00
 

* * 

 33 کارگاه آموزشي تغذيه و کنترل وزن 01
کارگاه آموزشي تمرين صبحگاهي يا 

 اهيعصرگ
33 * * 

 * * * * 33 کارگاه آموزشي ورزش سالمند 07

 * * * * 33 کارگاه آموزشي ورزش هندبال 00

 * * * * 33 کارگاه آموزشي علم تمرين 00

01 
کارگاه آموزشي نحوه استفاده از دستگاههاي 

 پارکي
33 * * * * 

 33 کارگاه آموزشي ديابت و چاقي 33 الحيکارگاه آموزشي حرکات اص 33 کارگاه آموزشي ورزش در گرما و سرما 00

 33 کارگاه آموزشي حرکات اصالحي و قامتي 00
کارگاه آموزشي تمرين صبحگاهي يا 

 عصرگاهي
33 * * 

 0100 جمع
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 )نفر( بانوان مسابقات  نهايی اقشار49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ن کارآفر
شنا زنا

ي
ی  ن

سمان
ی ج

آمادگ

ی
شورايار

 

ی 
سمان

ی ج
آمادگ

ن
کارآفري

ی 
شنا شورايار

 

ن
ی ميزمعلولي

س رو
تني

 

ج نابينايان
شطرن

 

ن
شنا معلولي

 

شنا نابينا
س ناشنوا 

تني
 

ی
کوهپيماي

تير و کمان 
ک 

ايروژيمناستي
 

کار با دستگاه
ح 
ال

ی با س
تيرانداز

 

0 7 3 0 0 0 3 0 0 0 31 1 0 01 1 

0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 30 1 0 01 1 

3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

0 7 3 7 3 3 0 3 3 0 31 1 0 01 1 

1 1 3 0 0 0 3 3 0 0 30 1 0 01 1 

7 0 3 0 0 0 3 0 0 0 30 0 0 01 1 

0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

0 7 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

01 1 3 1 0 0 0 0 3 0 30 1 0 01 0 

00 0 3 0 0 0 3 3 0 0 30 1 0 01 1 

00 1 3 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0 01 1 

03 1 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

03 7 3 0 3 3 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

00 0 0 7 3 3 1 3 3 0 30 1 0 01 1 

01 7 3 1 0 0 3 0 0 0 30 0 0 01 1 

07 7 3 0 0 0 0 3 0 0 30 1 0 01 1 

00 7 3 1 3 3 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

00 1 3 0 0 0 1 0 3 0 30 1 0 01 1 

01 7 3 7 3 3 1 3 0 0 30 1 0 01 1 

00 1 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 1 

00 0 3 0 0 0 3 0 0 0 30 1 0 01 0 

 031 001 001 031 711 00 31 01 011 01 01 001 71 001 جمع
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  آقايانمسابقات نهايی اقشار49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال
منطقه

 

سال جام 
فوت

ی ها
ط عموم

رواب
 

ن
شنا  جانبازا

ن 
گلبال نابينايا

 

ب
ال

سال ط
فوت

 

ب
ال

شنا ط
ی  

فوتبال رو

ب
ال

ميزط
 

ب
ال

ی ط
تيرانداز

 

ب
ال

ت ط
دار

ن ها 
واليبال  زندا

ن ها 
سال زندا

فوت
 

ی
ش

ب ک
طنا

 

ن ها
زندا

ن ها 
ت زندا

دار
 

 نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر نفر نفر فرن نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

0 0 00 * 00 0 1 * * 01 0 01 01 * * * * * * 

0 0 00 * 0 0 1 0 03 * * 00 01 00 033 00 001 011 011 

3 0 00 * 1 0 1 0 03 71 01 * * * * * * * * 

3 0 00 * 01 * * 0 03 03 3 3 01 * * * * * * 

0 0 00 * 0 * * 0 03 * * * * * * * * * * 

1 0 00 * 0 * * 0 03 * * 1 01 * * * * * * 

7 0 00 * 00 0 1 1 70 03 * 30 01 * * * * * * 

0 0 00 * 0 * * * * 
 

* 0 00 * * * * * * 

0 0 00 * * * * * * 01 * * * * * * * * * 

01 0 00 * * * * * * * * * * * * * * * * 

00 0 00 * 0 * * * * * * 00 00 * * * * * * 

00 0 00 * 0 0 1 00 033 011 70 00 70 * * * * * * 

03 0 00 * 0 * * 3 31 01 31 31 00 * * * * * * 

03 0 00 * 0 * * * * 01 01 30 30 * * * * * * 

00 0 00 * 0 0 1 0 00 * 01 00 00 * * * * * * 

01 0 00 * 0 * * * * 00 00 * * * * * * * * 

07 0 00 * 
 

* * 0 00 * * * * * * * * * * 

00 0 00 * 0 * * * * * * * * * * * * * * 

00 0 00 * 0 * * * * 00 * * * * * * * * * 

01 0 00 * 00 0 1 * * 00 0 00 31 * * * * * * 

00 0 00 * 0 * * * * 01 * * * * * * * * * 

00 0 00 * 0 * * 0 03 0 * * * * * * * * * 

 011 011 001 00 033 00 311 007 011 031 301 30 30 7 01 * 013 00 جمع



 حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 533                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               

  

 )نفر(مسابقات  نهايی اقشارآقايان 49در سال  تهران یسازمان ورزش شهردار یها تيفعال

منطقه
 

ن ها
ی ميززندا

س رو
تني

 

 دو
ن 

ی کم تونا
وميدان

ی
ذهن

 

ن و 
ج نابينايانجانبازا

شطرن

ناشنوايان
ت 
ت و اير دار

دار
 

بوچيا
 

ی ناشنوايان
شت

ک
 

ی ک
ی ران

گو
ی

ن ذهن
م توانا

 

ی جانبازان
تيرانداز

ن 
فوتبال رو ميز جانبازا

 

ن
ی جانبازا

وزنه بردار
 

شنا جانبازان
 

ن
ی ميز جانبازا

س رو
تني

 

شته
س

واليبال ن
سکتبال با ويلچر 

ب
 

 نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی نهايی

 نفر تيم نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر فرن نفر نفر نفر نفر نفر نفر

0 * 01 0 01 00 0 0 01 01 01 01 * 0 00 0 00 

0 01 0 3 0 * * * 00 0 * 01 * 0 00 * * 

3 * 0 * * 3 * 0 * * * * * * * * * 

3 * 7 * 1 01 * * 1 1 01 03 01 0 00 * * 

0 * 0 * * * * * * 1 * * * * * * * 

1 * 3 3 0 
  

* * 3 * * * * * * * 

7 * 01 * * * 0 1 0 1 01 01 00 0 00 0 00 

0 * * 0 * * * 3 * 
 

* * * * * * * 

0 * * * * * 
 

* * 
 

* * * * * * * 

01 * * * * * * * * * * * * * * * * 

00 * * * * * 0 * * * * * * 0 00 * * 

00 * 1 * * 0 * 0 * 1 00 00 01 0 00 * * 

03 * * 0 3 * * * * 
 

* * * * * * * 

03 * 0 0 0 0 * 3 01 0 * * * 0 00 * * 

00 * 0 0 0 0 * 3 3 1 * * * 0 00 * * 

01 * 0 * * 0 0 00 3 * * 00 00 0 00 0 00 

07 * * * * * * 3 
 

* * 01 * * * * * 

00 * * * * 0 0 0 * * * * * 0 00 * * 

00 * * * * * * * * * * * * * * * * 

01 * 3 1 01 00 * 
 

0 1 01 01 31 0 00 0 00 

00 * * * * * * * * * * * * * * * * 

00 * * 7 * * * * 0 * * * * * * * * 

 30 3 030 00 01 033 10 13 10 00 31 01 13 03 73 01 جمع
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 یروابط عموم
 یمجموعه ها يیمسابقات محالت، شناسا یاجرا یرسان اطالع ،یتندرست یها ستگاهيا یمناطق )معرف یورزش یاز برنامه ها یبه منظور اطالع رسان یدانيم غاتيتبل

 .... (در سطح شهر تهران و  یورزش

 ساير )نام ببريد( بروشور پالکارد پيام کوتاه بيلبورد تراکت پوستر استند بنر عنوان

 آموزشي cd 01111 * 00111 0111 031111 00111 0111 03111 تعداد

 زشی برگزار شدهدرج اخبار و اطالعات برنامه های ور

 همشهری عنوان
سايت شهر 

 ورزش
 ساير )نام ببريد( خبرگزاريها روزنامه ها صدا و سيما مصاحبه پرتال شهرداری

 خبر 1111 01 دقيقه 3711 011 001 * 11 تعداد
 

 

 هروندی صورت گرفته است. (هايی که در راستای توسعه و ترويج فرهنگ ورزش شها و فعاليتساير برنامه ها )عناوين و توضيحات برنامه

 توضيحات عنوان

 * برگزاري نشست هاي علمي آموزشي

 برگزاري کارگاه خبر نويسي در آکادمي کارگاههاي آموزشي

 دوره هاي مسير ارتقاي ورزش شهروندي
 

 آموزشي ايروبيک بي کالم براي مجموعه هاي ورزشي  cdتهيه  هاي آموزش ورزشي cdتهيه و توزيع 

 توزيع کتاب نگين آفرينش)زندگي نامه حضرت فاطمه س(تهيه و 
 

 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
 

 جانبازان  با حضور رياست و معاونين سازمان ورزش ديدار و تقديم هديه به خانواده هاي شهدا و
 

 

  تهران یسازمان ورزش شهردارمجموعه های ورزشی / اماکن و فضاهای ورزشی 
 مساحت )مترمربع( تعداد واحد عنوان

 سرپوشيده تحت پوشش شهرداري
مجموعه هاي ورزشي چند منظوره، استخر، سونا و جکوزي، سالن رزمي 

 سازي، سالن هاي الزهرا، مجموعه هاي شهربانوو ايروبيک، سالن بدن
 001111 301 مجموعه

 روباز تحت پوشش شهرداري

 771111 011 زمين زمين هاي چمن طبيعي و مصنوعي

 فضاهاي ورزشي پارکي، زمين هاي آسفالتي روباز، مسير هاي پياده روي

 -بوستان ها  -پارک ها 

زمين  -زمين بازي کودکان

 آسفالته

3311 001111 

 

 تعداد زير شاخص ها عنوان

 30 سونا-استخر  مجموعه هاي آبي تحت پوشش سازمان ورزش

 0 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي غير آبي تحت پوشش سازمان ورزش

مجموعه هاي الزهرا)س( تحت پوشش سازمان 

 ورزش
 03 سالن چند منظوره

 01 د منظورهسالن چن مجموعه هاي برون سپاري شده

 00 سالن چند منظوره مجموعه هاي آبي تحت پوشش مناطق

 037 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي غير آبي تحت پوشش مناطق

 3 سالن چند منظوره مجموعه هاي الزهرا)س( تحت پوشش مناطق

 0 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي شهربانو

 00 سالن ت بالتيراندازي و پين

 0 بدنسازي-رزمي  -سالن چند منظوره مجموعه هاي تحت پوشش شرکت واحد اتوبوسراني

 3 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  -سالن چند منظوره سازمان آتش نشاني مجموعه هاي تحت پوشش
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 تهران یشهردار یوهنر یسازمان فرهنگ
 

 

 49شهرداری تهران در سال  یهنر یمناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ ی/منطقه ایاطالعات برنامه های محله ا

 ليون ريال(اعتبار هزينه شده )مي تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه عنوان

 3073 013031 077 03 0منطقه 

 3310 07000 010 001 0منطقه 

 3031 70011 370 031 3منطقه 

 0103 000300 0037 337 3منطقه 

 0001 033013 707 001 0منطقه 

 3110 70000 301 030 1منطقه 

 3703 000711 370 010 7منطقه 

 3033 030311 0030 000 0منطقه 

 3101 070001 000 010 0منطقه 

 0130 03170 307 030 01منطقه 

 3103 010000 170 011 00منطقه 

 3007 0001001 0103 017 00منطقه 

 0700 017007 170 001 03منطقه 

 0700 00111 730 10 03منطقه 

 0711 300070 0100 117 00منطقه 

 3001 300131 130 003 01منطقه 

 0003 01001 300 00 07منطقه 

 0010 017000 300 70 00قه منط

 0337 37101 007 010 00منطقه 

 3731 300330 033 030 01منطقه 

 0001 01001 303 001 00منطقه 

 0000 000010 000 000 00منطقه 

 0001 33001 010 00 مرکز خاص-فرهنگسراي انقالب

 0101 0001001 031 00 مرکز خاص-فرهنگسراي رضوان

 0000 330001 070 00 اصمرکز خ-فرهنگسراي قرآن

 00313 03030113 03771 3303 جمع کل
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 49شهرداری تهران در سال  یهنر ی)متمرکز( مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ رياطالعات برنامه های فراگ

 اعتبار هزينه شده )ميليون ريال(  تعداد مخاطب   تعداد اجرا   تعداد برنامه عنوان

 0031 07701 010 00 0منطقه 

 0170 000011 77 01 0منطقه 

 303 00000 03 7 3منطقه 

 3101 007111 000 03 3منطقه 

 0007 007111 30 00 0منطقه 

 301 71311 33 1 1منطقه 

 3111 00171 00 01 7منطقه 

 130 00300 03 7 0منطقه 

 310 00011 00 7 0منطقه 

 0313 010100 00 00 01منطقه 

 0031 003711 003 01 00منطقه 

 0010 070301 03 7 00منطقه 

 0170 11311 70 0 03منطقه 

 3100 11301 001 00 03منطقه 

 3300 01010 30 03 00منطقه 

 0000 30011 00 0 01منطقه 

 313 37311 30 0 07منطقه 

 331 0111 30 1 00منطقه 

 117 00311 003 0 00منطقه 

 3131 031011 33 01 01منطقه 

 703 00011 33 0 00منطقه 

 0001 000311 71 0 00منطقه 

 300 001011 03 3 مرکز خاص-فرهنگسراي انقالب

 3130 3001 03 0 مرکز خاص-فرهنگسراي رسانه

 0011 10111 00 3 مرکز خاص-فرهنگسراي رضوان

 3703 0001 7 3 مرکز خاص-فرهنگسراي قرآن

 001 001111 03 0 مرکز خاص-فرهنگسراي مترو

 30000 010000001 030 00 مان فرهنگي هنريستاد ساز

 010003 010110107 0001 070 جمع 
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 ريساز فراگ انيو جر یا ،فرامنطقهی/منطقه ایاطالعات برنامه های محله ا

 شهرداری  تهران یهنر یقالب مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگ کيبه تفک 
مديريت 

فرهنگی 

هنری 

 مناطق

 آموزش
ايستگاه 

 فرهنگی
 جلسات ترکيبی ارچهباز

کاالی 

 فرهنگی
 نمايش موسيقی مشاوره مسابقه مراسم گردشگری

نمايش 

 فيلم
 نمايشگاه

 1 0 0 1 1 1 00 0 0 03 01 1 00 0 0منطقه 

 0 0 1 0 1 01 0 0 0 33 10 1 0 1 0منطقه 

 1 0 3 0 1 0 37 0 1 00 00 1 01 0 3منطقه 

 03 0 00 0 1 00 10 01 3 00 07 0 00 11 3منطقه 

 00 7 01 0 1 00 03 00 1 01 30 0 00 00 0منطقه 

 7 3 01 1 1 00 00 0 1 30 01 1 1 00 1منطقه 

 7 3 1 1 1 0 00 3 0 00 31 1 0 00 7منطقه 

 00 0 3 1 1 07 10 00 00 11 30 0 0 31 0منطقه 

 0 1 1 1 1 01 01 03 1 01 01 3 01 13 0منطقه 

 0 0 1 0 1 03 37 00 3 01 00 0 0 00 01منطقه 

 03 0 00 1 1 00 33 3 01 00 37 0 0 31 00منطقه 

 00 03 03 1 0 30 013 30 0 37 13 1 70 07 00منطقه 

 3 1 3 0 1 3 03 0 1 37 33 0 0 03 03منطقه 

 0 0 0 1 1 0 00 0 3 3 30 1 0 00 03منطقه 

 01 3 03 0 3 01 030 01 7 11 30 0 71 01 00منطقه 

 01 1 0 0 0 01 13 00 3 00 07 1 0 00 01منطقه 

 7 1 1 1 1 3 00 3 3 03 33 1 0 00 07منطقه 

 0 1 0 1 1 00 01 0 3 0 00 1 0 01 00منطقه 

 0 1 00 3 1 01 00 3 0 00 00 1 1 00 00منطقه 

 03 3 03 3 1 01 00 0 0 30 31 1 0 30 01منطقه 

 0 0 3 1 1 03 31 3 0 00 00 0 3 0 00منطقه 

 3 1 03 1 0 03 01 1 3 00 03 1 0 00 00منطقه 

فرهنگسراي 

-انقالب

 مرکز خاص

0 0 1 03 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

فرهنگسراي 

مرکز -رسانه

 خاص

1 1 1 30 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

فرهنگسراي 

-رضوان

 مرکز خاص

1 1 1 00 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

فرهنگسراي 

مرکز -قرآن

 خاص

03 0 1 3 00 0 1 00 00 1 1 1 1 0 

نگسراي فره

مرکز -مترو

 خاص

0 0 1 1 1 01 1 1 1 1 1 3 1 3 

 070 13 070 00 03 303 030 000 010 710 000 01 003 101 جمع کل
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 49تهران در سال  یشهردار یو هنر یتعداد مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگ

 49سال واحد عنوان

 

 49سال واحد عنوان

 نگارخانه ها

 33 مورد تعداد

 اماکن آبي ورزشي

 0 مورد تعداد

 00700 مترمربع مساحت 1103 مترمربع مساحت

 مهدکودک ها

 00 مورد تعداد

زمين هاي ورزشي )چمني و 

 غيرچمني(

 01 مورد تعداد

 00001 مترمربع مساحت 0301 مترمربع مساحت

 کتابخانه و سالن هاي مطالعه

 70 مورد تعداد

 موزه ها

 3 مورد تعداد

 0107 مترمربع مساحت 31033 مترمربع مساحت

 فرهنگسراها

 33 مورد تعداد

 کافي نت ها

 7 مورد تعداد

 001 مترمربع مساحت 013000 مترمربع مساحت

 سالن هاي نمايش

 30 مورد تعداد

 خانه فرهنگ

 10 مورد تعداد

 31030 مترمربع مساحت 00131 مترمربع مساحت

 سالن هاي ورزشي چند منظوره

 33 مورد تعداد

 مجتمع هاي فرهنگي هنري

 0 مورد تعداد

 1000 مترمربع مساحت 0070 مترمربع مساحت
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 مشخصات خانه فرهنگ ها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
مساحت 

 مرکز
 محله

سال 

 تاسيس

 0300 تجريش 301 3پالک  - 0کوچه مهناي  -ابتداي خيابان شريعتي  -ميدان قدس  0 خانه فرهنگ دکتر عظيمي 0

 0370 شادمهر 300 3پ  -کوچه حسين شکاري  -نرسيده به چهارراه نصرت  -خ بهبودي  0 خانه فرهنگ زنجان 0

 0371 کوي نصر 031 شهرداري 3ساختمان ناحيه  -خ چهارم  -کوي نصر  3 خانه فرهنگ نصر 3

 0300 سيد خندان 011 بوستان بهشت مادران _سيدخندان ل ابتداي ورودي اتوبان حقاني  3 خانه فرهنگ حورا 3

 000 پاسداران انتهاي گلستان پنجم ، تپه شمس آباد ،بوستان صدف 3 خانه فرهنگ صدف 0
حسين آباد 

 ومبارک آباد
0371 

 0301 اکباتان 011 روبروي مخابرات-خيابان اصلي فاز يک-شهرک اکباتان 0 خانه فرهنگ آيه 1

 0300 محله فردوس 001 روبروي مدرسه بهار دانش-وفا آذر شمالي خيابان-بلوار آيت اله کاشاني 0 خانه فرهنگ باصفا 7

 0303 جنت آباد جنوبي 001 پارک محصل-نبش همت-خيابان شاهين جنوبي-جنت آباد 0 خانه فرهنگ محصل 0

 0370 مهران 3111 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 خانه فرهنگ ميثاق 0

 0373 فاطمي 011 77پ.-خ.عالمي-خ.پروين اعتصامي-خ.فاطمي 1 خانه فرهنگ گلها 01

 0370 باغ صبا 001 بوستان شهيد آويني -بعد از خيابان ترکمنستان -خيابان شهيد مطهري 7 7خانه قرآن منطقه 00

 0373 قاسم آباد 011 بن بست شهيد قادر پناه -خيابان شهيد امير کيايي -تهران نو  7 خانه فرهنگ نيايش 00

 0301 فدک 0311 کوچه بوستان فدک -خيابان آيت اهلل مدني-ميدان رسالت 0 خانه فرهنگ فدک 03

 0301 دردشت 001 خيابان جانبازان شرقي، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه شهيد اکبري 0 خانه فرهنگ سالم 03

 0301 اينمد 011 01متري شرقي نارمک ، بين مهر و مدائن، ميدان 31 0 خانه فرهنگ دي 00

 0 خانه فرهنگ فرزانگان 01
نارمک، انتهاي خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيد گلستاني، 

 000شماره 
 0301 تسليحات 001

 0 خانه قرآن منطقه هشت 07
جانبازان شرقي، بعد از دردشت، نبش کوچه اکبري، مجتمع تجاري گلبرگ، طبقه 

 30و  30دوم، واحد 
 0303 دردشت 001

 0 خانه فرهنگ مهرآباد 00
انتهاي کوجه بن بست  شهيد ابراهيم -خيابان شهيد گزل خو-مهرآباد جنوبي

 30پالک -اصفهاني
 0370 سرآسياب 030

 0373 شمشيري 011 جنب بوستان شمشيري-متري شمشيري 01خيابان  0 خانه فرهنگ شمشيري 00

 0300 استادمعين 011 جنب درياچه-وستان المهدي)عج(ب-ضلع جنوب شرقي ميدان آزادي 0 خانه فرهنگ پرواز 01

 0300 استادمعين 0111 زيرگذر برج آزادي-ضلع شرقي ميدان آزادي 0 خانه فرهنگ ايرانسرا 00

 0307 هاشمي 131 0پ  -نبش کوچه سلماسي -بين خوش و قصرالدشت -خ هاشمي  01 خانه فرهنگ توحيد 00

 0370 هفت چنار 001 بوستان ناظمي -کوچه محقق  -خ حسام الدين  -وتيخ دع -بريانک  01 خانه فرهنگ حرا 03

 01 خانه فرهنگ شهروندان 03
طبقه فوقاني بانک  -بعد از چهرراه حسام -متري اميري 01 -خ سبحاني-خ قزوين 

 000قوامين پ 
 0300 جي -شبيري  071

 0301 کارون جنوبي 011 -خانيبعد از جيحون نبش قليچ  -خ کمبل 01 خانه فرهنگ شهيدان اقبالي 00

 00 خانه فرهنگ ابوسعيد 01
جنب  -بن بست سوم -خيابان ابوسعيد -ميدان منيريه -خيابان وليعصر)عج(

 درمانگاه زنجانيها
 0373 منيريه 300

 130 خيابان کارگر جنوبي، ضلع شمالي شرقي ميدان حر 00 خانه فرهنگ حر 07
پاستور 

 )آذربايجان(
0371 

 00 هنگ شيخ هاديخانه فر 00
شماره  -نبش کوچه شهيد حسين سخنور -خيابان شيخ هادي -خيابان جمهوري

001 
 0373 شيخ هادي 010

00 
خانه فرهنگ و کتابخانه 

 امامزاده يحيي )ع(
 0370 امامزاده يحيي 371 خيابان ري،خيابان آبشار غربي،کوي شهيد هداوند 00

31 
خانه فرهنگ و کتابخانه آيت 

 ياله ايروان
00 

ميدان محمديه،خيابان مولوي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه 

 حاج حسن، بن بست اول
 0300 سنگلج 130

 0370 دردار 713 خ هفده شهريور خ شهيد دولو کوچه شهيد سرخوش کوچه اعتماد 00 خانه فرهنگ و کتابخانه دردار 30

 00 خانه موزه بازار 30
يابان اميرکبير، خيابان ناظم االطباي جنوبي، کوچه ميدان امام خميني، خ

 ،خانه موزه بازار ) يادمان شهيد نيرنما( 01حشمتي، کوچه کمالي، پالک 
 0300 ناصرخسرو 301
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 ادامه -مشخصات خانه فرهنگ ها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
مساحت 

 مرکز
 محله

سال 

 تاسيس

 0370 کوثر 773 ي نرسيده به ميدان قيام،پارک کوثرخيابان ر 00 خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر 33

 03 خانه فرهنگ حافظيه 33
خانه  -بوستان وحدت  - 3,30فرعي  -انتهاي خيابان پنجم نيروي هوايي  -خيابان پيروزي 

 فرهنگ حافظيه
 0373 نيرو هوايي 011

 0371 نيروهوايي 001 خانه فرهنگ مهرآور -وستان سيمرغ ب -خيابان سي متري نيروي هوايي  -خيابان دماوند  03 خانه فرهنگ مهرآور 30

 0370 ابوذر 000 خانه فرهنگ ابوذر -3پالک -تقاطع  پل سوم-بزرگراه شهيد محالتي-بلوار ابوذر 03 خانه فرهنگ ابوذر 31

 0300 عارف 000 فرهنگ ابيانهخانه  -بوستان ابيانه -خيابان مخبر شمالي )عارف(  -بزرگراه شهيد محالتي 03 03کانون قرآن منطقه  37

 03 خانه فرهنگ زيتون 30
خيابان سيد  -خيابان ميرهاشمي )ميثم( -خيابان شاه آبادي جنوبي -بزرگراه شهيد محالتي

 بوستان زيتون -کوچه شهروي -عباس حسيني
 0300 حسين آباد دوالب 000

 03 خانه فرهنگ شکوفه 30
خانه فرهنگ  -روبروي پارک گلزار -د کاظميخيابان شهي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي

 شکوفه
 0373 شکوفه 001

 03 خانه فرهنگ شهيد اندرزگو 31
خانه فرهنگ  -خيابان شهيد اندرزگو -ميدان بروجردي -سه راه سليمانيه -خيابان پيروزي

 شهيد اندرزگو
 0371 صد دستگاه 330

 03 خانه فرهنگ فرشته آزادي 30
خيابان فرشته  -ميدان امام حسن مجتبي )ع( -ار پاسدار گمنام غربيبلو -بزرگراه شهيد محالتي

 خانه فرهنگ فرشته آزادي -آزادي
 0370 شاهين 010

 0373 هاشم آباد 001 مجتمع شهيدان جعفري نژاد -انتهاي خيابان هاشم آباد-خيابان خاوران 00 مجتمع شهيدان جعفري نژاد 30

 00 خانه فرهنگ پامچال 33
خانه فرهنگ و  -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-هسه راه افسري

 کتابخانه پامچال
 0300 مشيريه 711

 00 خانه فرهنگ شهيد ملکان 33
-کوچه اسدا.. صدقي-خيابان منصور شرقي )حاج اسماعيل رضايي(-شهريور جنوبي 07خيابان 

 3پالک -کوچه حسين طهماسبي
 0300 اتابک 31

 0373 بيسيم 071 خانه فرهنگ وليعصر)عج(-ضلع شمال شرقي پارک وليعصر-خ طيب-ميدان خراسان 00 وليعصر)عج(خانه فرهنگ  30

 0373 خزانه 307 فلکه اول خزانه ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانه 01 خانه فرهنگ خزانه 31

 0377 باغ آذري 311 03نيان ، خيابان شهيد زارعي ، پالک بزرگراه بعثت ، خيابان شهيد صابو 01 خانه فرهنگ قلم 37

 0301 نازي آباد 001 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01 خانه فرهنگ کوشا 30

 0370 بلورسازي 301 33خيابان قزوين، خيابان قلعه مرغي، خيابان يوسفي، پالک  07 خانه فرهنگ سلمان فارسي 30

01 
خانه فرهنگ امام علي)ع( و 

 دارالقرآن شهيد مختار سليماني
 0300 شهريور 07 001 يافت آباد   م جانبازان دارالقرآن  شهبد مختاتر سليماني 00

 0373 خاني اباد نو 301 بلوار ميالد خياان شهرداري -خاني آبادنو 00 خانه فرهنگ تالش 00

 0301 خني آباد نو 000 3پالک  30کوچه -متري ميعاد01خيابان  -خاني آباد نو 00 خانه فرهنگ ميعاد 00

 0373 متري 03 01 00متري کوچه سمائي پالک  03خيابان  01 خانه فرهنگ رازي 03

 01 خانه فرهنگ دولت آباد 03
، کوچه شهيد دريابيک ، کوچه شهيد شهرري، فلکه اول دولت آباد، خيابان استاد دهخدا 

 رمضاني
 0373 دولت آباد 301

 0370 دولت آباد 0111 شهرري، فلکه اول دولت آباد 01 خانه فرهنگ شيخ صدوق 00

 0300 آبان 03شهرک  001 آبان خيابان صحرايي شمالي داخل بوستان انديشه03بلوار 01 آبان 03خانه فرهنگ  01

 0373 شهرک کاظميه 311 خانه فرهنگ تهرانسر 01يا  03خيابان شهرک کاظميه بين  -بلوار گلها -تهرانسر  00 خانه فرهنگ تهرانسر 07

 0370 وردآورد 071 وردآورد ،انتهاي بلوار وردآورد جنب تاالر مهرگان 00 وردآورد 00

 0300 شهرک آزادي 011 بوستان نرگس خانه فرهنگ نوردانش-شهرک آزادي -تهرانسر  00 نور دانش 00

 0300 گلستان 011 1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -گلستان شهرک  00  خانه فرهنگ اميرکبير 11

 0303 گرمدره 011 خيابان مهديه-گرمدره 00 خانه فرهنگ گرمدره 10

 31030 جمع
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 مشخصات فرهنگسراها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
مساحت 

 مرکز
 محله

سال 

 تاسيس

 0303 جماران 0037 خيابان امير سليماني –بعد از سه راه ياسر  –خيابان شهيد باهنر  –تجريش  0 فرهنگسراي امام 0

 0373 قيطريه 0000 بوستان قيطريه -متري قيطريه  30 -قيطريه  0 فرهنگسراي ملل 0

 0373 شهرک قدس 0130 روبروي بيمارستان بهمن -خ ايران زمين شمالي -فازيک  -شهرک قدس 0 فرهنگسراي ابن سينا 3

 3 ارانفرهنگسراي ارسب 3
خيابان -خيابان سيمرغ شرقي -باالتر از پل سيد خندان -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي ارسباران-ارسباران 
 0370 سيد خندان 0000

 0371 زرگنده 070 فرهنگ سراي آفتاب-خيابان امام زاده-روبه روي خيابان دولت -خيابان شريعتي 3 فرهنگسراي آفتاب 0

 0370 جواديه 1030 رس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراقتهرانپا 3 فرهنگسراي اشراق 1

 0300 اوقاف 0010 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 3 فرهنگسراي هنگام 7

 0301 محله فردوس 0003 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0 فرهنگسراي فردوس 0

 0301 شهران جنوبي 0000 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-د از زير گذر همتبع-شهرزيبا 0 فرهنگسراي معرفت 0

 0373 آرژانتين ل ساعي 3070 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 فرهنگ سراي سرو 01

 0373 يوسف آباد 101 بوستان شفق خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل 1 فرهنگ سراي شفق 00

 7 فرهنگسراي انديشه 00
بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه -احمر( 
 0370 قندي -محله نيلوفر  0111

 0371 فدک 1001 فدک نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان 0 فرهنگسراي گلستان 03

 0301 مهرآباد جنوبي 0711 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0  فرهنگسراي رويش 03

 0373 هاشمي 0011 71بزرگراه يادگار امام جنوبي تقاطع هاشمي پالک  0 فرهنگسراي کار 00

 0300 محله بريانک 0301 0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک 01 فرهنگسراي عطار نيشابوري 01

 0303 هالل احمر )رازي( 3711 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00 فرهنگسراي رازي 07

 0300 جمالزاده )حشمت الدوله( 3011 خيابان کارگر جنوبي، تقاطع خيابان جمهوري، ضلع جوب غربي 00 فرهنگسراي فناوري اطالعات 00

 0300 سنگلج 033 فرهنگ سراي شهر -شهريور 07پياده راه -ميدان امام حسين عليه السالم 00 فرهنگسراي شهر 00

 0371 صفا 3111 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  03 فرهنگ سراي اميد 01

 03 فرهنگسراي اخالق 00
جنب  -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا

 فرهنگسراي اخالق -بوستان گلزار
 0301 شکوفه 0033

 0373 هاشم آباد 03111 آبادميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم 00 فرهنگسراي خاوران 00

 0370 نازي آباد 00301 يابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خ 01 فرهنگسراي بهمن 03

 07 فرهنگسراي بهاران 03
ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، 

 فرهنگسراي بهاران
 0371 وصفنارد 3001

 00 فرهنگسراي خاتم)ص( 00
ايي(خيابان پژاند يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آق

 بوستان لواساني
 0301 شهرک وليعصر جنوبي)عج( 0001

 00 فرهنگسراي مهر 01
اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل 

 بوستان بعثت
 0373 خاني آباد نو شمالي 1071

 0300 ميدان نماز 011 فرهنگسراي وال، -ميدان نماز  -شهر ري  01 فرهنگسراي والء 07

 0300 تهرانسر 001 تهرانسر ،ميدان کمال الملک،نبش کوچه سوم،سراي محله نفت 00 فرهنگسراي تهرانسر 00

 0303 صدرا 0011 فرهنگسراي تهران -بوستان باغ نو  - 03نبش کوچه  -خيابان ساحل  00 فرهنگسراي تهران 00

 فرهنگسراي انقالب اسالمي 31
مرکز 

 خاص
 0373 خوشياران 00111 اه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالميبزرگر

 فرهنگسراي رسانه 30
مرکز 

 خاص
 0301 قبا 0111 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 فرهنگسراي رضوان 30
مرکز 

 خاص

 بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني

 فرهنگسراي رضوان
 0300 بهشت زهرا)س( 171

 فرهنگسراي قرآن 33
مرکز 

 خاص
 0301 تيموري 0311 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(

 0300 انديشه -عباس آباد  301 07خيابان شهيد مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه هشتم، پالک  7منطقه   مديريت فرهنگي هنري مترو 33

 013000 جمع
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 مشخصات کتابخانه ها

 آدرس منطقه نام مکان رديف
 مساحت

 مکان 
 محله

 سال

 تاسيس

 0300 تجريش 0303 3پالک  - 0کوچه مهناي  -ابتداي خيابان شريعتي  -ميدان قدس  0 کتابخانه دکتر عظيمي 0

 0373 طرشت 307 بوستان طرشت -وار شهيد اکبري بل -روبروي استاد معين -خ آزادي  0 کتابخانه عالمه طرشتي 0

 0373 درختي 330 طبقه دوم -مرکز خريد سپهر  -کوي بهارستان  -بلوار دادمان  -شهرک قدس 0 کتابخانه موالنا 3

 0373 کاوسيه 711 خيابان نلسون ماندال ) آفريقا ( ل بوستان صبا 3 کتابخانه عالمه اميني 3

 3 کتابخانه استاد مطهري 0
شماره -خيابان شهيد کالهدوز نرسيده به حسينيه يزدي ها جنب بن بست صدرا  -شريعتي 

330 
 0301 قلهک 011

 0370 جواديه 0370 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 3 کتابخانه شيخ  اشراق 1

 0300 افاوق 31 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 3 کتابخانه هنگام 7

 0303 قنات کوثر 311 قنات کوثر ،شهرک اميد 3 کتابخانه اميد 0

 0300 لويزان 311 لويزان، سه راه شهيد جعفريان، روبروي مخابرات شهيد لطيفي 3 کتابخانه لويزان 0

 0371 حکيميه 300 تهرانپارس شهرک حکيميه ، ضلع جنوبي خانه گستر 3  کتابخانه حکيميه 01

 0301 اکباتان 71 روبروي مخابرات-خيابان اصلي فاز يک-شهرک اکباتان 0 وثر خانه فرهنگ آيهکتابخانه ک 00

 0370 مهران 01 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 خانه فرهنگ ميثاق 00

03 
کتابخانه فردوس فرهنگسراي 

 فردوس
 0301 محله فردوس 001 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه 0

03 
کتابخانه نجم آبادي فرهنگسراي 

 معرفت
 0301 شهران جنوبي 311 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0

 0300 حصارک 071 نبش خيابان ايرانشهر شمالي-خيابان سيمون بوليوار 0 کتابخانه شهداي حصارک 00

 0370 محله فردوس 011 انتهاي کوچه چهارم-خيابان حسن آباد-نرسيده به بزرگراه ستاري-لوار آيت اله کاشاني ب 0 کتابخانه عالمه جعفري 01

07 
کتابخانه شيخ فضل اله نوري 

 مجتمع فرهنگي هنري نور
 0370 فردوس 701 انتهاي کوچه چهارم-خيابان حسن آباد-نرسيده به بزرگراه ستاري-بلوار آيت اله کاشاني  0

 0373 آرژانتين ل ساعي 011 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 خانه سروکتاب 00

 0373 يوسف آباد 011 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق 1 کتابخانه شفق 00

 0300 يوسف آباد 000 غربي 00، انتهاي خيابان جهان آرا ، خيابان  خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي 1 کتابخانه جهان آرا 01

 7 کتابخانه انديشه 00
 -بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل احمر(  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه
 0370 قندي -محله نيلوفر  031

 0370 دردشت0محله 031 تقاطع دردشت، نبش کوچه شهيد اکبريخيابان جانبازان شرقي، بعد از  0 کتابخانه سالم 00

 0373 تسليحات 011 000نارمک، انتهاي خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيد گلستاني، شماره  0 کتابخانه فرزانگان 03

 0371 فدک 0311 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0 کتابخانه گلستان 03

 0373 هفت حوض 070 ، کوچه يکم شرقي00متري غربي(، پشت بيمارستان انصاري، ميدان31خيابان شهيدثاني) 0 کتابخانه دکترشهيدي 00

 0370 سرآسياب 133 30پالک -انتهاي کوجه بن بست  شهيد ابراهيم اصفهاني-خيابان شهيد گزل خو-مهرآباد جنوبي 0 کتابخانه قيصرامين پور 01

 0373 هاشمي 311 71بزرگراه يادگار امام جنوبي تقاطع هاشمي پالک  0 کتابخانه عالمه طباطبايي 07

 0307 هاشمي 311 3پالک  -خيابان شهيد کاشاني  -خيابان هاشمي  0 کتابخانه کاشاني 00

 01 کتابخانه محله هفت چنار 00
 -کوچه محققي -سام الدينخيابان ح -خيابان شهيد دعوتي -ميدان بريانک -خيابان قزوين

 بوستان ناظمي
 0301 هفت چنار 010

 0300 محله بريانک 010 0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک 01 کتابخانه عطار نيشابوري 31

 0371 پاستور )آذربايجان( 011 خيابان کارگر جنوبي، ضلع شمالي شرقي ميدان حر 00 کتابخانه شهيد قديريان 30

 0300 هالل احمر )رازي( 0111 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00 کتابخانه رازي 30

33 
کتابخانه تخصصي فناوري 

 اطالعات
 0300 جمالزاده )حشمت الدوله( 00 خيابان کارگر جنوبي، تقاطع خيابان جمهوري، ضلع جوب غربي 00 

 0370 امامزاده يحيي 01 خيابان ري،خيابان آبشار غربي،کوي شهيد هداوند 00 يي )ع(کتابخانه امامزاده يح 33

 00 کتابخانه آيت اله ايرواني 30
ميدان محمديه،خيابان مولوي،نرسيده به وحدت اسالمي، کوچه دولت آبادي،کوچه حاج حسن، بن بست 

 اول
 0300 سنگلج 01

 0370 دردار 311 ولو کوچه شهيد سرخوش کوچه اعتمادخ هفده شهريور خ شهيد د 00 کتابخانه دردار 31

 0300 بازار 01 01ميدان امام خميني،خيابان اميرکبير،خيابان ناظم االطباي جنوبي،کوچه حشمتي،کوچه کمالي پالک  00 کتابخانه  موزه بازار 37

 0373 دروازه شميران 337 بن بست آيت اله طالقانيخيابان انقالب،پيچ شميران،خيابان شهيد نورمحمدي، 00 کتابخانه آيت اله طالقاني 30

 0370 شهيد هرندي 301 خيابان ري،خيابان انبارگندم 00 کتابخانه فردوسي 30

 0301 قيام 311 خيابان ري،نرسيده به پل ري،کوچه رقيب دوست،کوچه هدايت،حسينيه هدايت 00 کتابخانه هدايت 31

 0373 شهيد هرندي 311 ش،ميدان شهيد هرندي،خيان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرمانيخيابان شو 00 کتابخانه خواجوي کرماني 30

 0371 صفا 011 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  03 کتابخانه امام خميني)ره( 30
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 ادامه-مشخصات کتابخانه ها

 آدرس منطقه نام مکان رديف
 مساحت

 مکان 
 محله

 سال

 تاسيس

 03 کتابخانه اخالق 33
 -جنب بوستان گلزار -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا

 فرهنگسراي اخالق
 0300 شکوفه 030

 0370 چهارصد دستگاه 003 کتابخانه ابن سينا -ميدان چهارصد دستگاه -خيابان پيروزي 03 کتابخانه ابن سينا 33

 0300 ابوذر 71 کتابخانه ترنج -3پالک -جنب خانه فرهنگ ابوذر -پل سوم  -تقاطع بزرگراه محالتي و بلوار ابوذر 03 ترنجکتابخانه  30

 0373 هاشم آباد 111 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 کتابخانه خاوران 31

 0373 هاشم آباد 001 راه هاشم آباد سه-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 کتابخانه جوانه )خاوران( 37

 0373 هاشم آباد 011 کتابخانه شهيدان جعفري نژاد -انتهاي خيابان هاشم آباد-خيابان خاوران 00  کتابخانه شهيدان جعفري نژاد 30

 00 کتابخانه پامچال 30
خانه خانه فرهنگ و کتاب -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-سه راه افسريه

 پامچال
 0300 مشيريه 001

 0370 نازي آباد 0071 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 کتابخانه شهيد فهميده 01

00 
 "کتابخانه کودک و نوجوان 

 "باران
 0370 ادنازي آب 301 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

 0373 خزانه 301 فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجر 01 کتابخانه شهيد بخارائي 00

 0371 وصفنارد 0311 ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، فرهنگسراي بهاران 07 کتابخانه بهاران 03

 0370 ابوذر غربي 001 ميدان ابوذر، خيابان شهيدعلمي، کوچة دکترحسابي، کتابخانه دکترحسابي 07 بخانه دکتر حسابيکتا 03

 0300 يافت آباد 01 يافت آباد   م جانبازان دارالقرآن  شهبد مختاتر سليماني 00 کتابخانه  شهيد مختار سليماني 00

 0301 شهرک وليعصر جنوبي)عج( 301 ليعصر خيابان حيدري جنوبي)شهيد آقايي(خيابان پژاند بوستان لواسانييافت آباد شهرک و 00 کتابخانه استادحکيمي 01

 00 کتبخانه قائم)عج( 07
شهرک وليعصر)عج( ابتداي خيابان حيدري شمالي)شهيد آقايي( جنب مجتمع قضايي يافت آباد 

 بوستان قائم)عج( کتابخانه قائم )عج(
 0371 صاحب الزمان)عج( 701

 0371 يافت آباد شمالي 001 يافت آباد ابراهيم آباد خيابان اسعد آبادي بوستان مينا کتابخانه فجر 00 کتابخانه فجر)عج( 00

 0300 توليد دارو 001 خرداد 00خرداد کتابخانه  00بلوار معلم خيابان تختي خيابان يادگار بوستان  00 کتابخانه پانزده خرداد 00

 0300 صاحب الزمان)عج( 001 بوستان نرگس-خ شهداي دانش اموز-خ حيدري شمالي-م معلم-يافت اباد 00 ن بانوان نرگسکتابخانه بوستا 11

 0301 وليعصر شمالي 11 بوستان وليعصر )عج( 00اتوبان ايت اهلل سعيدي شهرک وليعصر)عج( جنب شهرداري منطقه  00 خانه کتاب دانشجو 10

 0373 خاني اباد نو 01 بلوار ميالد خياان شهرداري -نوخاني آباد 00 کتابخانه تالش 10

 0373 خاني آباد نو شمالي 301 اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل بوستان بعثت 00 کتابخانه مهر 13

 0307 آبان 03شهرک  0011 3چه شهيد عطري، پالک آبان، خيابان شهيد مواليي جنوبي، کو 03شهرري، شهرک  01 آبان 03کتابخانه  13

 0301 منتظري 0111 بعد از اداره گذر نامه پل دوم-منتظري شمالي،بزرگراه شهيد جانباز داود کريمي  01 کتابخانه شيخ کليني 10

 0370 دولت آباد 0011 شهرري، فلکه اول دولت آباد 01 کتابخانه شيخ صدوق 11

 0303 شهرک پاسداران 011 مرکزي کتابخانه مشارکتي  مسجد النبي 07کوچه  -خيابان شهيد طالبي-تهرانسر 00 ص(کتابخانه مسجد النبي) 17

 0300 گلستان 031 1شرقي ، پالک  00سروستان   -خيابان کاج  -شهرک گلستان  00 کتابخانه شيخ مفيد 10

 0303 صدرا 011 فرهنگسراي تهران -بوستان باغ نو  - 03نبش کوچه  -خيابان ساحل  00 کتابخانه شهر 10

 0303 گلستان شرقي 011 بوستان نسترن -باالتر ازميدان اتريش  -بلواراميرکبير  -شهرک گلستان  00 کتابخانه پرتو 71

 0303 گلستان غربي 011 پشت دبيرستان دخترانه هداوند -انتهاي بلواراميرکبير  -شهرگ گلستان  00 کتابخانه پندار 70

 00 انه سيدالشهدا )ع(کتابخ 70
خيابان تهران جنب مسجدامام  -خيابان اردستاني  -شهرک دانشگاه شريف  -اتوبان تهران کرج 

 حسين )ع(
 0307 صنعتي شريف 311

 کافه کتاب 73
فرهنگسراي 

 رضوان
 0300 (بهشت زهرا)س 01 بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي رضوان

 کتابخانه افتاب 73
فرهنگسراي 

 -انقالب
 0371 خوشياران 710 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 کتابخانه آفتابگردان 70
فرهنگسراي 

 -انقالب
 0370 خوشياران 000 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 کتابخانه تخصصي انقالب 71
فرهنگسراي 

 انقالب
 0303 خوشياران 71 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 کتابخانه هدي 77
فرهنگسراي 

 قرآن 
 0301 تيموري 301 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(

 کتابخانه معتمد نژاد 70
فرهنگسراي 

 رسانه 
 0301 قبا 030 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -يابان گل نبي خ-پاسداران 

 31033 جمع 
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 مشخصات نگارخانه ها

 آدرس منطقه نام مکان رديف
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0373 قيطريه 037 بوستان قيطريه -متري قيطريه  30 -قيطريه  0 نگارخانه ملل 0

 0373 شهرک قدس 01 فرهنگسراي ابن سينا -خ ايران زمين شمالي  -فازيک  -شهرک قدس 0 نگارخانه شماره يک 0

 0373 شهرک قدس 001 فرهنگسراي ابن سينا -خ ايران زمين شمالي  -فازيک  -شهرک قدس 0 نگارخانه شماره دو 3

 0373 سيد خندان 10 سيد خندان ل خيابان جلفا ل فرهنگسراي ارسباران 3 نگارخانه شماره يک ارسباران 3

 0370 زرگنده 31 001خيابان شريعتي ل خيابان دولت ل نبش بن بست صدرا ل شماره  3 ارخانه آفتابنگ 0

 0373 سيد خندان 30 سيد خندان ل خيابان جلفا ل فرهنگسراي ارسباران 3 نگارخانه شماره دو ارسباران 1

 0373 سيد خندان 11 رانسيد خندان ل خيابان جلفا ل فرهنگسراي ارسبا 3 نگارخانه شماره سه ارسباران 7

 0371 حسين آباد ومبارک آباد 31 پاسداران انتهاي گلستان پنجم ، تپه شمس آباد ،بوستان صدف 3 نگارخانه صدف 0

 0370 جواديه 310 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 3 آفرينش نقش 0

 0370 جواديه 003 اشراق تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي 3 0آفرينش نقش سالن  01

 0300 اوقاف 033 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 3 نگارگذرفرهنگسراي هنگام 00

 0301 محله فردوس 10 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلله دوم صادقيه 0 پرديسان 00

 0301 شهران جنوبي 07 سمت راست-ه اول شهراننرسيده به فلک-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0 نگارخانه معرفت 03

 0373 محله نور 31 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 نور 03

 0373 آرژانتين ل ساعي 11 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 سرو 00

 0373 فاطمي 011 جنب پارک الله -خيابان فاطمي  1 الله 01

 0373 يوسف آباد 001 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق 1 شفق 07

 7 نگارخانه انديشه 00
 -بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل احمر(  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه
 0370 قندي -محله نيلوفر  001

 0371 فدک 000 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0 نگارخانه گلستان 00

 0371 فدک 01 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0 0نگارخانه شماره 01

 0373 شيخ هادي 011 001شماره  -ن سخنورنبش کوچه شهيد حسي -خيابان شيخ هادي -خيابان جمهوري 00 شيخ هادي 00

 0300 هالل احمر )رازي( 001 ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادي، بوستان رازي 00 فانوس )رازي( 00

 0370 کوثر 70 خيابان ري نرسيده به ميدان قيام،پارک کوثر 00 نگارخانه 03

 0373 شهيد هرندي 00 د هرندي،خيان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرمانيخيابان شوش،ميدان شهي 00 زير پله-نگارخانه  03

 0371 صفا 01 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  03 آبي 00

 03 کلک خيال 01
 -جنب بوستان گلزار -خيابان شهيد کاظمي -خيابان شکوفه -خيابان پيروزي -ميدان شهدا

 ي اخالقفرهنگسرا
 0300 شکوفه 01

 0373 هاشم آباد 711 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 نگارخانه خاوران 07

 00 نگارخانه پامچال 00
خانه فرهنگ و  -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-سه راه افسريه

 کتابخانه پامچال
 0301 مشيريه 31

00 
گالري نگارخانه بهمن )

 (0شماره
 0370 نازي آباد 0011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

31 
نگارخانه بهمن )سالن 

 نگارستان(
 0370 نازي آباد 011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

30 
) در حال حاضر 0گالري شماره 

 قد کاربري است (فا
 0370 نازي آباد 0011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

 0373 وصفنارد 11 ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، فرهنگسراي بهاران 07 نگارخانه بهاران 30

 نگارخانه 33
فرهنگسراي 

  رضوان
 0300 بهشت زهرا)س( 037 بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي رضوان

 مهر 33
فرهنگسراي 

 انقالب
 0371 خوشياران 001 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 1103 جمع 
  

 

 مشخصات مجتمع های فرهنگی هنری

 آدرس منطقه زنام مرک رديف
مساحت 

 مرکز
 محله

سال 

 تاسيس

 0373 محله نور 0000 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 مجتمع فرهنگي هنري نور 0

 0370 انکبري 011 بوستان اعتماد -خيابان شهيد دعوتي -ميدان بريانک -خيابان قزوين خيابان شهيد عرب 01 مجتمع فرهنگي هنري اعتماد 0

 0373 هرندي 0311 خيابان شوش،ميدان شهيد هرندي،خيابان شهيد هرندي،بوستان خواجوي کرماني 00 مجتمع خواجوي کرماني 3

 0373 خزانه 0111 فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجر 01 مجتمع فرهنگي هنري فجر 3

 0371 آبان 03شهرک  0111 ، جنب مسجد امام رضا)ع(3آبان، خيابان شهيد جمشيدي، ارديبهشت  03شهرري، شهرک  01 مجتمع شهيد رحيمي 0

 1000 جمع
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 مشخصات مهدکودک ها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
متر  -مساحت

 مربع
 محله

سال 

 تاسيس

 0373 هجوادي 311 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 3 فرهنگسراي اشراق 0

 0300 اوقاف 11 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 3 فرهنگسراي هنگام 0

 0371 مبارک آباد 01 پاسداران انتهاي گلستان پنجم ، تپه شمس آباد ،بوستان صدف 3 خانه فرهنگ صدف 3

 0301 اکباتان 00 روبروي مخابرات-خيابان اصلي فاز يک-شهرک اکباتان 0 خانه فرهنگ آيه 3

 0300 محله فردوس 03 روبروي مدرسه بهار دانش-خيابان وفا آذر شمالي-بلوار آيت اله کاشاني 0 خانه فرهنگ باصفا 0

 0370 مهران 01 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 خانه فرهنگ ميثاق 1

 0301 محله فردوس 00 رهنگسراي فردوسف-بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه 0 فرهنگسراي فردوس 7

 0301 شهران جنوبي 00 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0 فرهنگسراي معرفت 0

 0373 محله نور 0 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 هنري نورمجتمع فرهنگي010ره اشم 0

 0373 محله نور 00 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 مجتمع فرهنگي هنري نور 001شماره  01

 0373 محله نور 00 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 مجتمع فرهنگي هنري نور000شماره  00

 0373 آرژانتين ل ساعي 001 شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دومخيابان ولي عصر )عج( ، ضلع  1 فرهنگ سراي سرو 00

 0373 يوسف آباد 330 خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفق 1 فرهنگ سراي شفق 03

 0373 فاطمي 31 77پ.-خ.عالمي-خ.پروين اعتصامي-خ.فاطمي 1 خانه فرهنگ گلها 03

 0301 فدک  011 کوچه بوستان فدک -خيابان آيت اهلل مدني-ميدان رسالت 0 کخانه فرهنگ فد 00

 0301 دردشت  001 خيابان جانبازان شرقي، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه شهيد اکبري 0 خانه فرهنگ سالم 01

 0301 مداين 11 01متري شرقي نارمک ، بين مهر و مدائن، ميدان 31 0 خانه فرهنگ دي 07

 0301 تسليحات 071 000نارمک، انتهاي خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيد گلستاني، شماره  0 فرهنگ فرزانگان خانه 00

 0301 مهرآباد جنوبي 01 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0 فرهنگسراي رويش 00

 0373 هاشمي 03 71امام جنوبي تقاطع هاشمي پالک  بزرگراه يادگار 0 فرهنگسراي کار 01

 0373 شمشيري 30 جنب بوستان شمشيري-متري شمشيري 01خيابان  0 خانه فرهنگ شمشيري 00

 0 خانه فرهنگ مهرآباد 00
پالک -انتهاي کوجه بن بست  شهيد ابراهيم اصفهاني-خيابان شهيد گزل خو-مهرآباد جنوبي

30 
 0370 سرآسياب 00

 0300 استادمعين 31 جنب درياچه-بوستان المهدي)عج(-ضلع جنوب شرقي ميدان آزادي 0 فرهنگ پرواز خانه 03

 0300 محله بريانک 01 0پالک  -خ شهيد امير قلي  -خ شهيد دعوتي -ميدان بريانک 01 فرهنگسراي عطار نيشابوري 03

 0300 هاشمي 011 0پ  -لماسينبش کوچه س -بين خوش و قصرالدشت -خ هاشمي  01 خانه فرهنگ توحيد 00

 0370 هفت چنار 03 بوستان ناظمي -کوچه محقق  -خ حسام الدين  -خ دعوتي -بريانک  01 خانه فرهنگ حرا 01

 01 خانه فرهنگ شهروندان 07
طبقه فوقاني بانک قوامين پ  -بعد از چهرراه حسام -متري اميري 01 -خ سبحاني-خ قزوين 

000 
 0300 جي -شبيري  011

 0370 بريانک 011 بوستان اعتماد -خيابان شهيد دعوتي -ميدان بريانک -خيابان قزوين خيابان شهيد عرب 01 مجتمع فرهنگي هنري اعتماد 00

 0300 هالل احمر )رازي( 011 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 رازي 00

 هاشم آباد 0111 سه راه هاشم آباد-يابان خاورانخ-ميدان خراسان 00 خانه کوک خاوران 31
 

 00 مهد کودک خانه فرهنگ پامچال 30
خانه فرهنگ   -جنب آب نما-پارک پامچال-بوستان خليج فارس-مشيريه-سه راه افسريه

 پامچال
 مشيريه 00

 

30 
مهدکودک  مجتمع شهيدان 

 جعفري نژاد
 هاشم آباد 03 شهيدان جعفري نژاد مجتمع -انتهاي خيابان هاشم آباد-خيابان خاوران 00

 

33 
مجتمع فرهنگي 0مهد کودک 

 هنري فجر
 0373 خزانه 31 فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجر 01

33 
مجتمع فرهنگي 0مهد کودک 

 هنري فجر
 0373 خزانه 01 ي هنري فجرفلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگ 01

30 
خانه فرهنگ 0مهد کودک شماره 

 خزانه
 0373 خزانه 01 فلکه اول خزانه ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانه 01

31 
خانه فرهنگ 0مهد کودک شماره 

 خزانه
 0373 خزانه 01 فلکه اول خزانه ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانه 01

37 
خانه فرهنگ 0مهدکودک شماره 

 کوشا
 0371 نازي آباد 31 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01

30 
خانه فرهنگ 0مهدکودک شماره 

 کوشا
 0371 نازي آباد 31 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01

30 
خانه فرهنگ 3مهدکودک شماره 

 کوشا
 0371 نازي آباد 31 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01

31 
خانه فرهنگ 3مهدکودک شماره 

 کوشا
 0371 نازي آباد 31 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01

 0371 نازي آباد 00 خانه فرهنگ کوشا -00پالک  -خيابان شهيد خداشرفي  -هزار دستگاه  -نازي آباد  01 اتاق بازي خانه فرهنگ کوشا 30
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 ادامه-مشخصات مهدکودک ها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
متر  -مساحت

 مربع
 محله

سال 

 تاسيس

 0301 وصفنارد 01 ، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، فرهنگسراي بهارانميدان ابوذر 07 مهدکودک بهاران 30

33 
مهدکودک خانه فرهنگ سلمان 

 فارسي
 0370 بلورسازي 30 33خيابان قزوين، خيابان قلعه مرغي، خيابان يوسفي، پالک  07

 0300 ميدان نماز 31 فرهنگسراي وال، -ميدان نماز  -شهر ري  01 فرهنگسراي وال 33

 0301 منتظري 001 بعد از اداره گذر نامه پل دوم-منتظري شمالي،بزرگراه شهيد جانباز داود کريمي  01 کتابخانه شيخ کليني )ره( 30

 0373 متري 03 71 00متري کوچه سمائي پالک  03خيابان  01 خانه فرهنگ رازي 31

 0370 دولت آباد 011 اول دولت آبادشهرري، فلکه  01 کتابخانه شيخ صدوق )ره( 37

 01 خانه فرهنگ دولت آباد 30
، کوچه شهيد دريابيک ، کوچه شهيد شهرري، فلکه اول دولت آباد، خيابان استاد دهخدا 

 رمضاني
 0373 دولت آباد 001

 0301 آبان 03شهرک 001 ب مسجد امام رضا)ع(، جن3آبان، خيابان شهيد جمشيدي، ارديبهشت  03شهرري، شهرک  01 مجتمع علوم و فنن شهيد رحيمي 30

 0307 آبان 03شهرک  11 3آبان، خيابان شهيد مواليي جنوبي، کوچه شهيد عطري، پالک  03شهرري، شهرک  01 آبان03کتابخانه  01

 0300 آبان 03شهرک  01 آبان خيابان صحرايي شمالي داخل بوستان انديشه03بلوار 01 آبان 03خانه فرهنگ  00

 0373 شهرک کاظميه 00 خانه فذرهنگ تهرانسر 01يا  03شهرک کاظميه بين خيابان  -بلوار گلها -تهرانسر  00 خانه فرهنگ تهرانسر 00

 0370 وردآورد 00 وردآورد ،انتهاي بلوار وردآورد جنب تاالر مهرگان 00 وردآورد 03

 0300 شهرک آزادي 01 ردانشبوستان نرگس خانه فرهنگ نو-شهرک آزادي -تهرانسر  00 نور دانش 03

 مهد شهر شکوفه ها 00
فرهنگسراي 

 -انقالب
 0371 خوشياران 331 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0301 جمع
  

 

 مشخصات موزه ها

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

0 
 خانه موزه 

 شهيد مطهري
 0301 قلهک 300 001شريعتي ل خيابان شهيد کالهدوز ل نبش بن بست  صدرا ل شماره خيابان  3منطقه 

 0300 فاطمي 300 0پ.-ک.نادر-خ.جمالزاده شمالي-خ.دکتر فاطمي 1منطقه  موزه دکتر علي شريعتي 0

 0301 چاله ميدان 001 خيابان مصطفي خميني)چهارراه سيروس(،گذرسر پولک،کوچه بشيري 00منطقه  موزه چمران 3

 موزه انقالب اسالمي 3

فرهنگسراي 

-انقالب

 مرکز خاص

 0371 خوشياران 0711 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0107 جمع
  

 

 مشخصات کافی نت ها

 آدرس منطقه نام مکان رديف
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0370 مهران 00 خيابان مهران-اله کاشاني بلوار آيت-فلکه دوم صادقيه 0 خانه فرهنگ ميثاق 0

 0301 محله فردوس 00 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه 0 فرهنگسراي فردوس 0

 0301 شهران جنوبي 01 سمت راست-نرسيده به فلکه اول شهران-بعد از زير گذر همت-شهرزيبا 0 فرهنگسراي معرفت 3

 0373 محله نور 0 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-دوم صادقيه فلکه 0 مجتمع فرهنگي هنري نور 3

 0307 هاشمي 00 3پالک  -خيابان شهيد کاشاني  -خيابان هاشمي  0 کتابخانه کاشاني 0

 0301 جمالزاده )حشمت الدوله( 31 فرهنگسراي فناوري اطالعات -تقاطع خيابان جمهوري -خيابان کارگر جنوبي IT 00کافي نت  1

 هاشم آباد 03 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 کافي نت 7
 

 001 جمع
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 مشخصات سالن های نمايش

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0300 انخوشيار 031 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي 0 سالن فرهنگ فرهنگسراي ملل 0

0 
سالن يادگاران امام فرهنگسراي 

 امام)ره(
 0303 صدرا 007 فرهنگسراي تهران -بوستان باغ نو  - 03نبش کوچه  -خيابان ساحل  0

3 
فرهنگسراي ارسباران سالن آمفي 

 تئاتر
 0373 سيد خندان 011 سيدخندان ل خيابان جلفا ل فرهنگسراي ارسباران 3

3 
نر و فرهنگسراي ارسباران سالن ه

 تجربه
 0373 سيد خندان 10 سيدخندان ل خيابان جلفا ل فرهنگسراي ارسباران 3

0 
 فرهنگسراي آفتاب

 سالن آمفي تئاتر
3 

 خيابان شريعتي ل روبروي خيابان دولت ل کوچه 

 امامزاده ل فرهنگسراي آفتاب
 0301 زرگنده 71

 0373 جواديه 011 اقتهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشر 3 فرهنگسراي اشراق 1

 0300 اوقاف 001 بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروند 3 فرهنگسراي هنگام 7

0 
سالن آمفي تئاتر فردوسي فرهنگسراي 

 فردوس
 0301 محله فردوس 311 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه 0

 0301 محله فردوس 001 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-ادقيهفلکه دوم ص 0 سالن دهخدا فرهنگسراي فردوس 0

 0301 محله فردوس 00 فرهنگسراي فردوس-بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه 0 سالن جالل فرهنگسراي فردوس 01

 0373 محله نور 031 بعد از تقاطع ستاري-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0 مجتمع فرهنگي هنري نور 00

 0373 آرژانتين ل ساعي 311 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 رهنگ سراي سروف 00

 0373 آرژانتين ل ساعي 711 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 روباز_فرهنگ سراي سرو سالن 03

 0373 يوسف آباد 011 سد آبادي ، خيابان بيست و يکم ، داخل بوستان شفقخيابان سيد جمال الدين ا 1 فرهنگ سراي شفق 03

 7 آمفي تئاتر فرهنگسراي انديشه 00
بوستان شهيد منفرد نياکي )هالل احمر(  -نرسيده به پل سيدخندان  -خيابان شريعتي 

 فرهنگسراي انديشه -
0011 

 -محله نيلوفر 

 قندي
0301 

 0301 فدک 001 کوچه بوستان فدک -خيابان آيت اهلل مدني-ميدان رسالت 0 خانه فرهنگ فدک 01

 0300 فدک 311 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0 فرهنگسراي گلستان 07

 0 خانه فرهنگ مهرآباد 00
-انتهاي کوجه بن بست  شهيد ابراهيم اصفهاني-خيابان شهيد گزل خو-مهرآباد جنوبي

 30پالک 
 0370 سرآسياب 001

 0111 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 پرديس سينمايي رازي 00
هالل احمر 

 )رازي(
0300 

 0300 صفا 301 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  03 سالن خيام 01

 0373 هاشم آباد 311 سه راه هاشم آباد-ابان خاورانخي-ميدان خراسان 00 سالن فرهنگ 00

 0373 هاشم آباد 111 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 سالن شهيد مطهري 00

 0373 هاشم آباد 0011 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 سالن سوم خرداد 03

03 
مرکز همايش هاي بين المللي شهيد 

 وينيآ
 0370 نازي آباد 3011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

 0370 نازي آباد 0111 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 سالن نغمه 00

 0370 نازي آباد 311 دگان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزا 01 تاالرمبارک 01

 0370 نازي آباد 001 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 تجربه 07

 0370 نازي آباد 011 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 سينما تراس چاپلين 00

 0371 وصفنارد 0011 ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران، سينما بهاران 07 تئاتر بهاران سينما 00

 00 سالن نمايش مهر 31
اتوبان تندگويان، به سمت خاني آباد نو، خيابان شهيد لطيفي، کوچه تگرگ داخل 

 بوستان بعثت
011 

خاني آباد نو 

 شمالي
0303 

 0301 منتظري 11 بعد از اداره گذر نامه پل دوم-منتظري شمالي،بزرگراه شهيد جانباز داود کريمي  01 )ره( کتابخانه شيخ کليني 30

 0370 دولت آباد 001 شهرري، فلکه اول دولت آباد 01 کتابخانه شيخ صدوق )ره( 30

 01 خانه فرهنگ دولت آباد 33
هيد دريابيک ، کوچه ، کوچه ششهرري، فلکه اول دولت آباد، خيابان استاد دهخدا 

 شهيد رمضاني
 0373 دولت آباد 71

 01 مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 33
، جنب مسجد امام 3آبان، خيابان شهيد جمشيدي، ارديبهشت  03شهرري، شهرک 

 رضا)ع(
 0371 آبان 03شهرک  001

 0307 آبان 03شهرک  011 3کوچه شهيد عطري، پالک آبان، خيابان شهيد مواليي جنوبي،  03شهرري، شهرک  01منطقه آبان03کتابخانه  30

 فرهنگسراي رضوان 31
فرهنگسراي 

 رضوان 

بهشت زهرا)س( بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار آيت اهلل طالقاني فرهنگسراي 

 رضوان
 0300 بهشت زهرا 017

 سينمافجر 37
فرهنگسراي 

 انقالب
 0371 خوشياران 311 اسالمي بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب

 سالن سپيده 30
فرهنگسراي 

 انقالب
 0371 خوشياران 001 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 00131 جمع
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 مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره

 آدرس منطقه نام مرکز رديف
 مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 تاسيس

 0373 جواديه 111 پارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراقتهران 3 فرهنگسراي اشراق 0

 0373 آرژانتين ل ساعي 301 خيابان ولي عصر )عج( ، ضلع شمالي پارک ساعي ، کوي ساعي دوم 1 فرهنگ سراي سرو 0

 0301 فدک 111 نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالي بوستان فدک 0  فرهنگسراي گلستان 3

 01 مع فرهنگي هنري اعتمادمجت 3
بوستان  -خيابان شهيد دعوتي -ميدان بريانک -خيابان قزوين خيابان شهيد عرب

 اعتماد
 0370 بريانک 031

 0300 هاشمي 001 0پ  -نبش کوچه سلماسي -بين خوش و قصرالدشت -خ هاشمي  01 خانه فرهنگ توحيد 0

 0370 هالل احمر )رازي( 711 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -بان قزوينخيا -ميدان قزوين 00 سالن سرپوشيده مرحوم دهداري 1

 0370 هالل احمر )رازي( 003 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 باشگاه رزمي 7

 0300 صفا 011 فرهنگ سراي اميد -بوستان خيام  -خيابان شهيد منتظري -خيابان دماوند  03 فرهنگسراي اميد 0

 0373 هاشم آباد 001 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 سالن چند منظوره خاوران 0

 0373 هاشم آباد 001 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 سالن بدنسازي خاوران 01

 0370 نازي آباد 111 ان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميد 01 سالن ورزشي پاسارگاد)ويژه آقايان ( 00

00 
 سالن ورزشي پاسارگاد

 )ويژه خانم ها (
 0370 نازي آباد 331 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

 0370 نازي آباد 031 يابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خ 01 سالن ورزشي شهيد کاوه)رزمي( 03

 0370 نازي آباد 001 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 سالن ورزشي شهيدميرشاکي)رزمي( 03

 0370 نازي آباد 011 ان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگ 01 سالن ورزشي شهيدهمت)تيراندازي( 00

01 
سالن ورزشي جانبازان)واقع در 

 مجموعه فدک(
 0370 نازي آباد 003 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 

07 
سالن ورزشي شهيد 

 آذرپي)ژيمناستيک(
 0370 نازي آباد 011 ان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگ 01

 0370 نازي آباد 01 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 اتاق شطرنج 00

00 

سالن ورزشي چند منظوره فدک 

شامل ورزشهاي توپي : فوتسال، 

 واليبال، بسکتبال، هندبال، بدمينتون

 0370 نازي آباد 011 ن بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمنميدان راه آهن ، ميدا 01

 0370 نازي آباد 031 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01 سالن ورزشي شهيدرحماني)رزمي( 01

00 
اتاق ورزشي )ژيمناستيک ، رزمي ، 

 ايروبيک ( خانه فرهنگ خزانه
 0373 خزانه 00 خزانه ، فلکه عباسي ، خيابان شهيد پرستويي ،خانه فرهنگ خزانه فلکه اول 01

00 
سالن ورزشي ) رزمي ، ايروبيک ( 

 مجتمع فرهنگي هنري فجر
 0373 خزانه 001 فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، مجتمع فرهنگي هنري فجر 01 

 0301 وصفنارد 001 ، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، فرهنگسراي بهارانميدان ابوذر 07 سالن ورزشي بهاران 03

 0301 وصفنارد 001 ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان رادمردان، فرهنگسراي بهاران 07 سالن بدنسازي بهاران 03

 0301 آبان 03شهرک  31 ، جنب مسجد امام رضا)ع(3آبان، خيابان شهيد جمشيدي، ارديبهشت  03شهرري، شهرک  01 مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 00

 0301 آبان 03شهرک  31 ، جنب مسجد امام رضا)ع(3آبان، خيابان شهيد جمشيدي، ارديبهشت  03شهرري، شهرک  01  مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 01

 سالن ورزشي 07
فرهنگسراي 

  قرآن
 0301 تيموري 370 خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري(

 سالن نور 00
فرهنگسراي 

 انقالب
 0371 سالمت 00 بزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0سالن نور 00
فرهنگسراي 

 انقالب
 0371 سالمت 00 قالب اسالميبزرگراه نواب ابتداي کميل شرقي فرهنگسراي ان

 سالن بدنسازي  31
فرهنگسراي 

 رسانه 
 0301 قبا 007 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 سالن چند منظوره 30
فرهنگسراي 

 رسانه 
 0301 قبا 0000 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 سالن اسکواش 30
 فرهنگسراي

 رسانه 
 0301 قبا 010 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 سالن ايروبيک 33
فرهنگسراي 

 رسانه 
 0301 قبا 030 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 0070 جمع
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 مشخصات زمين های ورزشی

 آدرس منطقه نام مکان رديف
مساحت 

 مکان
 محله

سال 

 اسيست

 0373 جواديه 0011 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 3 فرهنگسراي اشراق 0

0 
زمين اسکيت خانه فرهنگ 

 ميثاق
 0370 مهران 311 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0

3 
ترامپولي خانه فرهنگ 

 ميثاق
 0370 مهران 001 مهران خيابان-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0

3 
ليزرتک خانه فرهنگ 

 ميثاق
 0370 مهران 311 خيابان مهران-بلوار آيت اله کاشاني-فلکه دوم صادقيه 0

 0301 مهرآباد جنوبي 0101 0مهرآباد جنوبي خيابان واشقاني خيابان وادي زاده جنب شهرداري ناحيه  0 فرهنگسراي رويش 0

 0370 هالل احمر )رازي( 3011 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -وينميدان قز 00 زمين چمن فوتبال 1

7 
زمين فوتبال چمن  3

 کوچک
 0370 هالل احمر )رازي( 0111 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00

 0300 هالل احمر )رازي( 30111 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 زمين پينت بال 0

 0303 هالل احمر )رازي( 01 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 زمين اسکواش 0 0

 0303 هالل احمر )رازي( 311 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 زمين اسکيت 01

00 
روباز پينگ پنگ محوطه 

 ميز( 1)
 0301 هالل احمر )رازي( 711 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00

 0300 هالل احمر )رازي( 3111 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 پيست دوچرخه سواري 00

 0300 هالل احمر )رازي( 711 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -ان قزوينخياب -ميدان قزوين 00 جاده سالمتي 03

 0300 هالل احمر )رازي( 01 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 خانه دوچرخه 03

 00 سالن ورزشي شيخ هادي 00
خانه  -001ره شما-نبش کوچه شهيد حسين سخنور -خيابان شيخ هادي -خيابان جمهوري

 فرهنگ شيخ هادي
 0300 شيخ هادي 71

 0373 هاشم آباد 0011 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 زمين چمن خاوران 01

 0373 هاشم آباد 0011 سه راه هاشم آباد-خيابان خاوران-ميدان خراسان 00 زمين اسکيت خاوران 07

00 
زمين چمن بزرگ )واقع در 

 دک(مجموعه ف
 0370 نازي آباد 111 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

00 
زمين چمن کوچک)واقع 

 در مجموعه فدک(
 0370 نازي آباد 001 ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمن 01

01 
زمين اسکيت)واقع در 

 مجموعه فدک
 0370 نازي آباد 301 ان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي بهمنميد 01

 00001 جمع
  

 

 محله مساحت مکان آدرس منطقه نام مکان نام مرکز رديف

 جواديه 0111 تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسراي اشراق 3 استخر اشراق فرهنگسراي اشراق 0

 هالل احمر )رازي( 0011 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 ي سرپوشيده )استخر(سالن آب فرهنگراي رازي 0

 هالل احمر )رازي( 01111 بوستان رازي -خيابان شهيد مرادي -خيابان قزوين -ميدان قزوين 00 قايقراني و ماهيگيري فرهنگراي رازي 3

 فرهنگسراي بهمن 3
ونا و جکوزي مجموعه استخر ،س

 بهمن
01 

ميدان راه آهن ، ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان ، فرهنگسراي 

 بهمن
 نازي آباد 0111

 استخر فرهنگسراي رسانه 0
فرهنگسراي 

 رسانه
 قبا 0000 خيابان ناطق نوري ميدان قبا -خيابان گل نبي -پاسداران 

 00700 جمع
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 یفرهنگ یشرکت توسعه فضاها
 

 

 )ارقام هزار ريال( 49ای شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال ليست پروژه ه

ف
ردي

کد پروژه 
ن پروژه 

عنوا
ب 

صو
بودجه م

تعداد قرارداد 
 

ت ها
ضعي

ت و
صور

مبلغ 
 

ی
ت ريال

شرف
صد پي

در
ی 

ت فيزيک
شرف

صد پي
در

ن )مترمربع( 
ت زمي

ساح
م

 

س
آدر

ت 
ضيحا

تو
منطقه وقوع 

 

 3 احداثي اراضي عباس آباد 70111 03 03 03003000 3 00013713 باغ کتاب تهران 010100370 0

 7 احداثي شريعتي-تقاطع مطهري 0703 00 01 07000001 3 7000130 مرکز نمايشهاي آييني 010100070 0

 00111 00 00 03003073 3 00303700 مرکز تئاتر حرفه اي خاوران 010100070 3
بزرگراه امام علي، محالتي شرق،جنب 

 فرهنگسراي خاوران
 00 احداثي

 0 احداثي جنب ميدان آزادي 0111 73 00 00030110 3 00003073 تن 70مسجد  017101170 3

 3 احداثي اراضي عباس آباد 0300 00 00 73707130 1 003371331 پانوراماي دفاع مقدس 010100070 0

 0 متيمر ميدان قدس خيابان رمضاني 301 0 31 0130000 _ 0000010 منزل سيمين و جالل 017011070 1

 0 احداثي شرقي 01آجودانيه خيابان  01111 01 01 00700370 3 07001030 موزه علوم و نجوم 010100370 7

 0 احداثي جماران نبش خيابان هاشمي 3011 0 00 0700730 0 3333000 مجموعه جماران)شهيد اژدري( 010100370 0

 0 احداثي شهر زيبا بلوار تعاون خيابان شهيد مرادي 01111 31 00 3003100 0 0307013 مجموعه فرهنگي بانوي آفتاب 010100170 0

 3 احداثي ظفر خيابان شهيد کدويي 0011 30 03 0373003 _ 011000 حوزه علميه امام محمد تقي)ع( 017101370 01

 _ مطالعاتي - _ _ 73 001700 _ 0330000 مساجد محلي 017101370 00

 _ مطالعاتي - _ _ 03 001000 _ 013031 يدتملک خانه چهار شه 010100170 00

 _ مطالعاتي - _ _ 011 010300 _ 071,000 تاالر بزرگ شهر 010101170 03

 7 نگهداري شريعتي، سه راه زندان قصر 70111 011 07 07013013 0 33,710,010 باغ موزه قصر 010101070 03

 _ مطالعاتي _ _ _ 01 330110 _ 0,003,317 طرح هاي الگويي 017011070 00
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 نظارت و پیگیری امور مناطق اداره کل هماهنگی،

 

 

 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 49گزارش خالصه پروژه های عمرانی مناطق سال 

 پیشرفت ریالی قطعی هزینه قطعی )نقدی و غیرنقدی( بودجه مصوب تعداد ردیف بودجه نام واحد سازمانی

 8989 4481441491 4168449614 111 1منطقه 

 8984 1911489994 1919119914 111 1نطقه م

 8184 9191189144 9196184686 81 9منطقه 

 8181 1411689991 1619144916 111 4منطقه 

 8888 1411841141 1414199161 141 1منطقه 

 8881 1191984998 1141689918 49 6منطقه 

 8981 1469994464 1499114818 84 4منطقه 

 8184 461484491 919114811 41 9منطقه 

 8884 191846611 191994818 66 8منطقه 

 8981 1444611964 1448641848 64 14منطقه 

 8186 1966894991 1446114614 91 11منطقه 

 9484 1619461194 1884161419 114 11منطقه 

 9484 944849481 1499966944 94 19منطقه 

 8186 1941161418 1444184614 94 14منطقه 

 4188 1941191989 9169449818 98 11طقه من

 8481 849649899 1499441861 68 16منطقه 

 8686 448411144 494111181 41 14منطقه 

 8184 1111141841 1644648181 84 19منطقه 

 9484 1116989166 1444919494 98 18منطقه 

 9184 1416841444 1411991499 81 14منطقه 

 8681 1499441981 1111664198 94 11منطقه 

 8984 1144464991 1464161964 114 11منطقه 

 81841 98611111911 41846484194 1844 جمع
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 49سال مناطق گزارش خالصه پروژه های شاخص عمرانی 

نام واحد 

 سازمانی

اعتبار مصوب 

 پروژه 

 49در سال 

های تعداد پروژه

 شاخص

پیشرفت 

 فیزیکی 

 49از سهم سال 

پیشرفت 

 ای برنامه

 49از سهم سال 

 شاخص کارایی 

برنامه سالیانه 

(SPI) 

 هزینه قطعی 

 49در سال 

 پیشرفت ریالی 

 49در سال 

شاخص کارایی 

هزینه سالیانه 

(CPI) 

 14484 8684 469199191 8889 8481 8689 11 484911449 1منطقه 

 9984 14484 111484114 9989 8886 9984 11 111191191 1منطقه 

 8981 8889 1498819661 8989 8884 8488 14 1484494684 9منطقه 

 8884 8986 118418981 8989 8988 8484 14 164168919 4منطقه 

 8981 14484 114681499 8981 14484 8981 4 114681491 1منطقه 

 4181 14484 149169969 4186 8984 4181 4 149918144 6منطقه 

 8689 8884 194944869 8686 14484 8686 4 191148949 4منطقه 

 14488 8686 199144481 8881 8989 8484 9 184846116 9منطقه 

 9189 8884 69884411 9686 8989 9186 4 64161449 8منطقه 

 14881 9484 14661148 9484 14484 9484 1 11864444 14منطقه 

 14484 14484 64644111 19481 4689 14484 9 64644111 11منطقه 

 11981 4988 111119164 8488 14484 8488 4 191886944 11منطقه 

 9184 8889 191144444 9489 14484 9489 8 191966184 19منطقه 

 9484 8484 19646148 4981 8889 4989 4 18146911 14منطقه 

 8489 8886 141661918 11184 4481 8484 11 146111481 11منطقه 

 14181 8181 149614111 14984 8481 8486 4 114968119 16منطقه 

 6489 8989 111144611 1189 14488 1689 6 119146448 14منطقه 

 14189 8184 116941114 14484 14484 14484 11 199444994 19منطقه 

 8981 8181 164649998 9189 8884 9189 14 199944694 18منطقه 

 8189 8484 144911614 9481 8984 9984 11 116449169 14منطقه 

 8988 8681 916818449 8181 8888 8181 19 941414191 11منطقه 

 8886 8689 491184818 8684 8888 8188 14 911411991 11منطقه 

 8184 8488 1811496691 8981 8481 8481 114 6188918114 جمع مناطق
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 43-49گانه شهر تهران در سال های  33تعداد پروژه های افتتاح شده مناطق 

 منطقه

 ریال( )میلیارد شده جذب اعتبار پروژه تعداد 49 سال در اجرایی حوزه تفکیک به پروژه تعداد

 ترافیک
 خدمات

 شهری

 فنی

 عمران

 فرهنگی

 اجتماعی

 سال جمع

49 
 43سال 43سال 41سال 49 سال 43سال 43سال 41سال

1 14 18 91 19 141 19 149 141 491484 184 1111 1161 

1 11 6 11 4 44 99 18 94 144184 964 444 491 

9 6 4 9 1 11 19 14 94 94484 181 114 114 

4 11 4 14 1 11 84 144 99 99481 964 699 644 

1 91 14 14 9 19 19 14 16 11188 49 161 81 

6 4 14 14 16 44 14 16 14 41684 149 114 494 

4 91 6 19 9 69 11 18 91 18181 946 698 966 

9 1 11 6 11 44 96 44 48 11184 914 161 96 

8 9 9 1 6 19 49 94 14 11188 416 494 414 

14    1 1 14 19 91 184 914 411 141 

11 11 19 99 1 64 14 94 91 91484 914 911 914 

11 14 1 14 1 14 94 49 16 41484 964 414 694 

19 14 14 14 4 69 41 16 19 14488 181 141 111 

14 14 18 91 6 91 49 8 99 188 641 41 449 

11 4 4 4 4 4 4 4 111 484 4 4 991 

16 14 94 41 6 94 48 14 14 69184 194 144 499 

14 9 9 4 4 14 14 1 9 9484 114 94 114 

19 9 14 911 1 949 9 14 94 141484 11 991 449 

18 4 4 4 4 4 4 4 19 484 4 19 149 

14 4 1 1 9 8 41 16 41 19884 1411 1944 1994 

11 14 9 16 9 44 99 14 41 489 811 641 996 

11 1 8 99 1 14 111 61 18 194484 1141 441 691 

 11118 8194 11181 194168441 1414 941 888 1116 111 661 114 118  جمع
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 43-49گانه شهر تهران در سال های 33تعداد پروژه های آغاز شده مناطق 

 منطقه

 اعتبار جذب شده )میلیارد ریال( تعداد پروژه 49تعداد پروژه به تفکیک حوزه اجرایی در سال 

 ترافیک
خدمات 

 شهری

فنی 

 عمران

رهنگی ف

 اجتماعی

جمع سال 

49 
 43سال 43سال 41سال 49سال 43سال 43سال 41سال

1 4 4 1 4 1 148 91 81 96484 9994 1464 1464 

1 16 6 11 4 44 11 11 64 118184 414 918 699 

9 6 4 4 4 14 19 14 11 14481 994 119 144 

4 1 9 4 1 14 141 119 148 11186 889 441 494 

1 4 1 1 4 4 191 116 199 98984 1464 894 1119 

6 1 1 4 9 14 61 91 91 41484 198 994 411 

4 11 11 4 1 48 11 14 8 19484 194 146 11 

9 4 4 4 4 4 49 41 48 1984 444 149 96 

8 1 9 4 1 1 14 94 19 4181 416 494 414 

14 
   

1 1 94 11 18 184 918 991 144 

11 11 19 11 1 44 11 19 96 19984 914 941 919 

11 14 1 11 9 91 94 49 16 11184 964 414 694 

19 16 41 14 9 44 48 14 4 191846 141 89 61 

14 4 4 4 4 4 41 88 141 484 119 411 411 

11 4 4 4 4 4 4 11 14 484 484 441 949 

16 1 9 4 1 1 49 94 19 4484 _ 

14 4 4 4 1 1 1 4 8 9184 84 96 14 

19 9 4 114 4 164 11 14 4 18984 444 689 111 

18 4 4 4 1 1 4 9 8 1484 41 91 944 

14 4 4 4 4 4 11 96 11 484 1411 1944 1994 

11 4 4 4 4 4 44 94 49 484 1448 999 994 

11 4 4 1 4 1 141 81 91 11984 1611 966 498 

 11494 11191 16166 14618816 1194 848 1119 194 41 949 141 81 جمع
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 49های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق در سال حجم فعالیتهای انجام شده در حوزه

 7منطقه  6منطقه  3منطقه  9منطقه  1منطقه  3منطقه  3منطقه  فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ن
ایثارگرا

 
ق

مناط
 

پيگيري امور مراجعان 

 -ايثارگر و خانواده شهداء 

 مورد

1441 1449 1661 946 1448 144 114 

پيگيري امور كارمندان 

 مورد -ايثارگر 
961 489 948 191 646 111 11 

برگزاري مراسم و همايش 

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
141 916 114 84 111 14 11 

هدايا به ايثارگران و 

 عدد -خانواده شهدا 
1914 1819 1491 981 869 441 181 

راسم و همايش هداياي م

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
691 1441 814 448 1484 949 99 

مساعدت به خانواده 

 ريال -شهداء و ايثارگران 
11444444448 1111144144 1168449411 148414444 991819494 994944414 164944441 

 -برگزاري يادواره شهدا 

 مورد
119 141 94 69 64 19 11 

يد از خانواده شهدا و بازد

 مورد -ايثارگران
1441 1149 491 914 611 911 949 

برگزاري اردو و بازديد 

تفريحي، زيارتي و علمي 

 مورد -
144 914 199 148 88 46 41 
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 39منطقه  31منطقه  33منطقه  33منطقه  31منطقه  4منطقه  8منطقه  فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
ام 

 ور
ن

ایثارگرا
 

ق
مناط

 

پيگيري امور مراجعان 

 -ايثارگر و خانواده شهداء 

 مورد

6448 94 184 418 141 661 1698 

پيگيري امور كارمندان 

 مورد -ايثارگر 
1449 44 19 144 98 648 411 

برگزاري مراسم و همايش 

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
14 1 6 96 49 66 111 

ثارگران و هدايا به اي

 عدد -خانواده شهدا 
184 198 199 961 644 499 1491 

هداياي مراسم و همايش 

جهت ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
444 4 99 1166 991 149 1189 

مساعدت به خانواده 

 ريال -شهداء و ايثارگران 
414944444 96444444 168444444 441116414 114444419 1919919994 9119144419 

 -برگزاري يادواره شهدا 

 مورد
4 1 1 14 98 1 164 

بازديد از خانواده شهدا و 

 مورد -ايثارگران
194 944 141 911 414 188 669 

برگزاري اردو و بازديد 

 -تفريحي، زيارتي و علمي 

 مورد
44 64 94 48 194 84 198 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ن
ایثارگرا

 
ق

مناط
 

پيگيري امور مراجعان 

ايثارگر و خانواده 

 مورد -شهداء 

414 1،449 144 191 161 191 811 846 

پيگيري امور 

 -كارمندان ايثارگر 

 مورد
166 414 19 184 68 164 696 149 

برگزاري مراسم و 

 همايش جهت

ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

148 149 19 41 41 61 64 18 

هدايا به ايثارگران و 

 عدد -خانواده شهدا 
119444694 164 918 1961 946 11444891 111 811 

هداياي مراسم و 

همايش جهت 

ايثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 

411 644 99 164 119 484 114 911 

مساعدت به خانواده 

 -هداء و ايثارگران ش

 ريال
114444411 911494111 146944444 948444446 146444419 1684844498 416444484 691444444 

برگزاري يادواره شهدا 

 مورد -
81 41 4 11 18 44 19 6 

بازديد از خانواده 

 -شهدا و ايثارگران

 مورد
661 144 914 1،469 941 1،499 949 898 

ديد برگزاري اردو و باز

تفريحي، زيارتي و 

 مورد -علمي 
189 114 18 111 44 99 16 189 
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 درصدتغییر 3149سال  3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

ی
اجتماع

 و 
ی

فرهنگ
 -

 
ت

ادارا
 

امور
 

ن
ایثارگرا

 
ق

مناط
 

پيگيري امور مراجعان ايثارگر و خانواده 

 مورد -شهداء 
844 16888 11464 -11 

 91- 9149 11419 981 مورد -دان ايثارگر پيگيري امور كارمن

برگزاري مراسم و همايش جهت 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
94 1991 1916 4 

 -هدايا به ايثارگران و خانواده شهدا 

 عدد
1919816 198419161 119411844 -91 

هداياي مراسم و همايش جهت 

 عدد -ايثارگران و خانواده شهداء 
114 14414841 11464 -144 

مساعدت به خانواده شهداء و ايثارگران 

 ريال -
1416144411 49114114948 94114614919 -11 

 11- 1111 1619 16 مورد -برگزاري يادواره شهدا 

 -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 مورد
644 19919 11484 -4 

برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي 

 وردم -و علمي 
141 9949 1811 -14 
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 19844 46191 14141 41818 14461 49848 88419 نفر -شركت كنندگان در مراسم مذهبي 

 189 618 914 1144 618 1441 484 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 9149 4441 1441 1448 1166 16111 14964 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان 

 تعداد-خانواده
14491 4191 4919 181 4916 1911 411 

 911 9181 4411 1811 1198 14184 11911 تعداد-و حجاب تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف

 49 9414 1644 1444 1994 9146 4844 نفر –جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 -اجراي برنامه هاي مشاركتي با ديگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
981 1414 494 484 194 419 114 

تي با حوزه هاي بيرون از اجراي برنامه هاي مشارك

 برنامه -سازمان)شهرداري(
494 864 964 914 146 148 148 

 414 1441 1196 1994 1944 1449 1196 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 199 664 114 1691 149 1194 494 تعداد-برگزاري كارگاهها و نمايشگاه هنري 

 11189 11969 19441 11199 9944 48949 11949 نفر-شگاههاي هنريشركت كنندگان در كارگاهها و نماي

 191 4994 984 898 491 1441 1816 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراكز بصورت مشاركتي 

 18416 94841 91961 44681 11184 19416 11444 نفر -شركت كنندگان همايش، جشنواره و كارگاه ها 

 6148 14914 6441 9941 14941 94114 91491 عدد -هنگي و آموزشي تهيه و توزيع بسته هاي فر

 11414 4414 6444 16914 4418 19444 14494 نفر -شركت كنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 119 186 964 144 419 1461 1141 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 8144 9644 14894 19191 11414 16114 11414 نفر -شركت كنندگان در اردوها

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 تعداد
968 616 949 1946 989 1181 116 

 196 1661 911 111 984 1466 664 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

طرح توانمندسازي  شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي

 نفر-اجتماعي بانوان 
9111 11411 4494 4411 4481 1611 9119 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
461 144 116 169 119 194 111 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه هاي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
1446 8441 9499 1114 1616 1498 1464 

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان

 تعداد
969 944 86 141 99 164 41 

 11 449 41 41 96 996 488 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح كاهش خطر پذيري 

 نفر-بانوان 
1966 9619 1994 1448 844 1998 1996 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
114 144 119 186 191 189 19 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 تعداد-
1486 694 944 64 94 119 94 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
9449 4816 1946 1946 1169 1411 1866 
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كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي 

 تعداد-ايراني بانوان-اسالمي
814 1469 1111 919 146 111 81 

-پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-ايراني بانوان 
1141 994 149 191 919 164 111 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج سبك 

 نفر-ايراني بانوان -زندگي اسالمي
4481 11411 6449 6886 1648 1111 9681 

تماع محور ترويج مهارتهاي مديريت كارگاه هاي طرح اج

 تعداد-اوقات فراغت بانوان
669 111 146 419 199 111 91 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
1944 684 118 111 84 111 161 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج 

 نفر-نوان مهارتهاي مديريت اوقات فراغت با
9191 8149 1841 9991 1116 9164 1499 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان 

 تعداد-خانواده
144 449 941 198 149 191 11 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان 

 تعداد-خانواده 
1141 646 919 111 44 111 48 

شي طرح طرح تحکيم شركت كنندگان كارگاههاي آموز

 نفر-و اعتالء بنيان خانواده 
9119 19919 9818 1844 1149 6869 1916 

 149 194 449 694 611 9114 614 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 9194 9914 8949 11149 1111 18661 11444 نفر -شركت كنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 11 91 141 86 1419 18 94 تعداد-نوانكتابخانه هاي تخصصي با

 686 448 64149 4411 9684 9414 4991 مساحت -كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 444 661 616 944 1146 181 491 تعداد -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 1911 11689 1696 9891 1484 9418 6948 نفر -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 89 89 1941 998 1464 9169 814 تعداد-كانون بانوان عاشورايي 

 1699 9418 1994 1444 6199 6144 4614 نفر-كانون بانوان عاشورايي 

 144 144 196 111 1449 998 994 تعداد-كانون بانوان قرآن پژوه 

 1819 9694 1144 4811 4848 4191 9199 نفر-كانون بانوان قرآن پژوه 

كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 تعداد-
444 464 1988 499 141 118 81 

كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 نفر-
4441 6469 4169 1689 9444 1446 1416 

 96 164 111 414 9111 649 444 تعداد-كانون بانوان ايثارگر

 994 9891 9114 4869 1144 9191 9619 نفر-رگركانون بانوان ايثا

 119 148 191 414 1181 698 811 تعداد-كانون بانوان نخبه

 414 6444 1119 9646 9444 9441 9144 نفر -كانون بانوان نخبه

 84 111 141 989 919 116 944 تعداد-كانون حياباوران 

 949 9419 1181 9981 4681 4111 1141 نفر-كانون حياباوران 

 91 111 161 444 1114 1619 464 تعداد -كانون همياران محبت
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 1486 4111 4146 4149 6944 11986 6941 نفر -كانون همياران محبت

 191 4894 161 181 1419 489 496 تعداد-ران كانون دخت

 4199 11948 4894 8168 9114 14944 11149 نفر-كانون دختران 

 114 999 4946 418 9198 411 146 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 9469 4811 11694 6619 4144 14149 1944 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 11 968 196 141 1111 141 961 تعداد برنامه -فاف و حجاببرنامه هاي ع

 1148 11161 9144 4414 11614 14648 11199 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 149 168 141 489 649 119 199 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

عفاف و  مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و

 نفر-حجاب
169 999 1411 1919 986 981 141 

 1444 1986 4189 4444 4119 6184 1419 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 تعداد
9491 1416 1169 1414 644 9418 64 

-ر طول سالبرگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان د

 مخاطبين
194491 41194 16169 146196 41491 98941 11144 

 91 96 14 1464 1114 919 141 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 9416 1191 6614 9994 1168 11641 19691 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 6 111 11 1 44 9496 44 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 411 194 9144 114 1141 1146 4118 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 تعداد برنامه -ودهه كرامت
64 6186 141 98 44 64 18 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 نفر-ودهه كرامت
14919 14141 1998 9184 4941 1944 1914 

 9 41 94 94 619 44 189 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 694 4164 4144 1614 1414 1194 1419 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 1 48 94 91 4418 44 146 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 144 1491 1994 1414 181 1414 11691 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 8 89 91 11 1119 41 41 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 64 9141 1449 9414 114 1688 1419 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 94 14 66 149 94 611 94 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 1116 1444 1411 1994 444 4491 9981 نفر-مت، ويژه دختران اجراي برنامه گوهر رح

 16 16 19 114 61 161 946 تعداد-جشني از جنس قرآن

 1911 4194 441 1948 944 14114 9194 نفر-جشني از جنس قرآن

 19 19 14 11 19 46 91 تعداد-ساله  8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 194 441 984 411 1949 1894 1148 نفر -ساله 8ن گراميداشت آغاز عبوديت دخترا

 114 11 94 4 991 499 411 نفر-شركت كنندگان در جشنواره خوشنويسي كوثر 

 8 11 4 4 69 119 118 تعداد كارگاه -برگزاري كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر

-شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر 

 نفر
444 1119 449 4 44 994 91 

 4 111 9 4 611 1448 461 نفر -شركت كنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 844 4644 1441 1919 9118 4499 4114 نفر-شركت كنندگان در جشنواره بهترين ها از دورريختني ها 

 -برگزاري كارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 تعداد كارگاه
611 164 949 144 414 146 119 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي بهترين ها از 

 نفر -دورريختني ها
6444 8864 4449 9499 6119 1961 1144 
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 94116 11114 16884 98994 9449 11441 1494 نفر -سم مذهبي شركت كنندگان در مرا

 1914 999 994 1964 164 119 64 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 16414 941 11419 41964 1116 11441 416 تعداد -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

به تحکيم بنيان  تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط

 تعداد-خانواده
949 19419 194 1941 4411 148 14411 

 41181 1114 6941 1444 819 11644 849 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 1441 9449 944 161 111 111 9 نفر –جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 -مشاركتي با ديگر حوزه هاي شهردارياجراي برنامه هاي 

 برنامه
14 191 166 14 189 46 919 

اجراي برنامه هاي مشاركتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
46 114 14 11 149 49 441 

 944 481 164 1948 144 114 116 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 946 181 169 1461 119 114 149 تعداد-يشگاه هنري برگزاري كارگاهها و نما

 64946 9499 4964 11911 4411 4191 4414 نفر-شركت كنندگان در كارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 1919 149 114 1891 191 144 69 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراكز بصورت مشاركتي 

 91419 11189 14811 41614 14694 11991 11664 نفر -شركت كنندگان همايش، جشنواره و كارگاه ها 

 14444 1449 11869 19961 1648 11941 9414 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 61944 1944 1199 98449 1111 1646 1444 نفر -شركت كنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 114 999 141 194 114 86 111 مورد -تي و علمي برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيار

 19498 9169 4144 11111 4961 9944 4491 نفر -شركت كنندگان در اردوها

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان

 تعداد
86 968 191 194 111 111 1191 

 991 144 98 96 144 911 146 ادتعد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
9194 4919 1144 1911 919 1198 14441 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
1149 84 164 46 16 144 1144 

شي طرح ارتقاء سرمايه هاي شركت كنندگان كارگاههاي آموز

 نفر-اجتماعي بانوان 
46 141 66 41 11 191 916 

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان

 تعداد
1464 1114 849 1989 984 1194 4811 

 464 199 199 148 16 44 189 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان 

گاههاي آموزشي طرح كاهش خطر پذيري شركت كنندگان كار

 نفر-بانوان 
41 111 11 11 16 18 9989 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
9411 1414 944 1914 911 1419 4419 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بانوان 

 تعداد-
198 61 14 194 98 81 144 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
1919 18 1 46 198 99 184 
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-ك زندگي اسالميكارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سب

 تعداد-ايراني بانوان
114 111 141 649 189 194 9184 

ايراني -پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي اسالمي

 تعداد-بانوان 
94 119 11 161 99 11 1444 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج سبك زندگي 

 نفر-ايراني بانوان -اسالمي
4914 9414 1149 1891 1481 1694 14494 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان
111 114 16 116 991 146 1999 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت اوقات فراغت 

 تعداد-بانوان 
11 114 11 114 181 86 9494 

يج مهارتهاي شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترو

 نفر-مديريت اوقات فراغت بانوان 
9414 1466 894 1811 1189 1819 8198 

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء بنيان خانواده

 تعداد
111 94 911 181 99 141 1944 

-پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 

 تعداد
414 1498 41 81 41 44 1949 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح طرح تحکيم و 

 نفر-اعتالء بنيان خانواده 
9144 144 1941 1814 418 1194 6466 

 449 116 84 184 41 4169 191 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

 8498 1414 1649 4141 1911 1699 1449 نفر -شركت كنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 111 146 69 4 19 94 111 تعداد-كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 1411 1444 996 4 9164 9916 9481 مساحت -كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 111 918 118 99 41 116 194 تعداد -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 1619 9444 1419 661 194 1918 9618 نفر -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 411 111 84 98 14 64 114 تعداد-كانون بانوان عاشورايي 

 14491 9191 1444 619 1194 1914 4114 نفر-كانون بانوان عاشورايي 

 111 118 189 99 41 81 161 تعداد-كانون بانوان قرآن پژوه 

 4896 1494 1444 194 944 989 4681 نفر-كانون بانوان قرآن پژوه 

 441 111 111 99 48 641 148 تعداد-كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 9999 1869 444 194 1414 611 1144 نفر-كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع دستي( 

 114 111 146 99 44 64 81 تعداد-كانون بانوان ايثارگر

 1188 1946 999 194 194 444 1194 نفر-كانون بانوان ايثارگر

 494 111 146 99 94 64 99 تعداد-كانون بانوان نخبه

 1448 1844 814 144 114 1964 1414 نفر -كانون بانوان نخبه

 1144 994 146 99 144 84 111 تعداد-كانون حياباوران 

 4984 9191 841 194 811 1861 1898 نفر-كانون حياباوران 

 1191 111 169 99 144 49 194 تعداد -اران محبتكانون همي
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 4461 1114 1414 194 684 1441 1984 نفر -كانون همياران محبت

 819 914 144 119 414 94 164 تعداد-كانون دختران 

 1911 4698 1119 9941 1111 4864 9619 نفر-كانون دختران 

 1144 144 81 111 16 91 16 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 11116 1994 1899 9614 1419 1441 1994 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 1991 441 81 641 61 119 14 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 14196 9414 1918 14811 4116 1814 1149 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 149 149 88 149 99 99 4 تعداد -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 1491 411 116 698 496 114 149 نفر-مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و حجاب

 9194 1161 1941 1198 144 1194 1941 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 1194 1144 486 9148 944 68 141 تعداد-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 مخاطبين
16114 1444 99141 149484 14944 18619 46148 

 141 91 94 111 19 1 14 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 14944 1499 1944 4141 499 144 9414 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 164 4 1 91 4 1 14 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 14941 144 144 111 4 14 944 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه 

 تعداد برنامه -كرامت
14 11 14 196 14 16 98 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران ودهه 

 نفر-كرامت
1444 944 884 1191 1446 1461 1414 

 16 19 14 119 9 9 6 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 1646 891 994 1944 114 144 444 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 49 18 14 86 1 4 41 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 1411 1444 991 1144 911 4 1114 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 149 998 169 41 14 41 9 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 8941 1411 444 1461 114 444 144 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 994 16 91 941 1 18 94 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 11444 966 1444 1444 94 1498 1144 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 166 6 4 1 4 144 8 تعداد-جشني از جنس قرآن

 4469 144 464 44 4 4 141 نفر-جشني از جنس قرآن

 99 8 1 11 6 19 1611 تعداد-ساله  8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 814 914 144 984 41 614 141 نفر -ساله 8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 161 161 1 4 4 4 1144 نفر-شركت كنندگان در جشنواره خوشنويسي كوثر 

 99 9 4 4 4 4 11 تعداد كارگاه -برگزاري كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر

 114 94 14 4 4 11 961 نفر-شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر 

 191 41 11 4 4 41 444 نفر -شركت كنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 1419 116 649 881 1164 6944 1944 نفر-دورريختني ها  شركت كنندگان در جشنواره بهترين ها از

تعداد  -برگزاري كارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 كارگاه
949 191 944 161 18 169 964 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني 

 نفر -ها
91814 1999 1148 1684 449 1489 1911 
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 41198 99111 44611 14411 41916 144644 91994 44114 نفر -شركت كنندگان در مراسم مذهبي 

 914 611 999 981 199 141 1411 414 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 تعداد
11989 11911 116419 19841 14841 19498 1914 19991 

تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم بنيان 

 تعداد-خانواده
1466 1896 116694 8191 6114 11111 611 4196 

 14146 641 8918 11944 19941 114648 8186 8169 تعداد-ا موضوع عفاف و حجابتهيه و توزيع محصوالت ب

 –جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 نفر
4419 1489 199 14961 1411 444 1188 9996 

 -اجراي برنامه هاي مشاركتي با ديگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
494 448 191 111 441 189 114 118 

اجراي برنامه هاي مشاركتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
961 199 119 41 191 111 99 191 

 419 111 1418 614 641 644 891 1914 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 414 44 119 691 141 141 616 469 تعداد-برگزاري كارگاهها و نمايشگاه هنري 

 14149 1991 8111 11411 91464 44664 94944 14449 نفر-شركت كنندگان در كارگاهها و نمايشگاههاي هنري

 191 191 141 441 149 164 481 9494 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراكز بصورت مشاركتي 

 49198 11444 41984 11964 48194 914911 48681 11144 نفر -شركت كنندگان همايش، جشنواره و كارگاه ها 

 14999 1414 11141 19919 18911 18841 41486 94614 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 19119 1868 11168 14944 11694 49184 91694 14194 نفر -شركت كنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 911 194 191 996 149 441 981 149 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 14441 4944 14161 14441 14891 14499 16194 14694 نفر -شركت كنندگان در اردوها

كارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
149 991 189 41 64 119 44 141 

-ن پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوا

 تعداد
169 994 144 19 11 941 11 944 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
14141 4461 19188 1449 1819 9419 644 4116 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان
181 911 88 1 19 69 14 144 

كارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه شركت كنندگان 

 نفر-هاي اجتماعي بانوان 
1411 141 114 141 19 111 9 144 

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان

 تعداد
11144 9198 1891 111 919 1999 14 4144 

 146 91 114 94 19 4414 44 14 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح كاهش خطر 

 نفر-پذيري بانوان 
146 19 444 1 1 111 44 141 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
8441 1489 9164 444 1884 1414 1111 6141 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان 
141 99 149 44 41 188 14 111 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
48 99 418 9 4 114 6 116 
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كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك 

 تعداد-ايراني بانوان-زندگي اسالمي
9114 1891 9199 1194 1814 9419 1994 4941 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي 

 تعداد-ايراني بانوان -اسالمي
1991 111 149 141 114 941 48 114 

رح ترويج شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي ط

 نفر-ايراني بانوان -سبك زندگي اسالمي
1689 111 941 1 61 688 9 981 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي 

 تعداد-مديريت اوقات فراغت بانوان
9819 4648 11499 1418 1411 4489 1641 9441 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي 

 تعداد-مديريت اوقات فراغت بانوان 
1614 119 141 19 14 114 88 144 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج 

 نفر-مهارتهاي مديريت اوقات فراغت بانوان 
1419 99 961 1 16 181 1 119 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء 

 تعداد-بنيان خانواده
1994 4644 9444 411 1414 1894 1114 6944 

طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء پروژه 

 تعداد-بنيان خانواده 
199 149 144 41 44 111 44 184 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح طرح 

 نفر-تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 
848 199 114 1 8 144 11 169 

 9491 1446 1119 9148 1968 14966 4949 1114 تعداد نشست -نشست هاي مهارتهاي زندگي

شركت كنندگان در نشست هاي مهارتهاي 

 نفر -زندگي
169 166 111 181 914 911 194 964 

 14114 1141 6944 9499 9661 19191 4499 8641 تعداد-كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 11 11 114 41 19 11 144 191 مساحت -كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 -ذهبي بانوان( كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي م

 تعداد
11484 1864 9444 1144 11484 1449 1444 9441 

 -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 نفر
191 111 89 989 914 118 144 1441 

 6491 1144 1664 6994 4819 881 6144 991 تعداد-كانون بانوان عاشورايي 

 1914 66 946 181 444 89 141 64 نفر-كانون بانوان عاشورايي 

 9114 6444 6611 6491 11449 16661 8696 1611 تعداد-كانون بانوان قرآن پژوه 

 1989 81 198 946 411 114 118 18 نفر-كانون بانوان قرآن پژوه 

كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع 

 تعداد-دستي( 
1441 6944 1911 14994 14198 4191 4664 1189 

بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع  كانون

 نفر-دستي( 
19 186 191 949 911 189 66 1148 

 9484 4494 1449 11416 4161 914 9944 814 تعداد-كانون بانوان ايثارگر

 918 94 199 196 116 44 118 64 نفر-كانون بانوان ايثارگر

 9111 1414 1644 1196 9844 981 9481 1119 تعداد-كانون بانوان نخبه

 181 44 199 411 191 199 144 119 نفر -كانون بانوان نخبه

 1191 894 944 1811 9194 1444 1819 1164 تعداد-كانون حياباوران 

 486 84 144 911 111 114 186 18 نفر-كانون حياباوران 

 9686 1491 1641 4819 9916 969 4149 191 تعداد -كانون همياران محبت
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 1418 144 1994 14441 9984 484 8844 4 نفر -كانون همياران محبت

 4149 199 999 911 114 149 196 194 تعداد-كانون دختران 

 11416 9491 9644 11614 19819 1114 19194 14141 نفر-كانون دختران 

 116 141 186 911 144 114 141 114 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 9144 4141 1141 8184 6441 9919 9481 4644 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 946 114 198 169 141 141 118 194 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 14981 9114 14441 11941 14149 9149 6466 11914 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 -راه اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت 

 تعداد
191 184 161 146 116 499 918 181 

مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و 

 نفر-عفاف و حجاب
894 699 141 818 194 911 84 991 

 1148 664 1194 1114 11494 1144 11844 4419 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول 

 تعداد-سال
919 1111 181 941 1444 919 891 641 

برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول 

 مخاطبين-سال
194141 61141 18111 14861 9946111 66846 1446441 94498 

 114 1194 9494 69 91 11 69 994 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 9144 1644 11494 9994 16111 1114 4144 11116 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 19 1 19 94 8 11 14 9 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 1114 44 184 841 1991 1494 1189 4 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي 

 تعداد برنامه -دختران ودهه كرامت
61 11 91 41 89 61 11 86 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي 

 نفر-دختران ودهه كرامت
1194 9844 4414 1864 9414 1184 9644 4844 

 44 6 194 94 91 44 98 19 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 4461 614 1198 1991 94 1911 1114 1944 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 91 16 94 49 6 4 11 911 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 4194 614 649 1446 414 464 9184 1184 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 49 4 44 49 11 19 19 14 تعداد-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 9441 6 1619 4494 9144 1884 1984 1494 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 41 1116 64 119 9 44 64 41 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 1141 1694 9144 8914 111 9911 1416 1844 نفر-امه گوهر رحمت، ويژه دختران اجراي برن

 14 1 18 46 6 148 119 11 تعداد-جشني از جنس قرآن

 44 94 1894 4144 114 9941 1414 411 نفر-جشني از جنس قرآن

 69 4 44 46 9 19 4 14 تعداد-ساله  8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 144 114 491 1889 169 1994 161 686 نفر -ساله 8غاز عبوديت دختران گراميداشت آ

 4 4 991 1144 19 949 911 4 نفر-شركت كنندگان در جشنواره خوشنويسي كوثر 

 -برگزاري كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر

 تعداد كارگاه
4 99 66 11 44 61 4 4 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي خوشنويسي 

 نفر-وثر ك
4 1919 989 469 1944 1999 4 11 

شركت كنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي 

 نفر -شهري
4 169 961 4 844 419 4 4 

شركت كنندگان در جشنواره بهترين ها از 

 نفر-دورريختني ها 
1864 1844 1669 1964 9414 9449 4464 141 

برگزاري كارگاههاي آموزشي بهترين ها از 

 تعداد كارگاه -يختني هادورر
199 948 184 44 144 144 91 189 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي بهترين ها 

 نفر -از دورريختني ها
1411 8414 1191 1191 9841 4144 1114 1841 
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 94- 1441469 1619196 49461 نفر -ركت كنندگان در مراسم مذهبي ش

 91- 19169 18969 188 تعداد برنامه -اجراي مراسم هاي مذهبي

 -تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 تعداد
18984 611998 416618 -91 

تهيه و توزيع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکيم 

 تعداد-نوادهبنيان خا
11149 919841 141899 -11 

 44- 919111 164918 14111 تعداد-تهيه و توزيع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 –جمع آوري بانك اطالعاتي بانوان شهيده، جانباز، هنرمند 

 نفر
1981 41946 11646 -14 

 -اجراي برنامه هاي مشاركتي با ديگر حوزه هاي شهرداري

 برنامه
911 9991 6944 -19 

اجراي برنامه هاي مشاركتي با حوزه هاي بيرون از 

 برنامه -سازمان)شهرداري(
119 4891 4696 -41 

 4- 14194 11444 814 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 19- 11111 14481 114 تعداد-برگزاري كارگاهها و نمايشگاه هنري 

 49- 441441 949489 14448 نفر-ايشگاههاي هنريشركت كنندگان در كارگاهها و نم

 1 11944 14991 881 عدد -برگزاري مراسم مذهبي در مراكز بصورت مشاركتي 

 11- 1441649 1114111 44981 نفر -شركت كنندگان همايش، جشنواره و كارگاه ها 

 14- 419199 899141 18461 عدد -تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي 

 19- 948481 491196 14191 نفر -شركت كنندگان در مسابقات اجتماعي و شهروندي 

 19- 9411 8694 999 مورد -برگزاري اردو و بازديد تفريحي، زيارتي و علمي 

 14- 189119 994994 19944 نفر -شركت كنندگان در اردوها

كارگاه هاي طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي 

 عدادت-بانوان
416 14819 14411 -8 

-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازي اجتماعي بانوان 

 تعداد
991 8891 4944 -14 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح توانمندسازي 

 نفر-اجتماعي بانوان 
1146 119911 111999 -18 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور ارتقاء سرمايه هاي 

 ادتعد-اجتماعي بانوان
944 1191 4694 44 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ارتقاء سرمايه 

 نفر-هاي اجتماعي بانوان 
949 1414 4116 11 

-كارگاه هاي طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان

 تعداد
9119 149441 44819 -91 

 14 11111 4461 114 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور كاهش خطر پذيري بانوان 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح كاهش خطر 

 نفر-پذيري بانوان 
191 4644 6144 -19 

كارگاه هاي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي 

 تعداد-اجتماعي بانوان
9184 149961 44949 -91 

پروژه طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي 

 تعداد-بانوان 
161 4891 9616 -14 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح پيشگيري از 

 نفر-آسيبهاي اجتماعي بانوان 
184 9118 6996 -11 
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كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي 

 تعداد-ايراني بانوان-اسالمي
9114 144911 44889 91 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج سبك زندگي 

 تعداد-ايراني بانوان -اسالمي
614 14918 19194 -68 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج 

 نفر-ايراني بانوان -سبك زندگي اسالمي
444 91114 8699 -49 

 كارگاه هاي طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي

 تعداد-مديريت اوقات فراغت بانوان
1199 116464 111899 94 

پروژه طرح اجتماع محور ترويج مهارتهاي مديريت 

 تعداد-اوقات فراغت بانوان 
919 1949 4461 191 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح ترويج 

 نفر-مهارتهاي مديريت اوقات فراغت بانوان 
199 4169 11916 -41 

اي طرح اجتماع محور تحکيم و اعتالء كارگاه ه

 تعداد-بنيان خانواده
9641 141994 94199 -69 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکيم و اعتالء بنيان 

 تعداد-خانواده 
141 14949 1181 -99 

شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي طرح طرح 

 نفر-تحکيم و اعتالء بنيان خانواده 
999 11499 4441 -41 

 4 144641 146414 4419 تعداد نشست -ست هاي مهارتهاي زندگينش

 -شركت كنندگان در نشست هاي مهارتهاي زندگي

 نفر
649 11911 19949 -49 

 46- 161181 198911 4148 تعداد-كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 94 1444 1141 116 مساحت -كتابخانه هاي تخصصي بانوان

 -هاي مذهبي بانوان( كانون بانوان مبلغ)هيئت 

 تعداد
4948 119481 161648 -94 

 41- 14411 11919 411 نفر -كانون بانوان مبلغ)هيئت هاي مذهبي بانوان( 

 16- 84899 119419 4196 تعداد-كانون بانوان عاشورايي 

 19- 11919 11864 199 نفر-كانون بانوان عاشورايي 

 94- 114444 144184 1449 تعداد-كانون بانوان قرآن پژوه 

 41- 9146 11469 941 نفر-كانون بانوان قرآن پژوه 

كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع 

 تعداد-دستي( 
1149 111644 116449 -18 

كانون بانوان هنرمند)خوشنويس، عکاس، صنايع 

 نفر-دستي( 
991 11914 9464 -18 

 49- 81941 118198 4114 تعداد-كانون بانوان ايثارگر

 44- 9946 14694 948 نفر-كانون بانوان ايثارگر

 46- 64414 149164 1849 تعداد-كانون بانوان نخبه

 99- 6611 11189 941 نفر -كانون بانوان نخبه

 94- 44661 44918 1166 تعداد-كانون حياباوران 

 14- 4411 14648 911 نفر-كانون حياباوران 

 4- 41499 144419 9491 تعداد -محبت كانون همياران
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 19- 141499 114149 4641 نفر -كانون همياران محبت

 11 14191 18914 1141 تعداد-كانون دختران 

 91- 189641 194499 9949 نفر-كانون دختران 

 11- 14411 14641 694 تعداد برنامه -تحکيم بنيان خانواده

 11- 114141 999419 6949 تعداد مخاطب)نفر( -تحکيم بنيان خانواده

 14- 4911 19411 914 تعداد برنامه -برنامه هاي عفاف و حجاب

 49- 114199 494119 14199 تعداد مخاطب)نفر( -برنامه هاي عفاف و حجاب

 98- 6149 8846 144 تعداد -اندازي خانه هاي تسنيم در سطح محالت راه 

مشاورين فعال در حوزه تحکيم بنيان خانواده و عفاف و 

 نفر-حجاب
191 94114 11489 -66 

 99- 144641 161198 4141 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

-البرگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول س

 تعداد
1891 19618 49198 -16 

-برگزاري مراسم و مناسبت هاي ويژه بانوان در طول سال

 مخاطبين
944481 14141118 6614488 -94 

 11- 9494 11111 988 تعداد -برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن

 16- 144846 911944 6441 نفر-برنامه هاي والدت حضرت زهرا)س( و روز زن 

 111 8416 1694 419 تعداد-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

 19- 99491 46619 1111 نفر-سالروز وفات حضرت خديجه)س(

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 تعداد برنامه -ودهه كرامت
949 4144 4614 64 

برنامه هاي ميالد حضرت معصومه)س(، روز ملي دختران 

 نفر-ودهه كرامت
4996 161664 144141 -94 

 41- 1611 1966 44 تعداد -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 18- 11198 64991 1984 نفر -برنامه هاي سالروز ازدواج 

 19 1914 4169 166 تعداد-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 94- 46999 49499 1149 نفر-برنامه هاي روز ملي خانواده 

 81- 9111 44441 141 تعداد-ز ملي عفاف و حجاب و .. برنامه هاي رو

 41- 41644 164611 1449 نفر-برنامه هاي روز ملي عفاف و حجاب و .. 

 18- 9819 1146 194 تعداد-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 48- 69141 111668 1944 نفر-اجراي برنامه گوهر رحمت، ويژه دختران 

 16- 1849 1948 84 تعداد-قرآنجشني از جنس 

 19- 11444 148114 1911 نفر-جشني از جنس قرآن

 161 1189 944 144 تعداد-ساله  8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 91- 19411 16919 918 نفر -ساله 8گراميداشت آغاز عبوديت دختران 

 6- 1461 6141 161 نفر-شركت كنندگان در جشنواره خوشنويسي كوثر 

تعداد  -برگزاري كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر

 كارگاه
91 4481 469 -91 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي خوشنويسي كوثر 

 نفر-
446 8149 8919 4 

 -شركت كنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگي شهري

 نفر
118 14449 1441 -11 

دورريختني ها شركت كنندگان در جشنواره بهترين ها از 

 نفر-
9918 98894 49118 99 

 -برگزاري كارگاههاي آموزشي بهترين ها از دورريختني ها

 تعداد كارگاه
941 9414 6614 49 

شركت كنندگان در كارگاههاي آموزشي بهترين ها از 

 نفر -دورريختني ها
4881 18681 148914 94 
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 49فیک در سال های انجام شده حوزه حمل و نقل و تراحجم فعالیت

 7منطقه  6منطقه  3منطقه  9منطقه  1منطقه  3منطقه  3منطقه  فعالیت
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ی
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 و 
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 4 4 4 4 111 6444 4 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 148 114 14 98 114 11444 1698 مترمکعب -بتن ريزي 

 644 818 4444 4 994 1141 64 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4 949 4 4 964 1144 4 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 186 944 4 19 144 6414 144 مترمکعب -تخريب 

 1418 189 141 919 1414 14491 444 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 89 181 1 1849 181 189 19 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 1946 1119 194 1141 111 6441 1948 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 944 414 646 1189 144 9964 1199 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 191 61 1 14 19 111 1 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 14 14 14 14 69 148 14 دستگاه -ه ايستگاه اتوبوس تهيه و نصب سرپنا

 1164 1169 114 448 114 6948 1461 عدد -تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با پايه 

 444 9896 111 114 864 11684 964 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 4981 16 4 4 14 9414 4 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 4 94 4 11 111 114 14 مترمکعب -ضخامت  11cmش از ديواركشي با بي

 1181 141 4 164 1114 411 944 مترمربع -زيرسازي 

 4 11 4 4 4 1444 4 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 4 19 4 4 94 1116 4 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 84 116 144 1 1494 19149 911 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 191 144 144 414 1414 4444 1414 مترمکعب -مليات خاكي )ماشيني(ع

 98 44 144 4 194 1444 4 مترمکعب -فونداسيون 

 464 1 4 4 1144 1144 4199 مترمربع -محوطه سازي 

 111 144 144 914 414 1991 1194 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 114 11 4 149 1614 4418 1161 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 111 99 4 14 4 1144 14 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 114 9 4 4 4 11444 4 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 144 4 4 4 4 11444 4 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 144 4 4 4 4 11444 19 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 989 114 111 6494 191 1119 199 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي 

 عدد -
1614 11496 664 9444 4881 9911 1189 

 4 84 4 4 161 964 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 114 144 4 4 41 649 141 مترمکعب -سکو سازي 

 446 1441 111 1119 149 144 418 دستگاه -سرپناه ايستگاه اتوبوس  نگهداري و ترميم
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 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8منطقه  فعالیت
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 4 4 4 18 4 4 4 مترمربع -مان )اداري، نگهباني( احداث ساخت

 4 4 4 999 4 819 1194 مترمکعب -بتن ريزي 

 4 4 4 49 4 4 4414 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4 4 4 44 4 4 4 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4 4 48 611 4 1414 1444 مترمکعب -تخريب 

 4 4 4 1911 4 9914 1961 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 191 91 4 41 4 194 144 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 114 198 4 1949 149 14498 1488 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 194 419 4 919 144 4814 1441 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 19 4 11 1118 4 114 46 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 4 99 4 16 4 99 1111 دستگاه -پناه ايستگاه اتوبوس تهيه و نصب سر

 416 464 14 1111 114 14889 1481 عدد -تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با پايه 

 94 4 4 1411 4 1446 1411 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 4 4 4 499 4 11119 4 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 4 4 4 96 4 144 414 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 4 4 4 1194 4 6944 9144 مترمربع -زيرسازي 

 4 4 4 8 4 4 4 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 4 4 4 8 4 4 4 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 4 4 4 169 4 9114 1491 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 4 4 4 414 4 1646 1944 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 4 49 4 161 4 4 941 مترمکعب -فونداسيون 

 4 4 4 141 4 11641 114 مترمربع -محوطه سازي 

 4 4 4 914 4 949 114 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 9988 4 4 118 4 9491 14 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 4 4 4 94 4 944 644 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 4 14 4 4 4 444 4 مترمربع -زك كاري )نقاشي( نا

 4 4 4 11 4 144 4 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 4 4 4 14 4 914 144 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 111 411 186 494 94 1444 1196 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

هنمايي و رانندگي نگهداري و ترميم عالئم ايمني و را

 عدد -
9941 1499 141 1149 9814 9691 414 

 4 4 4 96 4 1996 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 4 4 4 1184 4 118 114 مترمکعب -سکو سازي 

 186 116 114 664 68 449 89 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 
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 -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 مترمربع
4 941 44 4 4 4 4 4 

 11 4 119 6 41 4 1614 4 مترمکعب -بتن ريزي 

 4 4 1444 4 44 44 1949 4 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4 4 4 4 4 4 4694 4 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 998 6 98 14 444 4 111 4 مترمکعب -تخريب 

 114 91 148 991 1119 4 4191 4 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 418 164 49 1 448 4 99 99 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 عدد -
4 188 4 1494 1444 918 16 964 

 1461 9 468 1418 644 4 991 4 عدد -تهيه و نصب تحهيزات ايمني 

 16 4 16 1 4 4 11 4 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 دستگاه
14 41 4 9 14 11 4 9 

هيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با ت

 عدد -پايه 
16 149 4 1461 1499 911 18 996 

 114 4 414 14 1141 14 1441 4 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 4 4 4 4 4 4 14 4 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 مترمکعب -
4 641 4 4 4 4 4 4 

 668 11 44 4 1491 4 6198 4 بعمترمر -زيرسازي 

 4 4 4 4 4 4 41 4 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 4 4 4 4 4 4 141 4 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 981 14 166 4 919 4 1884 4 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 11 18 444 4 4444 4 9494 4 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 144 9 4 9 4 4 141 4 ترمکعبم -فونداسيون 

 4 944 4 4 4 4 4844 4 مترمربع -محوطه سازي 

 91 61 149 4 1488 4 4944 4 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 14 4 184 4 4 1469 411 4 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 4 4 4 4 4 14 449 4 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 4 4 4 4 4 4 1149 4 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 4 4 4 4 4 4 91 4 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 4 4 4 4 4 4 969 4 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 مترمربع -
191 81 16 419 844 1661 4 94 

نگهداري و ترميم عالئم ايمني و 

 عدد -راهنمايي و رانندگي 
19 141 41 941 9694 1111 48 649 

ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 مترمربع -
4 194 4 4 4 4 4 4 

 444 4 119 61 4 4 149 1 مترمکعب -سکو سازي 

نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه 

 دستگاه -اتوبوس 
111 188 111 911 198 444 1 46 
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ی
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 و 
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 4 6116 6194 186 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 1 14119 18919 818 مترمکعب -بتن ريزي 

 19- 14699 19844 664 مترمربع -تاسيسات برقي 

 41- 6144 11941 184 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 96 18189 14198 944 مترمکعب -تخريب 

 9- 44998 99811 9111 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 44 1891 9498 144 عدد -تهيه و نصب سنگ دال 

 9 98146 96119 1489 عدد -تهيه و نصب عالئم راهنمايي و رانندگي 

 94- 19691 41169 1944 عدد -زات ايمني تهيه و نصب تحهي

 194 9441 948 144 عدد -تهيه و نصب سايبان 

 119 1488 918 81 دستگاه -تهيه و نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس 

 16 94141 14494 1116 عدد -تهيه و نصب عالئم ايمني و رانندگي با پايه 

 18 94994 19964 1444 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 1- 11814 19114 1449 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 941 1481 441 81 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 96 19914 11149 1911 مترمربع -زيرسازي 

 14- 1146 1914 41 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 14- 1419 1448 64 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 18 18189 14114 1914 مترمکعب -اكي )دستي(عمليات خ

 9 11649 19644 1166 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 9- 9449 9911 144 مترمکعب -فونداسيون 

 41- 16191 44119 1184 مترمربع -محوطه سازي 

 89 19194 6886 611 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 11 11999 14649 841 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 44- 9489 1141 141 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 14 11491 11194 691 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 1 11914 11489 164 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 4 19114 11148 186 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 11 19168 16418 994 مترمربع -نگهداري و ترميم تابلوي تعيين مسير 

 -نگهداري و ترميم عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي 

 عدد
9441 84464 66881 -18 

 96 1164 1114 149 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 141 4461 1448 191 مترمکعب -سکو سازي 

 9 8416 8411 441 دستگاه -نگهداري و ترميم سرپناه ايستگاه اتوبوس 
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پ
 

ی
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 166 4 11 111 4 14 4 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 141 1 11 14 1 11 4 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

متر  -ان وعرشه پل عابر پياده ترميم پوشش پلک

 مربع
4 641 91 146 1411 9 844 

 146 4 14 149 14 161 64 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 14 4 1 9 1 4 1 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر پياده 

 متر طول -
4 4 11 114 111 1 944 

 19 4 4 6 6 9 4 عدد -پياده ترميم پايه پل عابر 

ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي عابر پياده 

 عدد -
4 4 4 19 1 1 18 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي عابر پياده 

 مترمربع -
4 194 4 994 4 1 144 

ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي عابر پياده 

 عدد -
4 4 4 11 14 4 11 
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حوزه
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حم
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ث،
احدا

 
ترمیم
 و 

ی
نگهدار

 
ل

پ
 

ی
هوای

 
عابر
 

پیاده
 14 61 4 41 4 9644 18 مترمکعب -اجراي فنداسيون  

 14 99 4 66 4 94 19 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

متر  -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 ربعم
91 614 4 48 4 96 91 

 11 91 4 14 4 46 1 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 4 4 4 41 4 4 1 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر پياده 

 متر طول -
4 16 4 1 4 4 4 

 4 11 4 94 4 91 4 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

ب ستون پل هوايي عابر پياده ساخت، حمل و نص

 عدد -
4 6 4 1 4 4 4 

ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي عابر پياده 

 مترمربع -
4 19 4 1 4 4 4 

ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي عابر پياده 

 عدد -
4 1 4 1 4 4 4 
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ل
پ

 
ی
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عابر
 

پیاده
 

 4 44 4 4 1 4 41 1 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 -تامين روشنايي پل هوايي 

 دستگاه
4 1 4 44 4 4 11 14 

ترميم پوشش پلکان وعرشه پل 

 متر مربع -عابر پياده 
4 14 4 191 4 4 116 44 

 -پياده  ترميم عرشه پل عابر

 متر طول
4 19 4 64 14 14 14 4 

 94 1 4 4 14 4 9 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

ساخت، حمل و نصب عرشه پل 

 متر طول -هوايي عابر پياده 
4 141 4 44 4 4 46 4 

 4 9 4 4 44 4 1 4 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

ساخت، حمل و نصب ستون 

 عدد -پل هوايي عابر پياده 
4 8 4 8 4 4 9 4 

ساخت، حمل و نصب پوشش 

 مترمربع -پل هوايي عابر پياده 
4 4 4 16 4 4 4 44 

ساخت، حمل و نصب پلکان 

 عدد -پل هوايي عابر پياده 
4 8 4 11 4 4 4 4 
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 164 4448 1141 144 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 19 484 411 11 دستگاه -تامين روشنايي پل هوايي 

 6 9881 9491 191 متر مربع -ترميم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پياده 

 46- 1491 1981 44 متر طول -ترميم عرشه پل عابر پياده 

 14- 194 914 6 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 94- 814 1494 49 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوايي عابر پياده 

 11- 191 144 9 عدد -ترميم پايه پل عابر پياده 

 48- 91 446 4 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوايي عابر پياده 

 -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوايي عابر پياده 

 مترمربع
49 1181 848 -18 

 91- 99 196 4 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوايي عابر پياده 
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 48 198 49 111 964 161 91 عدد -خط كشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 4 141 96 49 96 14 96 عدد -ط كشي ايستگاه اتوبوس )سرد( خ

 -خط كشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 مترمربع
9449 19148 114414 11914 99841 9194 4941 

 9164 4144 1441 1418 96414 911 1494 مترمربع -خط كشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 11 164 144 1994 8149 111 1911 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )دو جزئي( 

 1 14 144 614 918 1914 1141 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )سرد( 

 148111 114946 1419641 1444114 1488191 944194 991494 متر -خط كشي طولي محوري ) سرد ( 

 14444 99469 966464 999114 114944 148484 44644 متر -خط كشي طولي محوري ) گرم ( 

 14449 18918 49444 144891 14994 1144 4 متر -خط كشي مسير ويژه اتوبوس 

 4999 1144 1411 4911 4618 14994 1414 متر -ايست  كشي خط خط

 4 661 919 419 111 9411 1699 متر -كشي سرعتگير  خط

 4194 1619 444 141 14441 6191 9811 متر -كشي متفرقه  خط

 -الئم ترافيکي )دوجزئي( فلش، كلمات ، ع

 عدد
1114 9411 9199 1191 1449 1411 449 

 991 144 199 111 1949 99 149 عدد -فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 14 446 641 144 414 1949 499 متر -كشي سرعتگير مجازي خط

 414 11418 44 44 91 184 1 مترمربع -خط كشي پاركينگ معلولين 
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 141 114 14 144 9 164 44 عدد -خط كشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 19 4 9 91 6 84 4 عدد -خط كشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 -اده )دو جزئي( خط كشي بلوك عابر پي

 مترمربع
44484 14914 944 16491 1461 9948 9199 

 1481 1644 144 9911 849 1444 1914 مترمربع -خط كشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 144 116 44 1981 4 114 149 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )دو جزئي( 

 11 4 4 981 4 114 194 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )سرد( 

 191166 99914 14414 166844 1444 46444 9644 متر -خط كشي طولي محوري ) سرد ( 

 161169 14114 4 181444 14444 919114 148444 متر -خط كشي طولي محوري ) گرم ( 

 19644 144 1144 86119 1144 114144 1484 متر -خط كشي مسير ويژه اتوبوس 

 4191 141 16 1149 144 4144 9114 متر -ايست  كشي خط خط

 1941 194 16 411 94 1446 644 متر -كشي سرعتگير  خط

 11644 144 94 4619 4 1111 1464 متر -كشي متفرقه  خط

 -فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 عدد
689 981 49 1914 41 141 461 

 168 4 4 414 194 444 14 عدد -فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 9146 144 16 944 4 1114 1646 متر -كشي سرعتگير مجازي خط

 4 4 96 984 4 994 4 مترمربع -خط كشي پاركينگ معلولين 
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ط كشي ايستگاه اتوبوس خ

 عدد -)دوجزئي( 
141 88 14 144 9 191 11 61 

خط كشي ايستگاه اتوبوس 

 عدد -)سرد( 
4 4 9 41 4 1 4 14 

 خط كشي بلوك عابر پياده

 مترمربع -)دو جزئي(  
19146 1996 9449 4891 899 4116 9994 1169 

خط كشي بلوك عابر پياده 

 مترمربع -)سرد( 
8144 649 944 1441 994 9844 1119 14861 

 خط كشي پاركينگ باكسي

 عدد -)دو جزئي(  
4 14 1144 1194 1441 941 4 18 

خط كشي پاركينگ باكسي 

 عدد -)سرد( 
4 14 4 614 4 14 4 449 

 خط كشي طولي محوري

 متر -) سرد (  
946164 11944 46114 141449 48414 444148 164194 961644 

ري ) گرم ( خط كشي طولي محو

 متر -
144444 114114 14911 166814 111444 141414 4 111144 

 -خط كشي مسير ويژه اتوبوس 

 متر
19944 414 1844 4861 1144 141 4 4 

 4484 481 9169 194 1414 111 1141 9189 متر -ايست  كشي خط خط

 1411 1491 619 944 1114 1411 494 114 متر -كشي سرعتگير  خط

 9444 484 11411 1111 1141 4461 9491 9414 متر -كشي متفرقه  خط

فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي 

 عدد -)دوجزئي( 
1144 944 149 819 91 1196 111 1916 

فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي 

 عدد -)سرد( 
181 64 11 414 4 894 4 141 

 1494 4 944 4 181 1114 964 961 متر -كشي سرعتگير مجازي خط

 -خط كشي پاركينگ معلولين 

 مترمربع
4 99 4 4 4 4 1 4 
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 49- 1466 4911 116 عدد -خط كشي ايستگاه اتوبوس )دوجزئي( 

 44- 698 1181 91 ددع -خط كشي ايستگاه اتوبوس )سرد( 

 14 448441 911446 11949 مترمربع -خط كشي بلوك عابر پياده )دو جزئي( 

 1- 144499 141694 4191 مترمربع -خط كشي بلوك عابر پياده )سرد( 

 18- 11146 11414 866 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )دو جزئي( 

 146 6111 1194 194 عدد -خط كشي پاركينگ باكسي )سرد( 

 14- 4446984 8961149 919441 متر -خط كشي طولي محوري ) سرد ( 

 19 9419499 9914994 144181 متر -خط كشي طولي محوري ) گرم ( 

 41 119994 941919 19919 متر -خط كشي مسير ويژه اتوبوس 

 14 94948 44441 9991 متر -ايست  كشي خط خط

 96- 14941 189994 1149 متر -كشي سرعتگير  خط

 48- 98814 144441 4494 متر -كشي متفرقه  خط

 11 19411 19486 1181 عدد -فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي )دوجزئي( 

 9- 4118 4488 944 عدد -فلش، كلمات ، عالئم ترافيکي )سرد( 

 61- 18491 49416 969 متر -كشي سرعتگير مجازي خط

 14- 19169 19418 188 مترمربع -ن خط كشي پاركينگ معلولي



 حوزه معاونت هماهنگی و امورمناطق

 933                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               
 

 

 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه  3منطقه  فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 119 1414 111 119 191 49 64 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 9444 4 4444 4 4 4 4 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 4 89 18 1444 4 4 4 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 6 46 41 119 14 96 64 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 4 1 1 9 11 199 1 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 4 14 11 4 1 64 1 عدد -نصب دكل 

 198 941 998 168 181 14 69 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 16481 6491149 16114 144891 11148 4446 9114 نفر ساعت -امه آموزشي ترافيك برن

 

 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 
عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 911 11 944 149 4 149 1114 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 1 4 9 1 4 444 1 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 9 111 4 1644 4 14194 4144 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 11 1 4 41 4 61 614 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 94 4 4 41 4 141 99 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 4 4 11 94 4 118 94 عدد -نصب دكل 

 919 14 196 169 1114 469 811 عدد -شي مدارس برنامه هاي آموز

 41491 91 41444 8444 1811 14414 11491 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيك 

 
 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

گ
فرهن

 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
شه

ی
ر

 

 114 16 999 19 149 114 199 99 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 1 4 4 14 6449 4 4 4 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 مترطول
4 4 4 4 4 4 4 649 

 1 9 14 11 111 61 91 1 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 48 1 19 4 11 9 9 1 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 4 1 14 4 41 14 4 9 عدد -نصب دكل 

 111 18 994 146 11619 616 4111 99 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 1449 441 19169 844 14444 96944 1194 1964 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيك 

 

 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

ل
حم

 و 
ل

نق
 و 

ک
ترافی

 -
 

ارتقاء
 

فر
گ

هن
 

عبور
 

ومرور
 و 

بهبود
 

ک
ترافی

 
ی

شهر
 

 96- 4499 11694 999 مورد -آموزش ترافيك در مدارس 

 64 11461 19461 898 متر -احداث مسير ويژه اتوبوس 

 141 91669 9444 1491 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 48 1149 966 44 مورد -جنگهاي آموزش ترافيك 

 44- 641 1169 91 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 44 994 119 14 عدد -نصب دكل 

 964 11811 4819 1441 عدد -برنامه هاي آموزشي مدارس 

 1148 6846444 191468 914111 نفر ساعت -برنامه آموزشي ترافيك 
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 49در سال  شهردار حوزهحجم فعالیت های انجام شده 

 3منطقه  3منطقه  فعالیت
منطقه 

1 

منطقه 

9 

منطقه 

3 
 7منطقه  6نطقه م

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 191 8 96 184 149 81 8 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 61 198 948 61 198 4 198 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 14998 1499 19991 14416 11419 4 1499 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

ي با توجه غير مجاز تجار اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي   احکام كلي به
191 4 14 11 49 191 1 

 149 41 119 41 169 99 41 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)تجاري ( 

 6 1 4 4 11 4 1 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)صنعتي( 

 19 14 48 41 4 61 14 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)غيره( 

 144 94 116 89 199 61 94 عدد -سکوني( اجراي كامل راي ماده صد)م

 44 19 144 119 4 111 19 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 9411 949 1846 1491 4416 111 949 مورد -بازديد 

 1144 1 181 1144 1144 1116 1 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 111 141 64 944 1864 144 141 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 4 119 919 619 184 189 119 عدد -توافق با مالکين 

 919 98 149 11 11 1191 98 عدد -اداري   رفع خالف شده

 691 118 144 691 919 4 118 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 999 161 1149 691 1191 111 161 عدد -صدور ابالغ راي 

 4961 944 911 1191 4119 914 944 عدد -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 49 1414 184 14 4411 149 1414 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 4 91 89 44 194 141 91 باب -فك پلمپ مجاز 

 1414 9484 4184 1111 44491 4 9484 مترمربع -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 4 4 14411 9181 19444 4 4 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذيره( 

 ميليون ريال -
9184414999 4 46149 1198 14464 9184414999 4 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير 

 ميليون ريال -كاربري( 
19646 1146444 991984 644914 418494 19646 4 

نا( مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زيرب

 ميليون ريال -
19419664416 4 4981 111 14144 19419664416 4 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)پاركينگ 

 ميليون ريال -ساختمان( 
14811941446 4 69614 998 1441 14811941446 4 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم كميسيون 

 ميليون ريال -ماده صد( 
44494 94614 19468 166916 1116 44494 1644 

 41 91 91 14 14 14 91 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه  8منطقه  فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 146 149 146 1614 119 11 149 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 98 14 114 4 19 14 448 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 4114 9119 8419 44194149 119 1186 49111 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي   احکام كلي به
444 4  4 1441 4 91 

 149 116 164 44 141 18 118 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)تجاري ( 

 4 19 11 4  9 4 عدد -ه صد)صنعتي( اجراي كامل راي ماد

 91 11 14 4  94 16 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)غيره( 

 169 81 94 4 14 49 91 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)مسکوني( 

 146 41 4 4  14 94 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 1914 4 644 4111 1499 1196 4441 مورد -بازديد 

 119 111 1848 4  11 989 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 184 114 1614 419 919 4 444 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 98 14 1 14 14 18 99 عدد -توافق با مالکين 

 91 11 94 986  6 41 عدد -اداري   رفع خالف شده

 116 4 4   4 919 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 166 914 161  911 119 914 عدد -ي صدور ابالغ را

 141 4 498  44 119 169 عدد -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 94 4 116   4 116 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 49 98 66  119 4 494 باب -فك پلمپ مجاز 

 1191 4 644  91 4 4194 مترمربع -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 1146 1844 1844  9116 4 11619 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

 -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذيره( 

 ميليون ريال
6998 9169441491   114644 119 6444 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير 

 ميليون ريال -كاربري( 
19441 16468644441 11994166191  699499 19991 11111 

 -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زيربنا( 

 ميليون ريال
141 9196414684   4416 149 1481 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)پاركينگ ساختمان( 

 ميليون ريال -
1194 449414444   141914 4 9496 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم كميسيون 

 ميليون ريال -ماده صد( 
6196 4644494641 9166441149  6641 9199 4664 

 91 94 1  14 4 114 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 91 1 41 14 14 161 168 119 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 94 4 61 11 9 41 118 149 عدد -داخت پر -رفع خالف شده 

 999 4 1494 1469 1981 9448 4996 91148 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

غير مجاز تجاري  اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي   احکام كلي با توجه به
998 496 14 4 4 191 9 111 

اجراي كامل راي ماده صد)تجاري ( 

 عدد -
919 411 149 111 91 149 11 98 

اجراي كامل راي ماده صد)صنعتي( 

 عدد -
14 144 9 1 4 19 19 4 

 -اجراي كامل راي ماده صد)غيره( 

 عدد
18 441 44 4 14 94 9 44 

اجراي كامل راي ماده صد)مسکوني( 

 عدد -
94 116 96 68 61 94 99 19 

اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 عدد -
114 194 1 68 4 186 4 11 

 861 194 18 611 141 844 1164 1499 مورد -بازديد 

 11 416 199 44 1141 89 881 814 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 91 981 144 198 1169 116 1116 819 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 41 81 4 69 49 41 169 114 عدد -توافق با مالکين 

 4 11 1 4 4 14 49 4 عدد -اداري   رفع خالف شده

 61 118 199 119 964 144 914 411 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 194 918 81 914 819 641 981 1499 عدد -صدور ابالغ راي 

 -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 عدد
114 166 19 918 41 11 6 11 

 -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 باب
81 149 19 4 9 11 4 8 

 64 19411 614 4684 4 898 4194 1144 باب -از فك پلمپ مج

 -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 مترمربع
4186 4661 184 4 991 194 94184 4 

 4119 9446 149444444 411 91189 1611 14449 4 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)پذيره( 
61411 141841 1491 611668 14841 

614444444

4 
49414 148919 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)تغيير كاربري( 
4611 9186 1198 9964 414 11444444 19 4141 

مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده 

 ميليون ريال -صد)زيربنا( 
1111 18414 14 194111 9964 164444444 8668 1819 

مبلغ جرايم وصولي ماده 

ميليون  -صد)پاركينگ ساختمان( 

 ريال

4866 6499 1841 11119 1444 814444444 11114 114 

مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم 

 ميليون ريال -كميسيون ماده صد( 
89 19 4 94 9 18 4 4 

 61 118 199 119 964 144 914 411 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 درصدتغییر 3149 3141سال  یانگینم فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

اجرا
 

احکام
 

ق
مناط

 

 91- 4944 18118 181 عدد -رفع خالف شده تجاري 

 14- 1148 1941 116 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 94 44144414 99166111 1414989 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

  احکام كلي ي با توجه بهغير مجاز تجار اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي 
141 6449 1199 -14 

 19- 9411 4914 168 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)تجاري ( 

 91- 198 419 14 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)صنعتي( 

 16- 1989 1618 66 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)غيره( 

 11- 1814 1494 98 عدد -اجراي كامل راي ماده صد)مسکوني( 

 1- 1411 1496 64 عدد -اعتراض به راي و ارسال به ماده صد 

 11- 11486 18494 1444 مورد -بازديد 

 91- 14149 18648 861 عدد -پلمپ ،جوشکاري وتيغه 

 1- 11948 11169 169 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 11 9164 1941 144 عدد -توافق با مالکين 

 91- 4141 94898 114 عدد -اداري   ع خالف شدهرف

 98- 14941 99499 816 عدد -صدور ابالغ بازديد 

 8- 19984 11944 1464 عدد -صدور ابالغ راي 

 144 9946 4191 988 عدد -صدور اخطاريه جهت اجراي راي 

 11- 1149 1494 84 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 44- 1684844 4916114 46918 ابب -فك پلمپ مجاز 

 44- 119918 616449 6884 مترمربع -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينغع 

 11- 9646614449 14484489461 448998491 مترمربع -مجاز   فك پلمپ

ميليون  -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)پذيره( 

 ريال
1644146111 111441644191 114144949496 -11 

 -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)تغيير كاربري( 

 ميليون ريال
1144449661 1941669149 16648916841 1414 

ميليون  -مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد)زيربنا( 

 ريال
894911818 1414661414 18144191191 1941 

ميليون  -مبلغ جرايم وصولي ماده صد)پاركينگ ساختمان( 

 يالر
1499144116 11166944644 19898198614 -1 

 -مبلغ جرايم وصولي ماده صد)جرايم كميسيون ماده صد( 

 ميليون ريال
96414 464 941144 144964 

 98- 14941 99499 816 مورد -تخريب اضافه بنا 
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 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
 

ی
عموم

 
ق

مناط
 

 11818 1619 14849 1448 1414 1419 1144 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

 - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

 تعداد
6184 94144 14114 19911 14419 6444 14911 

 144 184 141 114 141 611 164 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

 تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا حضور در برنامه هاي سيما(
19 119 19 4 14 14 49 

 11 14 18 1444 444 49 114 مورد -افکارسنجي 

 119 968 444 99 498 411 918 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 481 66 494 99 141 416 19 مورد -م بازديد برگزاري مراس

 4 6 9 4 9 11 4 مورد -برگزاري مراسم كلنگ زني 

 69 44 11 94 86 161 64 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 44 19 4 98 94 116 19 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 69 61 19 91 66 199 19 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 41411 16184 194141 44444 94144 991444 14441 قطعه -تهيه عکس 

 1194 949 916 141 1444 1114 999 نفر -شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و مونتاژ و 

 مورد -تدوين( 
949 16 61 8 4119 91 49 

 4114 4481 4441 19441 618 114949 9994 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 6144 9449 4981 1164 448 199444 6444 عدد -تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آويز ساده 

 11444 9194 1448 941 9411 141 9119 عدد -اخبار منعکس شده )آكهي، گزارش و ...( به ساير رسانه ها 

 144 184 118 911 169 494 161 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

 تعداد
6414 44444 4849 41168 9911 4166 144 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري خبرنگاران 

 ر برنامه هاي راديويا مسئولين معاونت جهت انعکاس د
49 116 199 111 14 19 116 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در معاونت 

 براي توليد اخبار حوزه شهرسازي
4 19 11 61 1 44 111 

 46 44 46 141 889 46 44 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 -sms، تسليت، هدايا و ارسال كارت دعوت، پيام تبريك، تشکر

 عدد
16441 44144 81444 191444 91941 8494 141414 

 19 14 14 11 94 41 11 عدد -نامگذاري معابر 

 41 1619 1449 1949 1441 994 4184 عدد -تهيه بريده جرايد 

 419 99 669 18 11 14 41 مورد -بازديد از مساجد و مراكز مذهبي 

 4 18 91 9 14 11 4 مورد - برگزاري مراسم افتتاحيه

 996 18 469 91 191 919 41 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 411 11 11994 19 189 941 49 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 1944 1611 198498 11444 19144 44644 114 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و كتاب 

 9 4 4 9 11 11 16 عدد -تيزر تهيه شده 

 1141 494 6914 184 141 9491 489 نفر -شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 49 11 914 166 91 41 11 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 14444 4481 4946 19849 111 148999 644 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 19611 4484 11811 11814 1461 198944 16949 متراژ -و آويز ساده  تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي

 96 11 19 99 14 119 16 مورد -ارسال آگهي مزايده و مناقصه و فراخوان به جرايد 

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط 

 تعداد -عمومي( 
6911 49144 8684 44191 4116 86 14141 
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 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ط

رواب
 

ی
عموم

 
ق

مناط
 

 884 111 641 9481 1449 1449 9144 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

اخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

www.tehran.iri - تعداد 
4114 8119 14144 1116 8644 14998 146 

 81 148 141 141 94 116 119 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا حضور در برنامه هاي 

 سيما(

4 4 4 9 19 11 4 

 4 6441 141 444 189 998 4 مورد -افکارسنجي 

 419 199 16 168 164 111 81 مورد -و ايثارگران بازديد از خانواده شهدا

 941 144 44 194 91 141 964 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 4 4 4 1 4 4 4 مورد -برگزاري مراسم كلنگ زني 

 41 111 41 11 4 1 94 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 91 44 91 4 4 4 94 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 14 11491 41 11 4 1 91 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 41919 16946 41484 111444 48894 11119 84844 قطعه -تهيه عکس 

شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در 

 نفر -شهرداري 
1499 1191 611 1418 994 1416 964 

اري و ميکس و تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرد

 مورد -مونتاژ و تدوين( 
91 41 18 141 9991 49 149 

 1989 19694 1946 418 9941 9999 1884 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 4444 9961 1441 9119 481 1849 6119 عدد -تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آويز ساده 

رش و ...( به ساير رسانه اخبار منعکس شده )آكهي، گزا

 عدد -ها 
9144 1411 1446 9914 844 1111 614 

 81 191 141 118 189 199 119 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

اخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

www.tehran.ir - تعداد 
4944 194 6181 9968 6498 9114 111 

حضوري  هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و

خبرنگاران يا مسئولين معاونت جهت انعکاس در برنامه 

 هاي راديو

199 14 61 911 98 116 119 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در 

 معاونت براي توليد اخبار حوزه شهرسازي
4 4 44 1 1 94 49 

 41 114 49 14 91 16 14 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

ارسال كارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و 

sms- عدد 
191144 166884 188196 44191 81 11981 11944 

 49 16 4 19 4 9 11 عدد -نامگذاري معابر 

 116 149 944 9481 194 1449 116 عدد -تهيه بريده جرايد 

 61 141 14 94 96 49 48 مورد -بازديد از مساجد و مراكز مذهبي 

 9 84 1 64 4 4 4 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 119 96 1 44 194 19 941 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 11 118 4 194 119 116 144 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 611 611 4 1644 111 44 9114 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و كتاب 

 444 111 4 1 4 4 14 عدد -تيزر تهيه شده 

شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساجد 

 نفر -
1446 918 449 9994 144 9144 941 

 46 168 11 94 14 11 11 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 9141 91948 1499 9614 9998 1699 8161 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 94468 91691 6944 9446 1684 14991 19184 متراژ -نواع پالكارد پرچمي و آويز ساده تهيه و نصب ا

 -ارسال آگهي مزايده و مناقصه و فراخوان به جرايد 

 مورد
91 14 44 141 94 91 19 

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري 

 تعداد -روابط عمومي( 
9814 194 4 4919 8649 1649 111 
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 18141 149 91491 1988 941 944 911 1448 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جرايد 

اخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

www.tehran.iri - ادتعد 
1648 9449 99141 9994 4164 9999 19864 9416 

 144 168 144 166 89 91 96 146 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي 

تلويزيوني)فيلمبرداري در محل يا حضور در برنامه 

 هاي سيما(

19 4 8 11 4 19 1 18 

 411 811 4 4 1164   4 914 مورد -افکارسنجي 

 188 91 118 69 149 149 94 918 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 611 1444 191 61 89 11 49 44 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 1 4 4 1 14   4 4 مورد -برگزاري مراسم كلنگ زني 

 19 4 14 11 96 14 98 1844 عدد -پاسخ هاي ارسالي به پيام هاي مردمي 

 18 4 14 8 11 1 98 14 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 14 1 14 19 18 11 98 14 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 61149 44141 19141 94144 19444 96149 194444 96944 قطعه -تهيه عکس 

شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در 

 نفر -شهرداري 
449 964 419 1994 144 1194 149 1161 

تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و 

 مورد -مونتاژ و تدوين( 
111 99 418 4196 1 48 111 144 

 8949 1114 1644 991 6494 1691 1111 14841 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 6484 9146 464 1144 6914 4 1441 4 عدد -ز ساده تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آوي

اخبار منعکس شده )آكهي، گزارش و ...( به ساير 

 عدد -رسانه ها 
1199 449 981 1444 1911 94496 1449 11948 

 114 144 919 944 994 94 941 918 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

اخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

www.tehran.ir - تعداد 
1418 9419 8969 918 1998 4419 11991 9416 

هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و حضوري 

خبرنگاران يا مسئولين معاونت جهت انعکاس در 

 برنامه هاي راديو

19 14 99 66 4 144 14 19 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در 

 وزه شهرسازيمعاونت براي توليد اخبار ح
191 1 6 94 4 14 4 119 

 499 14 141 49 11 48 48 49 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

ارسال كارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا 

 عدد -smsو 
6994 14141 119491 169944 941194 14194 16191 99119 

 11 1 1 11 18 19 11 19 عدد -نامگذاري معابر 

 11991 149 94196 414 914 41 98 144 عدد -تهيه بريده جرايد 

 119 9 99 98 91 41 4 94 مورد -بازديد از مساجد و مراكز مذهبي 

 4 9 14 91 8 8 4 1 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 44 198 1411 91 18 14 11 1141 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 416 9 1191 94 186 19 14 989 مورد -نواره و كارگاه برگزاري همايش، جش

 4 94141 11944 19191 1194   4 1614 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و كتاب 

 1 1994 4 9 19 9 9 41 عدد -تيزر تهيه شده 

شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در 

 نفر -مساجد 
1419 196 111 11444 619 441 964 19414 

 119 11 19 41 91 18 6 99 مورد -ات عمومي شهردار با مردم در مساجد مالق

 6184 114 1191 1461 1119 1948 1681 44181 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 18469 9468 1111 9941 8199 18141 9841 4 متراژ -تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آويز ساده 

 -و فراخوان به جرايد ارسال آگهي مزايده و مناقصه 

 مورد
94 48 18 41 41 99 94 19 

توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري 

 تعداد -روابط عمومي( 
1418 9969 118 9448 11 4614 1918 18141 
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 4 148481 148161 4844 تعداد -عاونت در مطبوعات و جرايد انعکاس اخبار م

 19- 914146 419144 16114 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اينترانتي 

 9- 9888 4111 191 تعداد -اخبار انعکاس يافته در سما 

محل هماهنگي براي حضور مسئولين در برنامه هاي تلويزيوني)فيلمبرداري در 

 يا حضور در برنامه هاي سيما(
11 448 119 -16 

 14 19611 11694 648 مورد -افکارسنجي 

 11- 4891 1691 116 مورد -بازديد از خانواده شهدا و ايثارگران

 16- 1861 9448 141 مورد -برگزاري مراسم بازديد 

 11- 94 91 1 مورد -برگزاري مراسم كلنگ زني 

 4 1814 1496 191 عدد -به پيام هاي مردمي پاسخ هاي ارسالي 

 94- 661 1449 94 عدد -پاسخ هاي ارسالي به مطالب انتقادي 

 1441 11446 464 191 عدد -پيام هاي مردمي مندرج در رسانه ها 

 11 1944448 1161811 91141 قطعه -تهيه عکس 

 19- 11418 91944 1144 نفر -شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در شهرداري 

 61 11969 14149 1498 مورد -تهيه و مستندسازي فيلم )تصويربرداري و ميکس و مونتاژ و تدوين( 

 19- 991444 489449 14991 عدد -تهيه و نصب بنر واحد تبليغات و انتشارات 

 96- 919184 481181 14196 عدد -تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آويز ساده 

 14- 91444 141941 9966 عدد -اخبار منعکس شده )آكهي، گزارش و ...( به ساير رسانه ها 

 19- 1964 4111 164 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 19- 111441 119841 14464 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اينترنتي 

ضوري خبرنگاران يا مسئولين هماهنگي براي انجام مصاحبه هاي تلفني و ح

 معاونت جهت انعکاس در برنامه هاي راديو
114 1614 1499 9 

مصاحبه روابط عمومي با مسئولين و مديران ارشد در معاونت براي توليد اخبار 

 حوزه شهرسازي
44 1114 1441 -6 

 44- 9914 6444 144 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در شهرداري 

 16 1194849 1818489 149691 عدد -smsكارت دعوت، پيام تبريك، تشکر، تسليت، هدايا و ارسال 

 11- 969 461 14 عدد -نامگذاري معابر 

 91 46486 19198 9444 عدد -تهيه بريده جرايد 

 91- 1444 9191 84 مورد -بازديد از مساجد و مراكز مذهبي 

 18- 911 918 16 مورد -برگزاري مراسم افتتاحيه 

 19 1449 9814 191 مورد -نمايشگاه هاي فرهنگي 

 41 16491 11984 491 مورد -برگزاري همايش، جشنواره و كارگاه 

 44- 491441 1941194 14411 جلد -اهداي قرآن، ادعيه و كتاب 

 9 6141 6441 186 عدد -تيزر تهيه شده 

 9- 41411 41144 9944 نفر -د شركت كنندگان در مالقات عمومي شهردار در مساج

 1 1194 1489 44 مورد -مالقات عمومي شهردار با مردم در مساجد 

 11- 441141 419496 19414 عدد -چاپ انواع بنر و بيلبرد 

 94- 144469 461914 19448 متراژ -تهيه و نصب انواع پالكارد پرچمي و آويز ساده 

 91- 841 1914 41 مورد -وان به جرايد ارسال آگهي مزايده و مناقصه و فراخ

 14- 114646 111911 14948 تعداد -توليد اخبار و درج درساب پورتال معاونت )خبرگزاري روابط عمومي( 
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قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد -
49 4 4 48 89 4 194 

 11 8 4 11 11 18 64 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 994 4 144 44 94 69 1441 عدد -طرح  امالك در

 614 6 94 1186 4 4 14 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 4 1 114 19 14 4 4 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 14 14 191 11 11 68 141 عدد -هاي تشکيل يافته پرونده 

 9 1 464 4 4 4 4 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 9 1 18 1 6 9 9 عدد -توافق فروش متروكه 

 189941 4 44114 4 4 4 4 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 1148 941111644 916481 1919 11119 4961 444499 ميليون ريال -فروش متروكه 

 941499 11119118 116914 144941 1114994 944194 1196181 ميليون ريال -مبلغ خريد امالك واقع در طرح ها 

 941499 14144818 116914 144941 1411844 944194 1196181 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده غيرنقدي 

 4 941118414 4 4 116411 4 4 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده نقدي 

 819611 96489 9918 4119914 4 4 1464119 مترمربع -مساحت امالك واراضي در اختيار 

وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره 

 عدد -برداري( 
49 4 4 941 196 4 994 

 1611 964119 99118 4991 41414 9941814 11149 مترمربع -عرصه تملکي 

 941499 9194811 996444 144941 1411844 944194 1196181 ميليون ريال -هزينه تملك
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قابل واگذاري  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد -
499 4 4 4 4 116 4 

 19 11 9 18 11 9 9 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 4 694 4 19 11 4 1444 عدد -طرح  امالك در

 1841 1919 4 4 11 4 4 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 1 1 6 44 4 4 4 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 68 9 46 61 148 4 4 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 4 4 4 4 9 4 4 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 4 9 4 4 19 4 1 عدد -توافق فروش متروكه 

 4 4 4 6611 1149 4 4 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 4 91416 4 1141 4996 4411 164 ميليون ريال -فروش متروكه 

 111911 14146 4 144994 148444 4116 4 ميليون ريال-ها مبلغ خريد امالك واقع در طرح

 111911 14146 194119144484 419846 11444 1444 48811 ميليون ريال -غيرنقدي مبلغ كل توافق شده 

 4 4 4 4844 19189 1964 4 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده نقدي 

 161 9144984 4 4 1884 4 4 مترمربع -مساحت امالك واراضي در اختيار 

وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره 

 عدد -برداري( 
844 4 4 4 4 1949 1949 

 994 418 14919 1118 1691 14 4 مترمربع -عرصه تملکي 

 111911 141411 194119144484 94494144994 148444 4 4 ميليون ريال -هزينه تملك
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قابل  -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 عدد -واگذاري 
191 1681 6 4 4114 4 94 944 

 1 19 19 19 8 11 14 199 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 19 999 1 14 19 1 1 144 عدد -طرح  امالك در

 4 9994 4 1814 11 11 1114 1114 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 1 9 4 11 4 4 1 4 عدد -پرونده هاي مشاركتي بررسي 

 44 94 11 41 4 6 99 141 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 4 4 1 4 4 1 1 4 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 4 4 9 1 1 9 6 9 عدد -توافق فروش متروكه 

 4 4 1984944444 4 4 911 18448 4 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 4 4 919141444 194444 94 1411 986841 891461 ميليون ريال -متروكه فروش 

 -مبلغ خريد امالك واقع در طرح ها 

 ميليون ريال
416914 191444 4 111944 14844844146 4 111491 946464 

ميليون  -مبلغ كل توافق شده غيرنقدي 

 ريال
416914 49114 191496 999914 46448411449 4 16164 141464 

 4 66144 4 4969149999 1166 4 96111 4 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده نقدي 

 -مساحت امالك واراضي در اختيار 

 مترمربع
4 19118194 4444 14144 1144118144 4 449491 14641 

وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت 

 عدد -بهره برداري( 
4 1694 4 4 961 4 944 4 

 18144 1449 41 11111114 48499 81616 11816 11464 مترمربع -عرصه تملکي 

 946464 111491 4 14811994491 41464 191446 191444 416914 ميليون ريال -هزينه تملك
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 91- 4916 11888 914 عدد -بل واگذاري قا -منطقه   وضعيت اموال غير منقول

 69- 664 1496 94 عدد -اسناد انتقالي به شهرداري 

 99- 4448 14191 194 عدد -طرح  امالك در

 94- 14144 94991 814 عدد -امالك واراضي در اختيار 

 19- 644 899 94 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 44- 1494 4141 44 عدد -پرونده هاي تشکيل يافته 

 8191 441 9 91 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 64- 144 181 1 عدد -توافق فروش متروكه 

 6949969 1984149116 14449 96119941 ميليون ريال -فروش اضافه مساحت 

 111198 661846911 189484 94191194 ميليون ريال -فروش متروكه 

 66- 14841161944 149114446194 1914444841 ميليون ريال -رح ها مبلغ خريد امالك واقع در ط

 911 616119861998 149996141899 19464411196 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده غيرنقدي 

 81- 1144491619 18911499166 191441494 ميليون ريال -مبلغ كل توافق شده نقدي 

 4414 1168491144 94911686 14414111 مربعمتر -مساحت امالك واراضي در اختيار 

 11- 8644 11114 496 عدد -وضعيت اموال غير منقول منطقه)تحت بهره برداري( 

 81- 11964946 189166844 689144 مترمربع -عرصه تملکي 

 189 411461444149 144941819191 91111199984 ميليون ريال -هزينه تملك
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 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

امورحقوق
 

ق
مناط

 

تقديم لوايح حقوقي و كيفري و دفاعيات در پرونده هاي 

 عدد -مطروحه در دادگاه عمومي 
441 961 188 111 944 194 118 

ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و دادنامه پرسنل و 

 عدد -پيمانکاران شهرداري 
194 144 181 199 916 984 189 

 414 914 916 946 994 166 411 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

  احکام كلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي 
44 18 14 144 14 14 11 

 4 69 11 11 4 19 66 عدد -اجراي قرار كارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 14 49 91 49 94 119 99 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 4 91 161 14 4 99 19 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 199 911 119 194 994 199 144 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالك و 

 عدد -مستغالت منطقه 
69 91 149 6 116 69 18 

 48 181 168 464 119 111 119 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 4 4 4 4 1 11 1 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 4 116 169 149 468 19 18 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 641 918 4481 449 1841 9969 611 عدد -عالم به كليه واحدها پاسخ است

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرسازي 

 عدد -و... 
198 9969 1841 449 4481 916 144 

 1 48 4 4 4 4 4 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 4944 9994 6194 1916 1881 166 4111 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 44 11 619 4 44 181 96 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 161 414 914 4 4 944 991 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي 

 عدد -نظامي 
11 4 1 4 4 4 4 

 1 4 1 4 4 11 6 عدد -ت تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبا

 141 94 16 144 118 146 141 عدد -سد معبر نواحي   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 1181 116 441 191 188 964 619 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظيم اليحه دفاعيه 

 611 991 1161 1199 991 194 1184 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 94146419 146194 94 61148886 941 114144494 1491911194 مبالغ وصول چکهاي برگشتي ميليارد ريال

 146 81 194 94 148 181 914 عدد -اقامه دعوي كيفري در مراجع قضائي 
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شهردار
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امورحق
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تقديم لوايح حقوقي و كيفري و دفاعيات در پرونده هاي مطروحه در دادگاه 

 عدد -عمومي 
86 64 191 181 41 1 944 

ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و دادنامه پرسنل و پيمانکاران شهرداري 

 عدد -
19 144 4 16 11 1 48 

 994 1 19 884 118 141 44 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

 94 4 14 41 64 4 114 عدد -قضائي   احکام كلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماكن

 66 4 4 41 16 11 11 عدد -اجراي قرار كارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 199 4 1 41 49 98 14 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 11 1 4 4 19 4 11 عدد -ونده هاي مشاركتي بررسي پر

 68 4 14 89 191 118 61 عدد -بررسي قـراردادها 

 96 11 41 161 181 64 49 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالك و مستغالت منطقه 

 194 14 1 181 118 14 44 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 14 4 4 4 4 4 4 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 4 14 19 8 89 9 6 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 494 14 144 946 911 168 166 عدد -پاسخ استعالم به كليه واحدها 

 444 14 91 111 119 96 18 عدد -ازي و... پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرس

 4 9 4 18 4 11 14 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 1611 1911 1146 14944 141 1146 449 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 11 1 41 469 49 16 914 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 4 14 91 116 4 94 149 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

 4 4 4 4 4 19 4 عدد -تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي نظامي 

 14 14 4 9 4 4 49 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 18 1 16 84 98 14 119 عدد -سد معبر نواحي   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 111 8 19 991 144 46 699 عدد -ت دادگاه و تنظيم اليحه دفاعيه حضور در جلسا

 611 14 194 844 164 18 648 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 1194 6869144 14446419 94 9949 6441914 18 مبالغ وصول چکهاي برگشتي ميليارد ريال

 161 11 19 914 9 14 946 عدد -اقامه دعوي كيفري در مراجع قضائي 
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تقديم لوايح حقوقي و كيفري و دفاعيات در پرونده 

 عدد -هاي مطروحه در دادگاه عمومي 
144 144 41 144 164 149 914 114 

قضائي اخطاريه، احضاريه و دادنامه  ابالغ احکام

 عدد -پرسنل و پيمانکاران شهرداري 
944 61 66 181 941 144 118 411 

 646 191 491 411 194 89 116 914 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

غير مجاز تجاري با توجه  اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي   احکام كلي به
111 41 44 191 4 114 18 19 

اجراي قرار كارشناسي صادره از سوي مراجع 

 عدد -قضائي 
146 11 1 184 19 84 69 68 

 -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 عدد
199 11 4 196 8 991 11 16 

 199 99 4 4 4 4 4 499 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 161 111 989 144 444 61 44 649 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره 

 عدد -امالك و مستغالت منطقه 
611 44 48 914 41 449 64 111 

 -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 عدد
984 19 41 111 4 144 141 196 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 عدد -
194 1 4 199 4 4 14 18 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و 

 عدد -نوسازي 
168 9 11 181 91 144 94 48 

 1484 149 4998 118 491 44 199 149 عدد -پاسخ استعالم به كليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، 

 عدد -شهرسازي و... 
114 14 48 114 4 1999 61 848 

 141 1 4 1 499 1 4 9 عدد -سخ به نامه شهرداري هاي مناطق پا

 1941 1941 444 4114 494 164 1944 9111 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 44 119 444 41 994 19 48 84 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 194 119 664 919 114 4 41 969 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي 

 عدد -دادسراي نظامي 
4 4 4 4 4 4 1 114 

 91 9 14 1 194 4 14 119 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

سد معبر   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 عدد -نواحي 
141 68 46 141 4 949 18 11 

 -تنظيم اليحه دفاعيه  حضور در جلسات دادگاه و

 عدد
944 118 99 414 111 1416 191 144 

 -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 عدد
941 414 61 161 696 1494 999 189 

 14618149 11 91484118 1 1414 4914911 94 11441911 مبالغ وصول چکهاي برگشتي ميليارد ريال

 49 69 988 696 148 41 94 188 عدد -ئي اقامه دعوي كيفري در مراجع قضا



 حوزه معاونت هماهنگی و امورمناطق

 933                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               
 

 

 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
ی

امورحقوق
 

ق
مناط

 

تقديم لوايح حقوقي و كيفري و دفاعيات در پرونده هاي 

 عدد -مطروحه در دادگاه عمومي 
164 6481 1411 -11 

دنامه پرسنل و ابالغ احکام قضائي اخطاريه، احضاريه و دا

 عدد -پيمانکاران شهرداري 
188 4694 4949 -6 

 1- 6911 6988 911 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائي 

  احکام كلي غير مجاز تجاري با توجه به اجراي پلمپ اماكن

 عدد -قضائي 
68 1911 1118 -14 

 11- 1491 1991 48 عدد -اجراي قرار كارشناسي صادره از سوي مراجع قضائي 

 4 1646 1194 41 عدد -اقامه دعوي و مطالبه خسارات در مراجع قضائي 

 46- 884 1996 41 عدد -بررسي پرونده هاي مشاركتي 

 19- 4144 6961 149 عدد -بررسي قـراردادها 

بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واصله ازاداره امالك و 

 عدد -مستغالت منطقه 
148 1484 9149 -96 

 11- 9699 4141 161 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي حوزه شهرسازي 

 8- 811 1419 41 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي واحد امور اراضي 

 99- 1816 1811 98 عدد -بررسي و اظهار نظر پرونده هاي اداره درآمد و نوسازي 

 19 14414 16114 841 عدد -پاسخ استعالم به كليه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهري، درآمد، نوسازي، شهرسازي 

 عدد -و... 
496 19841 16189 16 

 149 444 168 94 عدد -پاسخ به نامه شهرداري هاي مناطق 

 14- 61949 91846 1919 عدد -پرونده قضائي در حال رسيدگي 

 11- 9916 9414 111 عدد -هاي قضائي   تشکيل پرونده

 9 4444 4118 144 عدد -تقاضاي حکم نمايندگي از مراجع قضائي 

تقديم دفاعيه پرونده هاي نظامي در حال رسيدگي دادسراي 

 عدد -نظامي 
14 194 119 -11 

 49- 199 1419 14 عدد -تنظيم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 11- 1419 1419 114 عدد -سد معبر نواحي   پلمپ  تنظيم شکوائيه و پيگيري فك

 1- 9196 9641 999 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظيم اليحه دفاعيه 

 1- 11918 19411 199 عدد -حضور در مراجع انتظامي جهت پيگيري شکايات 

 961 1499141444 148699891 61996494 مبالغ وصول چکهاي برگشتي ميليارد ريال

 11- 4484 1969 119 عدد -اقامه دعوي كيفري در مراجع قضائي 
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 -تنظيم صورتجلسات كميسيون مناقصات 

 مورد
118 144 81 4 111 111 118 

 49 119 148 4 41 91 494 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 114 111 166 4 94 149 168 مورد -مناقصه تنظيم وچاپ آگهي 

 118 111 196 4 84 144 111 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 444198884141 148999449144 11411419999 4 148694 1681911919464 989694914 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 94 98 18 4 11 16 91 مورد -مناقصات تجديد شده 

 64 164 19 4 14 84 4 مورد -به تا مين اجتماعي معرفي 

 

 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 -تنظيم صورتجلسات كميسيون مناقصات  

 مورد
18 61   46 114 14 98 

 114 49 149 114   44 44 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 14 16 181 19   94 14 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 99 94 111 14 144 61 61 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 1611441 491944 14118441941 18919114141 846949 144414 984614 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 14 11 48 14   19 19 مورد -مناقصات تجديد شده 

 114 44 88 114   4 61 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
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حوزه
 

شهردار
- 

ت
ادارا

 
امور
 

ی
قراردادها

 
ق

مناط
 -تنظيم صورتجلسات كميسيون مناقصات  

 مورد
119 91 94 119 141 114 64 49 

 146 44 111 141 191 119 48 89 عدد -تنظيم متن قرارداد 

 11 16 119 191 199 81 84 141 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 44 14 114 141 119 94 99 194 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 911491 149994 611116494444 814848 1444494 641849 119844 461 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 14 14 94 99 94 19 14 91 مورد -ات تجديد شده مناقص

 144 4 118 141 194 119 48 99 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
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ی
قراردادها

 
ق

مناط
 

 14- 1411 1919 89 مورد -تنظيم صورتجلسات كميسيون مناقصات 

 88- 1914 444194 194 عدد -تن قرارداد تنظيم م

 11- 1841 1149 81 مورد -تنظيم وچاپ آگهي مناقصه 

 18- 1444 1961 89 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 14 9949998614114 1116961161991 119199614494 ميليون ريال -حجم قراردادهاي منعقده 

 16- 118 411 14 مورد -مناقصات تجديد شده 

 19- 1694 1441 94 مورد -معرفي به تا مين اجتماعي 
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 49حجم فعالیت های انجام شده حوزه فنی و عمران در سال 
 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت
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 و 
ی

فلز
 

سواره
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 4 114 4 4 4 4 1416 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 4 4 4 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 141 19 4 1 444 14 448 مترمکعب -بتن ريزي 

 61 4 14 14 641 894 41 مترمکعب -تخريب 

 4 89 4 4 1919 1411 1184 كيلوگرم -ترميم نرده 

 981 494 4444 1 9949 9944 114 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 81 14 4 4 141 914 49 ترمکعبم -تهيه وپخش بتن مگر 

 4 11 4 4 64 4 4 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 4 11 4 4 694 419 144 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 4 99 4 4 494 99 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 
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 4 118 4191 4 4 4 144114 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 4 119 148 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 114 61 494 4 4 4 9149 مترمکعب -بتن ريزي 

 149 149 914 4 4 4 1411 مترمکعب -تخريب 

 19191 9491 9144 4 4 4 14 كيلوگرم -ترميم نرده 

 194 941 4114 4 4 4 1199 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 19 141 486 4 4 4 646 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 مترمکعب
919 4 4 4 491 94 4 

 1446 16 4 4 14 4 14 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 -ضخامت  11cmكمتر از  ديوارچيني با

 مترمربع
1446 4 4 4 1164 114 4 
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ی
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 9111 4144 4 4 4 4 4 4 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 111 18 4 11 4 4 4 4 عبمترمک -اجراي فنداسيون 

 1149 499 1119 64 48 914 4 4 مترمکعب -بتن ريزي 

 1488 964 4168 11 991 194 199 4 مترمکعب -تخريب 

 4 1464 164 11 1691 4 914 4 كيلوگرم -ترميم نرده 

 1644 9444 11414 11 9489 1444 4 4 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 419 411 144 114 44 4 4 4 کعبمترم -تهيه وپخش بتن مگر 

 611 19 1 4 4 4 4 4 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 1689 9114 1164 4 461 4 14 4 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 1816 119 4 4 4 4 111 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 
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 94- 161181 989684 11941 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 91- 481 9191 11 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 64- 19481 94991 614 مترمکعب -بتن ريزي 

 49- 14619 11191 661 مترمکعب -تخريب 

 141 11814 18149 1441 كيلوگرم -ترميم نرده 

 96- 96811 191491 9811 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 61- 9481 14414 149 مترمکعب -تهيه وپخش بتن مگر 

 94- 1199 4888 41 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 14- 14944 11464 444 متر -تهيه و نصب گاردريل 

 19 14448 9191 411 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 
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 7منطقه  6منطقه  3منطقه  9منطقه  1منطقه  3منطقه  3منطقه  فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 44681 84491 4811186 164194 144491 141148 991119 مترمربع -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 19449 111991 99491 9144 484144 18664 16496 تن -ي آسفالت اساس

 1414 16491 848144 144919 14164 11194 16119 تن -آسفالت لکه گيري 

 111 61996 14949 19144 19889 4944 14169 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 144161 144916 488414 44494 119464 114464 99919 مترمربع -آسفالت اساسي 

 9419 18664 66111 64418 19184 11414 14889 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 14116 114498 111149 111446 48191 166441 194684 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 9914 14468 19118 41981 116119 14441 11184 تن -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 4 444 4 4 4 1111 4 تن -آسفالت پليمري 

 4 9416 4 4 4 44988 4 مترمربع -آسفالت پليمري 

 

 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 49148 44844 99191 84616 19949 164194 91144 مترمربع -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 4894 1918 1444 1844 111964 1416 11486 تن -آسفالت اساسي 

 6994 1616 6864 6616 114619 11619 4141 تن -آسفالت لکه گيري 

 6649 1944 9844 1499 61948 1114 1668 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 14194 16146 49469 14944 148948 14114 14414 مترمربع -آسفالت اساسي 

 6848 1194 94444 11991 9614 6441 11991 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 94666 11996 14444 64944 116449 69141 19411 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 19691 14494 14694 14999 14488 19484 14198 تن -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 4 4 4 4 4 4 4 تن -آسفالت پليمري 

 4 4 4 4 4 4 4 مترمربع -آسفالت پليمري 

 
 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 مترمربع
918996 11141 99614 4 141411 114961 411694 91919 

 9111 14811 14686 9418 19691 6144 9811 6449 تن -آسفالت اساسي 

 4861 14149 11641 9184 99644 1141 1114 8449 تن -آسفالت لکه گيري 

 6949 1444 1499 9919 1191 1446 1498 441 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 14494 88944 411841 66964 99169 19468 94949 19891 مترمربع -آسفالت اساسي 

 46449 11414 4114 16199 14944 6818 11464 4144 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 18411 99181 141994 11496 116114 91119 99611 61444 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 8414 91114 16189 14994 4 1961 14891 46444 تن -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 4 4 4 4 4 4 4 4 تن -آسفالت پليمري 

 4 4 4 4 4 4 4 4 مترمربع -آسفالت پليمري 

 

 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ت

آسفال
 

خیابانها،
 

بزرگراهها
 و 

ی
پلها

 
سواره
 

رو
 

 -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 مترمربع
969499 1914168 9484918 11 

 111 1968191 141441 61199 تن -آسفالت اساسي 

 114 1449948 411449 61991 تن -آسفالت لکه گيري 

 116 166991 119694 11191 تن -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 11- 1189841 1894118 119191 مترمربع -آسفالت اساسي 

 14- 414144 619114 14448 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاري 

 9- 1811191 1499199 94999 مترمربع -آسفالت لکه گيري 

 18- 646468 1441114 14148 تن -آسفالت روسازي و تراش و روكش 

 489 1611 611 111 تن -آسفالت پليمري 

 1119 44611 9964 1419 مترمربع -آسفالت پليمري 
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 7منطقه 6قهمنط 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
ث

احدا
 و 

ت
مرم

 
ی

عمران
 

بوستانها
 

 14 114 941 4 1614 4 9414 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 94 4 11 4 19 611 1614 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 14 44 4 4 4 111 111 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 4 4 4 4 991 141 14 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 146 14 4 4 114 989 4 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 4 4 4 4 4 1164 4 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 146 11141 4144 118 14489 4419 6441 مترمربع -احداث معابر 

 9 144 4 4 48 46 41 عدد -بازسازي دريچه 

 4 1144 4 4 96 141 4 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 4 94 4 4 91 6 4 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 119 1199 141 111 46916 1494 1481 مترمکعب -بتن ريزي 

 1144 1144 4 4 96 941 64 مترمربع -تاسيسات برقي 

 944 1144 4 4 96 941 4 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4 91 4 4 1 4 4 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 94 4984 11911 99 9169 186 1141 مترمکعب -تخريب 

 14 1449 14 4 441 441 111 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 4 111 4 4 6 4 4 عدد -بازسازي آبخوري 

 69 9444 41 4 4 464 4 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 4 1691 19 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 4 1444 4 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 4 144 4 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 144 944 4 4 941 4 841 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 1941 19889 19149 119 4119 9611 1664 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 696 4444 1449 11 1911 1444 8814 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 619 4644 1911 4 14 41916 18914 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 91 41 11 4 44 696 4 مترمکعب -فونداسيون 

 94 1491 414 169 14114 994 1181 مترمربع -قالب بندي 

 4 4 469 4 4 118 4 مترمربع -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1144 4994 4419 4 1164 18844 4846 مترمربع -محوطه سازي 

 466 611 111 19 1411 1961 414 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 141 194 44 4 14 4 4 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 186 4 4 4 14 9141 114 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 149 114 4 4 14 44 4 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 11481 94 9491 4 14 484 4 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 9814 4 144 4 4 81 4 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 999 614 944 4 4 944 4 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 89 184 41 4 14 161 944 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 919 484 144 4 14 1111 491 مترمربع -ي ) كفسازي( نازك كار

 4 4 4 4 4 14 1414 مترمکعب -كف تراشي 

 4 449 984 4 984 144 1149 مترمربع -كف سازي )نهر( 

 4 94 6 4 14 4 4 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 4 4 1 4 4 4 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 844 1111 14 149 1461 1499 1194 مترطول -اتربرش آسفالت با ك

 1 466 19 4 119 1811 14 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه  8منطقه  فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
ث

احدا
 و 

ت
مرم

 
ی

عمران
 

بوستانها
 

 4 4 999 4 4 4 4 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 94 4 941 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 4 4 1 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 4 4 4 4 4 4 114 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 64 18 4 4 4 4 4 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 4 4 14 4 4 4 4 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 1684 196 1416 4 4 4 1149 مربعمتر -احداث معابر 

 84 19 18 91 4 4 941 عدد -بازسازي دريچه 

 11 4 114 91 4 4 4 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 4 14 41 19 4 4 4 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 816 198 141 196 164 4 4961 مترمکعب -بتن ريزي 

 11 4 144 164 4 4 6668 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4 4 4 141 4 4 9994 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1 4 4 4 4 4 14 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 1441 44 414 161 144 9 14441 مترمکعب -تخريب 

 194 19 69 4 4 4 94 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 4 19 41 4 4 4 4 عدد -بازسازي آبخوري 

 14 111 11 4 4 4 4 مترمربع -و ترميم آبنما  بازسازي

 11 4 84 44 4 4 4 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 1 4 4 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 4 94 141 161 4 11 191 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 41 49 911 4 4 4 4 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 14194 169 1114 44 414 4 1169 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 1441 9 1141 11 14 4 11149 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 1494 4 694 9 144 4 14994 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 9 4 88 4 4 4 11 مترمکعب -فونداسيون 

 944 94 4 4 144 4 14416 مترمربع -قالب بندي 

 914 4 144 4 4 4 111 مترمربع -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 1164 411 1119 4 144 4 114 مترمربع -محوطه سازي 

 1149 4 491 4 144 4 1166 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 4 4 4 4 4 4 4144 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 114 4 694 4 114 4 14119 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 4 4 4 4 4 4 1864 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 4 4 149 444 4 4 14 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 4 4 11 4 4 4 14844 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 4 4 694 4 114 4 4184 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 4 4 944 4 4 4 819 مترمربع - نازك كاري ) كاشي كاري (

 4 4 411 4 4 4 1144 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 66 19 144 4 4 9 46 مترمکعب -كف تراشي 

 49 118 4 4 4 4 1914 مترمربع -كف سازي )نهر( 

 4 4 9 4 4 4 4 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 4 1 4 4 4 4 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 164 91 194 4 114 4 94916 مترطول -برش آسفالت با كاتر

 141 99 41 4 4 4 4 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
ث

احدا
 و 

ت
مرم

 
ی

عمران
 

بوستانها
 

 4 4 4 999 4 4 4 4 مترطول -برساني اجراي شبکه آ

 1164 94 4 941 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 4 4 4 1 4 4 4 4 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 11 4 4 4 4 4 4 114 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 4 64 18 4 4 4 4 4 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 1461 4 4 14 4 4 4 4 ولمترط -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 1914 1684 196 1416 4 4 4 1149 مترمربع -احداث معابر 

 419 84 19 18 91 4 4 941 عدد -بازسازي دريچه 

 14 11 4 114 91 4 4 4 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 14 4 14 41 19 4 4 4 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 14198 816 198 141 196 164 4 4961 مترمکعب -بتن ريزي 

 1148 11 4 144 164 4 4 6668 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4 4 4 4 141 4 4 9994 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 4 1 4 4 4 4 4 14 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 1164 1441 44 414 161 144 9 14441 مترمکعب -تخريب 

 114 194 19 69 4 4 4 94 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 4 4 19 41 4 4 4 4 عدد -بازسازي آبخوري 

 44 14 111 11 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع
4 4 4 44 84 4 11 14 

 4 1 4 4 4 4 4 4 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 1941 4 94 141 161 4 11 191 مترمربع -سرويس بهداشتي بازسازي 

 4 41 49 911 4 4 4 4 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 4644 4644 96441 6999 1914 9411 1991 1819 مترمربع -تسطيح و رگالژ 

 1614 884 9844 9114 118 861 919 64 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 18991 1191 11111 14481 191 9114 1614 411 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 449 11 1 99 4 4 149 4 مترمکعب -فونداسيون 

 1444 969 6111 149 61 1 1648 144 مترمربع -قالب بندي 

 -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 مترمربع
4 414 4 4 4 4 4 849 

 4814 416 19441 19144 144 4 9816 489 مترمربع -محوطه سازي 

 1949 848 8941 414 194 194 1614 41 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 1149 694 4 114 4 4 1864 64 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 1941 94 4 196 4 4 114 114 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 4 11 4 149 4 64 1984 4 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 -زك كاري )نصب در و پنجره فلزي( نا

 كيلوگرم
969 9914 114 4 14 4 1148 1444 

 1144 144 4 196 4 4 1489 4 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 418 4 4 144 4 4 991 114 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 1494 148 4 144 4 19 1984 94 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 644 911 4 184 4 4 1141 64 مترمربع -ري ) كفسازي( نازك كا

 1441 4 4 4144 4 4 6 4 مترمکعب -كف تراشي 

 941 949 169 184 4 114 1 4 مترمربع -كف سازي )نهر( 

 -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 مترمربع
4 4 4 4 19 4 11 1119 

 4 4 4 4 4 4 4 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 4161 11914 14111 114 999 144 4149 41 مترطول -ش آسفالت با كاتربر

 199 418 194 4 4 4 191 1 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 
ن

وعمرا
 -

 
ث

احدا
 و 

ت
مرم

 
ی

عمران
 

بوستانها
 

 69- 9888 19119 448 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 11- 4691 8189 119 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 84- 194 8944 14 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 98- 9414 19196 198 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 49- 1118 11991 111 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 14- 1941 11199 141 مترطول -احداث مسير ويژه دوچرخه 

 61- 84914 149649 4194 مترمربع -ث معابر احدا

 69- 1491 4614 48 عدد -بازسازي دريچه 

 18- 1944 4416 118 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 81- 911 6689 11 عدد -بازسازي و تعميرات تجهيزات 

 1- 99169 89464 4416 مترمکعب -بتن ريزي 

 146 96141 14948 1661 مترمربع -تاسيسات برقي 

 4- 4414 9494 911 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 14- 11 141 1 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 91- 19841 91918 1419 مترمکعب -تخريب 

 99- 4411 14918 194 مترمربع -احداث و ترميم رمپ 

 94- 114 1911 11 عدد -بازسازي آبخوري 

 91- 1914 9414 166 مترمربع -ا بازسازي و ترميم آبنم

 19- 1461 1118 111 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 49- 1111 8849 141 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 44- 9119 1441 144 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 16- 1491 1499 111 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 19- 111111 964449 6811 مترمربع -و رگالژ  تسطيح

 41- 49446 168918 1144 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 41- 161849 114441 4441 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 91- 1494 14491 81 مترمکعب -فونداسيون 

 16- 11984 41114 1991 مترمربع -قالب بندي 

 91- 9949 14491 119 مترمربع -ه نابينايان كف سازي با موزائيك ويژ

 18- 94144 114894 9994 مترمربع -محوطه سازي 

 64- 11911 41414 1119 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 11 9891 4941 446 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 19- 14411 19449 941 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 11- 4449 9411 191 مترمربع -( نازك كاري )سقف كاذب

 111 14166 11446 1149 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 11- 69648 41444 1981 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 9- 8811 14144 411 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 96- 6644 14481 949 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 49- 8441 16119 418 مترمربع -زك كاري ) كفسازي( نا

 11- 4816 14111 961 مترمکعب -كف تراشي 

 16- 9169 8949 946 مترمربع -كف سازي )نهر( 

 48- 1948 1199 64 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 144- 9 941 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 49- 44941 199189 9114 رطولمت -برش آسفالت با كاتر

 96- 4941 4114 119 مترمربع -احداث و ترميم معابر معلولين 
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 146119 194644 114414 111444 1481841 441 491641 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 11914 881 116 1411 14641 148 1169 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 11 144 644 64 4 4 4 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 11 144 114 4 644 114 1984 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 644 999 111 119 144 141 461 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 114 1616 114 4 161444 91 191 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 8914 9116 1196 1894 16141 149 914994 مترمکعب -بتن ريزي 

 9998 9641 1941 16114 11986 14119 1411 مترمربع -تاسيسات برقي 

 1944 9166 4419 1144 6911 1149 969 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1114 1418 86 144 9448 99 1199 مترمکعب -تخريب 

 8 944 191 4 94444 4 114 مترمکعب -تخليه آب 

 414 81 169 144 1491 4 1161 مترمربع -ترميم كف سازي 

 111 111 1144 444 4 144 864 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 949 61 119 4 19489 191 944 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 4 1119 144 649 141 9191 4944 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 4 4 84 4 1181 4 4 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 1414 941 619 191 641 44 1841 مترمکعب -حفرچاه 

 1949 411 991 1911 19144 16 9149 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 144 4 444 419 11194 4 1949 مترمربع -ازي )خشکه چيني(روس

 649 4 449 14 199 461 9611 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 4144 91 1449 1649 1114 14 9611 مترمربع -زيرسازي 

 141 944 64 4 919 4 4 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 4118 11 91994 11444 4444 194 1414 مترمربع -سفت كاري )اسکلت فلزي( 

 11944 149 9441 149 19149 4 9961 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 1618 1149 9444 199 16184 84 19819 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 14661 9999 1191 11669 114991 414 114641 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 18616 414461 84994 19919 988411 644 64916 كيلوگرم -.... (عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و .

 1444 811 111 1941 14191 4 4911 مترمکعب -فونداسيون 

 11996 6441 1111 1661 46146 4 1441 مترمربع -قالب بندي 

 19 1984 114 1414 1441 4 4 مترمربع -كف سازي با كف پوش معمولي 

 4 14 4 444 144 4 4 مترمربع -نابينايان كف سازي با موزائيك ويژه 

 1669 1199 464 6191 9114 1144 9491 متر -لوله گذاري 

 449 164 944 194 1644 4 1146 مترمربع -محوطه سازي 

 1616 961 1144 191 96149 44 161 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 181 144 1899 114 14 91 114 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 919 4 4 94 94 4 4 نفر ساعت -عه و طراحي مطال

 4114 1414 1919 1119 14684 494 481 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 9694 4498 4169 1918 1481 9114 1144 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 1141 1111 9969 1191 1141 1914 194 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 119 1114 9481 19491 4649 414 194 كيلوگرم -)نصب در و پنجره فلزي( نازك كاري 

 1446 9181 11814 1199 14941 1819 6144 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 1196 8191 9111 814 1841 1919 1114 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 1414 1191 1946 691 9141 1481 1641 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 1999 1944 4169 1661 41811 644 1496 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 1181 11 966 84 1 4 941 مترمکعب -كف تراشي 

 119 461 618 64 1911 11 141 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 4149 4469 9644 4964 1899 1414 848 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 1 4 9 11 1181 11 14 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 1841919 1816491 419144 644411 4111691 4444 164944 كيلوگرم -آهن آالت مصرفي 

               احداث ديوار حائل -ابنيه 

احداث ساختمان هاي  -ابنيه 

 فرهنگي،ورزشي،اداري،آموزشي
              

               احداث كانال بتني جمع آوري آبهاي سطحي -ابنيه 
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 11144 1411 6444 9444 4 116149 991611 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 1 111 1114 49 4 418 11 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 4 4 4 4 4 4 114 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 4 4 94 414 4 161 4 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 994 4 44 91 4 4 91 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 4 66 1444 411 4 4 144 مترمربع -سيسات بازسازي و تعميرات تا

 414 919 1499 941 11 641 8481 مترمکعب -بتن ريزي 

 6464 4 446 1169 644 1418 14496 مترمربع -تاسيسات برقي 

 6144 4 991 1144 4 4648 6994 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 199 984 989 194 149 44 4111 مترمکعب -تخريب 

 4 149 144 4 14 11 4 مترمکعب - تخليه آب

 11 144 1969 144 144 184 1994 مترمربع -ترميم كف سازي 

 114 944 1948 1184 114 144 14419 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 4 64 988 464 4 81 494 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 99 199 944 14 4 49 19419 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 4 4 4 4 4 4 4 دستگاه -هيه وسايل آموزشي ت

 14 4 4 94 4 111 919 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 مترمکعب
491 911 4 4 969 14 111 

 114 144 4 4 4 4 1996 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 644 146 4 4 144 1481 1611 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 614 194 4414 191 144 699 11499 مترمربع -سازي زير

 4 144 1114 94 4 144 144 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 9444 191 4 4 4 11 9891 مترمربع -سفت كاري )اسکلت فلزي( 

 19 44 611 4 4 41 1144 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 44 4 999 14 149 144 19914 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 4 4 999 9 4 9419 19644 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 كيلوگرم
4 4 4 4 114 4 1414 

 141 146 4 4 4 181 11 مترمکعب -فونداسيون 

 944 4 14 4 4 841 19141 مترمربع -قالب بندي 

 114 4 919 114 4 961 1119 ربعمترم -كف سازي با كف پوش معمولي 

 44 4 14 111 4 4 841 مترمربع -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 9911 81 118 61 4 41 4188 متر -لوله گذاري 

 911 119 194 649 4 446 4 مترمربع -محوطه سازي 

 69 4 114 61 4 144 1164 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 169 116 486 944 114 94 6149 عمترمرب -مرمت پوشش بام 

 181 91 4 4 4 4 4 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 1961 4 114 1114 4 444 4814 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 4611 611 484 141 194 4199 19184 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 9611 4 4 941 444 9414 6696 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 1498 4 4 1149 844 4644 99 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 4944 111 4446 1191 1144 1944 41694 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 6414 4 881 199 4 449 6661 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 1919 141 998 844 4 1941 1111 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 9119 4 148 1411 4 841 1414 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 14 4 14 1 4 4 114 مترمکعب -كف تراشي 

 414 4 49 89 4 481 14 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 9491 94 1941 99 114 669 14919 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 999 4 4 9 4 11 1 دستگاه -صب سيستم برودتي و حرارتي تهيه و ن

 49114 1999 116164 114 844 91614 419464 كيلوگرم -آهن آالت مصرفي 

               احداث ديوار حائل -ابنيه 

احداث ساختمان هاي  -ابنيه 

 فرهنگي،ورزشي،اداري،آموزشي
              

آوري آبهاي  احداث كانال بتني جمع -ابنيه 

 سطحي
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 44186 8419 449614 196944 181946 1144 1491 9444 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 4 114 449 414 194 6 41 141 مترمکعب -اجراي فنداسيون 

 491 4 4 4 94 4 4 1 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 4 41 984 4 41 4 44 116 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 4 94 4 9 14 4 4 49 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 4 1491 1644 18 184 4 4 4 ترمربعم -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 1911 618 9411 1999 1444 4 41 144 مترمکعب -بتن ريزي 

 11644 14466 6114 1164 1941 4 111 1491 مترمربع -تاسيسات برقي 

 14964 8141 9684 1944 1111 4 989 619 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 1694 444 4419 414 1118 441 199 184 مترمکعب -تخريب 

 14 148 4 4 111 4 4 91 مترمکعب -تخليه آب 

 14 1144 4114 11 146 4 649 14 مترمربع -ترميم كف سازي 

 4 1994 1111 191 4189 4 114 694 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 14 496 184 16 491 4 84 4 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 64 946 1149 4 864 1184 44 11 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 4 4 4 4 919 4 4 1 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 4 416 1148 94 949 4 949 911 مترمکعب -حفرچاه 

 4 148 1111 911 111 4 161 446 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 14 844 9614 4 414 4 46 944 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 4 1491 614 911 444 4 191 184 مترمربع -)موزائيك ( روسازي 

 4 1411 8414 146 964 4 1419 1948 مترمربع -زيرسازي 

 1144 191 1414 1944 811 4 4 4 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 4 1114 884 4 8911 4 19 164 مترمربع -سفت كاري )اسکلت فلزي( 

 4 498 9964 1194 1846 4 69 489 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 414 1919 9461 1149 1419 194 966 611 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 14 1811 9161 14914 1946 1144 914 491 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 14444 44444 111144 4 1499 4 1144 4 كيلوگرم -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 4 189 141 4 1414 4 41 61 مترمکعب -يون فونداس

 4 964 4941 1914 9914 144 144 141 مترمربع -قالب بندي 

 449 1194 14 91 4 11 94 96 مترمربع -كف سازي با كف پوش معمولي 

 4 4 144 444 4 4 4 4 مترمربع -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 4 4444 4661 1414 1899 4 1111 4 متر -لوله گذاري 

 144 4914 4911 444 444 114 14 144 مترمربع -محوطه سازي 

 144 1191 4949 949 1449 111 91 11 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 4 844 141 144 1414 4 146 194 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 4 964 4 4 494 4 4 4 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 4 9811 1166 1119 491 4 616 419 مترمربع - نازك كاري )ايزوالسيون(

 4846 9811 1984 9949 1148 141 1449 891 مترمربع -نازك كاري ) ديوارها( 

 4 1119 1841 4441 1494 4 11 414 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 614 4944 18114 4414 1186 4 1144 9444 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 4 91494 18444 14114 4199 9444 1184 4 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 4994 4611 1811 1944 1448 114 964 884 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 4 1911 1944 9414 1144 4 111 411 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 844 9111 1984 1444 144 64 944 816 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 491 114 911 4 11 4 8 4 مترمکعب -كف تراشي 

 194 119 814 194 444 4 98 4 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 6964 1481 699 1611 1464 61 1444 481 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 4 9 144 11 16 4 4 96 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 1861 84144 194844 41114 114489 4 4181 11986 كيلوگرم -آهن آالت مصرفي 

                 احداث ديوار حائل -ابنيه 

احداث ساختمان هاي  -ابنيه 

 فرهنگي،ورزشي،اداري،آموزشي
                

                 احداث كانال بتني جمع آوري آبهاي سطحي -ابنيه 

                 بازسازي ساختمان هاي اداري سطح منطقه -ابنيه 
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 4 4149961 4494461 196198 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 41 19141 94419 1661 مترمکعب -راي فنداسيون اج

 89- 1441 44449 66 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 94- 1444 19994 118 مترمربع -احداث ساختمان )اداري، نگهباني( 

 96- 1914 18494 119 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 6491 141488 9414 11844 مترمربع -بازسازي و تعميرات تاسيسات 

 146 446461 61811 19498 مترمکعب -بتن ريزي 

 4- 114494 111418 1196 مترمربع -تاسيسات برقي 

 18- 99441 141419 9449 مترمربع -تاسيسات مکانيکي 

 16- 94141 14496 1684 مترمکعب -تخريب 

 81- 96498 441114 1644 مترمکعب -تخليه آب 

 14 18991 14461 844 مترمربع -ترميم كف سازي 

 99 19111 11488 1194 مترمربع -ترميم پوشش بام 

 444 91191 6149 1448 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 16- 94146 68114 1984 مترطول -تهيه و نصب جدول 

 194 1688 498 44 دستگاه -تهيه وسايل آموزشي 

 14- 14649 14484 491 مترمکعب -حفرچاه 

 11- 91416 44191 1614 مترمکعب -ضخامت  11cmيواركشي با بيش از د

 94- 16991 41891 1111 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 14- 19448 19916 616 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 18- 89914 119846 4161 مترمربع -زيرسازي 

 98- 8914 11866 446 مترمربع -سفت كاري )اسکلت بتني ( 

 91 81411 41889 4918 مترمربع -سفت كاري )اسکلت فلزي( 

 44 14961 96898 1441 مترمربع -سفت كاري )سقف ( 

 44- 49418 149996 9161 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 6- 948911 944184 11841 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 11 1448884 1918444 84141 رمكيلوگ -عمليات فلزي )سوله،سقف فضائي و ..... (

 114 19691 19641 1944 مترمکعب -فونداسيون 

 16 194884 144191 6196 مترمربع -قالب بندي 

 41- 8199 91619 411 مترمربع -كف سازي با كف پوش معمولي 

 44- 1146 8994 89 مترمربع -كف سازي با موزائيك ويژه نابينايان 

 14- 41141 61114 1444 متر -لوله گذاري 

 91- 19444 91616 1444 مترمربع -محوطه سازي 

 69 141841 69444 4691 مترمکعب -مخلوط ريزي 

 19- 11441 14999 691 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 41- 1414 9916 89 نفر ساعت -مطالعه و طراحي 

 1- 11141 11441 1914 مترمربع -نازك كاري )ايزوالسيون( 

 11- 91844 114499 9841 مترمربع -زك كاري ) ديوارها( نا

 4 46141 46411 1486 مترمربع -نازك كاري )سقف كاذب( 

 49- 99199 118841 9448 كيلوگرم -نازك كاري )نصب در و پنجره فلزي( 

 16- 191991 141141 9919 مترمربع -نازك كاري )نقاشي( 

 1 14119 14498 1448 مترمربع -نازك كاري )نماكاري ( 

 14 96441 91611 1644 مترمربع -نازك كاري ) كاشي كاري ( 

 99 41411 11488 9944 مترمربع -نازك كاري ) كفسازي( 

 14 4411 9144 194 مترمکعب -كف تراشي 

 18- 6196 16144 188 مترمربع -نازك كاري )نصب در و پنجره چوبي( 

 91 16914 49114 1194 مترمربع -خامت ض 11cmديوارچيني با كمتر از 

 69 1411 1111 89 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 64 11948111 4149144 198861 كيلوگرم -آهن آالت مصرفي 

 144-     4 احداث ديوار حائل -ابنيه 

 144-     4 احداث ساختمان هاي فرهنگي،ورزشي،اداري،آموزشي -ابنيه 

 144-     4 احداث كانال بتني جمع آوري آبهاي سطحي -نيه اب

 144-     4 بازسازي ساختمان هاي اداري سطح منطقه -ابنيه 
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 49حجم فعالیت های انجام شده حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری در سال 

 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه برنامه ری
ی و توسعه شهر

ز
 ی

- 
ق 

ت مناط
العا

ی اط
ن آور

ت ف
ادارا

- 
آمار

 

 184 191 161 114 161 98 98 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

 -جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 مورد
984 116 144 116 119 644 116 

 168 111 111 119 14 16 11 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
14 6 61 41 1 169 14 

 141 1116 49 91 119 14 11 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 6 84 9 9 44 119 84 نفر -ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مركز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
1 4 16 4 4 141 8 

 498 164 86 64 184 4 19 مورد -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 -آموزش به كاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري 

 نفر
9 14 14 11 11 199 9 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت آمار و اطالعات 

 ساعت -شهرداري 
14 61 944 994 194 1694 49 

ساختن گزارشات جديددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده 

 مورد -كاربران منطقه 
16 14 116 14 114 48 91 

آمار تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با كارگروه 

 مورد-واطالعات 
4 8 19 9 1 11 4 

 164 419 144 91 194 14 119 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 114 114 191 48 141 116 169 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 4 41 9 11 99 11 9441 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج 

 مورد -در پرتال خبري 
9118 4 114 11 9 19 4 

 91 94 14 18 91 9 16 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي و ... 

 148 914 118 14 141 11 11 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه 8نطقهم فعالیت
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آمار

 

 16 4 99 641 114 41 198 عدد -تهيه و ارسال گزارشات ادواري به مراجع ذي ربط 

جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 دمور -
941 919 114 191 99 114 14 

 19 99 11 191 11 149 144 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
11 19 18 191 1 9 64 

 11 114 11 184 19 184 919 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 14 4 99 91  144 99 نفر -ائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامهار

ارائه اطالعات منطقه به مركز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
44 98  114 4 4 14 

 -تهيه نمودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 مورد
166 98 48 11 91 11 6 

 -به كاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري  آموزش

 نفر
19 18 19 8 48 48 98 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت آمار و اطالعات 

 ساعت -شهرداري 
18 414 9 1111 98 914 161 

ساختن گزارشات جديددرسامانه آمار واطالعات جهت 

 مورد -استفاده كاربران منطقه 
89 18 18 464 98 94 1 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با كارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
1 94 11 118 6 1 4 

 98 684 14 684  114 141 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 4 414 44 19  196 168 مورد -پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مختلف 

 14 4 4 914 14 144 14 مورد -واطالعات پرتال منطقه به روز رساني آمار 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت 

 مورد -درج در پرتال خبري 
4 49  991 11 4 1 

 41 44 14 198 41 64 19 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي و ... 

 18 4 91 11 11 89 94 مورد -تلف تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مخ
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت
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تهيه و ارسال گزارشات ادواري به 

 عدد -مراجع ذي ربط 
461 61   81 69 141 984 11 

ع آوري و پردازش اطالعات از جم

 مورد -واحدها و معاونتهاي منطقه 
416 146   84 46 161 1444 111 

 11 911 114 49 18 4 11 199 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات 

 مورد -دوره اي به معاونت امور مناطق 
966 4   9 98 11 118 11 

ت منطقه به واحدها طبق ارائه اطالعا

 مورد -درخواست
919 66 1 66 91 69 919 18 

ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان 

 نفر -طبق معرفي نامه
4 1 4 4 9 11 14 19 

ارائه اطالعات منطقه به مركز و 

سازمانهاي خارج از شهرداري طبق در 

 مورد -خواست 

966 11   4 1 4 4 14 

د نياز حوزه ها با تهيه نمودارهاي مور

 مورد -موضوعات مختلف 
4 1114   66 11 81 199 1 

آموزش به كاربران سامانه مديريت 

 نفر -آمارو اطالعات شهرداري 
4 14 6 14 46 99 14 14 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت 

 ساعت -آمار و اطالعات شهرداري 
1444 181   66 94 694 111 46 

ت جديددرسامانه آمار ساختن گزارشا

واطالعات جهت استفاده كاربران منطقه 

 مورد -

919 91   89 11 64 911 4 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و 

-همکاري با كارگروه آمار واطالعات 

 مورد

4 14 4 4 9 1 14 14 

تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 مورد -
184 194 14 41 69 184 191 161 

مکتوب آماراز ادارات و  پيگيري

 مورد -واحدهاي مختلف 
181 61   64 84 111 164 188 

به روز رساني آمار واطالعات پرتال 

 مورد -منطقه 
4 119   11 19 189 4 11 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و 

ادارت منطقه جهت درج در پرتال 

 مورد -خبري 

4 91   4 4 4 11 4 

ح استقبال از بهار يا جمع بندي آمار طر

 مورد -جهادي و ... 
164 11   41 94 96 19 1 

تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي 

 مورد -مختلف 
4 91   19 18 16 118   
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 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت
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 14- 9948 4691 199 عدد -زارشات ادواري به مراجع ذي ربط تهيه و ارسال گ

جمع آوري و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهاي منطقه 

 مورد -
911 4141 6119 -8 

 1 1961 1949 194 مورد -تدوين گزارش عملکرد ماهيانه 

پردازش اطالعات و تدوين گزارشات دوره اي به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
86 1616 1444 14 

 11 4191 9944 184 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 9- 691 448 99 نفر -ارائه اطالعات به دانشجويان و محققان طبق معرفي نامه

ارائه اطالعات منطقه به مركز و سازمانهاي خارج از شهرداري 

 مورد -طبق در خواست 
49 1419 961 -19 

 -مودارهاي مورد نياز حوزه ها با موضوعات مختلف تهيه ن

 مورد
149 1114 9141 11 

 -آموزش به كاربران سامانه مديريت آمارو اطالعات شهرداري 

 نفر
96 1144 484 -91 

تائيد اطالعات آماري درسامانه مديريت آمار و اطالعات 

 ساعت -شهرداري 
946 9411 4998 -1 

نه آمار واطالعات جهت استفاده ساختن گزارشات جديددرساما

 مورد -كاربران منطقه 
118 9941 1146 -14 

تحقيق و پژوهش در زمينه آمار و همکاري با كارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
16 196 916 -94 

 6- 4144 4494 144 مورد -تهيه جوابيه و نامه جهت موارد مختلف 

 11- 9944 4999 181 مورد -لف پيگيري مکتوب آماراز ادارات و واحدهاي مخت

 11- 8844 11414 441 مورد -به روز رساني آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردي حوزه ها و ادارت منطقه جهت 

 مورد -درج در پرتال خبري 
461 11941 8199 -14 

 44- 1111 1448 19 مورد -جمع بندي آمار طرح استقبال از بهار يا جهادي و ... 

 99- 1644 1186 46 مورد -تهيه گزارشات تحليلي واحدهاي مختلف 
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 49های انجام گرفته در حوزه امور شهر و فضای سبز مناطق در سال حجم فعالیت

 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت
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ش
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ی
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ف
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 9494 1144 446114 48141 898444 444994 141446 مترمربع -خطوط تراز وكرت بندي  اجراي

 6441 44891 44111 61419 49414 41414 44944 اصله -كاشت درخت 

 64916 191811 116464 119814 11444 191194 99141 اصله -كاشت درختچه 

 4 4 111 11 91 64 4 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 4 4 9 114 8 81 1 عدد -نصب وسايل بازي تهيه و 

 4 96 698 198 811 1141 994 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 4 9 4 4 4 94 1 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 11 18 419 448 898 1119 184 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 91141 194111 149198 144119 618414 911994 141991 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 98444 41464 148481 14111 198999 441464 191444 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 19991 94844 994494 19191 14444 41491 11949 اصله -هرس درخت 

 941 1484 1119 4486 416 1984 949 كيلوگرم -خريد بذر 

 19 484 444 611 199 49169 841 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 4944 16411 14664 6444 19444 99491 6694 مترمربع -ترون كاري 

 164 984 8449 1919 414 1996 184 اصله -قطع اشجار 

 116964 114994 9919114 941411 191944 1491614 1144141 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 119411 144994 196414 199899 19911 649414 144819 اصله -هرس درختچه 

 61 19919 14646 1811 1819 4181 1161 كيلوگرم -كود شيميايي مصرفي 

 1441 9186 11146 1998 8141 11649 1911 مترمکعب -كود حيواني مصرفي 

 969144 419994 1491141 1168194 981199 1444188 1988164 مترمربع -كندوكوب 

 4 1461 1444 1191 19999 1414 4 صلها -پالك كوبي درختان 

 144 1494 4496 1186 1449 9144 1981 اصله -حذف كنده 

 14111 19114 11194 14444 969814 11684 4984 متر طول -پرچيني 

 44 14 16 88 498 994 99 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 6 4 1 196 14 89 1 دستگاه -تهيه وسايل بازي كودكان 

 4 4 1 14 4 96 1 سري -يه وسايل بازي كودكان پلي اتيلنيته

 9441 4116 16649 9464 1919 14918 8149 شعله -رفع خاموشي 

 1946 91194 99944 19449 18411 14196 19441 اصله -سمپاشي درختان 

 4 4 4 4 4 1144 4 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 4 441 1 91444 4 111 4 عمترمرب -اخذ كاربري فضاي سبز 

 18 119 1464 1991 19 146 94 عدد -تهيه و نصب فالور باكس )گلجاي( 

 14814 91914 41414 64641 46441 114884 16811 مترمربع -چمنکاري 
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 98111 4489 49444 414 99944 14814 914494 مترمربع -اجراي خطوط تراز وكرت بندي 

 94449 11494 4416 4464 1991 14641 11494 اصله -كاشت درخت 

 99948 89414 44144 44169 14814 19894 96184 اصله -كاشت درختچه 

 1 4 14 4 4 6 4 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 1 9 911 9 1 1 699 عدد -و نصب وسايل بازي  تهيه

 114 61 44 14 914 99 91 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 118 14 4 4 4 4 4 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 149 119 449 14 941 99 944 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 96414 169669 91114 46441 94146 11494 14844 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 14148 146911 44964 94194 19444 4884 4144 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 18144 14194 14814 11916 14918 1414 614 اصله -هرس درخت 

 411 1148 894 141 418 411 149 كيلوگرم -خريد بذر 

 164 94 191 164 941 64 149 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 1699 19966 19914 14 4414 1194 9914 مترمربع -ترون كاري 

 114 94 44 191 69 68 114 اصله -قطع اشجار 

 98481 41144 91844 4846 1414 9684 18694 مترمربع -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 69414 111811 81194 8911 11481 98814 4941 اصله -هرس درختچه 

 869 9149 1448 944 148 1199 4464 كيلوگرم - كود شيميايي مصرفي

 1498 1991 1146 1164 944 468 1441 مترمکعب -كود حيواني مصرفي 

 144441 119144 484484 111994 111194 949414 949684 مترمربع -كندوكوب 

 1984 9444 4 4184 4 9449 444 اصله -پالك كوبي درختان 

 941 1491 941 696 996 181 1164 اصله -حذف كنده 

 9914 116464 91444 1114 8614 1444 9941 متر طول -پرچيني 

 144 4 191 4 69 99 11 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 1 19 14 4 1 1 1 دستگاه -تهيه وسايل بازي كودكان 

 4 91 11 6 4 4 91 سري -تهيه وسايل بازي كودكان پلي اتيلني

 1846 8949 1411 9448 1149 1649 6961 شعله -رفع خاموشي 

 11411 4414 91494 14644 9814 1944 6491 اصله -سمپاشي درختان 

 9414 11 4 4 4 4 4 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 4144 91144 4 644 1144 4 4 مترمربع -اخذ كاربري فضاي سبز 

 198 116 444 44 48 4 4 عدد -تهيه و نصب فالور باكس )گلجاي( 

 11494 69461 4848 6444 1894 11494 99994 مترمربع -چمنکاري 
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 -اجراي خطوط تراز وكرت بندي 

 مترمربع
999166 491 184144 11944 9491 11449 41114 14444 

 91146 98816 46999 18198 19111 1411 14141 11184 اصله -كاشت درخت 

 98141 44411 184981 11681 94141 144414 198414 194194 اصله -كاشت درختچه 

 8 49 4 14 8 1 4 9 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 44 16 144 4 64 1 46 41 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 4 11 691 99 991 189 194 1668 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 1 4 11 4 41 4 9 4 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 964 41 199 144 944 919 69 191 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 111186 64499 114669 91991 48641 144644 46914 111988 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 14169 48941 48411 68111 91141 194144 44144 114414 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 11461 19966 14141 11144 19481 11414 11414 94814 اصله -هرس درخت 

 11 681 4466 614 148 186 911 9648 كيلوگرم -خريد بذر 

 691 111 499 111 164 194 166 1199 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 194 4141 1148 161 41841 19148 1411 144 مترمربع -ترون كاري 

 644 1 119 148 419 91 119 1414 اصله -قطع اشجار 

 -مرمت جوي و پشته )پته بندي( 

 مترمربع
199114 16414 449981 64641 149481 941441 99464 4141918 

 14816 49841 96191 49449 81141 161144 96414 44194 اصله -هرس درختچه 

 1444 8914 9614 944 994 14446 4481 69961 كيلوگرم -كود شيميايي مصرفي 

 9464 1441 1911 1141 1448 6994 4994 19614 مترمکعب -كود حيواني مصرفي 

 16144111 968448 419961 1994941 466199 684144 844161 649444 مترمربع -كندوكوب 

 4 414 484 4 4 4 614 4 اصله -ختان پالك كوبي در

 118 169 1169 461 964 141 11181 1998 اصله -حذف كنده 

 94 11114 1446 4 944 11 9144 441164 متر طول -پرچيني 

 11 11 19894 61 194 144 11 414 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 91 9 4 4 14 4 14 141 دستگاه -تهيه وسايل بازي كودكان 

 -تهيه وسايل بازي كودكان پلي اتيلني

 سري
61 91 919 11 4 19 8 41 

 8119 1119 8191 14614 9114 1194 9118 11819 شعله -رفع خاموشي 

 14 14994 141144 19968 9444 18484 141691 114691 اصله -سمپاشي درختان 

 1444 4 4 4 14144 4 4 19914 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 4 4 4 4 14444 4 144 4 مترمربع -اخذ كاربري فضاي سبز 

 4 149 94 4 116 18 169 49 عدد -تهيه و نصب فالور باكس )گلجاي( 

 6894 61114 41991 14144 91444 11464 46461 89916 مترمربع -چمنکاري 



 ی شهرداری تهرانسالنامه آمار

 تهران سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری                                                                                                                                       999
 

 

 درصدتغییر 3149سال  3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

توسعه
 و 

ش
ستر

گ
 

ی
ضا

ف
 

سبز
 

 11 1499414 9648184 164418 مترمربع -اجراي خطوط تراز وكرت بندي 

 41- 414161 498944 91948 اصله -كاشت درخت 

 1- 1418449 1411811 89916 اصله -كاشت درختچه 

 1141 6418 199 14 عدد -تهيه و نصب آبخوري 

 48- 911 1614 49 عدد -تهيه و نصب وسايل بازي 

 16 14896 9694 981 عدد -تهيه و نصب سطل زباله 

 81 499 111 11 عدد -تهيه و نصب مخزن زباله مکانيزه 

 169 14494 4644 944 عدد -تهيه و نصب نيمکت و سکو 

 6 9114991 9411416 199449 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 4 1199144 1184491 88448 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 19- 664411 461414 94614 اصله -هرس درخت 

 916 116169 94994 1991 كيلوگرم -خريد بذر 

 44- 91191 11614 1949 ليتر -سم خالص مصرفي  -سمپاشي 

 11- 141414 944111 19849 مترمربع -ترون كاري 

 11- 9111 18116 968 اصله -قطع اشجار 

 18- 11444148 14998489 614491 مترمربع -دي( مرمت جوي و پشته )پته بن

 41 9814999 1481444 114466 اصله -هرس درختچه 

 144 191419 111114 14486 كيلوگرم -كود شيميايي مصرفي 

 494 666641 119144 1118 مترمکعب -كود حيواني مصرفي 

 14- 99461144 46948889 1146919 مترمربع -كندوكوب 

 188 144111 46891 1196 اصله -درختان  پالك كوبي

 8- 49144 11481 1444 اصله -حذف كنده 

 61- 419494 1164446 11448 متر طول -پرچيني 

 91- 9961 16819 1199 دستگاه -تهيه وسايل بدنسازي 

 16- 118 481 19 دستگاه -تهيه وسايل بازي كودكان 

 9989 16199 464 91 ريس -تهيه وسايل بازي كودكان پلي اتيلني

 9- 148614 114148 4411 شعله -رفع خاموشي 

 11- 699648 911691 96989 اصله -سمپاشي درختان 

 41- 11918 81411 4194 مترمربع -شناسايي زمين هاي مرغوب 

 44- 19118 141941 4614 مترمربع -اخذ كاربري فضاي سبز 

 11- 1869 6449 149 دعد -تهيه و نصب فالور باكس )گلجاي( 

 14- 969169 888994 41416 مترمربع -چمنکاري 
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 1414 1614 11 9996 91494 481 4 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 1844 411 11464 16144 99441 19189 91644 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 4 4 4 4 18144 4 141 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 4 1 4144 614 191144 14441 4 مترمربع -اجراي نهر 

 1 4 44 194 141 896 94 مترمربع -احداث آبنما 

 4 4 4 1114 4 144 119 مترمربع -احداث زمين بازي 

 4 4 4 4 4 4 4 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 4 4 4 494 4 4 64 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 4 69 11 44 146 114 94 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 49 16 141 111 141 81 149 عدد -بازسازي آبخوري 

 116 89 844 1489 4949 1896 146 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 11 4 1484 11 1489 1484 1444 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 116 11 444 9141 149 114 1444 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 144 111 981 1494 141 141 191 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 1114 9448 1444 8149 19194 11461 19418 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 4 144 1484 14119 6144 1441 1 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 9144 4948 16648 4199 1194 4444 6141 عدد -تعويض و تعمير المپ،حباب،كالهك 

 11 11 94 81 144 1494 969 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 111 1414 1484 149 149 491 464 عدد -تعمير وسايل بازي 

 119 89 1961 4499 14 911 1141 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 4 4 81 4 41 96 91 متر -حفرچاه آب 

 4 114 1614 89 96 49 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 481 1141 1981 4444 1494 919 4 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 4 14 69 84 4 198 14 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 644 1149 9911 14199 91919 18448 14161 متر -لوله گذاري 

 444 61 1149 169 911 911 448 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 119 419 9461 949 1449 1991 9191 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 1946 9169 4144 1619 18491 1811 11194 متر -كابل كشي 

 44 111 199 119 144 449 114 دستگاه -تور پمپ تعمير مو

 616 649 894 1414 1161 1448 919 عدد -تعمير پايه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 دستگاه
14 141 19 111 64 14 4 

 -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 دستگاه
4 961 4 4 9 11 4 

 4 4 4 4 4 1 4 متر مربع -شي اجراي چمن مصنوعي زمين ورز
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 116 1144 1116 4 1814 1191 1116 مترمربع –اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

        مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 6944 11114 9114 1994 1111 864 1141 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 114 69144 1 4 11444 144 114 مترمربع -اجراي نهر 

 4 11814 4 4 4 4 4 مترمربع -احداث آبنما 

 41 44 11 181 91 644 4 مترمربع -احداث زمين بازي 

 4 944 694 4 4 4 148 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 4 144 4 4 4 4 1 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 1 64 949 4 141 4 11 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 91 98 18 11 41 4 14 عدد -بازسازي آبخوري 

 91 111 41 91 48 41 949 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 111 811 199 16 494 4 1416 عمترمرب -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 44 6141 1914 184 614 144 6849 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 4 1844 114 4 414 114 1191 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 486 964 14 111 1494 81 1166 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 1114 11194 1414 1814 814 1114 9184 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 14464 1414 1164 4116 416 4 1144 عدد -تعويض و تعمير المپ،حباب،كالهك 

 1196 11194 1119 911 1419 141 8464 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 194 14 4 144 144 6 41 عدد -تعمير وسايل بازي 

 996 111 198 148 149 81 941 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 14 484 141 114 1411 114 1614 متر -حفرچاه آب 

 1 6 6 4 114 4 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 18 118 146 1 4 4 4 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 1411 4914 4164 1466 9114 1144 1914 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 4 1141 961 4 1149 4 91 متر -لوله گذاري 

 9148 11811 8844 1461 181 1194 8444 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 969 84 194 144 644 6 14 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 698 1486 1468 111 461 161 1194 متر -كابل كشي 

 1419 11169 1894 149 1181 1641 4414 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 64 114 141 49 49 11 144 عدد -تعمير پايه چراغ 

 -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 دستگاه
9994 141 419 461 944 911 164 

 69 16 1 1 84 4 44 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 1 44 1 6 4 1 4 متر مربع -اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي 
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 -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 مترمربع
114416 419 64 1994 4444 4168 1944 4 

 19194 99914 14914 11441 148191 6994 1914161 9911 مترطول -اجراي شبکه آبرساني 

 4 1141 4 4 4 4 4 1114 مترمکعب -جراي مخزن بتني ا

 4 14914 1911 114 11444 944 64 94644 مترمربع -اجراي نهر 

 4 4 14 4 411 111 481 119 مترمربع -احداث آبنما 

 4 4 1444 4 144 4 4 4 مترمربع -احداث زمين بازي 

 4 4 1411 4 114 4 4 4 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 -حداث سرويس بهداشتي ا

 مترمربع
146 94 64 64 4 4 144 4 

 -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 دستگاه
11 44 18 14 14 18 164 1 

 14 148 81 8 199 94 149 149 عدد -بازسازي آبخوري 

 14 1446 191 64 168 19 411 911 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 مترمربع -
41419 114 191 4441 4 14468 4964 1 

 -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 مترمربع
1491 414 4 11 1194 1941 6694 4 

 -بازسازي سرويس بهداشتي 

 مترمربع
94 944 64 4 981 94 1911 4148 

 9814 18444 4861 94991 18146 416 1691 19966 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 4 4111 84 466 1411 4 1111 8469 مترمربع -ت و نگهداري ابنيه مرم

تعويض و تعمير 

 عدد -المپ،حباب،كالهك 
4141 6911 1119 1116 8141 1469 1189 4198 

 199 116 118 9 11 46 14 918 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 199 414 1498 1996 616 164 184 691 عدد -تعمير وسايل بازي 

 189 1194 4918 1911 1919 1449 4441 1491 مترمربع -يه و نصب كفپوش ته

 4 4 144 4 4 114 1 14 متر -حفرچاه آب 

 1441 4 11 4 4 41 186 14 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 4444 1191 1114 1994 191 444 4441 1481 مترمربع -روسازي )خشکه چيني(

 4 1414 1499 4 4 14 11944 684 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 14849 16494 9114 16999 11841 6141 1141 6694 متر -لوله گذاري 

 1 468 1911 4 1 981 899 411 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 14146 6166 1989 446 141 991 1194 1999 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 1194 9944 4664 1881 411 491 868 19611 متر -كابل كشي 

 14 84 118 41 44 11 14 94 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 699 494 1488 1614 446 141 414 1619 عدد -تعمير پايه چراغ 

نصب و اجراي فونداسيون وسايل 

 دستگاه -بدنسازي 
4 64 111 144 99 194 99 149 

تهيه و نصب سيستم برودتي و 

 دستگاه -حرارتي 
1 4 11 4 1 4 4 9 

اجراي چمن مصنوعي زمين 

 متر مربع -ورزشي 
4 164 114 1 4 1944 4 4 



 ی شهرداری تهرانسالنامه آمار

 تهران سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری                                                                                                                                       998
 

 

 درصدتغییر 3149سال  3141سال  میانگین فعالیت

ح
وزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

ی
فعالیتها

 
ی

عمران
 و 

ی
برق

 
ی

ضا
ف

 
سبز
 و 

ن
بوستا

 
ها

 

 49- 189994 944118 9484 مترمربع -اجراي تاسيسات برقي و روشنايي 

 468 1198886 994898 88141 مترطول -برساني اجراي شبکه آ

 191 149411 96449 4411 مترمکعب -اجراي مخزن بتني 

 69- 149116 466144 11189 مترمربع -اجراي نهر 

 14 9919 9494 144 مترمربع -احداث آبنما 

 14- 4414 11418 111 مترمربع -احداث زمين بازي 

 19- 1469 1111 94 مترمربع -احداث زمين ورزشي 

 1 1691 1619 46 مترمربع -احداث سرويس بهداشتي 

 18 811 944 49 دستگاه -تجهيز و نصب موتور پمپ 

 11 9118 1484 141 عدد -بازسازي آبخوري 

 6- 11964 16996 411 مترمربع -بازسازي و ترميم آبنما 

 194 111181 11698 1148 مترمربع -بازسازي تاسيسات برقي و مکانيکي 

 9 16611 14191 1111 مترمربع -بازسازي زمين بازي و ورزشي 

 94 14444 11481 611 مترمربع -بازسازي سرويس بهداشتي 

 4- 119119 119119 8818 مترطول -بازسازي شبکه آبرساني 

 1 64861 66646 9498 مترمربع -مرمت و نگهداري ابنيه 

 1- 148994 111611 4844 عدد -هك تعويض و تعمير المپ،حباب،كال

 11- 9191 4414 161 عدد -تهيه و نصب پايه چراغ 

 4 19646 11914 611 عدد -تعمير وسايل بازي 

 11- 99189 11148 1496 مترمربع -تهيه و نصب كفپوش 

 91- 649 9494 91 متر -حفرچاه آب 

 14- 1916 4899 161 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 11- 11469 64444 1911 مترمربع -ازي )خشکه چيني(روس

 66 94991 14414 1169 مترمربع -روسازي )موزائيك ( 

 99- 149411 961941 11494 متر -لوله گذاري 

 4- 14448 14941 414 عدد -تهيه و نصب چراغ 

 11- 46469 61499 1484 عدد -نصب شير فلکه و اتصاالت 

 4- 149999 119441 4814 متر -كابل كشي 

 18 1461 1911 116 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 11- 11499 19914 1441 عدد -تعمير پايه چراغ 

 61- 1644 4199 41 دستگاه -نصب و اجراي فونداسيون وسايل بدنسازي 

 9- 114 114 19 دستگاه -تهيه و نصب سيستم برودتي و حرارتي 

 44- 4114 4481 184 متر مربع -ي اجراي چمن مصنوعي زمين ورزش
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 11844 4461 1944 1191 9914 164911 1444 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1681 1411 14168 19114 4448 9111 8189 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 1444 1961 1891 9144 1441 4918 1649 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1964 9494 14186 6184 9119 19419 1699 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پاركي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

44944 14641 96961 18449 94111 41116 11819 

 461149 468141 898919 144146 1411491 1964999 914818 اصله -شستشوي درخت 

 446144 4964194 414144 141444 1416111 1986441 619111 اصله -شستشوي درختچه 

 14199 41646 99411 94849 14194 19894 49616 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 9141 16449 14696 91894 11464 111191 64464 عدد - شستشوي وسايل بازي

 18681 99694 14114 41941 49914 84619 94169 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 1414 849 1181 49184 1694 9891 1868 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 8444914 9661619 1149619 4914118 48411611 9146916 44999944 مترمربع -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پاركي 

 مترمربع
14418 99916 94119 168119 9911 1819 94419 

رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع -
141 1844 1141 9199 468 149 891 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
14 9616 644 4419 418 96 4 

 144 448 941 1144 1491 9499 11 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي كودكان 

 مترمربع
999 14116 1961 46419 4941 1981 1114 

 4 9194994 4446111 466984 4844444 14694194 61499691 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 مترمربع
9116 11119 4144 11946 96196 9491 9986 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
1111 19114 9191 1919 4118 1644 9614 
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 39منطقه  31منطقه  33منطقه  33منطقه  31منطقه  4منطقه 8منطقه  فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
 و 

ی
ضا

ف
 

سبز
- 

شو
ست

ش
 

گ
ورن

 
ی

آمیز
 

ی
ضا

ف
 

سبز
 

 9494 6449 9184 1168 1191 14811 1414 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1814 1461 4494 1694 1114 941 1441 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 1446 1444 1411 1464 194 111 1444 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1194 1194 9119 1944 1944 1444 1991 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پاركي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

18191 91619 16444 16114 41498 1841 14866 

 196418 169941 9418444 184418 99414 19441 94411 اصله -شستشوي درخت 

 141641 481441 1996164 194414 164444 144644 111141 اصله -شستشوي درختچه 

 14491 14198 44194 14466 19149 91119 16999 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 6419 1181 4991 6461 9991 1984 69411 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 19949 19191 41414 19191 14441 96494 98644 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 1814 1464 911 1114 4141 946 994 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 11919414 11118499 19946189 1149664 4411614 4166444 8894411 مترمربع -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پاركي 

 مترمربع
9144 1641 9811 9411 1481 4111 4814 

رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع -
191 198 881 464 198 194 1444 

رنگ آميزي تابلوي اعالنات و 

 مترمربع -آگهي
114 144 444 114 14 941 149 

 414 816 944 196 811 141 181 متر - uآميزي موانع رنگ 

 -رنگ آميزي وسايل بازي كودكان 

 مترمربع
948 144 1419 194 14144 1914 1944 

 14869941 181144 991161 991444 44194 4 1444994 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 مترمربع
4149 1814 1891 1141 9114 9144 9441 

 -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد
1489 919 4941 1964 9119 1968 1188 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت
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ی

آمیز
 

ی
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 -رنگ آميزي نرده 

 مترمربع
4199 4194 18681 18114 1814 11116 4144 14 

رنگ آميزي پايه چراغ 

 عدد -
4614 9696 1111 44449 6199 4444 1919 4164 

رنگ آميزي ساختمان 

 مترمربع -
9191 1441 144 464 1419 9911 1894 1441 

رنگ آميزي نيمکت و 

 عدد -سکو 
4914 9114 1449 9149 4481 1691 1444 444 

شستشوي تجهيزات 

دار تابلوي هش -پاركي

دهنده،تابلواعالنات،پا

 - Uيه چراغ،موانع 

 عدد

146111 69948 11994 181494 41648 46414 14641 4941818 

 -شستشوي درخت 

 اصله
611114 1618484 1164691 148499 494999 998441 948194 4146466 

 -شستشوي درختچه 

 اصله
614414 1441169 1111494 414469 419491 499864 944444 411694 

شستشوي سطلهاي 

 عدد -زباله 
164691 19196 44966 18944 46116 141144 19691 61141 

شستشوي وسايل بازي 

 عدد -
11694 111141 81644 16819 14496 446481 1419 4986414 

شستشوي مبلمان 

 عدد -پاركي 
149989 48691 196111 41446 44611 146184 11164 18411 

ابلو رنگ آميزي پايه ت

 متر -
1191 161 141 1181 6449 9181 9661 411 

 -شستشوي معابر 

 مترمربع
9644114 16118441 8141468 44694144 4919448 61694911 1946991 14199641 

رنگ آميزي المانهاي 

 مترمربع -پاركي 
19996 4468 416 14414 11641 9891 11961 6444 

رنگ آميزي تابلوهاي 

 -هشدار دهنده 

 مترمربع
999 444 81 961 494 1991 9414 919 

رنگ آميزي تابلوي 

 -اعالنات و آگهي

 مترمربع
141 184 14 894 199 1191 1141 114 

 - uرنگ آميزي موانع 

 متر
4141 1161 189 411 141 811 9616 4 

رنگ آميزي وسايل 

 -بازي كودكان 

 مترمربع
11991 819 141 1969 9114 4419 18949 1464 

 -نظافت معابر جنگل 

 مترمربع
9169911 491111 9119811 19694911 1186881 91616144 1168494 18111419 

رنگ آميزي مبلمان 

 مترمربع -پاركي 
19481 198949 118 61496 1448 1411 9489 4411 

رنگ آميزي سطل و 

 عدد -مخازن زباله 
8496 9148 411 9919 4186 9686 9446 1494 
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 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین الیتفع
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آمیز
 

ی
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 964 181111 69194 16194 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 11 84889 61141 4161 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 11- 14941 16849 1149 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 94 11111 94149 4411 عدد -سکو  رنگ آميزي نيمکت و

تابلوي هشدار  -شستشوي تجهيزات پاركي

 عدد - Uدهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع 
994111 4694911 696444 -81 

 19- 6411144 11991619 919111 اصله -شستشوي درخت 

 11- 11119191 19141449 1111149 اصله -شستشوي درختچه 

 11 619864 141114 14114 عدد -باله شستشوي سطلهاي ز

 81- 411614 1994898 169941 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 19 441461 644944 61614 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 44- 11811 89849 1644 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 11- 191414441 191114414 19811916 مترمربع -شستشوي معابر 

 49- 111191 166161 19881 مترمربع -المانهاي پاركي  رنگ آميزي

 4- 14191 14441 811 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 91- 9489 11614 989 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 48 14198 11144 1911 متر - uرنگ آميزي موانع 

 1- 81161 86649 9419 ربعمترم -رنگ آميزي وسايل بازي كودكان 

 11- 114669984 196918616 11691186 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 44- 81411 948164 19114 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 14 41981 96116 9494 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 7منطقه  6 منطقه 3منطقه  9منطقه  1منطقه  3منطقه  3منطقه  فعالیت
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 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع
 

ی
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 1444418 9144984 1184189 1164414 414999 1494419 1411169 كيلوگرم -نان خشك 

 1164194 1161444 9884141 9919141 919686 1411491 1846416 كيلوگرم -انواع پالستيك 

 9649911 9861414 11618149 9414416 1416961 1486989 1168416 كيلوگرم -مقوا

 1114491 1916411 1819911 1444419 114498 1994111 1191946 كيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 119499 844141 1616419 1114941 194919 496184 1619411 كيلوگرم -پت 

 146999 444414 1164999 9811911 964144 148111 144144 كيلوگرم -پارچه 

 1446944 1496941 1416418 1186168 191494 1491414 916814 كيلوگرم -مشمع 

 981496 141844 4 1911144 999881 19914 994144 كيلوگرم -كاغذ ميچکا 

 894194 1911441 644164 1144861 461449 1948164 1411488 كيلوگرم -كاغذ ادارات ومدارس 

 414894 1149116 1914811 1494814 994644 114186 684141 كيلوگرم -شيشه 

 191181 441194 161141 1444164 994611 198911 411916 كيلوگرم -حلب 

 118418 19114 181444 619118 69694 91114 911444 كيلوگرم -كفي فلز و فوم 

 94414 99441 44141 419944 94816 44911 148416 كيلوگرم -گوني 

 914119 1411111 141991 44448 141691 91448 111414 كيلوگرم -ك الستي

 181994 118816 644164 1119444 69119 194149 144919 كيلوگرم -نايلون 

 

 39منطقه 31منطقه 33منطقه 33منطقه 31منطقه 4منطقه  8منطقه  فعالیت
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امور
 

شهر
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ی
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ف
 

سبز
 -

 
ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع
 

آور
 ی

 1611918 1416611 1689149 1494449 641614 498461 1916994 كيلوگرم -نان خشك 

 4441446 1949148 1996441 1941484 619498 981419 9841194 كيلوگرم -انواع پالستيك 

 4999948 1118444 1694941 1991446 114116 998841 9198144 كيلوگرم -مقوا

 4199911 119444 1119911 199949 194414 189144 1199194 مكيلوگر -فلزات آهني و غير آهني 

 691186 461114 811911 949914 196444 198161 1486848 كيلوگرم -پت 

 11889 114919 919944 199946 1949 11 1144 كيلوگرم -پارچه 

 914414 944444 1446491 894116 4 111669 4 كيلوگرم -مشمع 

 94144 111944 961148 194144 91941 144619 4 كيلوگرم -كاغذ ميچکا 

 9914414 1441491 1619199 494644 144991 199811 4 كيلوگرم -كاغذ ادارات ومدارس 

 14144 144144 1144618 114144 94461 164148 418681 كيلوگرم -شيشه 

 14464 111644 946694 94418446 4 16991 4 كيلوگرم -حلب 

 9194 16141 144699 94949 4 14684 4 كيلوگرم - كفي فلز و فوم

 8441 19461 111164 18446 184 4911 4 كيلوگرم -گوني 

 4 46641 144668 1411 4 99449 4 كيلوگرم -الستيك 

 4 169491 484911 146444 4 19191 4 كيلوگرم -نايلون 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت
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ی
فعالیتها
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 994881 949648 1481419 1414181 199418 1144949 4999441 4194141 كيلوگرم -نان خشك 

 961861 941644 914181 1111141 196484 499491 1111814 1919198 كيلوگرم -انواع پالستيك 

 418149 1411919 641418 1166114 141141 444419 9694144 1841891 لوگرمكي -مقوا

 444198 616141 494196 1449461 414948 611149 419461 9149441 كيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 119896 169681 141188 148984 181968 666194 1199884 1619181 كيلوگرم -پت 

 164111 4 144911 19494 1441 91494 11441 191481 كيلوگرم -پارچه 

 916916 491184 169889 164116 141949 446999 999441 4911419 كيلوگرم -مشمع 

 41911 4 149464 144811 1816 41 88 94444 كيلوگرم -كاغذ ميچکا 

 118861 699411 649699 111884 198819 141161 1618641 469669 كيلوگرم -كاغذ ادارات ومدارس 

 141944 499914 111614 184946 119119 114194 91161 946868 كيلوگرم -شيشه 

 44141 94914 44119 81914 194946 14 911141 419166 كيلوگرم -حلب 

 919 4 94191 16844 14914 4 1196 994181 كيلوگرم -كفي فلز و فوم 

 4 11119 16891 4 16991 1 991 111891 كيلوگرم -گوني 

 144 4 44641 4 8484 44 98191 964419 كيلوگرم -الستيك 

 4 4 46489 94941 111491 4 14646 9614949 كيلوگرم -نايلون 

 

 درصدتغییر 3149 3141سال  میانگین فعالیت

حوزه
 

امور
 

شهر
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ی
ضا

ف
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ت

ادارا
 

ت
بازیاف

 -
 

ی
فعالیتها

 
جمع
 

ی
آور

 

 1 44689184 41611116 1164949 كيلوگرم -نان خشك 

 11 41191441 94844998 1646998 كيلوگرم -انواع پالستيك 

 91 49441811 44411141 9411441 كيلوگرم -مقوا

 14- 11691694 94911416 1116996 كيلوگرم -فلزات آهني و غير آهني 

 1 11441414 11944418 941469 كيلوگرم -پت 

 18- 9889441 11649484 449941 كيلوگرم -پارچه 

 98 11494149 11641481 894891 كيلوگرم -مشمع 

 14- 1981811 4981648 164886 كيلوگرم -كاغذ ميچکا 

 91 11191441 18141441 1146986 كيلوگرم -كاغذ ادارات ومدارس 

 14 14494114 11444144 164411 كيلوگرم -شيشه 

 898916 41448949 4199 1911494 كيلوگرم -حلب 

 14664644 9911919 16 144699 كيلوگرم -في فلز و فوم ك

 18464 1414191 19991 19416 كيلوگرم -گوني 

 19411411 1441111 14 114664 كيلوگرم -الستيك 

 94648 11944891 41416 911848 كيلوگرم -نايلون 

 



 حوزه معاونت هماهنگی و امورمناطق

 933                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                               
 

 

 7منطقه 6منطقه 3منطقه 9منطقه 1منطقه 3منطقه 3منطقه فعالیت
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آموز

 و 
گ
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ی
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 1919 1119 1899 1164 1161 1991 1899 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 944 814 661 141 964 1149 1491 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 44641 44918 96414 44419 16149 11944 19944 عدد-مراكز تجاري تحت پوشش 

 14819 9198 6666 9118 14949 9989 4841 مورد -راكز تجاري تحت پوشش طرح آموزش م

 -آموزش مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 مورد
111 948 1414 111 414 944 164 

 816 918 969 1494 1111 1944 849 عدد-مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 4814 8481 1899 89 9411 1116 464 مورد -آموزش مراكز اداري تحت پوشش طرح 

 18946 144986 6149 1418 14441 9119 9189 عدد -مراكز اداري تحت پوشش 

 1144 11181 1496 1491 1444 1114 1941 عدد -مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 -آموزش مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 مورد
919 441 491 8 188 1494 868 

 84494 66446 69461 18418 91116 149114 19189 مورد -وزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح آم

 148 6 4 9 64 1 1 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 184 144 984 618 941 191 919 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 148 146 149 911 944 191 119 نفر -آموزشگر بازيافت 

 199 944 148 911 418 418 441 نفر -فت كارگر بازيا

 81 1911 414 166 144 911 911 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 4946 4911 19488 9964 9949 19661 1441 عدد -مخازن بازيافت توزيع شده در مراكز تحت پوشش 
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 1118 1141 1961 1469 1996 911 1481 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

        مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 941 1419 111 614 611 111 998 عدد-مراكز تجاري تحت پوشش 

 114941 11944 411149 41464 164444 114999 114614 مورد -آموزش مراكز تجاري تحت پوشش طرح 

 -آموزش مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 مورد
4614 9149 11199 8614 141416 4641 4194 

 644 444 1464 614 688 614 144 عدد-مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 1196 141 1814 1149 996 641 141 مورد -آموزش مراكز اداري تحت پوشش طرح 

 911 991 96419 1116 616 91 144 عدد -مراكز اداري تحت پوشش 

 1411 944 1949 19448 1184 144 886 عدد -مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 -آموزش مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 مورد
144 181 881 1946 698 1914 944 

 111 194 411 914 961 14 44 مورد -وشش طرح آموزش واحدهاي مسکوني تحت پ

 19849 11441 94941 19964 16194 11184 98919 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 4 4 1194 4 4 4 4 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 948 144 1844 186 144 94 194 نفر -آموزشگر بازيافت 

 194 84 141 86 148 149 49 نفر -كارگر بازيافت 

 918 141 9614 141 144 194 499 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 -مخازن بازيافت توزيع شده در مراكز تحت پوشش 

 عدد
184 194 994 148 146 191 144 
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 611 499 1411 894 819 1141 1619 1919 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 مورد
1114 689 944 411 141 618 114 141 

 14169 9414 14444 441 9146 4644 119419 84869 عدد-مراكز تجاري تحت پوشش 

وشش طرح آموزش مراكز تجاري تحت پ

 مورد -
14441 8818 4141 1941 1149 1491 649 9119 

آموزش مراكز فرهنگي و مذهبي تحت 

 مورد -پوشش طرح 
449 966 189 619 144 494 148 191 

-مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 عدد
1949 1484 1194 611 944 1441 111 641 

آموزش مراكز اداري تحت پوشش طرح 

 مورد -
891 146 141 118 119 944 149 114 

 148 191 819 119 998 1994 1144 1194 عدد -مراكز اداري تحت پوشش 

 -مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش 

 عدد
1611 441 141 184 146 1494 64 149 

آموزش مراكز بهداشتي و درماني تحت 

 مورد -پوشش طرح 
644 144 11 119 44 191 41 149 

ي مسکوني تحت پوشش آموزش واحدها

 مورد -طرح 
141416 18948 41849 14191 11441 144141 4461 16414 

 14 4 4 4 14 4 14 11 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 191 114 114 181 118 161 144 141 دستگاه -وانت ويزه بازيافت

 111 49 191 919 144 99 146 911 نفر -آموزشگر بازيافت 

 144 146 149 169 118 111 984 418 نفر -بازيافت كارگر 

 141 149 144 149 191 114 149 414 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

مخازن بازيافت توزيع شده در مراكز 

 عدد -تحت پوشش 
9819 1141 818 416 161 1694 864 1194 
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 6 99116 91811 1499 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 16 14911 11449 649 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 11- 1491849 1496111 94888 عدد-مراكز تجاري تحت پوشش 

 9- 119111 164849 11411 مورد -آموزش مراكز تجاري تحت پوشش طرح 

 -آموزش مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش طرح 

 مورد
144 14414 11869 11 

 1 11491 14469 1199 عدد-مراكز فرهنگي و مذهبي تحت پوشش 

 164 69964 14411 1849 مورد -آموزش مراكز اداري تحت پوشش طرح 

 196 194991 88661 14644 عدد -مراكز اداري تحت پوشش 

 81 91994 14496 1481 عدد -اشتي و درماني تحت پوشش مراكز بهد

 -آموزش مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش طرح 

 مورد
948 1441 4644 11 

 14- 1164996 1988164 14481 مورد -آموزش واحدهاي مسکوني تحت پوشش طرح 

 9- 1919 1814 94 دستگاه -موتور سه چرخ ويزه بازيافت

 1- 4119 4918 994 دستگاه -توانت ويزه بازياف

 11 4116 9689 189 نفر -آموزشگر بازيافت 

 14- 11414 11944 141 نفر -كارگر بازيافت 

 94 1999 4114 169 دستگاه -غرفه هاي فعال و نصب شده 

 -مخازن بازيافت توزيع شده در مراكز تحت پوشش 

 عدد
111491 19861694 1689141 -98 
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 -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 مترمربع
168496986 116194144 14964111 16191111 44468184 66114164 1946496 

ساير شيوه هاي  -نگهداري درختان معابر 

 ربعمترم -آبياري 
19811914 99464114 14188884 19964811 11816111 6418144 4914669 

 119999 181164 889414 644864 198141 1699494 1119469 مترمربع -نگهداري گل و گل كاري 

 1141819 4961819 19949819 9914964 4848891 11144118 46469441 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 11149 41641 41991 19116 14444 981919 946149 عدد -باله، نيمکت و آبخوري نگهداري سطل ز

 44186 194941 94411 119196 111898 149411 1111881 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 1966 6899 1161 9449 1111 11194 41989 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 149864 1141194 1199441 1481184 1449166 6868441 11999846 مترمربع -نگهداري ترون كاري 

 4 91644 496 9841 6194 14619 941 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 9841 9911 11494 99414 11891 111981 918691 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 4 11494 1164 14819 14191 16169 696616 متر مربع -عي نگهداري و ترميم چمن مصنو

 48446 4418 144491 4911 44819 11941 1119494 عدد -نگهداري فالور باكس )گلجاي( 

 411164 1844619 14116111 1194641 1164144 91644884 48669181 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

ساير  -حدوده نگهداري جنگل كاري داخل م

 مترمربع -شيوه هاي آبياري 
14144416 4948994 1498198 4181944 94116118 1664989 14444 

ساير  -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 مترمربع -شيوه هاي آبياري 
41411444 494 4 141144 4 914 4 

آبياري -نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 مترمربع -تانکري 
96414944 14416418 1441461 1449144 19891864 848999 11981 

آبياري -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 مترمربع -تانکري 
1896449 14144964 4 41144 14196 444 11 

 61464 1444641 991698 6419911 949911 1441441 11181444 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 -شعله  9تا  1ف نگهداري شبکه روشنايي متعار

 پايه
1181 9184 964 6846 14191 1444 1464 

 19111 914 94994 11484 14119 141444 4 پايه -شعله  1و  4نگهداري شبکه روشنايي 

نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار 

 شعله -سديم 
194481 14481 1444 4898 19494 6416 14449 

 919 6441 16916 4694 6419 41494 981144 شعله -ور نگهداري شبکه روشنايي پروژكت

 4 11486 4 19111 19119 414 814994 مترمربع -نگهداري بركه 

 4 4 98894 9464 1646 91816 461811 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 11911 94964 94144 91461 94141 141481 148444 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 64694 149148 914491 441449 98448 1491464 9919989 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 مترمربع
19469419 91114691 116488441 19114494 9449448 9444181 4486494 

 14 11 11 14 4 944411 964 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 96 96 911 144 119 1446 1149 حلقه -ساعته  14نگهداري چاه با علم 

 46 81 994 94 196 11181 4614 حلقه -ساعته 11نگهداري چاه با علم 

 1986 941 11 11 49 111 946 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف 

 پايه -تك شعله 
861446 4464 19188 14489 68411 46144 16614 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف دو 

 پايه -شعله 
469944 4941 11914 14696 9499 1144 449 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف سه 

 پايه -شعله 
4169 19694 988 4911 1141 4 1119 

نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف 

 پايه -عله چهار ش
141 14914 9899 11441 9994 4 4 

نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار 

 شعله -جيوه 
199 494 14 1611 11464 11114 1994 

 191 994 114 61 14 841 4446 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 مترمربع
149186 94116 4461 4444 99186 69444 19449 

 1141 1144 9966 1494 1494 1441 14199 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 4488949 14684916 11181494 1144199 1496641 1461911 994114 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 14119161 9691644 11918189 9641118 1891846 1188449 11114441 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 141441 191114 114991 984444 194896 114111 191644 مترمربع -نگهداري گل و گل كاري 

 99644199 1181486 1641494 1441661 891848 9411111 9144986 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 94499 14111 99441 19999 19618 18994 11111 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 91944 98446 141696 94496 91441 19491 84991 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 1111 1616 14191 1141 1644 1949 1419 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 1161969 499491 1618149 1484491 98918 114419 619994 مترمربع -نگهداري ترون كاري 

 196 4 4 94699 1149 4 4 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 9114 9946 16946 9641 6484 1944 11186 قطعه -سازي نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدن

 149 14194 161894 1464 44141 11116 644 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 4191 9416 84916 4441 14889 14699 4444 عدد -نگهداري فالور باكس )گلجاي( 

 1891494 1418414 1119941 949194 469494 961441 111999 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

 4141188 946681 684166 88444 148918 189194 114141 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 1694149 4 4 4 4 4 4 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 1196944 698664 9641 49144 4 4 19944 مترمربع -آبياري تانکري -داخل محدوده  نگهداري جنگل كاري

 41614446 4 4 4 4 4 4 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 1114484 964114 614944 196968 144441 14116 14111 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 1996 1464 11161 164 14186 4 4 پايه -شعله  9تا  1متعارف نگهداري شبکه روشنايي 

 114 4491 416 191 4 4 4 پايه -شعله  1و  4نگهداري شبکه روشنايي 

 11189 6119 19199 4 1481 14644 61198 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 1898 1446 94111 1481 1464 14 4 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژكتور 

 11448 4111 1991 4 414 4 9494 مترمربع -نگهداري بركه 

 144 144 99416 4 4 119914 4 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 148844 9149 194941 44916 11864 11491 11919 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 118444 89419 194919 91141 11411 48164 119611 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 189149919 1166169 6619986 481414 1111494 1441111 1611444 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 119 116 11 6 1 4 4 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 184 149 496 44 99 41 144 حلقه -ساعته  14نگهداري چاه با علم 

 948 44 111 114 91 41 141 حلقه -ساعته 11نگهداري چاه با علم 

 118 86 491 91 44 94 88 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 1149 19169 19499 4664 16146 4 19819 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف تك شعله 

 19444 1649 4146 1899 1844 1849 4 پايه -م مصرف دو شعله نگهداري شبکه روشنايي با المپ ك

 4161 1914 94 189 1981 4144 4 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف سه شعله 

 1444 49 14186 64 4 4 4 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف چهار شعله 

 1944 14191 4414 191 19144 4 4 شعله -ر جيوه نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخا

 194 11 1149 4 19 4 19 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 66696 9686 4181 1999 6199 1964 8414 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 19941 1444 1416 961 641 449 9914 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 66819916 8691944 4141444 1481661 4849944 9119644 1481614 8181411 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 91111814 4144444 8484199 4494944 8461891 1649941 6816194 9941196 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -ر نگهداري درختان معاب

 9111119 114444 419918 494816 149449 944614 161484 149441 مترمربع -نگهداري گل و گل كاري 

 44494841 14446444 19698199 19168411 19116491 4414141 11468181 19644841 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 114449 44944 19844 94411 98141 94949 16418 19994 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 118919 16684 94949 194488 114196 166914 44616 111684 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 16444 1166 1489 4669 4181 1489 1819 4981 شمهچ -نگهداري سرويس بهداشتي 

 1444941 1444144 981946 448464 1444616 944914 899411 9111141 مترمربع -نگهداري ترون كاري 

 1144 4 94 1 4199 114 1441 919 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 946114 1486 19181 14144 14411 11449 14111 14164 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 89411 9964 148414 148196 4 4 141164 188168 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 64199 61949 114644 4614 1881 1469 11191 4881 عدد -نگهداري فالور باكس )گلجاي( 

 14149141 1468444 4449964 9491181 9114691 9441896 1114411 1614846 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

 -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 مترمربع
11969941 4846414 1141614 1449811 9114896 11416489 19416444 84111146 

 -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 مربعمتر
4 4 4 11614414 1448914 94981814 11141444 44481144 

 14618649 6446444 1148194 8444914 414414 4 49169 6119164 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 114499449 8146444 141819 94111494 991444 4 4 4 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 1484144 114444 419899 11944 114199 986449 199419 168411 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 14461 4944 1911 18994 9849 4149 1191 4141 پايه -شعله  9تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 949 844 44116 4 1184 4 4 14414 پايه -شعله  1و  4نگهداري شبکه روشنايي 

 141914 91181 14166 14814 9481 18919 48114 4419 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 91411 1616 16414 19419 11184 194 919 1414 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژكتور 

 84116 1111 4 4 64994 4 4 191644 مترمربع -نگهداري بركه 

 89949 149419 11116 111614 91414 4 498419 149 مترمربع -اري استخر و درياچه نگهد

 419111 14446 11944 11194 49944 44491 48611 11164 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 1441414 141149 199964 196696 911494 944144 181999 189981 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 16996191 4691864 91898419 1196818 19469644 6948194 1416816 19161491 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 1489989 4 14 94 94464 4 6 19818 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 949444 94 141 941 1894 4 44 144981 حلقه -ساعته  14نگهداري چاه با علم 

 914 41 944 944 148 991 996 8494 حلقه -ساعته 11نگهداري چاه با علم 

 188 119 181 41 149 96 149 189 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 84181 1189 88419 18944 1996 898 14419 8498 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف تك شعله 

 18414 1416 44411 44119 9446 11969 194 449 پايه -ا المپ كم مصرف دو شعله نگهداري شبکه روشنايي ب

 11616 194 1141 94469 491 491 96 9944 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف سه شعله 

 11419 4 4981 4 164 4 9444 1941 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف چهار شعله 

 1149 144 6144 19414 8969 4 19181 11941 شعله -اري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه نگهد

 664 4 11 96 1994 4 1161 416 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 191418 4111 18444 19444 8941 4949 9491 4144 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 6814 1499 148 666 646 991 919 1496 عدد -شطرنج و ميز پينگ پونگ  نگهداري ميز
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 91 644481164 991118414 14146941 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري درختان معابر 

 44- 161111466 486864441 11411911 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري درختان معابر 

 4 19119141 14461911 914944 مترمربع -نگهداري گل و گل كاري 

 14 199819114 199491961 11841641 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن 

 19 1146846 1411149 141194 عدد -نگهداري سطل زباله، نيمکت و آبخوري 

 44 4899166 9491944 114464 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره فاقد روشنايي 

 4- 191118 188894 9411 چشمه -نگهداري سرويس بهداشتي 

 11- 41141116 49499164 1891411 مترمربع -نگهداري ترون كاري 

 14- 141149 111469 4188 مترمربع -نگهداري آبنما و فواره واجد روشنايي 

 4 1469141 881461 49911 قطعه -نگهداري انواع لوازم ورزشي و بدنسازي 

 89- 1141498 111161466 114469 متر مربع -نگهداري و ترميم چمن مصنوعي 

 46 1814144 1481498 94448 عدد -نگهداري فالور باكس )گلجاي( 

 49 194961891 149641414 9441888 مترمربع -نگهداري رز و درختچه هاي زينتي 

 18 116999911 188194196 11644166 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 49- 146464169 961161498 8989144 مترمربع -ساير شيوه هاي آبياري  -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 16 194161916 99684149 1811111 مترمربع - آبياري تانکري-نگهداري جنگل كاري داخل محدوده 

 11- 961161849 441469144 16414886 مترمربع -آبياري تانکري -نگهداري جنگل كاري خارج محدوده 

 94 94141411 16944418 1941816 مترمربع -نگهداري گياهان پوششي 

 14- 161814 194641 4141 پايه -شعله  9تا  1نگهداري شبکه روشنايي متعارف 

 49 141419 114646 11999 پايه -شعله  1و  4نگهداري شبکه روشنايي 

 61 448619 469141 94441 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار سديم 

 141 181449 186141 16819 شعله -نگهداري شبکه روشنايي پروژكتور 

 119 1444841 648619 61914 مترمربع -نگهداري بركه 

 49 1696111 1144941 44968 مترمربع -نگهداري استخر و درياچه 

 91 1416441 1111161 89496 مترمربع -نگهداري و نگهباني ساختمان مسقف 

 11 14811494 8444461 484481 مترمربع -نگهداري و نگهباني وسايل بازي 

 11- 698414114 416846148 18444818 مترمربع -نظافت معابر خيابانها و ميادين فضاي سبز

 48- 1811999 1641944 191441 حلقه -نگهداري چاه با علم متعارف 

 19- 189168 698688 14184 حلقه -ساعته  14نگهداري چاه با علم 

 84- 94184 944448 1981 حلقه -ساعته 11نگهداري چاه با علم 

 19 1844 9914 169 عدد -نگهداري سقا خانه ها 

 164 1149898 161944 69184 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف تك شعله 

 64 694181 419911 91141 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف دو شعله 

 94 141111 14194 4186 پايه -نگهداري شبکه روشنايي با المپ كم مصرف سه شعله 

 94- 69949 84199 1844 پايه -المپ كم مصرف چهار شعله نگهداري شبکه روشنايي با 

 11 194144 114146 6141 شعله -نگهداري شبکه روشنايي چراغ با المپ بخار جيوه 

 16 11414 14691 161 پيکره -نگهداري انواع تنديس سبز 

 14- 1199491 1149111 11464 مترمربع -نگهداري انواع آالچيق و مبلمان داخلي آن 

 41- 64441 111969 9444 عدد -نگهداري ميز شطرنج و ميز پينگ پونگ 
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 146 118 99 444 916 184 49 مورد - 14ابالغ راي كميسيون بند 

 1 14 114 41 46 86 61 هالش -اتالف سگهاي ولگرد 

 11 1 18 941 14 19 9 مورد -14اعتراض به راي كميسيون بند 

 91 14 14 168 8 4 4 باب -انتقال كارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 4 4 1 1 4 4 4 دستگاه -انتقال كيوسك گل فروشي 

 4 6 4 1 4 4 14 دستگاه -انتقال كيوسك مطبوعات 

 41 11 64 144 18 96 4 باب -ي غير مجاز پلمپ مغازه ها

 481 944 149 191 141 164 111 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 9619 1489 1118 1414 1411 1464 1494 عدد -تله تحويلي 

 111 11 91 169 19 14 11 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و كارگاههاي مزاحم 

 144 19 116 164 61 94 94 باب -م تغييرشغل كارگاههاي مزاح

 4 16 4 4 1 64 4 دستگاه -جمع آوري كيوسك گل فروشي 

 1 696 4 4 4 1 4 دستگاه -جمع آوري كيوسك مطبوعات 

 494 411 649 914 114 449 911 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 11 4 199 14 11 19 9 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 69 9 169 88 19 4 1 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 64 4 194 91 19 16 9 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 169 111 499 411 144 191 914 مورد -شکايت از كارگاههاي صنوف مزاحم 

 1899 1194 1949 1911 1189 1994 1481 برگ -صدور اخطاريه 

 144 19911 9911 94946 498 419 1699 كيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 14 4 49 116 1 19 1 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 114 18 91 148 18 11 14 باب -فك پلمپ مجاز 

 449 114 191 1941 991 46 486 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 4 4 4 4 4 4 9 گاهدست -نصب كيوسك گل فروشي 

 4 1 4 4 4 1 11 دستگاه -نصب كيوسك مطبوعات 

 186 444 144 164 141 94 141 مورد -شکايت بي مورد 

 11ماده  14شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده -
91 46 11 448 88 11 1494 

 149 14 48 148 19 91 19 مورد - 14تنظيم صورتجلسه اعضاء كميسيون بند 

 181 19 18 911 11 84 1111 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 49 6 94 918 41 18 8 باب - 14صدور كميسيون بند 

 144 99 184 491 49 114 14 باب -در انتظار اجراي راي 

 161 11 116 946 911 114 11 راي -11ماده  14اجراي آراء تعطيل كميسيون بند 

 1944 944 118 1119 499 1144 414 راي -11ماده  14آراء تمهيد كميسيون بند اجراي 

 9646 816 1118 1194 914 1111 1618 فقره -كنترل آراء قديمي 

 11114 19148 11144 14114 6114 19161 14498 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 16 14 944 941 44 141 819 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ايمني 

 مورد
1 146 11 489 19 4 148 

 44 19 69 149 48 16 11 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 18 18 91 14 11 19 11 فقره -گزارش كاربري مغاير به شهر سازي 

 1944 1616 681 999 969 1486 1149 دستگاه -بازديد و كنترل كيوسکها 
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 111 14 1984 19 411 46 194 مورد - 14ابالغ راي كميسيون بند 

 89 11 4 9 89 1 4 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 91 1 91 11 4 4 11 مورد -14اعتراض به راي كميسيون بند 

 66 4 4 191 91 4 4 باب -انتقال كارگاههاي مزاحم مشمول طرح انتقال 

 19 9 4 1 4 4 4 دستگاه -انتقال كيوسك گل فروشي 

 44 14 4 9 1 4 1 دستگاه -انتقال كيوسك مطبوعات 

 81 4 119 94 99 1 9 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 914 144 14 141 114 998 141 باب -ن طرح در كميسيون( تشخيص مزاحمت)بدو

 1844 1419 9141 1991 1144 1966 1116 عدد -تله تحويلي 

 81 111 141 414 91 98 98 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و كارگاههاي مزاحم 

 144 11 19 144 49 64 1 باب -تغييرشغل كارگاههاي مزاحم 

 18 4 4 4 4 4 4 دستگاه -جمع آوري كيوسك گل فروشي 

 91 1 4 1 4 4 4 دستگاه -جمع آوري كيوسك مطبوعات 

 148 146 16 149 999 146 441 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 94 16 4 99 11 4 4 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 44 18 4 144 61 4 4 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 11 14 4 84 4 4 4 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 119 141 616 149 161 411 114 مورد -شکايت از كارگاههاي صنوف مزاحم 

 1119 419 1914 611 1444 1164 1141 برگ -صدور اخطاريه 

 911 941 941 949 19414 6614 11986 كيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 11 4 89 9 1 4 1 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 68 1 119 48 11 11 49 باب -فك پلمپ مجاز 

 418 484 149 984 1418 198 1991 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 19 4 4 4 4 4 4 دستگاه -نصب كيوسك گل فروشي 

 61 4 4 4 4 4 4 دستگاه -نصب كيوسك مطبوعات 

 94 119 4 48 149 114 48 مورد -ي مورد شکايت ب

ماده  14شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 11
119 96 49 164 1961 11 96 

 146 11 4 44 16 11 149 مورد - 14تنظيم صورتجلسه اعضاء كميسيون بند 

 61 99 4 96 19 141 1 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 46 11 1489 14 99 94 119 باب - 14كميسيون بند  صدور

 119 6 9941 191 46 91 1 باب -در انتظار اجراي راي 

 191 11 146 414 11 114 18 راي -11ماده  14اجراي آراء تعطيل كميسيون بند 

 946 991 149 1144 1111 961 164 راي -11ماده  14اجراي آراء تمهيد كميسيون بند 

 1441 118 144 1814 1614 618 1191 فقره -اء قديمي كنترل آر

 9919 19198 91494 91914 14496 61441 11914 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 118 114 49 99 91 14 1 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ايمني 

 مورد
181 689 119 144 686 199 44 

 99 4 114 11 1 6 11 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 44 16 4 11 11 1 4 فقره -گزارش كاربري مغاير به شهر سازي 

 494 961 1461 1111 841 964 169 دستگاه -بازديد و كنترل كيوسکها 
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 49 11 186 14 194 141 119 461 مورد - 14ابالغ راي كميسيون بند 

 44 41 111 1649 644 44 194 944 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 1 1 19 4 14 11 46 118 مورد -14اعتراض به راي كميسيون بند 

 -رح انتقال انتقال كارگاههاي مزاحم مشمول ط

 باب
119 4 19 14 81 44 4 1 

 4 4 4 4 11 9 4 4 دستگاه -انتقال كيوسك گل فروشي 

 1 4 1 4 1 4 4 19 دستگاه -انتقال كيوسك مطبوعات 

 6 9 14 111 14 18 11 141 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 باب
1446 81 141 141 94 189 49 44 

 1991 1919 9918 4999 1641 1169 1446 9164 عدد -تله تحويلي 

 6 11 41 141 69 91 14 914 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و كارگاههاي مزاحم 

 19 19 146 111 941 48 99 641 باب -تغييرشغل كارگاههاي مزاحم 

 4 1 4 4 4 4 4 4 دستگاه -جمع آوري كيوسك گل فروشي 

 4 1 4 4 1 4 4 1 دستگاه -آوري كيوسك مطبوعات جمع 

 64 116 999 44 149 146 144 9146 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 1 1 94 9 4 1 4 68 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 1 1 94 4 1 4 4 169 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 11 4 91 4 1 14 4 199 عدد -قال واحدهاي آالينده هوا شناسايي و انت

 16 194 184 14 148 89 111 441 مورد -شکايت از كارگاههاي صنوف مزاحم 

 186 499 1199 699 999 999 494 1941 برگ -صدور اخطاريه 

 91 1111 144 449 991 9441 914 114 كيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 4 4 91 41 18 4 9 168 باب -توسط ذينفع  فك پلمپ غير مجاز

 1 14 16 96 4 1 6 194 باب -فك پلمپ مجاز 

 986 441 449 1449 1914 914 149 411 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 4 4 4 4 4 4 4 4 دستگاه -نصب كيوسك گل فروشي 

 1 4 4 4 4 4 4 11 دستگاه -نصب كيوسك مطبوعات 

 14 148 194 16 191 84 181 194 مورد -شکايت بي مورد 

شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 11ماده  14
411 144 119 41 181 91 11 91 

 - 14تنظيم صورتجلسه اعضاء كميسيون بند 

 مورد
144 86 16 94 4 96 16 14 

 1 6 996 111 194 18 19 16 باب -فارغ از رسيدگي )ادامه فعاليت( 

 18 19 11 4 944 16 48 198 باب - 14صدور كميسيون بند 

 94 98 991 41 181 116 196 444 باب -در انتظار اجراي راي 

 -11ماده  14اجراي آراء تعطيل كميسيون بند 

 راي
419 119 18 191 988 149 81 16 

 -11ماده  14اجراي آراء تمهيد كميسيون بند 

 راي
964 948 118 111 944 1119 144 944 

 649 144 1114 841 1444 1144 1119 6441 فقره -كنترل آراء قديمي 

 1811 1696 9984 99448 94118 1994 61114 14641 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 644 116 664 1194 1194 64 194 896 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء 

 مورد -ايمني 
696 114 189 1946 191 199 166 119 

 98 11 44 111 116 4 14 141 عدد -پرونده هاي ارجاعي به واحد حقوقي 

 1 1 9 1 4 4 11 14 فقره -گزارش كاربري مغاير به شهر سازي 

 649 144 148 118 111 194 998 1119 دستگاه -بازديد و كنترل كيوسکها 
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 8- 1941 6981 164 مورد - 14ابالغ راي كميسيون بند 

 9 4116 9818 181 الشه -اتالف سگهاي ولگرد 

 4- 1411 1418 46 مورد -14اعتراض به راي كميسيون بند 

 11- 911 1446 99 باب -ح انتقال انتقال كارگاههاي مزاحم مشمول طر

 144 14 18 9 دستگاه -انتقال كيوسك گل فروشي 

 9 118 111 1 دستگاه -انتقال كيوسك مطبوعات 

 19- 1184 1661 18 باب -پلمپ مغازه هاي غير مجاز 

 14 6441 6111 944 باب -تشخيص مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 91 64111 41491 1491 عدد -تله تحويلي 

 1 1149 1448 88 باب -تعطيل و پلمپ واحدها و كارگاههاي مزاحم 

 49- 1841 1149 194 باب -تغييرشغل كارگاههاي مزاحم 

 161 111 46 6 دستگاه -جمع آوري كيوسك گل فروشي 

 114 646 181 91 دستگاه -جمع آوري كيوسك مطبوعات 

 6 14811 14194 486 باب -رفع مزاحمت)بدون طرح در كميسيون( 

 16 144 464 11 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده آب 

 11 916 611 94 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده صوت 

 69 416 491 99 عدد -شناسايي و انتقال واحدهاي آالينده هوا 

 1- 6964 6414 198 مورد -شکايت از كارگاههاي صنوف مزاحم 

 11 16646 19111 1119 برگ -صدور اخطاريه 

 91- 119444 141468 1119 كيلوگرم -طعمه گذاري سم خالص 

 1- 614 691 94 باب -فك پلمپ غير مجاز توسط ذينفع 

 4 886 819 41 باب -فك پلمپ مجاز 

 9- 16919 14646 441 الشه -الشه يابي و دفن بهداشتي 

 91- 16 181 9 اهدستگ -نصب كيوسك گل فروشي 

 94- 84 198 4 دستگاه -نصب كيوسك مطبوعات 

 14 9964 1486 119 مورد -شکايت بي مورد 

ماده  14شناسايي و تشکيل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 11
118 4116 1686 16 

 14- 1911 1499 99 مورد - 14تنظيم صورتجلسه اعضاء كميسيون بند 

 16- 9484 1149 141 باب -)ادامه فعاليت(  فارغ از رسيدگي

 46- 9114 1469 141 باب - 14صدور كميسيون بند 

 44- 6694 11449 941 باب -در انتظار اجراي راي 

 44- 9891 6844 148 راي -11ماده  14اجراي آراء تعطيل كميسيون بند 

 1 16891 16469 441 راي -11ماده  14اجراي آراء تمهيد كميسيون بند 

 19- 91149 41844 1188 فقره -كنترل آراء قديمي 

 19 481611 414441 11119 عدد -منافذ طعمه گذاري شده 

 19 8184 4191 411 قالده -زنده گيري سگهاي ولگرد 

 -همکاري با آتش نشاني جهت نصب سيستم اطفاء ايمني 

 مورد
181 9414 6989 -14 

 1- 1146 1144 44 عدد -حقوقي پرونده هاي ارجاعي به واحد 

 14- 181 914 19 فقره -گزارش كاربري مغاير به شهر سازي 

 4- 19184 19811 914 دستگاه -بازديد و كنترل كيوسکها 
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 1411 9 4 1481 4 19491 4 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 114 164 181 191 19 11994 491 عدد -بازسازي دريچه 

 411 86 11 9 4 118 189 مترمکعب -بتن ريزي 

 184 84 18 11 4 1141 419 مترمکعب -تخريب 

 118 146 4 9818 194 91461 9194 مترمکعب -تخليه آب 

 4468 9194 9998 1111 191 99811 4169 كيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

 -جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات حجمي 

 مترمکعب
19984 16919 881 14919 119 1444 1969 

 114 4 498 161 14 1144 4 مترمکعب -حفاري و كف شکني 

 1111 1644 16111 696 4 1149 4 مترمکعب -حفرچاه 

 141 9 144 11 4 1144 4 عبمترمک -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 19 1 4 4 4 194 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 411114 444161 4949164 169491 48191 411441 1198864 متر -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 91 16 111 16 4 1149 4 حلقه -طوقه چيني چاه 

 19 1 4 464 4 141 191 مترمکعب -عمليات بتني مرمت كانال 

 1494 1699 66 468 4 194 4 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 6944 4 148164 94 4 9414 4 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 44 4 4 4 4 1914 4 مترمربع -قالب بندي 

 4198 11444 1141 44419 1449 4994 444416 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 118 4446 949 4 4 11144 864 متر -لوله گذاري 

 91 149 4 69 4 188 88 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 41 1 494 16 4 1641 4 مترمکعب -كف تراشي 

 9494 1149 1191 11 4 11991 4 متر -كول گذاري 

 194 4 4 4 4 114 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 1 1 4 19 4 198 1 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 91 14 41 119 64 169 44 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 141 89 114 96 61 111 141 مورد -رفع آب بند 

 181 191 111 181 18 1948 161 عدد -پاكسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 -گندزدايي و بوگيري كانالها و حوضچه ها با آهك 

 مورد
14 181 61 194 11 916 94 
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 144 4 144 4 4 4 4 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 119 44 1994 144 4 944 6 عدد -بازسازي دريچه 

 169 14 911 941 4 4 4 مترمکعب -بتن ريزي 

 144 4 646 4 4 4 4 مترمکعب -تخريب 

 1184 1414 9461 184 4 144 4 مترمکعب -تخليه آب 

 1194 1 6416 4994 4 4114 4 كيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

جمع آوري و حمل ضايعات شناور و زايدات 

 مترمکعب -حجمي 
491964 9481 4 8114 116894 8916 64998 

 84 14 1111 4 4 4 4 مترمکعب -حفاري و كف شکني 

 89 419 1814 4 4 4 164 مترمکعب -چاه حفر

 44 4 119 4 4 4 4 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 91 4 19 4 4 4 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 148114 48416 4419118 14191694 4 141444 16486 متر -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 141 11 194 14 4 4 4 حلقه -طوقه چيني چاه 

 84 4 411 164 4 4 9444 مترمکعب -عمليات بتني مرمت كانال 

 119 11 911 191 4 4 4 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 114 4 414 14 4 4 4 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 114 144 111 4 4 4 9444 مترمربع -قالب بندي 

 46619 61144 118846 119114 4 1494 614964 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 146 4 114 4 4 4 4 متر -لوله گذاري 

 111 1 14 4 4 4 4 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 11684 14 499 4 4 4 4 مترمکعب -كف تراشي 

 91 14 991 4 4 14 4 متر -كول گذاري 

 91 4 961 4 4 4 4 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 99 4 18 4 4 4 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 196 1 144 1 4 11 4 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 144 19 116 49 4 4 4 مورد -رفع آب بند 

 191 94 441 1169 4 8 1 عدد -پاكسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 -گندزدايي و بوگيري كانالها و حوضچه ها با آهك 

 مورد
4 61 4 4 41 4 199 
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 33منطقه 33منطقه 31منطقه 34منطقه 38منطقه 37منطقه 36منطقه 33منطقه فعالیت
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 4 4 4 4 4 4 4 1944 كيلوگرم -آرماتوربندي 

 1 99 144 114 49 49 161 996 عدد -بازسازي دريچه 

 4 94 41 4 9 4 114 144 مترمکعب -بتن ريزي 

 149 1 191 14 4 9 96 94 مترمکعب -تخريب 

 144 119 1418 9194 1414 4 4889 14841 مترمکعب -تخليه آب 

 4 144 1114 4111 49 169 16164 9811 كيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

جمع آوري و حمل ضايعات شناور و 

 مترمکعب -زايدات حجمي 
11864 1168 1141994 14914 9114 9418 1144 111 

 144 14 411 4 144 9 69 191 مترمکعب -حفاري و كف شکني 

 111 164 469 891 11 4 44 14 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 مترمکعب
4 1 4 4 4 41 16 4 

 4 1 4 4 4 4 44 4 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 -شستشوي و اليروبي انهار سرپوشيده 

 متر
89191 944444 119644 144918 149994 14949 19111 14914 

 14 14 41 18 96 1 98 11 حلقه -طوقه چيني چاه 

 1 4 8 4 1 4 4 114 مترمکعب -عمليات بتني مرمت كانال 

 949 4184 948 1911 4 4 148 144 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 949 641 961 1148 4 4 4 14 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 4 144 464 4 4 4 8 14 مترمربع -قالب بندي 

 1919 6441 1141 14416 48844 141444 414 94148 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 4 4 8 141 4 4 4 11 متر -لوله گذاري 

 4 149 119 11 14 4 44 144 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 199 191 184 4 9418 4 14 889 مترمکعب -كف تراشي 

 816 114 194 114 1141 4 164 11 متر -كول گذاري 

 -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 مترمربع
4 4 4 4 4 4 14 4 

 4 1 14 14 9 1 4 4 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 191 11 111 81 198 14 64 118 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 4 11 146 949 114 4 96 619 مورد -رفع آب بند 

 988 181 1 984 691 91 64 941 عدد -پاكسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

گندزدايي و بوگيري كانالها و حوضچه 

 مورد -ها با آهك 
981 19 4 91 911 4 1 4 
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 11 11949 14681 1499 كيلوگرم -ي آرماتوربند

 94 14691 8991 944 عدد -بازسازي دريچه 

 89- 1141 94149 149 مترمکعب -بتن ريزي 

 4- 9116 9146 149 مترمکعب -تخريب 

 14- 94684 84119 9669 مترمکعب -تخليه آب 

 49- 89116 914948 4461 كيلوگرم -تهيه و نصب دريچه 

 -ضايعات شناور و زايدات حجمي  جمع آوري و حمل

 مترمکعب
81146 694464 1419111 189 

 96- 1144 94499 191 مترمکعب -حفاري و كف شکني 

 99 18944 16194 1919 مترمکعب -حفرچاه 

 16 1891 1194 99 مترمکعب -ضخامت  11cmديواركشي با بيش از 

 94 911 168 16 مورد -رفع معارض تاسيساتي 

 11 19419448 19919949 1181191 متر -ي و اليروبي انهار سرپوشيده شستشو

 94- 1464 9146 84 حلقه -طوقه چيني چاه 

 41- 4491 9196 111 مترمکعب -عمليات بتني مرمت كانال 

 44- 16184 18911 414 مترمکعب -عمليات خاكي )دستي(

 414 161196 91111 11811 مترمکعب -عمليات خاكي )ماشيني(

 91- 6191 91191 199 مترمربع -قالب بندي 

 14 1191144 1444941 86949 مترمکعب -اليروبي و رسوب برداري 

 194 11894 8441 888 متر -لوله گذاري 

 9 1999 1189 61 عدد -نصب شبکه زباله گير 

 11- 14614 14414 1114 مترمکعب -كف تراشي 

 68 11144 19114 1449 متر -كول گذاري 

 44- 944 1814 44 مترمربع -ضخامت  11cmديوارچيني با كمتر از 

 69 991 118 19 دستگاه -تعمير موتور پمپ 

 6- 1896 1411 99 عدد -تهيه و نصب درپوش بتني 

 14 1141 1111 114 مورد -رفع آب بند 

 41 4911 1199 911 عدد -پاكسازي و تنظيف دهانه چاه ها 

 -و بوگيري كانالها و حوضچه ها با آهك  گندزدايي

 مورد
96 1141 1994 14 
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 11844 4461 1944 1191 9914 164911 1444 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1681 1411 14168 19114 4448 9111 8189 عدد -ه چراغ رنگ آميزي پاي

 1444 1961 1891 9144 1441 4918 1649 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1964 9494 14186 6184 9119 19419 1699 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي  -شستشوي تجهيزات پاركي

هشدار دهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع 

U - عدد 

44944 14641 96961 18449 94111 41116 11819 

 461149 468141 898919 144146 1411491 1964999 914818 اصله -شستشوي درخت 

 446144 4964194 414144 141444 1416111 1986441 619111 اصله -شستشوي درختچه 

 14199 41646 99411 94849 14194 19894 49616 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 9141 16449 14696 91894 11464 111191 64464 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 18681 99694 14114 41941 49914 84619 94169 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 1414 849 1181 49184 1694 9891 1868 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 8444914 9661619 1149619 4914118 48411611 9146916 44999944 مترمربع -شستشوي معابر 

 94419 1819 9911 168119 94119 99916 14418 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پاركي 

 -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 مترمربع
141 1844 1141 9199 468 149 891 

 -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 مترمربع
14 9616 644 4419 418 96 4 

 144 448 941 1144 1491 9499 11 متر - uرنگ آميزي موانع 

 -رنگ آميزي وسايل بازي كودكان 

 مترمربع
999 14116 1961 46419 4941 1981 1114 

 4 9194994 4446111 466984 4844444 14694194 61499691 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 9986 9491 96196 11946 4144 11119 9116 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 9614 1644 4118 1919 9191 19114 1111 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 
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 9494 6449 9184 1168 1191 14811 1414 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 1814 1461 4494 1694 1114 941 1441 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 1446 1444 1411 1464 194 111 1444 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 1194 1194 9119 1944 1944 1444 1991 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

 -شستشوي تجهيزات پاركي

ار تابلوي هشد

دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

18191 91619 16444 16114 41498 1841 14866 

 196418 169941 9418444 184418 99414 19441 94411 اصله -شستشوي درخت 

 141641 481441 1996164 194414 164444 144644 111141 اصله -شستشوي درختچه 

 14491 14198 44194 14466 19149 91119 16999 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 6419 1181 4991 6461 9991 1984 69411 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 19949 19191 41414 19191 14441 96494 98644 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 1814 1464 911 1114 4141 946 994 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 11919414 11118499 19946189 1149664 4411614 4166444 8894411 ربعمترم -شستشوي معابر 

 -رنگ آميزي المانهاي پاركي 

 مترمربع
9144 1641 9811 9411 1481 4111 4814 

رنگ آميزي تابلوهاي هشدار 

 مترمربع -دهنده 
191 198 881 464 198 194 1444 

رنگ آميزي تابلوي اعالنات و 

 مترمربع -آگهي
114 144 444 114 14 941 149 

 414 816 944 196 811 141 181 متر - uرنگ آميزي موانع 

رنگ آميزي وسايل بازي كودكان 

 مترمربع -
948 144 1419 194 14144 1914 1944 

 14869941 181144 991161 991444 44194 4 1444994 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 عمترمرب
4149 1814 1891 1141 9114 9144 9441 

رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 

 عدد -
1489 919 4941 1964 9119 1968 1188 
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 -رنگ آميزي نرده 

 بعمترمر
4199 4194 18681 18114 1814 11116 4144 14 

رنگ آميزي پايه چراغ 

 عدد -
4614 9696 1111 44449 6199 4444 1919 4164 

رنگ آميزي ساختمان 

 مترمربع -
9191 1441 144 464 1419 9911 1894 1441 

رنگ آميزي نيمکت و 

 عدد -سکو 
4914 9114 1449 9149 4481 1691 1444 444 

وي تجهيزات شستش

تابلوي هشدار  -پاركي

دهنده،تابلواعالنات،پايه 

 عدد - Uچراغ،موانع 

146111 69948 11994 181494 41648 46414 14641 4941818 

 -شستشوي درخت 

 اصله
611114 1618484 1164691 148499 494999 998441 948194 4146466 

 -شستشوي درختچه 

 اصله
614414 1441169 1111494 414469 419491 499864 944444 411694 

شستشوي سطلهاي 

 عدد -زباله 
164691 19196 44966 18944 46116 141144 19691 61141 

شستشوي وسايل بازي 

 عدد -
11694 111141 81644 16819 14496 446481 1419 4986414 

شستشوي مبلمان 

 عدد -پاركي 
149989 48691 196111 41446 44611 146184 11164 18411 

 -رنگ آميزي پايه تابلو 

 متر
1191 161 141 1181 6449 9181 9661 411 

 -شستشوي معابر 

 مترمربع
9644114 16118441 8141468 44694144 4919448 61694911 1946991 14199641 

رنگ آميزي المانهاي 

 مترمربع -پاركي 
19996 4468 416 14414 11641 9891 11961 6444 

يزي تابلوهاي رنگ آم

 -هشدار دهنده 

 مترمربع

999 444 81 961 494 1991 9414 919 

رنگ آميزي تابلوي 

 -اعالنات و آگهي

 مترمربع

141 184 14 894 199 1191 1141 114 

 - uرنگ آميزي موانع 

 متر
4141 1161 189 411 141 811 9616 4 

رنگ آميزي وسايل 

 -بازي كودكان 

 مترمربع

11991 819 141 1969 9114 4419 18949 1464 

 -نظافت معابر جنگل 

 مترمربع
9169911 491111 9119811 19694911 1186881 91616144 1168494 18111419 

رنگ آميزي مبلمان 

 مترمربع -پاركي 
19481 198949 118 61496 1448 1411 9489 4411 

رنگ آميزي سطل و 

 عدد -مخازن زباله 
8496 9148 411 9919 4186 9686 9446 1494 
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 964 181111 69194 16194 مترمربع -رنگ آميزي نرده 

 11 84889 61141 4161 عدد -رنگ آميزي پايه چراغ 

 11- 14941 16849 1149 مترمربع -رنگ آميزي ساختمان 

 94 11111 94149 4411 عدد -رنگ آميزي نيمکت و سکو 

تابلوي هشدار  -شستشوي تجهيزات پاركي

 عدد - Uدهنده،تابلواعالنات،پايه چراغ،موانع 
994111 4694911 696444 -81 

 19- 6411144 11991619 919111 اصله -شستشوي درخت 

 11- 11119191 19141449 1111149 اصله -شستشوي درختچه 

 11 619864 141114 14114 عدد -شستشوي سطلهاي زباله 

 81- 411614 1994898 169941 عدد -شستشوي وسايل بازي 

 19 441461 644944 61614 عدد -شستشوي مبلمان پاركي 

 44- 11811 89849 1644 متر -رنگ آميزي پايه تابلو 

 11- 191414441 191114414 19811916 مترمربع -شستشوي معابر 

 49- 111191 166161 19881 مترمربع -رنگ آميزي المانهاي پاركي 

 4- 14191 14441 811 مترمربع -رنگ آميزي تابلوهاي هشدار دهنده 

 91- 9489 11614 989 مترمربع -رنگ آميزي تابلوي اعالنات و آگهي

 48 14198 11144 1911 متر - uرنگ آميزي موانع 

 1- 81161 86649 9419 مترمربع -ي وسايل بازي كودكان رنگ آميز

 11- 114669984 196918616 11691186 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 44- 81411 948164 19114 مترمربع -رنگ آميزي مبلمان پاركي 

 14 41981 96116 9494 عدد -رنگ آميزي سطل و مخازن زباله 





 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 744                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 )مبالغ به هزار ریال(تهران شهرداری 97لی پروژه های عمرانی سالکگزارش 

 بودجه مصوب تعداد ردیف بودجه نام واحد سازمانی
 هزینه قطعی

 )نقدی و غیرنقدی( 
 پیشرفت ریالی قطعی

 8989 4481441491 4168449614 111 1منطقه 

 8984 1911489994 1919119914 111 1منطقه 

 8184 9191189144 9196184686 81 9منطقه 

 8181 1411689991 1619144916 111 4منطقه 

 8888 1411841141 1414199161 141 1منطقه 

 8881 1191984998 1141689918 49 6منطقه 

 8981 1469994464 1499114818 84 4منطقه 

 8184 461484491 919114811 41 9منطقه 

 8884 191846611 191994818 66 8منطقه 

 8981 1444611964 1448641848 64 14نطقه م

 8186 1966894991 1446114614 91 11منطقه 

 9484 1619461194 1884161419 114 11منطقه 

 9484 944849481 1499966944 94 19منطقه 

 8186 1941161418 1444184614 94 14منطقه 

 4188 1941191989 9169449818 98 11منطقه 

 8481 849649899 1499441861 68 16منطقه 

 8686 448411144 494111181 41 14منطقه 

 8184 1111141841 1644648181 84 19منطقه 

 9484 1116989166 1444919494 98 18منطقه 

 9184 1416841444 1411991499 81 14منطقه 

 8681 1499441981 1111664198 94 11منطقه 

 8984 1144464991 1464161964 114 11منطقه 

 8881 8441149814 8991469111 69 معاونت فنی و عمرانی

 8681 1644819186 1411116819 16 معاونت شهرسازي

 8184 119814148 118441994 8 دفتر شهردار تهران

 8981 1464914414 1141118484 44 معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري

 9984 9916444894 8868949484 4 معاونت مالی و اقتصاد شهري

 8684 4146141911 4918419161 64 معاونت خدمات شهري

 9489 16441916111 94114449141 61 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 1181 1991194 1111444 1 امور مناطق معاونت

 8488 666411884 694168414 11 معاونت امور اجتماعی

 9184 116614414 149849441 4 معاونت توسعه منابع انسانی

 8186 81411144614 144814148181 1194 کل شهرداري
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 97پروژه های عمرانی شاخص سال کلی گزارش 

نام واحد 

 سازمانی

اعتبار مصوب 

 پروژه 

 97در سال 

های تعداد پروژه

 شاخص

یشرفت پ

 فیزیکی 

 97از سهم سال 

 پیشرفت 

 برنامه ای 

 97از سهم سال 

 شاخص کارایی 

برنامه سالیانه 

(SPI) 

 هزینه قطعی 

 97در سال 

 پیشرفت ریالی 

 97در سال 

شاخص کارایی 

هزینه سالیانه 

(CPI) 

 14484 8684 469199191 8889 8481 8689 11 484911449 1منطقه 

 9984 14484 111484114 9989 8886 9984 11 111191191 1منطقه 

 8981 8889 1498819661 8989 8884 8488 14 1484494684 9منطقه 

 8884 8986 118418981 8989 8988 8484 14 164168919 4منطقه 

 8981 14484 114681499 8981 14484 8981 4 114681491 1منطقه 

 4181 14484 149169969 4186 8984 4181 4 149918144 6منطقه 

 8689 8884 194944869 8686 14484 8686 4 191148949 4منطقه 

 14488 8686 199144481 8881 8989 8484 9 184846116 9منطقه 

 9189 8884 69884411 9686 8989 9186 4 64161449 8منطقه 

 14881 9484 14661148 9484 14484 9484 1 11864444 14منطقه 

 14484 14484 64644111 19481 4689 14484 9 64644111 11منطقه 

 11981 4988 111119164 8488 14484 8488 4 191886944 11منطقه 

 9184 8889 191144444 9489 14484 9489 8 191966184 19منطقه 

 9484 8484 19646148 4981 8889 4989 4 18146911 14منطقه 

 8489 8886 141661918 11184 4481 8484 11 146111481 11منطقه 

 14181 8181 149614111 14984 8481 8486 4 114968119 16منطقه 

 6489 8989 111144611 1189 14488 1689 6 119146448 14منطقه 

 14189 8184 116941114 14484 14484 14484 11 199444994 19منطقه 

 8981 8181 164649998 9189 8884 9189 14 199944694 18منطقه 

 8189 8484 144911614 9481 8984 9984 11 116449169 14منطقه 

 8988 8681 916818449 8181 8888 8181 19 941414191 11منطقه 

 8886 8689 491184818 8684 8888 8188 14 911411991 11منطقه 

معاونت فنی و 

 عمرانی
6819484848849 94 9184 4981 4186 6194148446 8881 9684 

 9181 8988 1149118614 14481 9481 9481 8 1111464441 معاونت شهرسازي

لی و معاونت ما

 اقتصاد شهري
1644444444 1 4884 4884 14484 1144411914 9488 1981 

معاونت خدمات 

 شهري
994964189 14 6986 1981 11981 964141164 8984 6888 

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
14998811416 4 14484 8884 14489 14181484414 8889 14481 

معاونت امور 

 اجتماعی
944119181 11 1688 8888 1688 184464964 8981 1488 

معاونت توسعه 

 منابع انسانی
14444444 1 14484 14484 14484 19888944 4881 11689 

 9184 8984 96894919414 8184 8489 9989 944 94414818414 جمع
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 97گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
حد وا

 سازمانی

بودجه 

 مصوب 

 84سال 

پيشرفت فيزيکی 

 کل پروژه

پيشرفت 

 فيزيکی 

از سهم سال 

84 

هزينه 

 قطعی 

 84سال 

پيشرفت ريالی 

 قطعی

 84سال  

144414141 
ديدگان رسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات

 اجتماعی، احداث مددسرا اوشان
 144 11941644 144 144 11941644 1منطقه 

 89 44946894 144 144 41114444 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه ورزشی و فرهنگی زعفرانيه 146484141

 144 94994149 91 44 94994149 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی قائم 146484941

 144 14414144 88 144 14144414 1منطقه  ورزشگاه صابرين شاهدتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی،  146484141

146484441 
توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشی توسعه زمينهاي ورزشی روباز وچمن 

 محله( 16مصنوعی سطح منطقه)
 144 18441416 144 144 18441416 1منطقه 

146481141 
رک توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شه

 نفت
 89 8914984 84 96 14464984 1منطقه 

 144 9118866 144 144 9118866 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه سرداران شهيد 146481441

148144141 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث پل دسترسی به مسيل مقصود 

 بيگ
 144 1948114 144 144 1948114 1منطقه 

 144 111444444 98 44 111444444 1منطقه  متري افتخاري 91احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، ادامه احداث خيابان  148144641

148144441 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، تعريض خيابان هاشمی و احداث ديوار 

 ارتش 141حائل در بيمارستان 
 144 19499994 144 144 19499994 1منطقه 

 144 1994199 144 144 1994199 1منطقه  روها، ساماندهی بازار تجريشاحداث و تجهيز پياده 114414141

941414941 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، ساماندهی و ايجاد سپر حريم حفاظتی 

 ها()رود دره 1944ارتفاعات 
 81 194194181 144 94 948911861 1منطقه 

 89 98191146 144 144 44444444 1منطقه  (1ه بوستان و تفرجگاه، بوستان دربند )فاز احداث و توسع 941414441

 144 11991191 144 144 11991191 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ کامران 941414941

 144 91444444 144 144 91444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان آبک 941411441

 144 94444444 144 144 94444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان گالبدره 941411141

 144 14444899 144 144 14444899 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان سيمين قلعه )دارآباد( 941411141

944464141 
وري و پردازش پسماند، جابجايی آاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 سوله بازيافت اوشان
 144 1119186 144 64 1119186 1منطقه 

 98 9811641 144 144 14444444 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414141

914464141 
، 9هاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان کارگري نواحی توسعه محل

 14و  9، 4
 144 19819994 44 91 19889184 1منطقه 

441494141 
هاي هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه

 مديريت بحران ياران، گالبدره، آراج، جماران
 144 19466468 84 81 19466468 1منطقه 

449114141 
کننده تعديل هاي رسوبگير و مخازنها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

 سيالب، توسعه مسيل مقصود بيک
 144 4441696 144 144 4419196 1منطقه 

 144 4844444 64 94 4844444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، درختی 149114141

 144 11944444 41 64 11944444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، بو علی 149114841

 144 14144444 44 91 14144444 1منطقه  سراي محله، تيموري توسعه و تجهيز 149111441

 144 19441841 144 19 19441841 1منطقه  احداث و توسعه پارکينگ، طبقاتی دانشگاه شريف 149464141

148144141 
متري طرح تفضيلی 14احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث گذر 

 شهرک کيهان
 144 9814444 69 68 9814444 1منطقه 

 144 64444444 144 144 64444444 1منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تعريض تونل زيرگذر همت شهرک هما 148144141

 144 11861191 64 48 11444444 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل معلق دره فرحزاد 114494141

 144 4844444 144 84 4844444 1منطقه  9فرجگاه، دره فرحزاد فاز احداث و توسعه بوستان و ت 941414141

 144 14444444 84 91 14444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک پرواز 941414441

 144 16444444 144 144 16444444 1منطقه  هاي اسکان کارگري، زير پل واليتتوسعه محل 914464141

 144 14416484 144 144 14416484 1منطقه  8هاي اسکان کارگري، ناحيه محل توسعه 914464141

441494141 
هاي هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه

 مديريت بحران ايثار، زنجان
 144 41898964 144 144 41898964 1منطقه 

146484149 
و تجهيز مجموعه فرهنگی  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، تملک احداث

 ورزشی محله ده ونک
 144 68491119 144 49 68491119 9منطقه 

 144 19819199 144 144 19819199 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی نونهاالن 146481149

 144 49414884 144 64 49414884 9منطقه  توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی آبشار 146481149

 91 144444 16 19 1416111 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، کمک و بازسازي مجموعه ورزشی سعيدي 146481949

144414149 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد 

 سيدخندان
 89 19469419 144 144 19811649 9منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 97های عمرانی شاخص سال  گزارش پروژه

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه مصوب

 97سال 

 پیشرفت فیزیکی

 کل پروژه

پیشرفت 

 فیزیکی

 97از سهم سال 

 هزینه قطعی 

 97سال 

پیشرفت 

 ریالی قطعی

 97سال  

144414649 
 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی،

 کمک به ساخت مسجد جامع قلهک
 144 49981119 144 44 49981119 9منطقه 

144411449 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، 

 مسجد مدرسه مجتمع رازي
 144 49641419 144 94 49646444 9منطقه 

144411149 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، 

 1مسجد پارک مادران 
 88 46114444 144 89 46641444 9منطقه 

144411949 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، 

 مسجد ميرداماد
 91 8144444 144 91 11199964 9منطقه 

 144 19114444 144 144 19144444 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دروس 149114149

 144 9444444 11 14 9444444 9 منطقه توسعه و تجهيز سراي محله، کاووسيه 149114449

148144949 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، راستگرد کاوه 

 جنوب به صدر شرق
 144 1444444 144 81 1444444 9منطقه 

148144449 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تقاطع همت 

 به پاسداران
 144 141441681 99 81 141144444 9منطقه 

148144149 
سعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع احداث و تو

 اسفنديار -غيرهمسطح آرش
 144 199146441 144 48 144444444 9منطقه 

148144849 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع 

 ـ صدرغيرهمسطح شريعتی
 144 1464994 4 14 1464994 9منطقه 

646414949 
هاي اداري، تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 اث و تجهيز ساختمان پليس راهوراحد
 89 49164414 144 144 41444444 9منطقه 

646414449 
تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، 

 1احداث و تجهيز ساختمان ناحيه 
 144 14444444 144 41 14444444 9منطقه 

149414144 
ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحی، احداث 

 باغ پرندگان
 144 919969498 144 49 918169199 4منطقه 

146484644 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه تفريحی 

 هکتاري جنگل لويزان 111سايت 
 144 18194686 144 89 18119914 4منطقه 

146484444 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی 

 و ورزشی خاک سفيد
 144 11411144 144 91 11411144 4منطقه 

146484944 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی 

 و ورزشی حکيميه
 144 1614444 86 11 1614444 4منطقه 

146484844 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی 

 و ورزشی قنات کوثر
 144 16141199 144 46 16141199 4منطقه 

146481444 
ه فرهنگی توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموع

 آبادورزشی قاسم
 144 14496689 144 19 14496689 4منطقه 

149414144 
توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، ساماندهی و 

 تجهيز فرهنگسراي اشراق
 89 14146918 81 81 19444444 4منطقه 

149114144 
توسعه و تجهيز سراي محله، خريد سراي محله 

 کوهسار
 144 4464416 144 144 4441194 4منطقه 

 144 4948164 144 144 4948164 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، کوهک 149114144

149114944 
توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله 

 نارمک
 144 16888941 144 99 16888941 4منطقه 

 48 4991441 144 144 9981844 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، مقبرةالشهدا 149114144

148144944 
احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، خيابان 

 کوهستان
 144 9914164 144 144 9914164 4منطقه 

 144 14444444 144 144 14444444 4منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ساحل 941414144

941414944 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مجموعه 

 ري بوستان طبيعت )جنگل تلو(تفريحی گردشگ
 144 49441844 99 84 49168488 4منطقه 

914464144 
توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز 

 حکيميه 9اسکان کارگري ناحيه 
 49 4444946 4 18 1414114 4منطقه 

914464144 
توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز 

 اسکان کارگري شهيد کرد
 144 8814444 144 44 8814444 4منطقه 
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 شهرداری تهران)مبالغ به هزار ریال( 97گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه مصوب

 97سال 

پیشرفت 

 فیزیکی

 کل پروژه

پیشرفت 

 فیزیکی

از سهم سال 

97 

 هزینه 

 قطعی 

 97سال 

پیشرفت ریالی 

 قطعی

 97سال  

914464944 
توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان کارگري خيابان 

 جعفرپناه
 88 8141481 144 49 8644864 4منطقه 

144414141 
ديدگان رسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات

 اجتماعی، محله بهاران
 144 19114661 144 144 19114661 1منطقه 

 144 1444444 11 49 1444444 1منطقه  و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی محله پرواز توسعه 146484141

 144 94111118 144 144 94111194 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، زيرگذر عابر پياده ابتداي شهيد لشگري 114494141

 144 49418198 144 144 49418144 1منطقه  يناياناحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، جانبازان و ناب 941414441

 144 14889966 144 144 14888146 6منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سوله ورزشی دانشکده مديريت 146484946

 144 11444444 81 16 11444444 6منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سالن ورزشی کردستان 146484446

 144 14144444 84 11 14144444 6منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد سراي محله گلها 144414946

144414146 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث ساختمان ستاد 

 اقامه نماز
 144 14888889 89 99 14888888 6منطقه 

144414646 
ساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت فاطميه کمک به ساخت و توسعه م

 بزرگ تهران
 144 99164888 144 144 99118888 6منطقه 

114494946 
احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث تونل دسترسی زيرگذر چهارراه 

 مترو 4وليعصر)عج( به خط 
 144 66444444 4 14 66444444 6منطقه 

 144 9444444 81 86 9444444 6منطقه  بانو تفرجگاه، باغچهاحداث و توسعه بوستان  941414146

 144 94444444 88 96 94444444 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی شهيد توکلی 146484944

144414444 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حسينی )واقع در 

 طرح امام علی)ع((
 144 14811494 144 18 14819694 4منطقه 

144414144 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد شريفيه )واقع در 

 طرح امام علی)ع((
 144 8884816 144 44 14444444 4منطقه 

 144 11444444 144 94 11444444 4منطقه  ابن ابيطالب)ع(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد علی 144414944

 144 11886841 144 44 16444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد منفرد نياکی 144414844

 144 8898444 144 61 8898444 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، بهار 149114444

 89 11848649 91 91 19944111 4منطقه  ح منطقهاحداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده، سط 114494144

 144 91411191 96 98 91411191 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سوله ورزشی نارمک 146484449

 144 99944949 144 41 99944949 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی آزادگان 146484149

 64 1419994 144 144 4484944 9منطقه  تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث زمين چمن توسعه و 146484649

 4 4 144 49 1411114 9منطقه  مسجد امام هادي )ع( 144414149

 84 6411141 144 94 6619199 9منطقه  مسجد مترو 144414949

 144 1444444 144 144 1444444 9منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ،مسجدجامع فاطميه 144494149

 81 8864444 144 94 14864444 9منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، خيابان دماوند 148114149

148144149 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، رمپ و لوپ بزرگراه امام علی)ع( و 

 جانبازان
 144 81119198 144 48 81119198 9منطقه 

 144 91484148 99 84 91484148 8منطقه  ضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی کوثرتوسعه و تجهيز ف 146481448

144414148 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک و احداث حسينيه 

 يازهرا)س(
 144 19411894 144 9 19411894 8منطقه 

144494148 
)خيابان  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام جعفرصادق

 طوس(
 144 9444444 144 144 9444444 8منطقه 

 144 4888984 84 88 4888984 8منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مجموعه فرهنگی ورزشی دستغيب 149414148

 144 1611441 91 91 1611441 8منطقه  متري جی 94احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، اتصال استاد معين به  148144148

 81 9911166 144 144 9499999 8منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494148

 81 9911166 144 144 9499999 8منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494148

 144 1444649 18 14 1444649 8منطقه  ، احداث اسکان کارگريتوسعه محلهاي اسکان کارگري  914464148

144414414 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد دبيرستان شاهد 

 حضرت معصومه)س(
 84 1964444 68 91 1864444 14منطقه 

 49 14941148 81 81 18444444 14منطقه  هاي پليس راهور، معاونت ترافيکیاحداث ساختمان 116494114

 144 11444444 * * 11444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد رضوي 144414111

 144 18444111 144 19 18444111 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اراضی انبار نفت )پارک تبسم( 941494111

 144 18984444 144 144 18844444 11منطقه  اص شهر، منيريهساماندهی ميادين و معابر خ 941444911

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       744
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 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد

 سازمانی

 بودجه مصوب

 97سال 

پیشرفت 

 فیزیکی

 کل پروژه

پیشرفت 

 فیزیکی

از سهم 

 97سال 

 هزینه 
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 97سال 

پیشرفت 

 ریالی قطعی

 97سال  

144414111 
توسعه و تجهيز مدد سراها، تکميل وتجهيز مرکز آموزش وتوانمندسازي کودکان 

 (1بازمانده از تحصيل )مدرسه شهيد منتظري
 81 19841998 144 144 18888841 11منطقه 

144414111 
توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان 

 (1اعی، تکميل وتجهيز سراي کودکان )مدرسه شهيد منتظري اجتم
 46 4141494 144 144 8886846 11منطقه 

146484111 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، تکميل و تجهيز خوابگاه ورزشگاه شهداي هفتم 

 تير
 84 18944488 144 144 14444444 11منطقه 

 1 941444 61 91 11444444 11منطقه  ويژه بانوان محله امامزاده يحيی توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه 146484411

 48 96144444 98 16 46444444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث مجتمع شهربانو 149414811

 68 99111199 144 144 11444444 11منطقه  ها، سطح منطقهراهاحداث و تجهيز پياده 114414911

 91 89969148 144 41 114444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بازار تهران 941444811

 88 11911441 68 41 19444444 19منطقه  المرادکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد باب 144414919

 144 14444444 86 91 14444444 19منطقه  ستانکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی حسينيه شهداي کرد 144411119

 144 4411441 94 94 4411441 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی مسجد علی اکبر 144411919

149414119 
توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث و تکميل مجتمع تفريحی و فرهنگی 

 کودکان بهمن )موزه شهدا(
 86 18166668 48 94 14444444 19منطقه 

 144 1444444 11 11 1444444 19منطقه  الشهداتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث مجموعه فرهنگی مقبره 149414119

 81 1991448 81 86 1644444 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، زينبيه 149114619

 144 141844911 84 88 149444444 19نطقه م تعريض معابر غيربزرگراهی، خيابان پيروزي 148114119

944464119 
آوري و پردازش پسماند، سوله بازيافت احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 شهيد دوران
 144 18181494 68 64 18914981 19منطقه 

944494119 
آوري آبهاي سطحی، کانال هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 سرخه حصار
 88 1444444 144 91 1144444 19منطقه 

144414614 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد آدينه )معوض 

 طرح بزرگراه امام علی)ع((
 81 4641944 99 4 4888944 14منطقه 

 144 94191684 91 89 94191684 14منطقه  )شهربانو( 6توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر محله  149114914

 41 4461441 16 11 8889449 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيرانی 149114614

 144 14444444 89 88 14444444 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دژکام 149114414

 144 4944144 14 91 4944144 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، اتابک 146484111

 84 1694996 144 144 1414696 11منطقه  ه و تجهيز فضاهاي ورزشی، باباخانیتوسع 146484111

 144 8161444 144 91 8161444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، افسريه جنوبی 146484411

 144 11161494 144 84 11161494 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي خاورشهر 146484611

 89 1911646 * * 1491148 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي قيامدشت 146484411

 144 18884991 144 88 18884991 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي کيانشهر 146484811

 89 9464684 144 144 9441164 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مينابی 146481411

 144 1444444 144 84 1444444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، شهرک رضويه 146481111

 144 1841944 144 144 1841944 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر 149114911

141414111 
ايانه سوارهاي درون شهري، مسقف نمودن پها و پارکاحداث و توسعه پايانه

 خاوران
 144 19999441 144 44 19999441 11منطقه 

 144 1444444 44 84 1444444 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 941414111

 144 14649414 * * 14649414 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسگرآباد 941414111

 88 1819841 * * 6444444 16منطقه  جد و اماکن مذهبی، مسجد امام حسن مجتبی)ع(کمک به ساخت و توسعه مسا 144414416

 144 48199444 89 88 48199444 16منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث و تکميل زيرگذر جواديه 148144116

 84 14464649 81 84 11444444 16منطقه  هاي آموزش ترافيک، بوستان آموزش ترافيکاحداث پارک 119414116

 144 4889118 144 144 4889118 16منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان در خ عراقی 941414116

 86 8411411 144 144 8499444 16منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بازپيرايی ميدان بازار دوم 941444916

 91 9144416 144 144 8888888 16منطقه  ر خاص شهر، جواديهساماندهی ميادين و معاب 941444416

 61 8481184 84 44 11444444 16منطقه  هاي اسکان کارگري، سطح منطقهتوسعه محل 914464116

 91 11694419 41 98 91161441 14منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی زمزم 146484414

 144 94119411 99 96 94119411 14منطقه  14فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی شهداي منطقه توسعه و تجهيز  146484114

 144 14914444 94 81 14914444 14منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، زهتابی 149414114
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 144 1141144 4 18 1141144 14منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 119414114

 98 14181144 98 84 18944444 14منطقه  نی فضاي سبز، سطح منطقههاي آبرساطراحی و اجراي شبکه 941444114

 84 14694994 144 19 19194699 14منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه 914464114

 89 11419619 144 61 19414189 19منطقه  شهريور( 14توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه ورزشی محله صادقيه ) 146484919

146484119 
ورزشی و تفريحی شهرک -توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی

 گلدسته
 96 11841444 144 81 14888141 19منطقه 

 84 4898149 144 11 9411191 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه المهدي 144414119

 88 19411916 144 91 19614444 19منطقه  سعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد الهاديکمک به ساخت و تو 144414619

 84 9989999 144 61 9641864 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، وليعصر جنوبی 149114119

 81 8114148 144 11 8888494 19منطقه  الزمان)عج(، شهربانوتوسعه و تجهيز سراي محله، محله صاحب 149114919

 84 94694611 144 91 99888889 19منطقه  متري بهار و زيرگذر اکبر حسينی 41احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، خيابان  148144419

 144 1444444 144 144 1444444 19منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414119

 86 81869416 144 19 144444444 19منطقه  ، خليج فارساحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 941414119

 88 14611664 144 144 11444444 19منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، حاشيه بزرگراه آزادگان و مهتدي 941494119

 144 9888888 144 144 9888888 19منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414119

 144 1414444 144 144 1461969 18منطقه  قيانوري18توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی ، سالن اسکواش مجموعه مناطق 146484918

 11 9198181 64 86 11444444 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دولتخواه جنوبی 149114118

 86 99411164 144 144 94849984 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد کاظمی 149114118

 144 4444444 9 19 4444444 18منطقه  آبادنوتوسعه و تجهيز سراي محله، خانی 149114918

 144 844444 144 144 844444 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهرک رسالت 149114418

 144 14444444 41 96 14146944 18منطقه  و اجرا( تعريض معابر غيربزرگراهی، احداث خيابان شقايق )تملک 148144118

 98 11186144 91 98 14144444 18منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، احداث خيابان شکوفه )تملک و اجرا( 148144118

 89 49964849 81 89 48449846 18منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شقايق و آزادگان )ايرانيان( 941414118

 144 8811494 88 144 14444444 18منطقه  هاي اسکان کارگري، سطح منطقهتوسعه محل 914464118

441494118 
هاي مديريت هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه

 بحران بوستان واليت
 49 14169944 144 144 11144619 18منطقه 

144414114 
ديدگان اجتماعی، رسانی به آسيبا و ساير مراکز خدماتتوسعه و تجهيز مددسراه

 سطح منطقه
 84 894444 * * 1494444 14منطقه 

 144 6119484 49 91 6119484 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام رضا)ع( 144411414

 81 4618444 41 94 9148444 14منطقه  م حسن عسگري)ع(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد اما 144411114

 144 4141144 44 88 4141144 14منطقه  آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، عباس 149114114

 144 1919994 68 44 1919994 14منطقه  سوارهاي درون شهري، جوانمردها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414114

148114114 
غيربزرگراهی، تعريض گذر و معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظيم و  تعريض معابر

 مطالعه زيرگذر حرم
 144 18919491 144 144 18441644 14منطقه 

 89 69419194 144 41 44444444 14منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، تعريض خيابان شهيد رجايی 148114414

 14 1489694 61 64 6144444 14منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، 114494114

 88 4844448 91 96 1444444 14منطقه  آباد قيصريه(احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ مينياتوري )دولت 941414114

 144 1414861 16 19 1414861 14منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خانواده 941414114

 68 1411944 99 11 4969691 14منطقه  1توسعه محلهاي اسکان کارگري، ناحيه  914464114

441494114 
هاي مديريت هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه

 بحران سطح منطقه
 64 8191964 19 91 14881444 14منطقه 

146484911 
هاي توپی )شهرک حداث سوله ورزشی براي رشتهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ا

 دانشگاه(
 89 11681494 44 44 16941919 11منطقه 

 144 14496948 99 84 14411118 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تهرانسر شمالی 149114411

 84 9981614 89 88 9884414 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، چيتگر شمالی 149114611

 86 14114661 84 144 14881498 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، وردآورد 149114411

 144 19444444 144 86 19444444 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، غزالی 149114911

 96 11494146 144 144 19886946 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، فرهنگيان 149114811

 84 14841411 144 144 11161464 11منطقه  ( تهرانسرشرقی9توسعه و تجهيز سراي محله، محله) 149111411

 88 41489484 98 86 41498466 11منطقه  بزرگراه فتحاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، ايران خودروـ 148144111
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 88 41411141 144 94 41611416 11منطقه  بلوار گلهاـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بزرگراه فتح 148144111

 86 84414699 144 81 84148146 11منطقه  خودروايرانـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، لشگري 148144911

944494111 
آوري آبهاي سطحی، ياس، گلها، هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 بزرگراه فتح
 144 1899989 144 88 1891419 11منطقه 

944494111 
آوري آبهاي سطحی، کانال زيرگذر اصلی هدايت و جمع هاياحداث و بهسازي شبکه

 بزرگراه فتح-تقاطع چيتگر
 88 1994919 88 144 1444491 11منطقه 

944494411 
آوري آبهاي سطحی، مسيل هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 دستواره
 91 14491191 144 99 18414611 11منطقه 

144414111 
ديدگان اجتماعی، رسانی به آسيباها و ساير مراکز خدماتتوسعه و تجهيز مددسر

 احداث مددسراي اضطراري )چيتگر(
 99 8481414 144 144 11144444 11منطقه 

146484411 
سونا( کوثر ـتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه آبی چند منظوره )استخر

 وردآورد
 144 91444444 41 48 91444444 11منطقه 

 144 14444444 64 84 14444444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی گلستان شرقی 149414611

 69 14869496 64 41 16994444 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، زيبادشت 149114911

148144111 
رک صنعتی احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر و تکميل معابر محله شه

 دانشگاه شريف
 89 69619494 144 81 64619494 11منطقه 

 88 19411484 144 99 19994484 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر محله گلستان غربی 148144911

 144 6164614 91 41 6161444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله دهکده المپيک 148144111

 144 14964149 84 49 14964149 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر فرعی آزادشهر و پيکانشهر 148144611

 144 41646881 88 89 41414444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله زيبادشت پايين 148144411

 88 14488199 144 84 14948111 11منطقه  ی، محله اميد دژباناحداث و توسعه معابر غيربزرگراه 148141411

 41 1194144 49 98 9464444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله زيبادشت باال 148141111

 84 14611194 94 91 11444444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله گلستان شرقی 148141111

114414111 
سازي اطراف راهروها، احداث پهنه ساحلی درياچه چيتگر، پيادهاحداث و تجهيز پياده

 درياچه چيتگر
 88 968944111 144 86 944411944 11منطقه 

 94 8111141 144 84 14991444 11منطقه  4احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان رشد )همت( فاز  941414111

 81 99991916 144 81 81144411 11منطقه  وسعه بوستان و تفرجگاه، مسيل کناحداث و ت 941414911

 144 1919681 144 144 1919681 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شريف 941414611

 144 1444444 144 144 1444444 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 941411411

 144 1444444 144 144 1444444 11منطقه  و توسعه بوستان و تفرجگاه، تندرسیاحداث  941411111

944494111 
آوري آبهاي سطحی، باالدست هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 بزرگراه شهيد خرازي مسيل کن به وردآورد
 81 19141444 144 94 16481444 11منطقه 

 88 1814444 11 14 6444444 11منطقه  ري، سطح منطقهتوسعه محلهاي اسکان کارگ 914464111

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مدرسه علميه مشکوه 144414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
114944 * * 114949 144 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد برج ميالد تهران 144414119
معاونت فنی و 

 نیعمرا
1494486 * * 1494481 144 

144414919 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد قائم آل محمد)عج( 

 (11دانشگاه شريف )منطقه  -

معاونت فنی و 

 عمرانی
1496414 * * 1184441 84 

144414419 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حضرت حجت )منطقه 

11) 

ونت فنی و معا

 عمرانی
49144 * * 49168 144 

144414419 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد حضرت وليعصر 

 (11)عج( )منطقه 

معاونت فنی و 
 عمرانی

61864816 81 96 14911114 89 

144144119 
 ها وساماندهی فضاهاي با هويت فرهنگی و تاريخی، احداث و ساماندهی ساختمان

 رواق حرم مطهر امام خمينی)ره(

معاونت فنی و 
 عمرانی

164449944 144 144 164491999 144 

 (14توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، برج طغرل )منطقه  149414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
199149119 64 44 199149111 144 

114414119 
انی، تکميل و ها و فضاهاي شهري شاخص در مقياس جهاحداث و توسعه مجموعه

 رفع نواقص مرکز ارتباطات برج ميالد

معاونت فنی و 

 عمرانی
99444684 * * 99444699 144 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی شهيد آژيده )خيابان جمالزاده( 149464119
معاونت فنی و 

 عمرانی
44191991 11 18 44191991 144 
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 الد تهراناحداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی توسعه برج مي 149464419
معاونت فنی و 

 عمرانی
9944914 * * 9944919 144 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی نيايش 149464119
معاونت فنی و 

 عمرانی
114414449 14 9 114414444 144 

148111919 
ها، احداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 آباددولت

معاونت فنی و 

 عمرانی
119181114 14 11 119181146 144 

148111619 
ها، احداث بزرگراه شهيد شوشتري به بزرگراه رسالت احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهو تقاطع

معاونت فنی و 

 عمرانی
14841 * * 14898 144 

 هاي مربوطهآباد و تقاطعگراه دولتها، احداث بزراحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111819
معاونت فنی و 

 عمرانی
441999146 64 16 441999498 144 

148111419 
هاي ها، احداث بزرگراه وردآورد )دوگاز( و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 مربوطه

معاونت فنی و 

 عمرانی
119146491 * * 119146494 144 

148111119 
ها، احداث بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان زي بزرگراهاحداث، توسعه و بهسا

 هاي مربوطهشهيد بابايی و تقاطع

معاونت فنی و 

 عمرانی
41611184 84 94 41141891 86 

148111119 
ها، احداث بزرگراه شهيد خرازي و تکميل احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهتقاطع

معاونت فنی و 
 عمرانی

91114466 69 9 94114469 84 

 هاي مربوطهها، احداث بزرگراه حکيم و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111919
معاونت فنی و 

 عمرانی
1648488444 49 99 1646994999 144 

148111619 
ها، اتصال بزرگراه يادگار امام)ره( به ميدان فتح و احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 اي مربوطههتقاطع

معاونت فنی و 

 عمرانی
84466114 19 4 84466114 144 

148111819 
ها، احداث ادامه بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهيد احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 هاي مربوطهچمران و تقاطع

معاونت فنی و 

 عمرانی
44811499 * * 44811491 144 

148119119 
متري  46ها، احداث بزرگراه شهيد بروجردي )هاحداث، توسعه و بهسازي بزرگرا

 سعيدآباد(

معاونت فنی و 

 عمرانی
19844141 91 19 19844199 144 

 هاي کاروانسرا سنگیاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل 148141119
معاونت فنی و 

 عمرانی
186444114 86 49 181414164 144 

148141419 
طح، احداث تقاطع نمايشگاه شهر آفتاب و اتصال آن احداث و توسعه تقاطع غيرهمس

 به مرقد مطهر امام)ره(

معاونت فنی و 

 عمرانی
19914141 18 16 19914141 144 

 شهيد رجايیـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع بعثت 148141119
معاونت فنی و 

 عمرانی
14889486 * * 14889481 144 

 وسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث درياچه چيتگراحداث و ت 148141419
معاونت فنی و 

 عمرانی
189946491 99 61 189946419 144 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تکميل و بهسازي تونل اميرکبير 148149119
معاونت فنی و 

 عمرانی
111941914 * * 111941949 144 

 قاطع غيرهمسطح باقرشهراحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث ت 148149419
معاونت فنی و 

 عمرانی
11111116 94 14 11111119 144 

148144619 
صياد ـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح امام علی)ع(

 ارتشـشيرازي

معاونت فنی و 

 عمرانی
941964141 94 41 941964141 144 

148144419 
جالل ـاحداث تقاطع غيرهمسطح چمراناحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، 

 احمد )گيشا(آل

معاونت فنی و 

 عمرانی
9444611 * * 9444618 144 

 ا888 نوريشيخ فضلـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع ستارخان 148144819
معاونت فنی و 

 عمرانی
44914144 144 144 44914144 144 

 آباديرهمسطح، سه راه تقیاحداث و توسعه تقاطع غ 148141419
معاونت فنی و 

 عمرانی
19494944 16 14 19494941 144 

 هاي شهري، تعمير و بازسازي مجموعه ميدان آزادينگهداري و بهسازي تونل 148144119
معاونت فنی و 

 عمرانی
6611184 69 61 6611198 144 

 وادهی تونل نيايشنگهداري و بهسازي تونل هاي شهري ، احداث ساختمان ه 148144919
معاونت فنی و 

 عمرانی
14614496 * * 14614494 144 

941444119 
ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی ميدان امام خمينی)ره( )طرح 

 (11آمايش منطقه 

معاونت فنی و 

 عمرانی
98494996 * * 94444641 88 

944494419 
وري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي آهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنسطحی حوزه آبريز سرخه حصار و سرشاخه

معاونت فنی و 
 عمرانی

191141481 68 41 191141498 144 

944494119 
آوري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنسطحی حوزه آبريز مسيل کن و سرشاخه

معاونت فنی و 
 عمرانی

111499449 14 11 111691468 144 
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944494919 
آوري آبهاي سطحی، هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنمديريت آبهاي سطحی حوزه آبريز مسيل وردآورد و سرشاخه

معاونت فنی و 

 عمرانی
98119441 94 44 98119441 144 

944494419 
آوري آبهاي سطحی ، احداث هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 ـ هرنجیهالل احمرکانال 

معاونت فنی و 

 عمرانی
64118416 18 14 98191664 19 

 تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث ديوان عدالت اداري 646414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
141444444 84 91 144844641 144 

646414919 
طهري تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، مدرسه عالی شهيد م

 (11)منطقه 

معاونت فنی و 

 عمرانی
19449414 6 16 11189914 61 

 هاي طبيعیها و عرصهزيرساختهاي مجموعه 144444194
معاونت 

 شهرسازي
144444444 144 144 488996946 144 

 مجموعه منظومه شمسی 144444994
معاونت 

 شهرسازي
18444444 144 144 19841414 99 

 ل مجموعه آب و آتش )فاز دوم(توسعه و تکمي 144441494
معاونت 
 شهرسازي

4444444 * * 9149199 99 

 مجموعه فردوسی )باغ هنر( 144441494
معاونت 

 شهرسازي
91444444 * * 48199164 84 

 پل طبيعت )پل مدرس( 144441194
معاونت 

 شهرسازي
14444444 * * 14444444 144 

 باززنده سازي مجموعه طالقانی 144441694
نت معاو

 شهرسازي
114444444 144 144 118819118 144 

 هاي عمومی طبقاتیاحداث، توسعه و تجهيز پارکينگ 144441494
معاونت 

 شهرسازي
994444444 19 41 994444444 144 

 احداث و تکميل مسير دوچرخه 144441994
معاونت 

 شهرسازي
9466194 144 144 1166199 94 

 احداث درياچه هنر 144441194
ونت معا

 شهرسازي
144441149 * * 144444444 144 

114414141 
احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهاي شهري شاخص در مقياس جهانی ، 

 شهر آفتاب

معاونت مالی و 

 اقتصاد شهري
1644444444 89 48 1144411914 91 

144414141 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به تکميل احداث 

 باردان مرکزي ميوه و ترهمسجد مي

معاونت 

 خدمات شهري
4696444 144 144 4691416 144 

 هکتاري )محدوده باقرشهر( 99احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان  941411441
معاونت 

 خدمات شهري
1991444 144 144 1994999 144 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ايرانيان 941411841
ونت معا

 خدمات شهري
14816864 11 144 14816866 144 

 (19احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دوستدار کودک )منطقه  941419641
معاونت 

 خدمات شهري
14444444 144 144 14449461 144 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ملک 941419441
معاونت 

 خدمات شهري
18194494 144 144 16194494 94 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ گل 941419941
معاونت 

 خدمات شهري
19494188 41 16 11911164 41 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان بانوان لويزان 941419841
معاونت 

 خدمات شهري
14911961 99 144 19441416 84 

941494441 
شهري، توسعه فضاي سبز صحن مطهر احداث و توسعه فضاي سبز معابر 

 امام)ره(

معاونت 

 خدمات شهري
94444444 144 144 94444444 144 

941414141 
هکتاري  114توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، جنگلکاري 

 )سازمان بهشت زهرا)س((

معاونت 

 خدمات شهري
14444444 144 144 14444444 144 

941444441 
هاي و معابر خاص شهر، توسعه و بهسازي آبنماها و المانساماندهی ميادين 

 شهري صحن مطهر امام)ره(

معاونت 

 خدمات شهري
14444444 144 144 14444444 144 

949414141 
هاي جديد شهر سازي آرامستانها، طراحی و آمادهتوسعه و بهسازي آرامستان

 (1تهران )فاز 

معاونت 
 خدمات شهري

44444444 41 144 44444444 144 

 ساماندهی مزار شهدا، ساماندهی قطعات شهدا )هشت قطعه( 949414141
معاونت 

 خدمات شهري
44444444 144 144 44444444 144 

944464141 
آوري و پردازش پسماند، توسعه و احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 عمران گود جاجرود

معاونت 

 خدمات شهري
91116491 96 81 91116491 144 
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944464441 
آوري و پردازش پسماند، توسعه و جمع احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات

 آبادعمران صالح

معاونت خدمات 

 شهري
9468444 84 49 9161144 81 

948444141 
هاي نو، طراحی و احداث واحدهاي توليد انرژي از پسماند توسعه انرژي

 سوز()هاضم و زباله

معاونت خدمات 

 شهري
141644481 11 144 188848494 88 

914414141 
هاي بهداشتی عمومی در معابر، مطالعه و طراحی و احداث يساحداث سرو

 هاي بهداشتی عمومی و معابر شهري )پرتابل(سرويس

معاونت خدمات 

 شهري
996499494 44 11 996499494 144 

914414141 
بار بار، ايجاد و توسعه ميادين ميوه و ترهايجاد و توسعه ميادين ميوه و تره

 گانه11مناطق 

ت معاونت خدما

 شهري
41949466 86 86 99919984 81 

914414141 
بار، ايجاد زيرساختهاي احداث ناحيه ايجاد و توسعه ميادين ميوه و تره

 صنعتی ميدان مرکزي

معاونت خدمات 

 شهري
16641444 86 91 14419419 81 

914444941 
توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، توسعه مراکز عرضه پرندگان و 

 1از تکميل ف

معاونت خدمات 

 شهري
1418444 19 91 1419991 144 

441494141 
 دستگاه سوله 1هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز احداث پايگاه

 رسانی در شرايط بحران )سازمان بهشت زهرا )س((خدمات

معاونت خدمات 

 شهري
14444444 94 89 14444444 144 

141414149 
اي به سرمايهشهري، کمکل و نقل ريلی دروناحداث و توسعه خطوط حم

 خط شهري 8آهن شهري تهران و حومه )مترو( بابت احداث شرکت راه

معاونت حمل و 
 نقل و ترافيک

18484111416 44 144 18411181419 144 

 هاي ترافيکی، مکانيزاسيون محدوده زوج و فرد تهراننصب دوربين 144414449
معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
64144444 49 144 64144444 144 

 هاي ثبت تخلف سرعتاندازي دوربينهاي ترافيکی، نصب و راهنصب دوربين 144411949
معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
144444444 91 144 144444444 144 

144411149 
ها به سيستم تشخيص و ثبت هاي ترافيکی، تجهيز تقاطعنصب دوربين

 زتخلف عبور از چراغ قرم

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
119444444 14 144 119444444 144 

141414149 
شهري، احداث و توسعه پايانه سوارهاي برونها و پارکاحداث و توسعه پايانه

 شرق جديد

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
111944444 16 144 111161984 144 

646414149 
احداث ساختمان مرکزي  هاي اداري،تملک، احداث و تجهيز ساختمان

 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک

معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
41444444 11 144 41111981 81 

 تکميل ساختمان سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران 646414149
معاونت حمل و 

 نقل و ترافيک
44444444 144 144 64449414 81 

144414941 
ت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث و توسعه حوزه کمک به ساخ

 علميه امام محمدتقی)ع( )امام محمدباقر)ع((

معاونت امور 

 اجتماعی
864194 91 1 864119 144 

144414641 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مطالعه و احداث مسجد 

 تن 41

معاونت امور 

 اجتماعی
11114144 41 91 11114141 144 

144144141 
ساماندهی فضاهاي با هويت فرهنگی و تاريخی، تملک، مرمت و بازسازي 

 هاي مشاهيرخانه

معاونت امور 

 اجتماعی
1491449 6 11 1491446 144 

 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مطالعه و احداث تاالر بزرگ شهر تهران 149414641
معاونت امور 

 اجتماعی
114144 * * 114144 144 

149411441 
هاي داراي چهار شهيد توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تملک خانه خانواده

 و بيشتر و تبديل آن به مرکز محلی فرهنگی )خانه شهدا(

معاونت امور 

 اجتماعی
149149 * * 149146 144 

 اي شهر تهرانتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مرکز تئاتر حرفه 149411141
معاونت امور 

 اجتماعی
11419411 89 69 11419414 144 

 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، باغ کتاب تهران 149411941
معاونت امور 

 اجتماعی
91144444 89 49 91144441 144 

 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، موزه پانوراماي دفاع مقدس 149411141
معاونت امور 

 اجتماعی
119946499 89 44 119946496 144 

 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، موزه علوم و نجوم 149411941
معاونت امور 

 اجتماعی
14186991 84 14 14186994 144 

 توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مجموعه ورزشی جماران )شهيد اژدري( 149411441
معاونت امور 

 اجتماعی
9949114 1 1 9949119 144 

149411641 
تجهيز مجموعه فرهنگی بانوي توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تکميل و 

 آفتاب

معاونت امور 

 اجتماعی
9196448 46 11 1419841 99 

 هاي آئينیتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تجهيز مرکز نمايش 149411841
معاونت امور 

 اجتماعی
4111496 81 99 4111494 144 

646414194 
ان تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، مجتمع رفاهی کارکن

 شهرداري تهران ) مراد آباد(

معاونت توسعه 

 منابع انسانی
14444444 144 144 19888944 48 

 94466941164 89 94449641999 99 - 94466941164 جمع کل شهرداري

 * پيشرفت فيزيکی برخی از پروژه ها در زمان تهيه گزارش در دسترس نبوده است
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 هران )مبالغ به هزار ریال(شهرداری ت 97کل پروژه های عمرانی سال  

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 96 194944 141964 1منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414141

 144 11941644 11941644 1منطقه  اجتماعی، احداث مددسرا اوشان ديدگانرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414141

 144 14464444 14464444 1منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464141

 89 44946894 41114444 1ه منطق توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه ورزشی و فرهنگی زعفرانيه 146484141

 144 94994149 94994149 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی قائم 146484941

 144 14414144 14144414 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه صابرين شاهد 146484141

 144 1444444 1444444 1منطقه  ا)س(توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه حضرت زهر 146484641

 144 18441416 18441416 1منطقه  محله( 16توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشی توسعه زمينهاي ورزشی روباز وچمن مصنوعی سطح منطقه) 146484441

 88 9164444 9114444 1 منطقه بدنی شهرستان شميراناتبدنی اداره کل تربيتتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، کمک به تربيت 146481441

 89 8914984 14464984 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک نفت 146481141

 144 9118866 9118866 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه سرداران شهيد 146481441

 144 49141444 49141444 1منطقه  توسعه وتجهيز اماکن ورزشی)کمک( توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کمک به 146481441

 81 61994911 66441814 1منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144141

 144 61449414 61444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجدالرضا)ع( 144414141

 144 18996444 18996444 1منطقه  اکبر، امامزاده قاسم)ع(به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، بازسازي امامزاده اسماعيل و علیکمک  144414141

 144 1444444 1444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به توسعه مسجد ابو تراب 144414941

 89 11986844 11486844 1منطقه  عه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به توسعه صحن امامزاده صالح)ع(کمک به ساخت و توس 144414441

 144 9644444 9644444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به توسعه مسجد قمربنی هاشم 144414141

 144 11444444 11444444 1منطقه  کمک به حوزه علميه امام خمينی )ازگل( 144414641

 88 98194146 98684441 1منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494141

 144 11191419 11191419 1منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144141

 144 11444444 11444444 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، توسعه موزه موسيقی 149414141

 144 1444444 1444444 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تجهيز دانشگاه شهيد بهشتی 149414141

 144 14444444 14444444 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، بهسازي باغ موزه پروفسور حسابی 149414141

 81 1141481 1696481 1منطقه  يمارستان مسيح دانشوري، محک، شهداي تجريشتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، بازسازي ب 149414641

 84 14161449 14961199 1منطقه  هاي سطح منطقهتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به ساماندهی موزه 149414941

 144 9911444 9911444 1منطقه  هاي توانبخشی سطح منطقهتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به مجتمع 149414841

 144 11694614 11694614 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، توسعه و بازسازي ساختمان موزه علوم و نجوم دارآباد 149411141

 144 18844644 18891444 1منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484141

 88 48164499 14444444 1منطقه  ها، سطح منطقهخانهرائتها و قتوسعه و تجهيز کتابخانه 149144141

 81 16148494 14491616 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دزاشيب 149114941

 88 94641141 94891491 1منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114141

 144 99414444 99414444 1منطقه  ،توسعه مراکز مذهبی ،فرهنگی و هنري سطح منطقهتملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی تفريحی و فرهنگی 148414141

 144 11414444 11414444 1منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494141

 144 6914444 6914444 1منطقه  سطح منطقه هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس،احداث ايستگاه 141494141

 144 1444444 1444444 1منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144141

 144 1444444 1444444 1منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144141

 144 6944614 6944614 1منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114141

 88 18119198 18914498 1منطقه  هاي تجريش و باهنرنگهداري و بهسازي پارکينگ، پارکينگ 149414141

 144 48114114 48141614 1منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494141

 144 8694911 8694911 1منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 144 18449419 18116641 1منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114141

 144 18119616 18119616 1منطقه  يمنی معابر، سطح منطقهتعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ا 144114141

 144 1189144 1189944 1منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144141

 144 19614994 19614994 1منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 144 11186184 11186184 1منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهو پارک هااحداث و توسعه پايانه 141414141

 144 4688444 4688444 1منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444141

 144 19819898 19864884 1منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144141

 144 9144444 9144444 1منطقه  متري قيطريه )شهيد اندرزگو( 91احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث خيابان  148144141

 144 4411444 4411444 1منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث و تکميل کندرو بزرگراه صياد شيرازي 148144141

 144 8886898 8886898 1منطقه  اهی، احداث و تکميل کندرو بزرگراه لشگرکاحداث و توسعه معابر غيربزرگر 148144941
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97لیست کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 88 89114489 84444444 1منطقه  احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، 148144441

 144 1948114 1948114 1منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث پل دسترسی به مسيل مقصود بيگ 148144141

 144 111444444 111444444 1منطقه  متري افتخاري 91احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، ادامه احداث خيابان  148144641

 144 19499994 19499994 1منطقه  ارتش 141احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، تعريض خيابان هاشمی و احداث ديوار حائل در بيمارستان  148144441

 144 11994444 11994444 1منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک پروژه هاي اولويت دار سطح منطقه 148114141

 144 146444444 146984149 1منطقه  امام علی -احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تقاطع بزرگراه شهيد صياد  148114941

 144 48899449 14444444 1منطقه  يد افتخاريمتري شه 91احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،خيابان  148114441

 144 16644444 16644444 1منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194141

 144 14444444 14444444 1منطقه  ها، نگهداري پل طبقاتی صدرمرمت و نگهداري بزرگراه 148194141

 81 914419844 914464199 1منطقه  ري، سطح منطقهگيري و مرمت نوار حفاروکش اساسی، لکه 148114141

 144 99444444 99444444 1منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164141

 144 8614494 8614494 1منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414141

 144 1994199 1994199 1منطقه  ندهی بازار تجريشروها، سامااحداث و تجهيز پياده 114414141

 144 48619489 94444444 1منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414141

 84 1119149 1699111 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494141

 144 9944891 9944891 1منطقه  و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه تجهيز 114444141

 81 194194181 948911861 1منطقه  ها()رود دره 1944احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، ساماندهی و ايجاد سپر حريم حفاظتی ارتفاعات  941414941

 89 98191146 44444444 1منطقه  (1و تفرجگاه، بوستان دربند )فاز احداث و توسعه بوستان  941414441

 144 11991191 11991191 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ کامران 941414941

 144 91444444 91444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان آبک 941411441

 144 94444444 94444444 1منطقه  ستان و تفرجگاه، بوستان گالبدرهاحداث و توسعه بو 941411141

 144 14444899 14444899 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان سيمين قلعه )دارآباد( 941411141

 144 964444444 964444444 1منطقه  ياس فاطمیاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،احداث،توسعه و بهره برداري از بوستان و تفرجگاه جنگلی  941414641

 81 168448914 148149948 1منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494141

 89 111146689 118194614 1منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444141

 144 4141144 4141144 1منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهو تجهيز بوستانبازپيرايی، ترميم  941444141

 144 64941614 64988119 1منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444141

 89 94949946 94814819 1منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414141

 144 4461164 4461164 1منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494141

 88 49994481 48441984 1منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميادين شهرياري ونياوران 941444141

 144 4191841 4191841 1منطقه  طقهنورپردازي و زيباسازي معابر، سطح من 941464141

 144 444444 444444 1منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444141

 144 9911444 9911444 1منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494141

 144 1119186 1119186 1منطقه  ماند، جابجايی سوله بازيافت اوشانآوري و پردازش پساحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464141

 84 11411981 11411489 1منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414141

 144 16111641 16111641 1منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444141

 144 1444444 1444444 1منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414141

 144 8911198 8911198 1منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464141

 88 19448191 14444444 1منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444141

 144 14411484 14411484 1منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهاري نهر، سنگدال، پل و دريچهنگهد 944494141

 144 64488888 64144444 1منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، سطح منطقه 949414141

 144 111614 111614 1منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414141

 144 941444 941444 1منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقه 948414941

 144 461644 461644 1منطقه  لودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آ 948414441

948414641 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در 

 مديريت شهري سطح منطقه
 144 166994 166994 1منطقه 

 144 9999144 9999144 1منطقه  اي پارک انرژي هاي نو سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجر 948444141

 144 94164 94164 1منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414141

 98 9811641 14444444 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414141

 144 19819994 19889184 1منطقه  14و  9، 4، 9گري، احداث و تجهيز اسکان کارگري نواحی هاي اسکان کارتوسعه محل 914464141
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 84 1941891 6141441 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهويسها و سرنگهداري آبخوري 914494141

 144 19466468 19466468 1منطقه  هاي مديريت بحران ياران، گالبدره، آراج، جمارانهاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه 441494141

 144 4441696 4419196 1منطقه  کننده سيالب، توسعه مسيل مقصود بيکاي رسوبگير و مخازن تعديلهها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل 449114141

 144 18169944 18169944 1منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144141

 144 1144444 1144444 1منطقه  پارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقههاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکتهيه طرح 141464641

 4 4 414444 1منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114141

 86 89961416 84694911 1منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494141

 144 414944 414944 1منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهالعه و پژوهشمط 611494141

 144 9961881 9961881 1منطقه  ،سطح منطقه194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريت هاي خدمات شهري  614464141

 144 41119 41119 1منطقه  طح منطقهارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار،س 614491641

611411841 
تملک اراضی و امالک جهت ساير ماموريتهاي شهرداري، امالک واقع در طرحهاي مصوب و قابل تهاتر در ملک )موضوع بند ب 

 (84مصوب بودجه  11تبصره 
 144 496444441 496444441 1منطقه 

 144 9896184 9899699 1منطقه  8ديدگان اجتماعی، ساخت و تجهيز مددسرا ناحيه رسانی به آسيبماتتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خد 144414141

 88 14411444 14946194 1منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464141

 144 9148418 9148418 1منطقه  ی و زورخانه فرحزادتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزش 146484141

 84 18144666 18864841 1منطقه  هاي ورزشی روباز، سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمين 146484141

 144 1944444 1944444 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی سرسبز 146484641

 144 4944444 4944444 1منطقه  و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی نيايش توسعه 146484441

 81 19411489 14811489 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، توسعه و تجهيز اماکن ورزشی )کمک( 146481941

 84 14191168 14849944 1منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144141

 144 1444444 1444444 1منطقه  الرسول)ص(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد 144414141

 144 1444444 1444444 1منطقه  الزمان)عج( ايوانککمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد صاحب 144414841

 144 14444444 14444444 1منطقه  مامزاده و حوزه علميه عينعلی و زينعلیکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، ا 144411441

 144 1444444 1444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام سجاد)ع( 144411441

 144 1444444 1444444 1منطقه  هاشمکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد محله پرديسان قمر بنی 144411141

 144 1144444 1144444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حضرت امام حسن)ع( 144411641

 144 4444444 4444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد محله صادقيه سيدالشهدا)ع( 144411441

 4 4 1444444 1منطقه  توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد بوعلی کمک به ساخت و 144411941

 144 1144444 1144444 1منطقه  الرضا شهرک پاسارگادابن موسیکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد علی 144411141

 144 1444444 1444444 1نطقه م کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد الزهرا)س( محله درختی 144411141

 11 1444444 4161444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مقبرةالشهدا )يادبود شش شهيد گمنام در خيابان آزادي( 144411441

 144 4144444 4144444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد المهدي 144411141

 144 1444444 1444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی کمک به هيئت محبان الرضا )محله طرشت( 144411641

 16 1444444 8444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به ساخت و تجهيز مسجد المهدي)ميدان بهرود( 144411441

 144 44841998 44841998 1منطقه  يز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقهحمايت از تجه 144494141

 89 19191468 19844444 1منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144141

 89 8918496 8144444 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث مجموعه فرهنگی شهربانو 149414841

 144 1444444 1444444 1منطقه  ضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به انجمن تخصصی ايرانتوسعه ف 149411141

 84 19144961 14141444 1منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484141

 144 4844444 4844444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، درختی 149114141

 144 11944444 11944444 1منطقه  له، بو علیتوسعه و تجهيز سراي مح 149114841

 144 14144444 14144444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تيموري 149111441

 84 14181191 14414119 1منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114141

 84 4994114 9961941 1منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494141

 88 9914699 9941914 1منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494141

 81 9119899 9444444 1منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144141

 84 1616481 1444444 1منطقه  يستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهنگهداري ا 141144141

 144 8849669 14444444 1منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114141

 144 19441841 19441841 1نطقه م احداث و توسعه پارکينگ، طبقاتی دانشگاه شريف 149464141

 144 96499961 96499961 1منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494141
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 86 19444444 14444444 1منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 144 98469114 98114444 1منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114141

 144 6464116 6444419 1منطقه  طقهتعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح من 144114141

 144 9469114 9469114 1منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144141

 44 9899691 1444444 1منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 81 11141181 14414964 1منطقه  شهري، سطح منطقهسوارهاي درونها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444141

 144 99884494 94444444 1منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144141

 88 18414944 94444444 1منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث ديوار حائل معابر سطح منطقه 148144141

 144 9814444 9814444 1منطقه  متري طرح تفضيلی شهرک کيهان14ابر غيربزرگراهی، احداث گذر احداث و توسعه مع 148144141

 144 9948686 9948686 1منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار عبور و مرور سطح منطقه 148114141

 144 116444444 116444444 1منطقه  هها، سطح منطقمرمت و نگهداري بزرگراه 148194141

 144 49144418 49144418 1منطقه  رو نيايش انتهاي بلوار شهرداري جنوبی به شمالیاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، پل سواره 148144141

 144 64444444 64444444 1منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تعريض تونل زيرگذر همت شهرک هما 148144141

148144441 
احداث و توسعه تقاطع غير همسطح، احداث لوپ بزرگراه يادگارامام به اتوبان شهيد چمران و اتوبان يادگار امام به اتوبان  شهيد 

 همت
 144 14888888 11444444 1منطقه 

 144 148141699 114444444 1منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114141

 144 41444444 41444444 1منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164141

 81 94491818 99464119 1منطقه  هاي شهري، تونل توحيدنگهداري و بهسازي تونل 148144141

 88 9411419 9944444 1منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414141

 144 41888888 49444444 1منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414141

 144 19444444 19444444 1منطقه  روها، مسير کوي فرازاحداث و تجهيز پياده 114414141

 144 49881918 49888884 1منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414141

 144 1896469 1896469 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494141

 144 11861191 11444444 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث  پل معلق دره فرحزاد 114494141

 144 4444444 4444444 1منطقه  ابر پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل ع 114444141

 144 9969494 9969494 1منطقه  هاي دوچرخه و تجهيزات مربوطه سطح منطقهاحداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، خريد و نصب خانه 111414141

 89 8194111 14444444 1منطقه  احداث ساختمانهاي پليس راهور،جابجايی ساختمان پليس راهور 116494141

 88 4461848 4144141 1منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 119414141

 144 1914814 1914814 1منطقه  آباداحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، اسالم 941414141

 144 41111189 41111188 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستانهاي محلی 941414141

 144 4841816 4841816 1منطقه  1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، دره فرحزاد فاز  941414941

 144 1444444 1444444 1منطقه  1البالغه فاز سازي بوستان نهجاحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مقاوم 941414441

 144 4844444 4844444 1منطقه  9احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، دره فرحزاد فاز  941414141

 144 14444444 14444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پرديس کوهستانی کوه فرحزاد 941414641

 144 14444444 14444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک پرواز 941414441

 144 9444444 9444444 1منطقه  درکه -اويناحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،  941414941

 89 8441464 14444444 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، دادمان 941411141

 144 11111464 11166469 1منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494141

 144 14416916 14444884 1منطقه  هاي حکيم و يادگار و888ز بزرگراهاحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سب 941494141

 144 84844898 84844898 1منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444141

 88 14494418 14694918 1منطقه  نطقهها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح مبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444141

 144 94811418 94811489 1منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444141

 144 19444444 19444444 1منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414141

 94 1984614 4444444 1منطقه  و تنديس، سطح منطقه تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه 941494141

 144 18849499 18849499 1منطقه  کاج-صنعت-ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سرو 941444141

 144 14689188 14441444 1منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464141

 144 1444444 1444444 1منطقه  معابر، سطح منطقهتهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و  941444141

 144 8168944 8168919 1منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494141

 144 9889149 9889149 1منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414141

 144 141444444 141444444 1منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقهجمع هاي اصلی هدايت واحداث و بهسازي شبکه 944494141
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 قطعی 

 144 14444444 14444444 1منطقه  آوري آبهاي سطحی، سيل برگردان غربعهاي اصلی هدايت و جماحداث و بهسازي شبکه 944494141

 144 4846444 4814444 1منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444141

 144 1888888 1444444 1منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414141

 81 1498891 1864191 1منطقه  يروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقهال 944464141

 144 18888841 64444444 1منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444141

 144 41444444 41444444 1منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494141

 144 1419844 1419844 1منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه 944114941

 144 414114 414114 1منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414141

 144 919684 919684 1منطقه  سطح منطقه 14441هاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو تهيه طرح 948414141

 144 149614 149614 1منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقه 948414941

 144 1144444 1144444 1منطقه  ، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی 948414441

 144 191414 191414 1منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444941

 84 1414886 1448986 1منطقه  زش شهروندان در زمينه محيط زيست شهريآمو 948414141

 81 8148199 14444444 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414141

 144 16444444 16444444 1منطقه  هاي اسکان کارگري، زير پل واليتتوسعه محل 914464141

 144 14416484 14416484 1منطقه  8هاي اسکان کارگري، ناحيه توسعه محل 914464141

 144 1144684 1144684 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494141

 144 41898964 41898964 1منطقه  نهاي مديريت بحران ايثار، زنجاهاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه 441494141

 144 11444444 11444444 1منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144141

 144 1444444 1444444 1منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري ،طراحی شهري محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پيرامونیتهيه طرح 141464141

 98 991914 891446 1منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464641

 4 4 944444 1منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114141

 144 6481144 6481144 1منطقه  هاي امور شهرياي اداري، ساختمان فوريتاحداث و تجهيز ساختمانه 646414141

 144 14841616 14889814 1منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494141

 144 694444 694444 1منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494141

 84 4111811 4444184 1منطقه  ، سطح منطقه194تبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري اع 614464141

 144 1914191 1914191 1منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار ،سطح منطقه 614491641

611411941 
مصوبه  19تبصره  1شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند  تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي

 (84بودجه 
 144 164411448 164411448 1منطقه 

 144 1864844 1864844 9منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414149

 144 6144444 6144444 9منطقه  يب ديد گان،سطح منطقهنگهداري مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آس 144464149

 144 68491119 68491119 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، تملک احداث و تجهيز مجموعه فرهنگی ورزشی محله ده ونک 146484149

 144 19819199 19819199 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی نونهاالن 146481149

 144 49414884 49414884 9منطقه  توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی آبشار 146481149

 91 144444 1416111 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، کمک و بازسازي مجموعه ورزشی سعيدي 146481949

 144 94819148 94819991 9منطقه  ز اماکن ورزشی )کمک(توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، کمک به توسعه و تجهي 146481449

 144 4148914 4148914 9منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144149

 144 6116444 6116444 9منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد ابوالقاسم 144414149

 89 19469419 19811649 9منطقه  ت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد سيدخندانکمک به ساخ 144414149

 144 49981119 49981119 9منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت مسجد جامع قلهک 144414649

 144 49641419 49646444 9منطقه  ه مجتمع رازيکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد مدرس 144411449

 88 46114444 46641444 9منطقه  1کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد پارک مادران  144411149

 91 8144444 11199964 9منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد ميرداماد 144411949

 144 14944444 14914444 9منطقه  تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه حمايت از 144494149

 144 9444444 9444444 9منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، به کمک به انجمن عرفان اسالمی ايران 144494149

 144 9444444 9444444 9منطقه  نديشهکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به حوزه علميه مشکات ا 144491149

 144 4966144 4944444 9منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144149

 144 1189444 1644444 9منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث و تجهيز مجموعه فرهنگی هنري ورزشی ويزه بانوان بوستان بهشت مادران 149414149

 144 1444444 1444444 9منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی وهنري ، کمک به بيمارستان روان پزشکی صدر 149414649

 144 1894441 1894441 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، مجموعه آکواريوم خليج فارس 149484149
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 144 18911941 18911941 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، بوستان بهشت مادران 149484149

 88 98146964 98944444 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484949

 144 19114444 19144444 9منطقه  وسعه و تجهيز سراي محله، دروست 149114149

 98 9494444 8144444 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، داوديه 149114149

 91 16418414 18116444 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، رستم آباد ـ اختياريه 149114949

 144 9444444 9444444 9منطقه  يهتوسعه و تجهيز سراي محله، کاووس 149114449

 88 4864961 4881489 9منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114149

 144 46444444 46444444 9منطقه  تملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی و تفريحی و فرهنگی، بنياد علمی و فرهنگی استاد شهيد مطهري )ره( 148414149

 144 11444444 11444444 9منطقه  ی و امالک جهت کاربري ورزشی تفريحی و فرهنگی،توسعه مسجد جامع قلهکتملک اراض 148414149

 144 1144444 1144444 9منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494149

 144 1149861 1149861 9منطقه  طح ايستگاه اتوبوس سطح منطقههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همساحداث ايستگاه 141494149

 144 9484166 9484414 9منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144149

 144 1444444 1444444 9ه منطق نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144149

 144 1844996 1844996 9منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114149

 144 99941418 99941418 9منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494149

 144 4888498 4888498 9منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144149

 144 6149419 6149419 9منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114149

 144 1441116 1441116 9منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114149

 144 1819444 1819444 9منطقه  مايی و رانندگی، سطح منطقههاي راهننصب چراغ 144144149

 144 1699814 1699814 9منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144149

 144 4468994 4468994 9منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444149

 144 19114911 19114911 9منطقه  ی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقهطراح 148144149

 144 8414611 8414611 9منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه 148144149

 81 144191844 116914444 9منطقه  ر سطح منطقهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،عبور و مرو 148114149

 144 141919141 141811414 9منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194149

 144 1444444 1444444 9منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، راستگرد کاوه جنوب به صدر شرق 148144949

 144 141441681 141144444 9منطقه  مسطح، تقاطع همت به پاسداراناحداث و توسعه تقاطع غيره 148144449

 144 199146441 144444444 9منطقه  اسفنديار -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح آرش 148144149

 144 1464994 1464994 9منطقه  ـ صدراحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح شريعتی 148144849

 144 198641411 184914149 9منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114149

 144 46444114 46188414 9منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164149

 144 49198148 49198148 9منطقه  نيايشـهاي شهري، تونل صدرنگهداري و بهسازي تونل 148144149

 144 1166886 1194444 9منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414149

 144 48811949 48816949 9منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414149

 144 19144444 19144444 9منطقه  اده، پل عابر پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پي 114444149

 144 1491664 1494844 9منطقه  سوارياحداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، احداث مسير دوچرخه 111414149

 144 1444444 1444444 9منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، آموزش و اطالع رسانی مفاهيم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 119414149

 88 94919919 91841491 9منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494149

 88 114989686 116444444 9منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444149

 89 11196488 11644444 9منطقه  ي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهها و فضابازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444149

 89 66484611 69444444 9منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444149

 81 99941411 91444444 9منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414149

 144 1844866 1844866 9منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494149

 89 98941899 44114444 9منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، 941444149

 144 19444444 19444444 9منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی ميدان ده ونک 941444949

 144 9444444 9444444 9منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی ميدان اختياريه 941444449

 89 1816896 6941444 9منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464149

 144 419444 419444 9منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444149

 86 4414444 4144444 9منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494149

 144 699864 699864 9منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مديريت پسماند 944444149

 144 19861194 19849946 9منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444149
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 144 99489411 99489411 9منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464149

 144 94986196 94986196 9منطقه  ال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقهنهرسازي، اجراي سنگد 944444149

 144 14886918 14886918 9منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494149

 44 996419949 149119199 9منطقه  کده ون -تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري،ساماندهی محدوده حاشيه چمران  949414149

 144 144444 144444 9منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414149

 88 444144 494444 9منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414149

 144 1444444 1444444 9منطقه  زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقهتهيه طرحهاي  948414949

 144 1444994 1444994 9منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414449

 144 8961641 8961641 9منطقه  عه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقهتوس 948444149

 144 414444 414444 9منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444949

 144 1148144 1148144 9منطقه  شهروندان در زمينه محيط زيست شهريآموزش  948414149

 144 1898414 1898414 9منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414149

 144 1984119 1984119 9منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494149

 144 1414411 1414411 9منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144149

 44 941444 1144444 9منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464649

 46 1948894 9444444 9منطقه  امين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري(ت 644114149

 89 49164414 41444444 9منطقه  هاي اداري، احداث و تجهيز ساختمان پليس راهورتملک، احداث و تجهيز ساختمان 646414949

 144 14444444 14444444 9منطقه  1تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث و تجهيز ساختمان ناحيه  646414449

 144 18844498 64444444 9منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494149

 144 9464888 9464888 9منطقه  بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري ، طرح هاي پژوهشی جهت سرمايه گذاري 611414149

 144 964444 964444 9منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهوهشمطالعه و پژ 611494149

 89 1846994 6444444 9منطقه  ،سطح منطقه194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ،فوريتهاي خدمات شهري  614464149

 144 469144 469144 9نطقه م ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار سطح منطقه 614491649

 144 919969498 918169199 4منطقه  ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحی، احداث باغ پرندگان 149414144

 144 14888494 14888494 4منطقه  ديدگان اجتماعی، کمک به تجهيز و ساماندهی سامانسراي لويزانرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414144

 144 44484911 44484911 4منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464144

 144 18194686 18119914 4منطقه  هکتاري جنگل لويزان 111توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه تفريحی سايت  146484644

 144 11411144 11411144 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی خاک سفيد 146484444

 144 1614444 1614444 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی حکيميه 146484944

 144 16141199 16141199 4منطقه  وثرتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی و ورزشی قنات ک 146484844

 144 14496689 14496689 4منطقه  آبادتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی قاسم 146481444

 81 19918141 14444444 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث و توسعه فضاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقه 146481144

 144 11444444 11444444 4منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144144

 88 9111444 9114444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به احداث مدرسه علميه امام مهدي)عج( 144414144

 144 1444444 1444444 4منطقه  احداث مسجد و حوزه علميه هدايت کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به 144414944

 69 6944444 8814444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مرمت و تعمير مسجد الرسول 144414444

 44 11819949 91444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به احداث حسينيه ائمه اطهار)ع( 144414444

 144 1444444 1444444 4منطقه  آبادکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد مبارک 144414944

 144 14444444 14444444 4منطقه  کمک به احداث مساجد ، احداث مسجد نوراالصفيا)مانده تعهدات( 144411444

 144 14444444 14444444 4منطقه  ماکن مذهبی، کمک به توسعه مسجد حضرت فاطمه زهرا)س(کمک به ساخت و توسعه مساجد و ا 144411144

 144 1444444 1444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد کنی 144411644

 144 14444444 14444444 4ه منطق کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به احداث و توسعه مسجدالرضا 144411844

 144 14444444 14444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به توسعه و تجهيز مسجد آل ياسين 144411444

 44 4644119 14444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به مجتمع فرهنگی آموزشی شهيد فهميده 144411144

 144 18444444 18444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به مسجد الهادي 144411144

 144 1444444 1444444 4منطقه  تن لويزان 1کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، توسعه و تجهيز امام زاده  144411944

 144 1444444 1444444 4منطقه  مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به خيريه بنت الهديکمک به ساخت و توسعه  144411444

 84 99949186 94899186 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494144

 44 6188446 9144444 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، مسجد رسول اعظم 144494144
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97وژه های عمرانی سال کل پر

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 1444444 1444444 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حسين ابن علی 144494944

 88 11111419 11491419 4منطقه  جهيز مدارس، سطح منطقهحمايت از توسعه و ت 144144144

 89 14146918 19444444 4منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، ساماندهی و تجهيز فرهنگسراي اشراق 149414144

 144 41941191 41888888 4منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484144

 144 4464416 4441194 4منطقه  ز سراي محله، خريد سراي محله کوهسارتوسعه و تجهي 149114144

 144 4948164 4948164 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، کوهک 149114144

 144 16888941 16888941 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله نارمک 149114944

 48 4991441 9981844 4منطقه  مقبرةالشهداتوسعه و تجهيز سراي محله،  149114144

 89 18644969 18888888 4منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114144

 144 4944181 4944181 4منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494144

 89 1919819 1941669 4منطقه  ب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصاحداث ايستگاه 141494144

 88 1944894 1914998 4منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144144

 84 894991 1444444 4منطقه  سطح منطقهنگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس،  141144144

 11 4994981 4814444 4منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114144

 64 1469189 1814694 4منطقه  ساماندهی پارکينگ حاشيه معابر، سطح منطقه 149444144

 86 44441469 48941694 4منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی،سطح منطقه 144494144

 144 11868196 11868194 4منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144144

 48 19964449 94414418 4منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114144

 44 4184816 1888849 4منطقه  معابر، نرده ايمنی معابر، سطح منطقهتعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی  144114144

 98 9499914 9916941 4منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144144

 144 4644816 4694464 4منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144144

 61 14116996 19919168 4منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکيانهاحداث و توسعه پا 141414144

 44 614444 994444 4منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444144

 91 14994494 18899118 4منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144144

 48 4196481 9888881 4منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه 148144144

 144 9914164 9914164 4منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، خيابان کوهستان 148144944

 99 1619818 1888818 4منطقه  تا امام علی)ع( احداث و توسعه معابر غير بزرگراهی 8 طراحی ادامه خيابان دالوران 148144444

 144 1914184 1914184 4منطقه  الدين به خيابان زهدي و بابائيانها، احداث دسترسی بزرگراه زيناحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114144

 4 4 144444 4منطقه  اتوبوسرانی احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،جابجايی 148114144

 64 11111444 18144444 4منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار، عبور و مرور سطح منطقه 148114944

 88 141119994 141199118 4منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194144

 144 89498111 89919411 4منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهاسی، لکهروکش اس 148114144

 89 19144419 19911444 4منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164144

 81 4199914 4419411 4منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414144

 88 11411961 11149449 4منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهم و نگهداري پيادهترمي 114414144

 89 4614191 4896481 4منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494144

 98 19144449 14811411 4منطقه  هتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطق 114444144

 144 464444 464444 4منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414144

 89 1169886 1449886 4منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494144

 144 14444444 14444444 4قه منط احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ساحل 941414144

 144 49441844 49168488 4منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مجموعه تفريحی گردشگري بوستان طبيعت )جنگل تلو( 941414944

 86 949694411 964641441 4قه منط احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، احداث ، توسعه و بهره برداري از بوستان و تفرجگاه جنگلی ياس فاطمی 941414644

 89 49194964 11884844 4منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494144

 48 11144144 91444444 4منطقه  الدين و امام علی)ع(احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، جنگل لويزان مشرف به زين 941494144

 86 14486448 64444444 4منطقه  فضاي سبز معابر شهري، توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه احداث و توسعه 941494944

 84 49444964 94911418 4منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444144

 91 44189919 44981811 4منطقه  ت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهها و فضاي سبز، تامين درخبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444144

 98 81444649 141918944 4منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444144

 49 94488919 44111819 4منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414144

 84 4448148 4888819 4منطقه  وهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقهتهيه و نصب تابل 941494144

 91 11619148 14969114 4منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464144

 68 494841 444444 4منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444144
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97نی سال کل پروژه های عمرا

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 9999814 9999814 4منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494144

 81 1416866 6114444 4منطقه  سماند، سطح منطقهآوري و پردازش پنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444144

 144 1114444 1114444 4منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414144

 61 16449669 16844191 4منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494144

 144 4899841 4889441 4منطقه  و بازسازي انهار، سطح منطقه اليروبی 944414144

 144 4864488 9444444 4منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464144

 88 41161141 41489919 4منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444144

 144 9991441 9999811 4منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهپل و دريچه نگهداري نهر، سنگدال، 944494144

 4 4 811119 4منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقه 944114144

 4 4 4419944 4منطقه  از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري 944114944

 41 14441641 19944444 4منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، سطح منطقه 949414144

 4 4 144444 4منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414144

 144 444444 444444 4منطقه  حهاي زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقهتهيه طر 948414944

 94 446944 118144 4منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414444

 4 4 684444 4منطقه  ه طرحهاي زيست محيطی، پايش کمی و کيفی منابع آب مصرفی و پساب توليدي، سطح منطقهتهي 948414144

948414644 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در مديريت 

 شهري سطح منطقه
 144 114444 114444 4منطقه 

 11 1644444 14994486 4منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444144

 4 4 944444 4منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444944

 96 1161964 1641868 4منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414144

 94 1414444 16414149 4منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414144

 49 4444946 1414114 4منطقه  حکيميه 9توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان کارگري ناحيه  914464144

 144 8814444 8814444 4منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان کارگري شهيد کرد 914464144

 88 8141481 8644864 4منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان کارگري خيابان جعفرپناه 914464944

 19 494441 1144444 4منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494144

 88 1198944 1114846 4منطقه  هاي مديريت بحران ميدان قرآنهاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه 441494144

 14 9888411 9444444 4منطقه  سطح منطقه هاي رسوبگيري،ها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144144

 94 994644 1944444 4منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464644

 99 4144444 8444444 4منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114144

 144 98949444 98841144 4منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494144

 144 644444 644444 4منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494144

 91 1481144 4819911 4ه منطق ، سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري، فوريتهاي خدمات شهري  614464144

 84 4814998 9961144 4منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، پشتيبانی از سخت افزار ، سطح منطقه 614491644

611411944 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 (84بودجه
 144 88864444 88864444 4منطقه 

 144 111444 111444 1منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414141

 144 19114661 19114661 1منطقه  ديدگان اجتماعی، محله بهارانرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414141

 144 11119946 11148946 1منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464141

 144 64118199 64668149 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه ورزشی پيشکسوتان ورزش ايران 146484441

 144 1444444 1444444 1منطقه  رزشی، مجموعه ورزشی محله پروازتوسعه و تجهيز فضاهاي و 146484141

 144 4888888 1444444 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی چندمنظوره محله ارم 146484641

 144 19149944 19914916 1منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144141

 144 1488611 1488611 1منطقه  فضاها و اماکن ورزشی، کمک به برگزاري جام پيشکسوتان )جام يونس شکوري(نگهداري  146144141

 144 6891191 6891191 1منطقه  ا888)عج(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد بقيه 144414141

 144 14444444 14444444 1منطقه  سيدالشهداکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حمزه  144414941

 144 1886419 1886419 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد جواداالئمه)ع( 144414141

 144 9411946 9411946 1منطقه  الزمان)عج(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد صاحب 144414641

 144 6111414 6111414 1منطقه  الزهرا)س(ه ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد فاطمهکمک ب 144414441

 144 94444444 94444444 1منطقه  هاي مقيم تهران(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد نور )لرستانی 144414941

 144 1444444 1444444 1منطقه  د سيدالشهدا)ع(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسج 144414841

 144 4181494 4181494 1منطقه  محمد)ص(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد صادق آل 144411441
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 زینه ه

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 9949444 9949414 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام حسن مجتبی شهران شمالی 144411141

 144 9444444 9444444 1منطقه  معصوم شهرک نفت14کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد  144411141

 144 9444444 9444444 1منطقه  مک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد ولی عصر)عج(ک 144411941

 144 9499444 9499444 1منطقه  هاشمکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد قمر بنی 144411441

 144 6916944 6916941 1 منطقه کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد پارک الهام 144411441

 144 9444444 9444444 1منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد پارک کوهسار 144411941

 144 9964949 9964914 1منطقه  آباد شمالی(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد نيايش )جنت 144411841

 144 9444444 9444444 1منطقه  البيت)ع( )کهگيلويه و بويراحمد(عه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد آلکمک به ساخت و توس 144411441

 144 19444494 19444491 1منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494141

 144 14941948 14941418 1منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144141

 88 89141114 89441116 1منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484141

 144 1444444 1444444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، مرادآباد 149111141

 144 1444444 1444444 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهرزيبا 149111141

 144 14914966 14914964 1منطقه  ، سطح منطقهنگهداري سراي محله 149114141

 144 91144911 91144481 1منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494141

 144 4664494 4664491 1منطقه  سطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده هماحداث ايستگاه 141494141

 144 9611144 9611144 1منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144141

 144 1941444 1941444 1منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144141

 144 9846469 9846469 1منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهي سامانه اتوبوستعمير و نگهدار 141114141

 144 14991686 14991684 1منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494141

 144 19918414 19918414 1منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 144 91614919 91614914 1منطقه  دريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقهتعويض و نگهداري گار 144114141

 144 4418644 4418644 1منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114141

 144 1488888 1144444 1منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144141

 144 11694849 11694844 1منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144141

 144 14941891 14941891 1منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444141

 144 46146411 46146416 1منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144141

 144 19986661 19986661 1منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، ديوار حائل معابر سطح منطقه 148144141

 144 141488888 141944444 1منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194141

 144 888888 1444444 1منطقه  ث روگذر ستاري گلستانطراحی و احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احدا 148144141

 144 19911944 19911944 1منطقه  صادقيه 1و  1طراحی و احداث تقاطع غيرهمسطح فاز  148144941

 144 144488414 144488411 1منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114141

 88 91411889 91888889 1منطقه  ل و جداول، سطح منطقهنصب و ترميم سنگدا 148164141

 144 11914444 11914441 1منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414141

 144 14888889 14888889 1منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414141

 144 94681149 94681149 1منطقه  گذر و زيرگذر عابرپياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقهاحداث رو 114494141

 144 94111118 94111194 1منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، زيرگذر عابر پياده ابتداي شهيد لشگري 114494141

 144 11944444 11944441 1منطقه  پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر  114444141

 144 4444444 4444444 1منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414141

 144 1114444 1114444 1منطقه  بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه 111494141

 144 1941444 1941444 1منطقه  فيک، سطح منطقههاي آموزش ترانگهداري و تجهيز پارک 119494141

 144 49144646 49614646 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، کوهسار 941414141

 144 18849119 18849119 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خورشيد)بوستان بانوان( 941414941

 144 49418198 49418144 1منطقه  گاه، جانبازان و نابيناياناحداث و توسعه بوستان و تفرج 941414441

 144 44199161 44199169 1منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494141

 144 94199814 94164414 1منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444141

 144 14919194 14919198 1منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهرايی، ترميم و تجهيز بوستانبازپي 941444141

 144 14419144 14464889 1منطقه  بازپيرايی ترميم و تجهيز بوستانها وفضاي سبز بوستان جوانمردان 941444941

 144 44144114 44144111 1منطقه  فضاي سبز، سطح منطقه هاي آبرسانیطراحی و اجراي شبکه 941444141

 144 18684119 18684119 1منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414141

 144 4894884 4888889 1منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494141
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 11466644 11466641 1منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، صادقيه 888 941444141

 144 91864896 91864411 1منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464141

 144 9444441 9444441 1منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444141

 144 1948911 1948911 1منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494141

 144 1114444 1114444 1منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414141

 144 14111911 14111911 1منطقه  نوـ دره زرهآوري آبهاي سطحی، دره ذغالیهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494141

 144 44419446 44419446 1منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444141

 144 44991941 44991941 1منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414141

 144 48494488 48494488 1منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464141

 144 16188889 16188888 1منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444141

 144 19888888 19888888 1منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهي نهر، سنگدال، پل و دريچهنگهدار 944494141

 144 9944444 9944444 1منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقه 944114941

 144 41444444 41444444 1منطقه  هري،فضاي سبزتملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات ش 949414141

 144 94444444 94444444 1منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري،پارک کوهسار 949414141

 144 944444 944444 1منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414141

 144 914444 914444 1منطقه  سطح منطقه 14441يطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو تهيه طرحهاي زيست مح 948414141

 144 144444 144444 1منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقه 948414941

 144 944444 944444 1منطقه  نابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی م 948414441

948414641 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در 

 مديريت شهري سطح منطقه
 144 444444 444444 1منطقه 

 144 44444 44444 1منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444141

 144 1141414 1141414 1منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444941

 144 1819444 1819444 1منطقه  موزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهريآ 948414141

 144 4916646 4916646 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414141

 144 1944819 1944819 1منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494141

 144 98889199 98889199 1منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144141

 144 14444444 14444444 1منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري،سطح شهر تهران ، طرح موضعی باغات کنتهيه طرح 141464141

 144 1944444 1944444 1منطقه  و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقه هاي موضوعیتهيه طرح 141464641

 144 4444444 4444444 1منطقه  ساماندهی نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز شهري، سطح منطقه 141194141

 144 9488888 9144444 1منطقه  1عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه اجراي طرح هاي عمرانی حريم،  149414141

 144 1444444 1444444 1منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114141

 144 16964669 16964664 1منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494141

 144 1114444 1114444 1منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهو پژوهشمطالعه  611494141

 144 6489144 6489144 1منطقه  ، سطح منطقه194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري، فوريتهاي خدمات شهري  614464141

 144 899444 899444 1منطقه  منطقه ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه، پشتيبانی سخت افزار ، سطح 614491641

611411841 
تملک اراضی و امالک جهت ساير ماموريتهاي شهرداري ، امالک واقع در طرحهاي مصوب و قابل تهاتر )موضوع بند ب تبصره 

 (84مصوبه بودجه 11
 144 191464418 191464418 1منطقه 

 144 111411 111444 6منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414146

 144 48819481 48849411 6منطقه  توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی، احداث سراي کار و زندگی 144414146

 88 8614666 8444444 6 منطقه ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464146

 144 14889966 14888146 6منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سوله ورزشی دانشکده مديريت 146484946

 144 8888914 8888914 6منطقه  هاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی، سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمين 146484446

 144 11444444 11444444 6منطقه  هيز فضاهاي ورزشی، احداث سالن ورزشی کردستانتوسعه و تج 146484446

 84 16441419 19441969 6منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144146

 144 14144444 14144444 6منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد سراي محله گلها 144414946

 144 14888889 14888888 6منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث ساختمان ستاد اقامه نماز 144414146

 144 99164888 99118888 6منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساخت فاطميه بزرگ تهران 144414646

 144 91814844 91444444 6منطقه  اماکن مذهبی، سطح منطقهحمايت از تجهيز مساجد و  144494146

 86 19411444 19644444 6منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144146

 144 4444444 4444444 6منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به دانشگاه صنعتی امير کبير 149414946

 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 799                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     
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 قطعی 

 144 11841444 11841444 6منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به بيمارستان شريعتی 149414146

 144 14444444 14444444 6منطقه  ، سطح منطقههاخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414146

 89 49691141 48844444 6منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484146

 88 11894619 11444444 6منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، گلها 149114946

 144 11144444 11144444 6منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله آرژانتين 149111146

 144 98864114 98888814 6منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114146

 88 181169948 188141914 6منطقه  تملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی،تفريحی وفرهنگی،ساختمان سازمانهاي مردم نهاد 148414146

 89 4914464 9444444 6منطقه  غيرريلی، سطح منطقه هاي حمل و نقل عمومیاحداث ايستگاه 141494146

 144 9444444 9444444 6منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده هم سطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494146

 144 4114444 4114444 6منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144146

 81 9688494 4444444 6منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه 141144146

 89 11114446 11144444 6منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114146

 144 91844444 91444444 6منطقه  ترافيکی، سطح منطقهاجراي عاليم افقی  144494146

 88 14411446 14188944 6منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144146

 89 6148648 6111891 6منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114146

 94 1489444 6189444 6منطقه  ري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر، سطح منطقهتعويض و نگهدا 144114146

 144 1194141 1194141 6منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144146

 84 11444899 16169444 6منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144146

 144 1444444 1444444 6منطقه  سوار بيهقیسوارهاي درون شهري، پارکها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444146

 144 11888888 16444444 6منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144146

 144 949164494 949164494 6منطقه  ار ،تپه اکبري و رمپ و لوپ بزرگراه کردستاناحداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت د 148114146

 144 19488844 19488844 6منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194146

 88 141448194 141194611 6منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114146

 144 8444444 8444444 6منطقه  صب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقهن 148164146

 144 19444444 19444444 6منطقه  هاي شهري، نگهداري تونل رسالتنگهداري و بهسازي تونل 148144146

 144 9414444 9414444 6منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414146

 144 41991414 41991414 6منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414146

 144 4144444 4144444 6منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414146

 144 1894499 1894499 6منطقه  احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 114494146

 144 66444444 66444444 6منطقه  مترو 4زيرگذر عابر پياده، احداث تونل دسترسی زيرگذر چهارراه وليعصر)عج( به خط احداث روگذر و  114494946

 144 4444444 4444444 6منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 114444146

 144 1114444 1114444 6منطقه  نطقهنگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح م 111414146

 144 1891911 1891911 6منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494146

 144 9444444 9444444 6منطقه  باناحداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغچه 941414146

 86 41616484 44491884 6منطقه  هاحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطق 941494146

 144 49896149 44444444 6منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444146

 144 4888894 4888894 6منطقه  ها و فضاي سبز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444146

 84 49461811 41444444 6منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444146

 144 44888888 41444444 6منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414146

 144 11444444 11444444 6منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزئينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494146

 144 11444444 11444444 6منطقه  هفت تير -انقالب -ولی عصر -ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميدان فردوسی  941444146

 144 11444444 11444444 6منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464146

 144 419199 419198 6منطقه  بر، سطح منطقهتهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معا 941444146

 144 6844644 6844644 6منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494146

 144 18444649 18444941 6منطقه  احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، احداث ايستگاه بازيافت بيهقی 944464146

 89 19448944 19866484 6منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آبروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمعالي 944444146

 89 11196644 11111114 6منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414146

 81 14914469 11114444 6منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464146

 144 19486461 19486466 6منطقه  ازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقهنهرس 944444146

 144 11884861 11884861 6منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494146
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
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 قطعی
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 قطعی 

 144 1444444 1444444 6منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه 944114946

 144 644444 644444 6منطقه  زيست محيطی سطح منطقه تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي 948414146

 144 944444 944444 6منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414146

 81 114444 644444 6منطقه  طح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی س 948414446

 144 114444 114444 6منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444146

 144 114444 114444 6منطقه  قهتوسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منط 948444946

 89 1111441 1149444 6منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414146

 144 4849614 4849614 6منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414146

 144 1689448 1689448 6منطقه  بر، سطح منطقههاي بهداشتی عمومی در معاها و سرويسنگهداري آبخوري 914494146

 144 886194 1444444 6منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464646

 41 4491999 6444444 6منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114146

 144 11144449 11641484 6منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494146

 19 14141 414444 6منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494146

 144 4444444 4444444 6قه منط ،سطح منطقه194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري، فوريتهاي خدمات شهري  614464146

611411946 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 (84بودجه
 144 144444444 144444444 6منطقه 

 19 141466 911914 4منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414144

 98 4948411 9181411 4منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464144

 144 9188888 9944444 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمينهاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی 146484144

 144 94444444 94444444 4منطقه  زشی، مجموعه ورزشی شهيد توکلیتوسعه و تجهيز فضاهاي ور 146484944

 88 18491949 14444444 4منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی ف مجموعه ورزشی مرودشت 146484644

 144 1444444 1444444 4منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144144

 144 4144444 4144444 4منطقه  هاي روياز سطح منطقهکن ورزشی، زميننگهداري فضاها و اما 146144144

 144 14811494 14819694 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد حسينی )واقع در طرح امام علی)ع(( 144414444

 144 8884816 14444444 4منطقه  رح امام علی)ع((کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد شريفيه )واقع در ط 144414144

 144 94444444 94444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد جبرئيل 144414444

 144 11444444 11444444 4منطقه  ابن ابيطالب)ع(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد علی 144414944

 144 11886841 16444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد منفرد نياکی 144414844

 144 1444444 1444444 4منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد صفا 144411144

 94 9184418 8149141 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494144

 88 8844441 14444444 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ،مساجداميرالمومنين)ع(،رضوان،حضرت مهدي قائم)عج( 144494144

 144 844114 844114 4منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به مصلی تهران 144494444

 84 4611144 9489944 4منطقه  س، سطح منطقهحمايت از توسعه و تجهيز مدار 144144144

 144 4444444 4444444 4منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري ، کمک به بازسازي خانه سينما 149414944

 144 14444444 14444444 4منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري،احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی شهيد مدنی 149414644

 84 4999611 1181198 4منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتي کتابخانهنگهدار 149414144

 144 8861469 14444444 4منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484144

 144 8881414 8881414 4منطقه  عباس آباد)قندي( 149114144

 144 1444444 1444444 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، گرگان 149114144

 99 14119491 11814144 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، قصر 149114944

 144 8898444 8898444 4منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، بهار 149114444

 81 44149116 49818144 4منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114144

 144 11444444 11444444 4منطقه  کاربري ورزشی تفريحی فرهنگی،توسعه مسجد جبرئيل تملک اراضی وامالک جهت 148414944

 89 9441181 9488888 4منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494144

 84 1891114 1444444 4منطقه  سطح منطقههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، احداث ايستگاه 141494144

 144 1114444 1114444 4منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144144

 94 499698 911111 4منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه 141144144

 144 14444444 14444444 4منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114144

 88 14948449 14889184 4منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494144
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 144 8888999 8888999 4منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144144

 88 4999141 4811918 4منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114144

 144 8888888 14444444 4منطقه  و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر، سطح منطقهتعويض  144114144

 144 9444444 9444444 4منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144144

 144 4191444 4191444 4منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144144

 144 9888844 8444444 4منطقه  سوار نامجوسوارهاي درون شهري، پارکها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414444

 88 11991961 11841948 4منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444144

 144 14944168 14944411 4منطقه  منطقهطراحی و اصالح هندسی معابر، سطح  148144144

 144 144444 144444 4منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، ديوار حائل سطح منطقه 148144144

 144 14869444 11444444 4منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، سطح منطقه 148114144

 88 14146149 14644444 4منطقه  ک پروژه هاي اولويت دار،عبور مرور سطح منطقهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امال 148114144

 88 14844444 19444444 4منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194144

 88 61696419 66194181 4منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114144

 89 19194116 19144444 4منطقه  ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقهنصب و  148164144

 144 1444444 1444444 4منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414144

 144 44444444 44444444 4منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414144

 88 4811111 1444444 4منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهپيادهترميم و نگهداري  114414144

 89 11848649 19944111 4منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 114494144

 144 1444444 1444444 4منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444144

 144 4888484 4888484 4منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414144

 144 1444444 1444444 4منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، احداث و توسعه خانه دوچرخه 111414144

 84 1419144 1144444 4منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414144

 144 1144444 1144444 4منطقه  بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه 111494144

 86 8449119 8994494 4منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494144

 88 99814489 98919498 4منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444144

 144 4844464 4891168 4منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444144

 89 98118611 98864989 4منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444144

 84 4111681 1444444 4منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414144

 144 9444444 9444444 4منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494144

 84 4961141 1444444 4منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بزرگراه صياد شيرازي 941444144

 89 4999644 1444444 4منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميدان امام حسين)ع( 941444144

 84 18168111 18891186 4منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444944

 98 4416444 4888991 4منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بزرگراه امام علی)ع( 941444444

 49 9116191 9888494 4منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464144

 144 1144444 1144444 4منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444144

 144 4444444 4444444 4منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494144

 144 9414819 9419119 4منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444144

 84 4499969 1444444 4منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414144

 88 14914964 11444444 4منطقه  قههاي سطحی، سطح منطآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444144

 81 9641811 4444444 4منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414144

 84 4144449 4144444 4منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464144

 88 14119919 14444444 4منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444144

 81 11949199 19144444 4منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494144

 144 1144444 1144444 4منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقه 944114144

 144 1418194 1418194 4منطقه  اده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقهاستف 944114944

 86 199111 944444 4منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414144

 94 911844 894444 4منطقه  طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه تهيه 948414444

 144 194414 194414 4منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444944

 86 1911194 1891616 4منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414144

 88 1461944 1144444 4منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414144

 144 9444444 9444444 4منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494144
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 1144444 1144444 4منطقه  اي سطح منطقههاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هتهيه طرح 141464644

 144 1444444 1444444 4منطقه  4هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  146414144

 86 94649484 91444444 4ه منطق هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494144

 144 414444 414444 4منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494144

 48 9146411 4444444 4منطقه  ،سطح منطقه194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريت هاي خدمات شهري  614464144

611411944 
مصوبه  19تبصره  1شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند  تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي

 ( 84بودجه 
 144 111441464 111441464 4منطقه 

 61 141411 911444 9منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414149

 49 11111199 16641468 9منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464149

 144 91411191 91411191 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سوله ورزشی نارمک 146484449

 144 99944949 99944949 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی آزادگان 146484149

 64 1419994 4484944 9منطقه  تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث زمين چمنتوسعه و  146484649

 88 11199411 11649481 9منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144149

 81 11696694 19494449 9منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد خاتم االنبياء)ص( 144414149

 4 4 1411114 9منطقه  سجد امام هادي )ع(م 144414149

 84 6411141 6619199 9منطقه  مسجد مترو 144414949

 81 4964499 9444444 9منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494149

 144 1444444 1444444 9منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ،مسجدجامع فاطميه 144494149

 61 6441444 14444444 9منطقه  حمايت از هيات هاي مذهبی شهر تهران ،هيات عشاق العباس)ع( 144444149

 144 9944419 9944419 9منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144149

 144 644441 644441 9منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري ، کمک به مجموعه ورزشی ديهيم 149414149

 86 19614181 18919814 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484149

 144 1486144 1486144 9منطقه  ها، محالت هفت حوض، مجيديه و تهرانپارسخانهها و قرائتتوسعه و تجهيز کتابخانه 149144149

 144 1919444 1919444 9منطقه  سراي محله زرکش 149114849

 144 11661411 11691149 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دردشت 149111449

 144 1149469 1149469 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، مدائن 149111949

 81 14461499 14848449 9منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114149

 89 9841111 9849111 9منطقه  ل عمومی غيرريلی، سطح منطقههاي حمل و نقاحداث ايستگاه 141494149

 144 9986916 9986916 9منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144149

 144 1111194 1111194 9 منطقه نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه 141144149

 144 4114469 4114446 9منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114149

 81 11141181 11494449 9منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494149

 91 841449 1411441 9منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144149

 48 9814481 4841191 9منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل، سطح منطقه 144114149

 44 9114111 4148861 9منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114149

 144 1614149 1614149 9منطقه  و رانندگی، سطح منطقههاي راهنمايی نصب چراغ 144144149

 89 6691999 6441449 9منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144149

 86 14811441 11441864 9منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414149

 84 9191991 9641914 9منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکداري پايانهتجهيز و نگه 141444149

 49 9844496 11444191 9منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144149

 81 8864444 14864444 9منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، خيابان دماوند 148114149

 81 4444691 4968649 9منطقه  ها، سطح منطقهي بزرگراهمرمت و نگهدار 148194149

 144 81119198 81119198 9منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، رمپ و لوپ بزرگراه امام علی)ع( و جانبازان 148144149

 88 61116411 61641148 9منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114149

 81 4441891 4999199 9منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164149

 144 1911961 1911961 9منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414149

 84 19444484 11188414 9منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414149

 88 11899649 16441449 9منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهو نگهداري پياده ترميم 114414149

 94 6411814 6816681 9منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 114494149
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 سازمانی

 بودجه 
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 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 48 9414494 4199111 9منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 114444149

 144 9446196 9446196 9منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414149

 99 1919416 6144499 9منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494149

 84 14144191 11486899 9منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444149

 84 4814484 9469844 9منطقه  گياه، سطح منطقهها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و بازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444149

 86 6191486 6949841 9منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444149

 94 6841844 4811144 9منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414149

 84 11144944 16444444 9منطقه  ام علی)ع(آميزي و پاکسازي نما، جداره اتوبان امرنگ 941414949

 144 1989911 1989911 9منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494149

 41 14911819 99981114 9منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444149

 41 1146441 9146441 9منطقه  معابر، سطح منطقهنورپردازي و زيباسازي  941464149

 144 1149949 1149949 9منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444149

 144 1468119 1468119 9منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494149

 44 9119144 4494191 9منطقه  و پردازش پسماند، سطح منطقهآوري نگهداري تجهيزات و تأسيسات جمع 944444149

 144 14844146 14844146 9منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444149

 144 14949914 14949914 9منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414149

 49 9916666 6844191 9منطقه  بازسازي قنوات، سطح منطقه اليروبی و 944464149

 144 8489144 8489144 9منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444149

 144 8149694 8149694 9منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494149

 144 14666414 14414419 9منطقه  بار )نظام آباد(تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري،بازار ميوه و تره 949414149

 144 114444 114444 9منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414149

 91 161444 661444 9منطقه  اسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شن 948414449

 99 144444 144444 9منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444949

 96 1146849 1488964 9منطقه  دان در زمينه محيط زيست شهريآموزش شهرون 948414149

 144 9941169 9941169 9منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414149

 88 1441944 1444944 9منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494149

 144 4991411 4991411 9منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144149

 144 4444444 4444444 9منطقه  9هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  146414149

 96 191444 944444 9منطقه  امين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري(ت 644114149

 84 99644116 91964444 9منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494149

 144 984444 984444 9منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494149

 144 9161944 9161944 9منطقه  سطح منطقه 194ت فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري اعتبارا 614464149

 144 996998 996998 9منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،سطح منطقه 614491649

 144 8949169 8949169 8منطقه  سطح منطقه ديدگان اجتماعی،رسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464148

 81 6464968 4449444 8منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمينهاي ورزشی روباز، سطح منطقه 146484148

 144 91484148 91484148 8منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر 146481448

 144 19188444 19644144 8منطقه  اماکن ورزشی، سطح منطقه نگهداري فضاها و 146144148

 144 19411894 19411894 8منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک و احداث حسينيه يازهرا)س( 144414148

 144 4419141 4464994 8منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494148

 144 9444444 9444444 8منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، مسجد امام جعفرصادق )خيابان طوس( 144494148

 144 4849181 4869164 8منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144148

 144 4888984 4888984 8منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مجموعه فرهنگی ورزشی دستغيب 149414148

 88 99448646 99146949 8منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484148

 144 8414981 8414144 8منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114148

 144 1914961 1914969 8منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494148

 144 419484 419484 8منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494148

 144 1144114 1144114 8منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144148

 144 969449 969449 8منطقه  نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهنگهداري ايستگاههاي حمل و  141144148

 144 1144444 1144444 8منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114148

 144 19691449 19691449 8منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494148
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 144 4144844 4144844 8منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144148

 144 1911644 1911644 8منطقه  اردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقهتعويض و نگهداري گ 144114148

 144 9444444 9444444 8منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114148

 144 446119 446119 8منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144148

 144 9989444 9989444 8منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144148

 144 1191446 1191446 8منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444148

 144 6414881 6414881 8منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144148

 144 1611441 1611441 8منطقه  متري جی 94احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، اتصال استاد معين به  148144148

 144 1416811 1416811 8منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه فتح 148114148

 144 9614444 9614444 8منطقه  ها، سطح منطقهري بزرگراهمرمت و نگهدا 148194148

 144 11141448 11141448 8منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114148

 144 11141891 11141891 8منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164148

 144 1444144 1444144 8منطقه  معلولين و سالمندان، سطح منطقهبهسازي معابر جهت تردد  119414148

 144 11994481 11994481 8منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414148

 81 9911166 9499999 8منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494148

 81 9444444 9469441 8منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 114444148

 144 1194146 1194146 8منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414148

 144 1444444 1444444 8منطقه  بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه  سطح منطقه 111494148

 144 19949491 19949491 8منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494148

 144 11161114 11161114 8منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444148

 88 1689184 1441148 8منطقه  ز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهها و فضاي سببازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444148

 144 1448461 1448461 8منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444148

 144 6661999 6661994 8منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414148

 144 1894499 1894499 8منطقه  صب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقهتهيه و ن 941494148

 144 11141141 11141141 8منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميدان آزادي 941444448

 144 9866411 9866411 8منطقه  هاي بصري ميدان فتحساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی آلودگی 941444148

 144 4489444 4489444 8منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464148

 144 9111194 9111194 8منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494148

 144 1441441 1441441 8منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مديريت پسماند 944444148

 88 1418418 1441499 8منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414148

 144 19411918 19411918 8منطقه  آوري کانال آبهاي سطحی دستغيب، هاشمی، دامپزشکیکنترل و پايش آبهاي سطحی و زيرزمينی، توسعه جمع 944414148

 144 4441446 4441446 8منطقه  طقهاليروبی و بازسازي انهار، سطح من 944414148

 144 11446444 11446444 8منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444148

 144 18814149 18814149 8منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494148

 144 194444 194444 8منطقه  ز پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقهاستفاده مجدد ا 944114948

 144 144444 144444 8منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414148

 144 141444 141444 8منطقه  سطح منطقه 14441ديريت محيط زيست ايزو تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام م 948414148

 144 494946 494946 8منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414448

 144 96164 96164 8منطقه  رژي هاي نو سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک ان 948444148

 144 194911 194911 8منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444948

 144 1196911 1196911 8منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414148

 144 1444649 1444649 8منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري ، احداث اسکان کارگري 914464148

 144 1484946 1484946 8منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494148

 144 199881 199881 8منطقه  يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقههاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و تهيه طرح 141464648

 84 44441 46444 8منطقه  8هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  146414148

 84 14891644 18499618 8منطقه  هاي اداري، سطح منطقهسی ساختمانبازسازي و تعميرات اسا 646494148

 144 194444 194444 8منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494148

 86 1114414 1944444 8منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464148

 144 486199 486199 8منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،سطح منطقه 614491648
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 6 11914 141444 14منطقه  صلی و ساختمانی، سطح منطقهساماندهی کارگران ف 144414114

 41 4694188 6161118 14منطقه  نگهداري مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی ، سطح منطقه 144464114

 88 99199889 99144444 14منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144114

 84 1964444 1864444 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد دبيرستان شاهد حضرت معصومه)س( 144414414

 144 491144 491144 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به ساختمان فلق 144411414

 8 144444 1144444 14منطقه  کمک به ساخت مسجد باب الحوائج کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، 144411114

 44 9981489 1499919 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494114

 61 4468494 6116111 14منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144114

 144 19114948 19148948 14منطقه  نري، سطح منطقهنگهداري فضاهاي فرهنگی و ه 149484114

 81 1111489 1414444 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، هاشمی 149111414

 144 94994419 94994419 14منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114114

 88 899119 1444444 14 منطقه هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 144 1111841 1119444 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144114

 144 888848 1444444 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144114

 91 6499944 4144444 14منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114114

 68 14994946 11444444 14منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494114

 99 1441188 6144444 14منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 14 89418 1444444 14منطقه  و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه تعويض 144114114

 144 1144444 1144444 14منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114114

 41 448448 1444444 14منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144114

 81 9641699 4444444 14منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 98 991116 881441 14منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444114

 98 1648444 9444444 14ه منطق طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144114

 81 149441918 941484194 14منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،سطح منطقه 148114114

 144 18969841 18969841 14منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض خيابان امام خمينی)ره( 148114114

 94 4164444 8444444 14منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194114

 144 164818818 169444444 14منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114114

 144 4888888 9444444 14منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164114

 44 444411 844444 14منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414114

 144 11444444 11444444 14منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414114

 144 18814489 14444444 14منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414114

 144 8949141 8919144 14منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444114

 49 14941148 18444444 14منطقه  هاي پليس راهور، معاونت ترافيکیاحداث ساختمان 116494114

 144 9441444 9441444 14منطقه  افيک، سطح منطقههاي آموزش ترنگهداري و تجهيز پارک 119494114

 88 8811414 14444444 14منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494114

 81 1441869 1819141 14منطقه  6و 1احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، خيابان امام خمينی)ره(فاز  941494114

 144 6444444 6444444 14منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه، گل و گياه سطح منطقهترميم و تجهيز بوستانبازپيرايی،  941444114

 144 94841149 94881148 14منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 96 14119461 11818196 14منطقه  سطح منطقه هاي آبرسانی فضاي سبز،طراحی و اجراي شبکه 941444114

 84 14184411 11846144 14منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414114

 84 1949164 1444444 14منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494114

 89 1811861 6419148 14منطقه  ص شهر، هفت چنار8کارون جنوبی8هاشمی8888ساماندهی ميادين و معابر خا 941444114

 81 9119111 9814444 14منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464114

 88 941944 994444 14منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444114

 144 9491446 9491446 14منطقه  رافيک محيطی، سطح منطقهنقاشی ديواري و گ 941494114

 96 4188494 4981944 14منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444114

 98 998819 1444444 14منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414114

 81 18161988 11444444 14منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقههاي اصلی هدايت و جمعبهسازي شبکه احداث و 944494114

 99 1991964 4444444 14منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444114

 144 948989 994444 14منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414114

 144 16886199 16886199 14منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444114
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 144 1498189 1498189 14منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقه 944114114

 49 144814 114444 14منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414114

 4 49114 696814 14منطقه  ت محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيس 948414414

948414614 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در مديريت 

 شهري سطح منطقه
 144 444444 444444 14منطقه 

 144 9498199 9498199 14منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444114

 144 114444 114444 14منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444914

 91 911146 1119146 14منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414114

 81 611444 684644 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494114

 144 964119 969649 14منطقه  سطح منطقههاي رسوبگيري، ها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144114

 16 119441 1889444 14منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464614

 84 98999888 44894444 14منطقه  14ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، 146414114

 94 184191 1444444 14منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114114

 94 44116148 46149989 14منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494114

 11 1699461 9994418 14منطقه  سطح منطقه 194بارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري اعت 614464114

 64 1694184 1141694 14منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،سطح منطقه 614491614

 96 111194 181914 11منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414111

 81 8184411 14491918 11منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464111

 41 4111864 1916444 11منطقه  هاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمين 146484111

 81 19969414 14144889 11منطقه  فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه نگهداري 146144111

 144 4444444 4444444 11منطقه  بن جعفر)ع( )چهارراه لشگر(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد موسی 144414111

 144 4891414 1444444 11منطقه  چیکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد پنبه 144414911

 144 11444444 11444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد رضوي 144414111

 144 14444444 14444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به احداث مسجد صاحب الزمان 144414911

 144 11444444 11444444 11منطقه  اجد و اماکن مذهبی، مسجد امام محمدباقر)ع(کمک به ساخت و توسعه مس 144414811

 96 9444444 9144444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی،حسينيه و خيريه قمربنی هاشم 144411411

 144 11699444 11669444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، کمک به هيئت دربدران ابا عبداله الحسين 144494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، کمک به حوزه علميه وليعصر عج 144494911

 144 4818111 4818111 11منطقه  تجهيز مدارس، سطح منطقهحمايت از توسعه و  144144111

 84 1414444 1168191 11منطقه  مدرسه کودکان استثنايی 144144111

 144 4499484 4499484 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به بخش نوزادان شهيد فهميده 149414911

 144 1144444 1144444 11منطقه  ه موسسه جمعيت امام علی )ع(توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک ب 149414411

 89 19969461 19999444 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484111

 19 4189991 14899488 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله آگاهی 149111411

 91 4411611 14961444 11منطقه  اي محله شيخ هاديتوسعه و تجهيز سراي محله، سر 149111111

 14 9884984 14841694 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله منيريه 149111411

 84 99144844 41914164 11منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114111

 44 14494164 91144444 11منطقه  نگی،خانه کشتیتملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی،تفريحی وفره 148414111

 144 94441444 94441444 11منطقه  تملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی تفريحی و فرهنگی،سطح منطقه 148414911

 144 944444 944444 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 144 944444 944444 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهايستگاهاحداث  141494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144111

 144 144444 144444 11منطقه  ري پل همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهنگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهدا 141144111

 81 1444444 1188984 11منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114111

 84 14411146 11841448 11منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494111

 91 1949418 1914464 11منطقه  ي تجهيزات ترافيکی، سطح منطقهتعويض و نگهدار 144144111

 144 144444 144444 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114111

 84 1844444 9444444 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114111

 98 1994161 1144444 11منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144111
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 86 9991918 4444444 11منطقه  هداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقهتعويض و نگ 144144111

 99 9844811 4144444 11منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444111

 81 11489141 11446141 11منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144111

 144 49844444 49844444 11منطقه  حداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض خيابان شوشا 148114111

 144 11414444 11414444 11منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،تملک امالک بافت فرسوده،سطح منطقه 148111411

 144 89441941 89449191 11منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114111

 144 16118444 16118444 11منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164111

 94 1619491 9444444 11منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414111

 144 14444944 14941141 11منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414111

 89 11184644 11144444 11منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414111

 144 1889414 1889414 11قه منط تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444111

 144 144444 144444 11منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، احداث و تجهيز خانه دوچرخه 111414111

 144 4888888 1444444 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494111

 144 18444111 18444111 11منطقه  اضی انبار نفت )پارک تبسم(احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، ار 941494111

 86 99149644 98899414 11منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 89 19419991 19194419 11نطقه م ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 144 1888144 1888144 11منطقه  ها و فضاي سبز، ساماندهی پارک دانشجوبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444911

 84 14181196 19146961 11منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444111

 81 8198914 14444444 11منطقه  ازي نما، سطح منطقهآميزي و پاکسرنگ 941414111

 19 1961661 1994981 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494111

 86 94884949 96441911 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، محدوده ويژه 941444111

 96 19441194 61498449 11منطقه  ميادين و معابر خاص شهر، عباسی8هالل احمر8انقالب8شيخ هادي8888ساماندهی  941444111

 144 18984444 18844444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، منيريه 941444911

 144 1144444 1144444 11منطقه  آبادساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، هسته مرکزي ميدان حسن 941444411

 144 1144444 1144444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميادين و معابر خ وليعصر)عج( 941444111

 96 1494418 6914444 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464111

 61 1116144 1481184 11طقه من تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444111

 41 1841914 9844914 11منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494111

 144 1944444 1944444 11منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444111

 81 1191489 1994494 11منطقه  ح منطقههاي سطحی و زيرزمينی، سطکنترل و پايش آب 944414111

 94 4961641 1461481 11منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 84 9944969 8444466 11منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444111

 144 19144444 19144444 11منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444111

 89 11698644 11898144 11منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494111

 46 198444 944444 11منطقه  سطح منطقه 14441ايزو تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست  948414111

 64 644441 844444 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414411

 99 114194 114444 11منطقه  اتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حرار 948444911

 14 494941 1111444 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414111

 144 1191648 1191694 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414111

 88 1191844 1184491 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494111

 144 888419 1444444 11منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464611

146414111 
و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه هماهنگی تامين زيرساخت ها 

11 
 4 4 94991444 11منطقه 

 86 14141941 18449984 11منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494111

 144 114444 114444 11منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494111

 144 4116861 4116861 11منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464111

 4 4 644444 11منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، سطح منطقه 614491611

611411911 
مصوبه  19تبصره  1ر ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند تملک اراضی و امالک ساي

 (84بودجه 
 144 461111414 461111414 11منطقه 

 89 9161189 9144444 11منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی سطح منطقه 144414111
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 بالغ به هزار ریال(شهرداری تهران )م 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 81 19841998 18888841 11منطقه  (1توسعه و تجهيز مدد سراها، تکميل وتجهيز مرکز آموزش وتوانمندسازي کودکان بازمانده از تحصيل )مدرسه شهيد منتظري 144414111

144414911 
توسعه و تجهيز مدد سراها، تکميل وتجهيز مرکز آموزش فنی وحرفه اي تربيت نيروي انسانی کارآمد برمبناي ارتقاي کيفيت 

 زندگی)مدرسه هرندي(
 86 18196191 14444444 11منطقه 

144414111 
سراي کودکان )مدرسه شهيد توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی، تکميل وتجهيز 

 (1منتظري 
 46 4141494 8886846 11منطقه 

 4 4 144444 11منطقه  توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی، خانه کودک شوش 144414611

 81 11144444 11144444 11منطقه  ، سطح منطقهديدگان اجتماعیرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464111

 84 18944488 14444444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، تکميل و تجهيز خوابگاه ورزشگاه شهداي هفتم تير 146484111

 144 1444444 1444444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، سالن ورزشی محله آبشار 146484911

 1 941444 11444444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، ورزشگاه ويژه بانوان محله امامزاده يحيی 146484411

 69 6814444 11444444 11منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144111

 84 8411649 14444444 11منطقه  هاي مصنوعی سطح منطقههاي ورزشی روباز و چمننگهداري فضاها و اماکن ورزشی، زمين 146144111

 144 144444 144444 11منطقه  توسعه تجهيزات پخش اذان کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ، 144414111

 68 19441149 14444444 11منطقه  ذهبی، خير و تجهيز حسينيه همتکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن م 144414411

 144 4444444 4444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به مسجد و موسسه فرهنگی قديم االحسان 144414611

 144 1444444 1444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه معير 144414411

 18 1918444 4444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد هرندي 144411411

 144 44444444 44444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، حسينه مکتب الزهرا 144411911

 89 96414494 94964146 11منطقه  بی، سطح منطقهحمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذه 144494111

 144 9144444 9144444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی،مساجد حسنين،الله زار،مدرسه علميه حضرت جواداالئمه)ع( 144494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه کوثريه 144494911

 144 1444444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه زهرا اطهر 144494411

 14 1144444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه الغدير 144494111

 144 1144444 1144444 11منطقه  ريه حضرت فاطمهحمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به خي 144494611

 99 18811119 94444444 11منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144111

 144 14444444 14444444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تکميل و تجهيز تکيه شهداي هفتم تير 149414111

 98 14494984 91141418 11منطقه  نگی و هنري، توسعه و نگهداري و مرمت فضاهاي تاريخی و ميراثی سطح منطقهتوسعه فضاهاي فره 149414411

 84 8449168 14444444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به بازسازي بيمارستان طرفه 149414911

 48 96144444 46444444 11نطقه م توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث مجتمع شهربانو 149414811

 4 4 144444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مجتمع فرهنگی مولوي 149411411

 4 4 144444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مرمت و تجهيز خانه شيخ فضل اله نوري 149411111

 84 1418648 1144444 11منطقه  قهها، سطح منطخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414111

 91 99914414 41444444 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484111

 144 4888888 9444444 11منطقه  مرکز مداخله در بحران زنان بدسرپرست خانوار پيام 9و  1و  1نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، فازهاي  149484111

 144 1819181 1819181 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، موزه صلح جانبازان شيميايی 149484911

 88 4989194 4891446 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، قيام 149114111

 144 1814961 1814961 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، فردوسی 149114611

 64 9646118 19444444 11منطقه  سطح منطقه نگهداري سراي محله، 149114111

 44 4461494 6444444 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 41 9489444 4644194 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غير ريلی 8 سطح منطقه 141144111

 98 6419184 4184841 11منطقه  حمل و نقل عمومی غير ريلی 8 نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس ،سطح منطقه نگهداري ايستگاههاي 141144111

 84 1466948 1644444 11منطقه  تعمير و نگهداري سامانه اتوبوس هاي تندرو 8 سطح منطقه 141114111

 144 19949889 19949889 11منطقه  قطار هاي چرخ الستيکی بازار بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی 8 141144111

 89 14414984 11444444 11منطقه  بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري طرح هاي محدوديت حرکت وسايل نقليه )گيتهاي بازار( 141144111

 84 11816441 14444444 11منطقه  احداث و توسعه پارکينگ، عمومی 149464111

 96 94144991 44444444 11منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی 8 سطح منطقه 144494111

 84 16641866 19441498 11منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی 8 سطح منطقه 144144111

 144 1444444 1444444 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر 8 گاردريل سطح منطقه 144114111

 49 1849114 6414444 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر 8 نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114111

 84 141418 191446 11منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144111
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 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 19991119 19814614 11منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی 8 سطح منطقه 144144111

 89 14999641 14686191 11منطقه  ي 8 سطح منطقهتجهيز و نگهداري پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهر 141444111

 99 8198184 14989611 11منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر 8 سطح منطقه 148144111

 144 191444444 191444444 11منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114111

 49 11114449 91144444 11منطقه  سطح منطقهنصب و ترميم سنگدال و جداول 8  148164111

 41 1191914 9444444 11منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان 8 سطح منطقه 119414111

 46 99148949 14444444 11منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414111

 96 14144419 14444444 11منطقه  ه ها 8 سطح منطقهترميم و نگهداري پياده روها و پياده را 114414111

 41 1944491 1144444 11منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابرپياده 8 پل عابر پياده سطح منطقه 114444111

 144 99444 99444 11منطقه  احداث و تجهيز پياده راه ها، خيابان الله زار 114414111

 68 99111199 11444444 11منطقه  ها، سطح منطقهراهز پيادهاحداث و تجهي 114414911

 99 4448664 9444444 11منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414111

 98 9166144 4444444 11منطقه  نگهداري و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک 8 سطح منطقه 119494111

941414111 
مقامی و بوستان شوش و بهاران ( و قائم1پور و طبيعت و بانوان آبشار )فاز ان و تفرجگاه، بوستانهاي بخشیاحداث و توسعه بوست

 بخشو فياض
 19 11919111 44444444 11منطقه 

 99 94149999 44198441 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494111

 41 18911649 98881448 11منطقه  ها وفضاي سبز 8 سطح منطقهتجهيز بوستان باز پيرايی، ترميم و 941444111

 44 16844141 91444444 11منطقه  ها وفضاي سبز 8 پارک شهرباز پيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 18 19644411 19444444 11منطقه  ه سطح منطقهها وفضاي سبز 8 تامين درخت و درختچه و گل و گياباز پيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444911

 68 11889444 91884444 11منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444111

 44 19499944 19194999 11منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما 8 سطح منطقه 941414111

 41 9199969 1444444 11منطقه  نی، مجسمه و تنديس، سطح منطقهتهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيي 941494111

 94 64941194 44819914 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، )ميادين  شوش ،خراسان،بهارستان و خيابانهاي مولوي و وحدت اسالمی( 941444411

 86 91181699 91444444 11طقه من ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، طرح توسعه هرندي 941444611

 61 6191614 14444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميدان امام خمينی)ره( 941444911

 91 89969148 114444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بازار تهران 941444811

 41 99989914 41444444 11منطقه  خرداد 11ره خيابان مصطفی خمينی مولوي قيام ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، جدا 941441411

 4 4 14444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی محور امامزاده يحيی 941441111

 18 18116449 48461941 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی معابر محله عودالجان 941441111

 4 4 144444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بازسازي فضاي بيرونی سر در باغ ملی 941441911

 44 19141811 44444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، طرح ويژه ميدان محمديه 941441411

 84 9819166 14444444 11منطقه  اماندهی اراضی فوقانی زير گذر اميرکبيرساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، طرح س 941441111

 84 18411441 18888846 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، استانداردسازي بار اندازي در بازار تهران 941441611

 99 9181446 14444444 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464111

 46 1614411 9444148 11منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر 8 سطح منطقه 941444111

 86 19414416 19889496 11منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494111

 41 144164 941114 11منطقه  آوري و پردازش پسماند، زير پل رياحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464111

 11 1941119 1144444 11منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی 8 سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414111

 81 8464911 14444444 11منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 84 19449144 11444444 11منطقه  هاي سطحی 8 سطح منطقهل جمع آوري آباليروبی ، نگهداري و بازسازي کانا 944444111

 81 19411914 11444444 11منطقه  اليروبی و بازسازي انهار 8 سطح منطقه 944414111

 11 1944818 9686444 11منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات 8 سطح منطقه 944464111

 81 16484614 19944444 11منطقه  پل و دريچه فلزي، سطح منطقهنهرسازي، اجراي سنگدال و نصب  944444111

 41 96181144 49644444 11منطقه  نگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه هاي فلزي روي نهرها 8 سطح منطقه 944494111

 96 491116 144444 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414111

 144 944444 944444 11منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414111

 99 489149 189611 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414411

 49 64889 114444 11منطقه  نرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقهتوسعه ا 948444911

 96 414869 1419444 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414111

 64 19999118 18814169 11منطقه  نطقههاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح ماحداث سرويس 914414111

 61 11419911 18991448 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر 8 سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494111

 49 1498184 4486916 11منطقه  هاي رسوبگيري 8 سطح منطقهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه 449144111
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97وژه های عمرانی سال کل پر

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 1111444 1111444 11منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464611

146414111 
هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 

11 
 84 148619449 184444444 11منطقه 

 4 4 414444 11منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114111

 89 18441991 94444444 11منطقه  هاي اداري، سطح منطقهسازي و تعميرات اساسی ساختمانباز 646494111

 144 984444 984444 11منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494111

 81 1861184 6114111 11منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريت هاي خدمات شهري  614464111

 81 644411 448144 11منطقه  سطح منطقه پشتيبانی از سخت افزار ، ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، 614491611

611411911 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 (84ودجه ب
 144 86868164 86868164 11منطقه 

611419111 
مصوبه  19تبصره  9)موضوع بند 11تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، بهسازي و ساماندهی منطقه

 (84بودجه 
 144 441489411 441489411 11منطقه 

611419111 
مصوبه  19تبصره  9)موضوع بند 11ان، بهسازي و ساماندهی منطقهتملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهر

 (84بودجه 
 144 911114161 911114161 11منطقه 

 88 14491611 11444444 19منطقه  ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحی، توسعه قطب گردشگري شرق تهران 149414119

 98 989666 1444444 19منطقه  نطقهساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح م 144414119

 94 16194499 94444444 19منطقه  توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی ، دارااليتام 144414119

144414419 
ا و خدمات اجتماعی منطقه توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی، مجتمع فوريته

19 
 144 14889868 14888414 19منطقه 

 88 14619141 14449444 19منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464119

 81 14194661 19481999 19منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمينهاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقه 146484119

 81 9116141 9844144 19منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144119

 88 11911441 19444444 19منطقه  المرادکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد باب 144414919

 144 648811 648811 19منطقه  ی، مسجد مدرسه حزب الهکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهب 144411119

 144 14444444 14444444 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی حسينيه شهداي کردستان 144411119

 144 4411441 4411441 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی مسجد علی اکبر 144411919

 84 11461114 11494111 19منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494119

 84 8114494 8914444 19منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144119

 86 18166668 14444444 19نطقه م توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث و تکميل مجتمع تفريحی و فرهنگی کودکان بهمن )موزه شهدا( 149414119

 144 1444444 1444444 19منطقه  الشهداتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث مجموعه فرهنگی مقبره 149414119

 144 8149414 8186944 19منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484119

 81 1991448 1644444 19قه منط توسعه و تجهيز سراي محله، زينبيه 149114619

 89 11481844 11881444 19منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114119

 88 1199444 1144444 19منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494119

 81 446444 144444 19منطقه  سطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده هماحداث ايستگاه 141494119

 81 1144444 1144444 19منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144119

 144 144444 144444 19 منطقه نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144119

 84 841614 888444 19منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114119

 98 984494 1444444 19منطقه  نگهداري و بهسازي پارکينگ، سطح منطقه 149414119

 88 11964419 11419141 19منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494119

 144 844444 844444 19منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144119

 89 4696444 1444444 19منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114119

 88 1441944 1144444 19منطقه  بر سطح منطقهتعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معا 144114119

 89 1941614 1444444 19منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144119

 86 4441496 4914444 19منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144119

 86 861449 1444444 19منطقه  رهاي درون شهري، سطح منطقهسواها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444119

 84 6499849 6141444 19منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144119

 144 141844911 149444444 19منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، خيابان پيروزي 148114119

 144 4194166 4194166 19منطقه  ملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه امام علی )ع( و تقاطع هااحداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،ت 148114119

 64 19464199 19891189 19منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض خيابان پيروزي 148114919

 144 94444444 94444444 19منطقه  راهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض خيابان دماونداحداث ،توسعه و بهسازي بزرگ 148114419
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 قطعی 

 144 19414444 19414444 19منطقه  شهريور 14بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک تعريض پياده راه  احداث،توسعه و 148114119

 144 91444444 91444444 19منطقه  احداث رمپ خروجی امام علی )ع( تقاطع پيروزي ضلع شمال غرب احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، 148114419

 144 191119 191119 19منطقه  رگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،تملک امالک بافت فرسوده،سطح منطقهاحداث، توسعه و بهسازي بز 148111419

 4 4 169444444 19منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک پروژه هاي اولويت دار سطح منطقه 148111119

 144 11144444 11144444 19منطقه  قهها، سطح منطمرمت و نگهداري بزرگراه 148194119

 144 19861119 19888199 19منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114119

 144 14498919 14944444 19منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164119

 144 144444 144444 19منطقه  ن، سطح منطقهبهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندا 119414119

 144 14444444 14444444 19منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414119

 89 891848 1444444 19منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494119

 89 1919894 1444444 19منطقه  گهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقهتجهيز و ن 114444119

 144 1444444 1444444 19منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414119

 84 1994944 1144444 19منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414119

 81 1999949 6419461 19منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ،  شهداي نيروي هوايی 941414119

 144 19869446 14444444 19منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494119

 86 11968111 16144444 19منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444119

 144 1444444 1444444 19منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444119

 81 41884886 44444444 19منطقه  حصارتوسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، پارک جنگلی سرخه 941414119

 98 18198641 11144444 19منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهی و اجراي شبکهطراح 941444119

 144 11444444 11444444 19منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414119

 94 948444 894111 19منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494119

 94 91419194 96486444 19منطقه  فلکه دوم نيروي هوايیسی متري نيروي هوايی،ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، پيروزي ، 941444119

 81 4149698 4144444 19منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464119

 84 1448944 1144444 19منطقه  طقهتهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح من 941444119

 81 914491 988894 19منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494119

 144 18181494 18914981 19منطقه  آوري و پردازش پسماند، سوله بازيافت شهيد دوراناحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464119

 89 4699811 1444444 19منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414119

 88 16914484 14444444 19منطقه  آوري آبهاي سطحی، سطح منطقههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494119

 88 1444444 1144444 19قه منط آوري آبهاي سطحی، کانال سرخه حصارهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494119

 88 4819681 1444444 19منطقه  آوري آبهاي سطحی، مسيل هاي منوچهري و جاجروديهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494919

 98 1991141 1894111 19منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444119

 44 1146694 1144444 19منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464119

 144 8444444 8444444 19منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444119

 144 14841999 14881999 19منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494119

 46 181491 641491 19منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414119

 144 64111 64111 19منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414119

 88 181696 189694 19منطقه  منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی 948414419

 94 1189114 1611164 19منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444119

 144 68194 68194 19منطقه  اديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل ر 948444919

 86 1994161 1846818 19منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414119

 86 864491 1444444 19منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414119

 81 1999444 1144444 19منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494119

 81 4616116 1444444 19منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144119

 41 911464 914444 19منطقه  تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقههاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه طرح 141464619

 48 1999991 9444444 19منطقه  19اجراي طرح هاي عمرانی حريم، عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه  149414119

 84 4486941 4699184 19منطقه  19هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت  146414119

 96 11988664 11444444 19منطقه  هاي اداري، احداث ساختمان ستاديتملک، احداث و تجهيز ساختمان 646414119

 96 19994949 11881119 19 منطقه هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494119

 44 1498494 1144444 19منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريت هاي خدمات شهري  614464119
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 18 141991 944146 14منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414114

 144 11146944 11911949 14منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464114

 86 4888888 1191188 14منطقه  رخانه آاللهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زو 146484114

 144 1119991 1119991 14منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمينهاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقه 146484114

 86 4441841 4861146 14منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144114

 144 94444444 94444444 14منطقه  سعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد الشهداکمک به ساخت و تو 144414114

 81 4641944 4888944 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد آدينه )معوض طرح بزرگراه امام علی)ع(( 144414614

 88 1999484 1916919 14منطقه  ا888)عج(هکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد بقي 144414414

 144 19444444 19444444 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، امامزاده چهل تن 144411114

 84 14641681 11911844 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494114

 144 1444444 1444444 14منطقه  و اماکن مذهبی ، حوزه علميه فاطمه زهرا حمايت از تجهيز مساجد 144494114

 144 1814996 1814996 14منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144114

 88 4991919 4949919 14منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414114

 88 8484999 8896484 14منطقه  هاي فرهنگی و هنري، سطح منطقهنگهداري فضا 149484114

 88 11968488 11888888 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، غدير 149114114

 144 94191684 94191684 14منطقه  )شهربانو( 6توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر محله  149114914

 144 4466141 4466141 14منطقه  واتوسعه و تجهيز سراي محله، شي 149114114

 41 4461441 8889449 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيرانی 149114614

 144 14444444 14444444 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دژکام 149114414

 144 1144444 1144444 14منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، ميناي شمالی 149111414

 88 8814419 8888914 14منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114114

 144 4684444 4684444 14منطقه  تملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی تفريحی و فرهنگی ، تملک امالک توسعه مسجد الشهداء 148414114

 86 1914811 1848916 14منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 94 1944494 1444919 14منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 89 1414941 1811941 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144114

 44 1198481 1198481 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144114

 94 1464411 1181161 14منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114114

 88 16649419 14411111 14منطقه  قهاجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منط 144494114

 84 4696414 4849414 14منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 144 1114918 1114918 14منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114114

 144 1694466 1694466 14منطقه  ده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقهتعويض و نگهداري گاردريل و نر 144114114

 88 1891144 1861116 14منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144114

 81 4146644 4888118 14منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 144 6849619 6849619 14منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقه )کالهدوز شهيد محالتی و ائمه اطهار(ها و پارکو نگهداري پايانه تجهيز 141444114

 89 14414884 11111984 14منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144114

 144 9916498 9916498 14منطقه  ندهی معابر حاشيه بزرگراه امام علی)ع(احداث، توسعه و بهسازي بزرگراهها، بهسازي و ساما 148114114

 144 94141614 94191614 14منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها ، سطح منطقه 148114114

 91 191181819 119919894 14منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض خيابان پيروزي 148114914

 144 19418899 19494444 14منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک پروژه هاي الويت دار، بزرگراه امام علی )ع( 148114414

 88 14111914 14919164 14منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194114

 144 114414149 114619498 14منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهکهروکش اساسی، ل 148114114

 81 11681189 16869841 14منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164114

 144 99144819 99144819 14منطقه  نگهداري و بهسازي تونل هاي شهري، تونل امير کبير 148144114

 144 4816619 4816999 14منطقه  معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقهبهسازي  119414114

 86 9814444 8144444 14منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414114

 89 18448841 18818161 14منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414114

 144 1144114 1144114 14منطقه  داث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقهاح 114494114

 88 9861144 8499494 14منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444114

 61 1449444 9844444 14منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414114

 144 1119444 1119444 14منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414114

 44 9144648 4694411 14منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494114
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 88 8844849 8814849 14منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494114

 86 8199991 8861999 14منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، حاشيه بزرگراه امام علی)ع( 941494114

 88 48119461 48414644 14منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 144 9811949 9811948 14منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 89 1861144 1889994 14منطقه  (11کمربند سبز پيرامون شهر، دامنه قصر فيروزه )محله توسعه جنگلکاري و  941414114

 88 8844161 8888448 14منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444114

 89 4194119 4446461 14منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414114

 144 1889411 1889414 14منطقه  يه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقهته 941494114

 84 19849191 14169191 14منطقه  افسريه و سعيديمحالتی،ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، امام علی )ع(، 941444114

 84 1441119 1141994 14منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464114

 144 1194449 1194449 14منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444114

 94 1819918 1914444 14منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494114

 86 11149498 11888891 14منطقه  ، سطح منطقهآوري آبهاي سطحیهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494114

 94 9111944 4444444 14منطقه  هاي سطحی سطح منطقهآوري آبهاي جمعاليروبی و نگهداري و بازسازي کانال 944444114

 81 1911991 1444444 14منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414114

 84 1441961 9444444 14منطقه  ات، سطح منطقهاليروبی و بازسازي قنو 944464114

 89 9918644 9888881 14منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444114

 144 94444144 94488694 14منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494114

 144 99444 99444 14منطقه  طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقهتهيه  948414114

 144 944444 944444 14منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414114

 144 4944 4944 14منطقه  و سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي ن 948444114

 144 44949 44949 14منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444914

 61 894198 1114488 14منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414114

 81 1199196 1964118 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414114

 99 1141196 1141481 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494114

 144 9111644 9111644 14منطقه  ، سطح منطقههاي رسوبگيريها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144114

 144 414444 414444 14منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464614

 144 94614911 94614144 14منطقه  نما ابنيه در تهران )محور پيروزي( ساماندهی نما و سيماي شهري ، عمليات عمرانی مرتبط با اصالح سيما و 141194114

146414114 
هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 

14 
 144 44619146 44914189 14منطقه 

 16 498814 1444444 14منطقه  اظطراري(تامين تجهيزات رايانه اي )برق  644114114

 99 14949118 16949164 14منطقه  هاي اداري، ساختمان مرکزي منطقهتملک، احداث و تجهيز ساختمان 646414114

 88 91461619 91169118 14منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494114

 144 694444 694444 14منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494114

 91 1946941 1916844 14منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريتهاي خدمات شهري  614464114

 144 649144 649144 14منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، سطح منطقه 614491614

611411914 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 (84بودجه 
 144 198846468 198846468 14منطقه 

 99 141441 111441 11منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414111

 96 9614489 8888641 11منطقه  نگهداري مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی،سطح منطقه 144464111

 144 4944144 4944144 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، اتابک 146484111

 84 1694996 1414696 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، باباخانی 146484111

 144 8161444 8161444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، افسريه جنوبی 146484411

 144 11161494 11161494 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي خاورشهر 146484611

 89 1911646 1491148 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي قيامدشت 146484411

 144 18884991 18884991 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، استخر و سوناي کيانشهر 146484811

 89 9464684 9441164 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مينابی 146481411

 144 1444444 1444444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، شهرک رضويه 146481111

 88 14186811 14814111 11منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144111

 144 11444444 11444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد قدس 144414111

 144 1444444 1444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مصلی قيامدشت 144414911

 144 14444444 14444444 11منطقه  الشهداي خاورشهرکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مقبره 144414411
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 1444444 1444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد مدرسه شهداي بعثت)شهرک شاهد( 144411411

 144 1444444 1444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد مدرسه حضرت ابوالفضل )افسريه( 144411111

 144 9444444 9444444 11منطقه  مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام جعفر صادق)ع(کمک به ساخت و توسعه  144411111

 144 9444444 9444444 11منطقه  معصوم)ع(( 14کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد جهان )مسجد  144411911

 144 14444444 14444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، سطح منطقه 144494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی،مسجد علی ابن موسی الرضا 144494111

 144 1444844 1444844 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، امام زاده سيده خاتون 144494911

 144 4489464 4489464 11منطقه  بی ، کمک به امام زاده اهل ابن علی )ع(حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذه 144494111

 144 1144444 1144444 11منطقه  حمايت از هيات هاي مذهبی شهر تهران، حسينيه امام زمان )عج( هشتروديهاي مقيم مرکز 144444111

 81 4816149 1416448 11منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144111

 144 9444444 9444444 11منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414111

 144 44914111 44844819 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484111

 144 1841944 1841944 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، ابوذر 149114911

 88 14994118 14889411 11منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114111

 144 4441941 4441941 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 144 1444444 1444444 11طقه من هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 144 944444 944444 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144111

 144 889969 889969 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه 141144111

 89 1999491 6119691 11منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114111

 144 14444444 14444444 11منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144111

 144 9614119 9614119 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل، سطح منطقه 144114111

 144 4999844 4999844 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114111

 144 1469144 1469144 11منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144111

 144 9196894 9196894 11منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144111

 144 19999441 19999441 11منطقه  سوارهاي درون شهري، مسقف نمودن پايانه خاورانها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414111

 144 9169611 9169611 11منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکداري پايانهتجهيز و نگه 141444111

 144 14444444 14444444 11منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144111

 144 9484694 9484694 11منطقه  ها، امام رضا)ع(احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114111

 144 164444444 164444444 11منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه امام رضا )ع( 148114911

 144 19494444 19494444 11منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،تملک امالک بافت فرسوده،سطح منطقه 148111411

 4 4 994941644 11منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک پروژه هاي اولويت دار سطح منطقه 148111111

 144 49149866 49644444 11منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194111

 144 161444444 161444444 11قه منط گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114111

 144 19644444 19644444 11منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164111

 144 1191669 1191669 11منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414111

 144 91444444 91444444 11منطقه  سطح منطقهها، راهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414111

 19 1164186 1444444 11منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده مکانيزه سطح منطقه 114494111

 144 8944444 8944444 11منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444111

 144 1164644 1164644 11منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414111

 144 684881 684881 11منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 941414111

 144 14649414 14649414 11منطقه  حداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسگرآبادا 941414111

 144 48841416 48891416 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494111

 144 141444919 141844419 11منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 144 18419991 18419991 11منطقه  ها و فضاي سبز، تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 144 44444444 44444444 11منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444111

 144 14441991 14414444 11منطقه  زي نما، سطح منطقهآميزي و پاکسارنگ 941414111

 144 9444444 9444444 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444111
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97ی سال کل پروژه های عمران

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 14444444 14444444 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464111

 144 1841888 1841888 11منطقه  نطقهتهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح م 941444111

 144 1444444 1444444 11منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494111

 89 1949198 1984194 11منطقه  حصارآوري آبهاي سطحی، کانال سرخههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 84 4891114 9994194 11منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آببازسازي کانال جمعاليروبی، نگهداري و  944444111

 1 19611 1444444 11منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464111

 144 91444444 91444444 11منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444111

 144 16888181 14444444 11منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهداري نهر، سنگدال، پل و دريچهنگه 944494111

 4 4 6914444 11منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه 944114911

 144 944444 944444 11منطقه  سطح منطقه 14441محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو تهيه طرحهاي زيست  948414111

 144 844444 844444 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414411

 4 4 14444 11منطقه  ، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی 948444111

 144 491816 491816 11منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444911

 41 449141 849141 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414111

 19 1494444 14444444 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414111

 96 4194641 4894419 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494111

 96 444466 1944444 11منطقه  ی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقههاي موضوعی و موضعتهيه طرح 141464611

 4 4 1444444 11منطقه  11اجراي طرح هاي عمرانی حريم، عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه  149414111

146414111 
دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه

11 
 144 14914444 14914444 11منطقه 

 144 99841891 99881149 11منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494111

 144 694444 694444 11منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494111

 64 9414444 1944444 11منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464111

 144 184444 184444 11منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار سطح منطقه 614491611

611411911 
مصوبه  19تبصره  1ک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند تمل

 (84بودجه 
 144 44444444 44444444 11منطقه 

611411111 
 19تبصره 9 تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، بزرگراه شهيد حاج کاظم رستگار)دولت آباد()موضوع بند

 (84مصوبه بودجه 
 144 888919484 888919484 11منطقه 

 81 9114144 8444444 16منطقه  نگهداري مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی،سطح منطقه 144464116

 94 19414144 19444444 16منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144116

 88 1819841 6444444 16منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام حسن مجتبی)ع( 144414416

 144 1444444 1444444 16منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی ،  جامعه علميه اميرالمنين)ع( 144414916

 99 4444444 9444444 16منطقه  ی، سطح منطقهحمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهب 144494116

 144 1889614 9444444 16منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به هيئت محبان الحسين 144494116

 144 9881844 8444444 16منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144116

 96 11648811 14414444 16منطقه  و هنري، سطح منطقهنگهداري فضاهاي فرهنگی  149484116

 84 9141111 9889689 16منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114116

 144 144444444 144444444 16منطقه  تملک اراضی و امالک جهت کاربري ورزشی،تفريحی وفرهنگی،ورزشگاه جواديه 148414916

 81 1914981 9444444 16منطقه  مل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقههاي حاحداث ايستگاه 141494116

 84 1844691 1444444 16منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494116

 88 9414444 9144444 16طقه من نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144116

 144 1481918 1944444 16منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144116

 96 1199419 9444444 16منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114116

 144 11494116 11644444 16منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494116

 144 4444444 4444444 16منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144116

 86 4491169 4984444 16منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114116

 88 6814914 6888814 16منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114116

 144 1489944 1944444 16منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144116

 86 8116941 14444444 16منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144116

 84 4144944 4144948 16منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444116
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 قطعی

 لیپیشرفت ریا

 قطعی 

 88 4814946 9444444 16منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144116

 91 1194444 1644444 16منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،حريم راه آهن 148114116

 84 41614616 14466849 16منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194116

 144 48199444 48199444 16منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث و تکميل زيرگذر جواديه 148144116

 81 84819141 149144444 16منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114116

 144 1689911 1689911 16منطقه  طح منطقهنصب و ترميم سنگدال و جداول، س 148164116

 94 9919949 9944444 16منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414116

 86 14481191 11444444 16منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414116

 84 19184444 14941489 16منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414116

 89 1944199 6444444 16منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494116

 88 14968194 14884841 16منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444116

 91 414998 144444 16منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414116

 144 488884 488884 16منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414116

 84 14464649 11444444 16منطقه  هاي آموزش ترافيک، بوستان آموزش ترافيکاحداث پارک 119414116

 144 4889118 4889118 16منطقه  اث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان در خ عراقیاحد 941414116

 84 96119144 99696984 16منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494116

 88 49949499 94444444 16منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444116

 144 11819414 11819141 16منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444116

 144 8888841 14444444 16منطقه  ها و فضاي سبز، بازپيرايی بوستان بعثتبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444916

 84 91644644 94811499 16منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444116

 81 14146194 11444444 16منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414116

 94 1449411 1441914 16منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494116

 86 11949911 14444444 16منطقه  بهمن، شقايق، انديشه11888ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، جنگل،  941444116

 86 8411411 8499444 16منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، بازپيرايی ميدان بازار دوم 941444916

 91 9144416 8888888 16منطقه  هساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، جوادي 941444416

 69 1441114 4444444 16منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464116

 48 494444 1494691 16منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444116

 89 1691484 1414114 16منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494116

 94 11999964 18999911 16منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444116

 89 16644414 14444444 16منطقه  هاي سطح شهر، سطح منطقهآوري آبتوسعه و تجهيز کانال جمع 944494116

 84 19466141 11894148 16منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آبال جمعاليروبی، نگهداري و بازسازي کان 944444116

 144 888141 1444444 16منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464116

 144 14888944 11444444 16منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444116

 88 61116114 61144444 16منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقههر، سنگدال، پل و دريچهنگهداري ن 944494116

 14 114111 944444 16منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414116

 91 148884 488884 16منطقه  بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي  948414416

948414616 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در مديريت 

 شهري سطح منطقه
 99 618491 444444 16منطقه 

 144 944444 944444 16منطقه  اي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقهتوسعه انرژي ه 948444916

 144 1811444 1811444 16منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414116

 61 8481184 11444444 16منطقه  هاي اسکان کارگري، سطح منطقهتوسعه محل 914464116

 144 1444444 1444444 16منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494116

 69 844919 1144444 16منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464616

 144 1491114 1491114 16منطقه  16هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  146414116

 11 11414 144444 16منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114116

 81 19481889 14941618 16منطقه  هاي اداري، سطح منطقهيرات اساسی ساختمانبازسازي و تعم 646494116

 144 144444 144444 16منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494116

 99 1918149 1489449 16منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464116

 144 14444 14444 14منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414114

 144 1149416 1149416 14منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464114
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 144 4844149 4844149 14منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، روباز وچمن مصنوعی سطح منطقه 146484114

 91 11694419 91161441 14منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه ورزشی زمزم 146484414

 144 94119411 94119411 14منطقه  14توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی ورزشی شهداي منطقه  146484114

 49 9446449 11416846 14منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144114

 144 6619441 6619441 14منطقه  وطه آستانه امامزاده حسنکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، ساماندهی مح 144414414

 84 14964444 16444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494114

 14 144444 1444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به مسجد امام جعفرصادق 144494114

 144 94444 94444 14منطقه  ت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، حسينيه انصار العباسحماي 144494914

 89 8919691 14446444 14منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144114

 144 14914444 14914444 14منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، زهتابی 149414114

 144 9948944 9948944 14منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتابخانهنگهداري کت 149414114

 144 99199189 99191149 14منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484114

 144 16494414 16144444 14منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114114

 144 1914919 1914919 14منطقه  ل عمومی غيرريلی، سطح منطقههاي حمل و نقاحداث ايستگاه 141494114

 144 1444444 1444444 14منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 144 841914 841914 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144114

 144 1144444 1144444 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144114

 144 1646189 1646189 14منطقه  هاي تندرو، سطح منطقهتعمير و نگهداري سامانه اتوبوس 141114114

 144 14691619 14691619 14منطقه  اي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقهاجر 144494114

 144 1414118 1414118 14منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 144 9444444 9444444 14منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114114

 144 9444444 9444444 14منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114114

 144 1444444 1444444 14منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144114

 144 9414891 9414891 14منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 144 944699 944699 14منطقه  سوارهاي درون شهري، پايانه برزوها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444114

 144 8994981 8994981 14منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144114

 144 4889141 4889691 14منطقه  ه هاي اولويت دار بزرگراه يادگار امام )ره(احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژ 148114114

 144 418491 418491 14منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،تملک امالک بافت فرسوده،سطح منطقه 148111414

 144 9444144 9444144 14نطقه م ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194114

 88 84444118 81494441 14منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114114

 144 11941416 11941416 14منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164114

 81 8991191 8944419 14منطقه  منطقهبهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح  119414114

 144 14884141 11444444 14منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414114

 86 11444681 11899149 14منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414114

 88 9184144 9914944 14منطقه  ده، پل عابر پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پيا 114444114

 144 1444444 1444444 14منطقه  الملکهاي امينآباد و فرعیها، خيابان يافتراهاحداث و تجهيز پياده 114414114

 144 1141144 1141144 14منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 119414114

 89 49464914 44611119 14منطقه  اث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقهاحد 941494114

 144 46114414 46144196 14منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 86 1998819 9444444 14منطقه  گياه سطح منطقهها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و بازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 98 14181144 18944444 14منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444114

 88 14161494 14641661 14منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414114

 144 1444444 1444444 14منطقه  نی، مجسمه و تنديس، سطح منطقهتهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيي 941494114

 144 18449419 18449419 14منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444114

 88 1898919 1444444 14منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464114

 144 1464499 1464499 14منطقه  ماکن و معابر، سطح منطقهتهيه و نصب پالک شناسايی ا 941444114

 144 9898198 9898198 14منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494114

 144 1644444 1644444 14منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414114

 94 8999461 11694988 14منطقه  هاي سطحی، سطح منطقهآوري آبکانال جمع اليروبی، نگهداري و بازسازي 944444114

 84 1144989 1649444 14منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414114

 144 11698684 11698484 14منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444114
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 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 16191111 16191694 14منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494114

 4 4 944444 14منطقه  پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقهاستفاده مجدد از  944114114

 49 1411444 9494144 14منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه 944114914

 16 116444 414444 14منطقه  يست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقهتهيه طرحهاي ز 948414114

 61 111448 114444 14منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414114

 4 4 944444 14منطقه  رهاي رفع آلودگی سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکا 948414414

 144 11444 11444 14منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444114

 4 4 114444 14منطقه  هاي سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمان 948444914

 41 691161 1644919 14منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414114

 81 9644111 9944111 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414114

 84 14694994 19194699 14منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه 914464114

 84 1864844 9464844 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494114

 41 44444 144444 14منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464614

 144 19414444 19414444 14منطقه  14هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه  146414114

 89 11949984 19411441 14منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494114

 144 414444 414444 14منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494114

 144 1846149 1846149 14منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464114

 84 144418 118144 14منطقه  سخت افزار سطح منطقهارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از  614491614

611411914 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 ( 84بودجه 
 144 944849 944849 14منطقه 

 144 199491 199491 19منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414119

 19 114966 469114 19منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464119

 89 11419619 19414189 19منطقه  شهريور( 14توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث مجموعه ورزشی محله صادقيه ) 146484919

 89 14864644 18949611 19منطقه  هاي ورزشی روباز و چمن مصنوعی سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، توسعه زمين 146484419

 96 11841444 14888141 19منطقه  ورزشی و تفريحی شهرک گلدسته-توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجموعه فرهنگی 146484119

 94 16861141 18141194 19منطقه  کن ورزشی، سطح منطقهنگهداري فضاها و اما 146144119

 144 1444444 1444444 19منطقه  زاده زيد)ع(کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، توسعه امام 144414119

 89 4814444 1444444 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد باب الحوائج 144414419

 84 4898149 9411191 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، حوزه علميه المهدي 144414119

 88 19411916 19614444 19منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد الهادي 144414619

 89 1481448 9444444 19منطقه  الرضا)ع(بن موسیکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد علی 144411119

 84 8416994 8446694 19منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494119

 84 9414816 8911181 19منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144119

 61 1441816 4494999 19منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، احداث موزه شهدا 149414919

 86 4411984 4811444 19منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414119

 81 6194194 6916491 19منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484119

 84 9989999 9641864 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، وليعصر جنوبی 149114119

 81 8114148 8888494 19منطقه  الزمان)عج(، شهربانوتوسعه و تجهيز سراي محله، محله صاحب 149114919

 41 188441 488441 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد رجايی 149114819

 99 644464 911414 19منطقه  شهريور 14توسعه و تجهيز سراي محله،  149111419

 89 1914641 1411464 19منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114119

 84 1841198 1444444 19منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494119

 94 1948499 1144444 19نطقه م احداث ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غير ريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141494119

 81 1199918 1444414 19منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144119

 144 144444 144444 19منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه 141144119

 81 96141641 98986191 19منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494119

 98 6491198 6964848 19منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144119

 81 6944941 6911896 19منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114119

 99 9494144 9844644 19منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114119
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 89 1141444 1144444 19منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144119

 99 14498841 18899494 19منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144119

 84 1449141 1146691 19منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444119

 89 4964484 4144444 19منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144119

 144 11841418 19444444 19منطقه  آباد )شهيد مهتدي(متري ابراهيم 91احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، تملک طراحی و احداث  148144919

 84 94694611 99888889 19منطقه  متري بهار و زيرگذر اکبر حسينی 41، خيابان احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی 148144419

 144 1444444 1444444 19منطقه  پسندي( و خيابان پيروزياحداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، بهسازي خيابان گمرک )نيک 148144419

 86 19491911 18649881 19 منطقه اله سعيديها، آيتاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114119

 89 49118469 11444444 19منطقه  ها، کندروهاي آزادگاناحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114919

 144 41418144 41418144 19منطقه  متري بهار 41احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ، 148114119

 144 86481 86481 19منطقه  وسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بلوار خليج فارساحداث ،ت 148114619

 88 19411146 19111986 19منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،آزادگان 148111119

 4 4 94119444 19منطقه  تملک امالک پروژه هاي اولويت دار سطح منطقه احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، 148111819

 89 99111649 98169991 19منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194119

 86 114441194 164181111 19منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114119

 81 18989994 99444444 19منطقه  يم سنگدال و جداول، سطح منطقهنصب و ترم 148164119

 91 1449948 4444444 19منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414119

 89 49916168 48848194 19منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414119

 99 1614444 1444444 19منطقه  داث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقهاح 114494119

 88 4891494 9444444 19منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444119

 144 1444444 1444444 19منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414119

 84 1444944 1841841 19منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414119

 41 1149141 1644844 19منطقه  هاي پليس راهور، ياسراحداث ساختمان 116494119

 94 944891 1444444 19منطقه  احداث ساختمان هاي پليس راهور، تعمير و تجهيز ساختمان منطقه 116494119

 99 4961496 1141444 19منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، آموزش و اطالع رسانی مفاهيم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 119414119

 98 9811441 4444996 19منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494119

 86 81869416 144444444 19منطقه  تفرجگاه، خليج فارساحداث و توسعه بوستان و  941414119

 46 66144981 96144444 19منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494119

 88 14611664 11444444 19منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، حاشيه بزرگراه آزادگان و مهتدي 941494119

 84 41411911 44144444 19منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهپيرايی، ترميم و تجهيز بوستانباز 941444119

 84 9499496 9414444 19منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444119

 86 98944484 41144149 19منطقه  اي سبز، سطح منطقههاي آبرسانی فضطراحی و اجراي شبکه 941444119

 89 11819994 11188441 19منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414119

 88 19444194 19818864 19منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494119

 144 4964444 4944444 19منطقه  معابر خاص شهر، معلم، سبحانی، شادآباد، پژوتن و ايثارگران ساماندهی ميادين و 941444119

 86 19111448 19694116 19منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464119

 144 1444444 1444444 19منطقه  تهيه و نصب پالک شناسائی اماکن و معابر سطح منطقه 941444119

 84 11411464 11494164 19منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494119

 144 1664841 1699841 19منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414119

 81 8419144 8848644 19منطقه  کمکی به کانال حيدري ها و کانالآوري آبهاي سطحی، احداث سرشاخههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494119

 89 8994196 8888888 19منطقه  ها و کانال کمکی به کانال سجادآوري آبهاي سطحی، احداث سرشاخههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494919

 84 1414961 1849898 19منطقه  طح منطقههاي سطحی، سآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444119

 81 44491648 48811114 19منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444119

 99 11891899 19488888 19منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494119

 88 8898984 14444444 19منطقه  جدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقهاستفاده م 944114119

 144 914444 914444 19منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414119

 144 911444 911444 19منطقه  بی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيا 948414919

 144 414991 414991 19منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414419

948414619 
، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در تهيه طرحهاي زيست محيطی

 مديريت شهري سطح منطقه
 144 188888 188888 19منطقه 
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 رفت ریالیپیش

 قطعی 

 88 14969444 14488888 19منطقه  توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقه 948444119

 44 184416 411611 19منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444919

 84 1149191 1646961 19منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414119

 144 9888888 9888888 19منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414119

 84 11994144 11444444 19منطقه  توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومی شهري، سطح منطقه 914484119

 11 1419444 1444444 19منطقه  آبادهاي پشتيبانی مديريت بحران، نعمتاحداث پايگاه 441494119

 144 14441114 14441114 19منطقه  تبريز( -هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري،سطح منطقه )طرح توسعه و ساماندهی محور شهري راه آهن تهران تهيه طرح 141464119

 144 491648 491648 19منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464619

 81 94814469 96814641 19منطقه  19اجراي طرح هاي عمرانی حريم، عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه  149414119

146414119 
هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 

19 
 84 11984469 19114186 19منطقه 

 81 18944194 91199691 19منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494119

 144 144444 144444 19منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهپژوهش مطالعه و 611494119

 144 4146941 4146941 19منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري،فوريتهاي خدمات شهري  614464119

 84 668661 689444 19منطقه  طقهارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار سطح من 614491619

611411919 
مصوبه  19تبصره  1تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند 

 (84بودجه 
 144 1814444 1814444 19منطقه 

611411419 
مصوبه  19تبصره 4سعيد آباد)شهيد بروجردي()موضوع بند متري  46تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران،

 (84بودجه 
 144 196919144 196919144 19منطقه 

 144 4849698 4881496 18منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414118

 86 11899181 11444646 18منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبخدماتنگهداري مددسراها و ساير مراکز  144464118

 144 1414444 1461969 18منطقه  قيانوري18توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی ، سالن اسکواش مجموعه مناطق 146484918

 89 18114191 18889919 18منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144118

 18 4444444 11444444 18منطقه  عشرسازي مسجد اثنیکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مرمت و مقاوم 144414118

 64 4641981 11444444 18منطقه  آباد جنوبیالزمان)عج( عبدلسازي مسجد حضرت صاحبکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مرمت و مقاوم 144414618

 1 611444 11444444 18منطقه  آبادسازي مسجد حضرت ابوالفضل نعمتکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مرمت و مقاوم 144414418

 86 4144444 4144444 18منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد در مدرسه شهيد مفتح 144414918

 91 1916841 6611416 18منطقه  بهمن 11توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد در پارک کمک به ساخت و  144414818

 69 1119681 4144444 18منطقه  (1کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد محله شماره) 144411418

 91 1961661 4144444 18منطقه  (4کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد محله شماره) 144411918

 1 114444 4144444 18منطقه  (1کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد محله شماره) 144411418

 64 14941448 11498881 18منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی،سطح منطقه 144494118

 44 6841118 8848819 18ه منطق حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144118

 81 18161941 14866441 18منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484118

 11 9198181 11444444 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دولتخواه جنوبی 149114118

 86 99411164 94849984 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهيد کاظمی 149114118

 144 4444444 4444444 18منطقه  آبادنوتوسعه و تجهيز سراي محله، خانی 149114918

 144 844444 844444 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، شهرک رسالت 149114418

 91 11611144 14619489 18منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114118

 144 4444444 4444444 18منطقه  حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقههاي احداث ايستگاه 141494118

 144 1144444 1144444 18منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494118

 86 1494169 6444444 18منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144118

 84 1964418 1144444 18منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144118

 98 11148111 11444444 18منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494118

 89 1411499 1814114 18منطقه  گهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقهتعويض و ن 144144118

 84 91116164 94499194 18منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114118

 44 9111644 4144444 18منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114118

 41 148491 144444 18منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144118

 81 8144499 14444444 18منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144118

 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 444                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه ژهکدپرو
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 44 11914948 14444444 18منطقه  مترو 9سوارهاي درون شهري، خط ها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414118

 99 4111118 4461118 18منطقه  سوارهاي درون شهري، سطح منطقهها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444118

 98 9911449 14444444 18منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144118

 144 14444444 14146944 18منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، احداث خيابان شقايق )تملک و اجرا( 148144118

 98 11186144 14144444 18منطقه  و اجرا(تعريض معابر غيربزرگراهی، احداث خيابان شکوفه )تملک  148144118

 89 44441148 94444444 18منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه آيت اله سعيدي 148114118

 94 11444444 11444444 18منطقه  متري شقايق 41احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ، 148114918

 46 11196849 49464949 18منطقه  متري شکوفه 91احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ، 148114418

 144 9419444 9419444 18منطقه  قهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار،تملک امالک بافت فرسوده،سطح منط 148111418

 86 49444111 44499861 18منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194118

 89 99414999 91444444 18منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114118

 91 19488964 11444444 18منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164118

 81 4184894 4119894 18منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414118

 91 94641464 41814441 18منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414118

 81 811484 1444444 18منطقه  ث پل عابر پياده سطح منطقهاحداث روگذر و زيرگذر عابرپياده، احدا 114494118

 88 1449996 1144444 18منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444118

 49 918149 641949 18منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111411118

 144 9444444 9444444 18منطقه  18هاي آموزش ترافيک، شهرک ترافيک منطقهپارکاحداث  119414118

 16 998466 689994 18منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494118

 89 49964849 48449846 18منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شقايق و آزادگان )ايرانيان( 941414118

 98 98848984 44918444 18منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان واليت 941414118

 81 44448114 94811191 18منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494118

 81 94661998 94411694 18منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444118

 89 94494948 91444444 18منطقه  ها و فضاي سبز، نگهداري بوستان واليتبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444118

 89 1448999 1144444 18منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت، درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444918

 144 1444444 1444444 18منطقه  توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، توسعه جنگلکاري منطقه )اطراف حرم مطهر امام خمينی)ره(( 941414118

 94 91441444 98814444 18منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444118

 89 14481464 11844814 18منطقه  ، سطح منطقهآميزي و پاکسازي نمارنگ 941414118

 89 4914146 4896918 18منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494118

 91 9689444 14694441 18منطقه  مادرـ بخشنده ـ  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ماهان 941444118

 144 1444444 1444444 18منطقه  ماندهی ميادين و معابر خاص شهر، خيابان خالزيلسا 941444118

 86 91949641 99144846 18منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، حاشيه اتوبان آزادگان 941444918

 144 1894444 6444444 18منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464118

 144 644444 644444 18منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444118

 61 1168448 9144444 18منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494118

 41 1141419 9144444 18منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414118

 144 9444444 9444444 18منطقه  روبی و بازسازي قنوات، سطح منطقهالي 944464118

 81 11441441 11444444 18منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444118

 48 19446149 19481441 18منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494118

 144 9888888 4444444 18منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقه 944114118

 88 4684191 4444199 18منطقه  استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح منطقه 944114918

 4 4 144444 18منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414118

 41 69694 119916 18منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414118

 16 144148 984114 18منطقه  ات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيابی اثر 948414918

 4 4 444444 18منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414418

 14 16149 69644 18منطقه  و اجراي پارک انرژي هاي نو سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی  948444118

 4 4 981191 18منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444918

 99 1841414 1141888 18منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414118

 144 1444444 1444444 18منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414118

 144 8811494 14444444 18منطقه  هاي اسکان کارگري، سطح منطقهتوسعه محل 914464118
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه وژهکدپر
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 49 9194114 4619441 18منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494118

 49 14169944 11144619 18منطقه  بحران بوستان واليتهاي مديريت هاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه 441494118

 144 844496 844496 18منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464618

146414118 
رسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي ف

18 
 99 194641 466441 18منطقه 

 84 16614999 19414111 18منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494118

 144 414444 414444 18منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494118

 94 841196 1648691 18منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريتهاي خدمات شهري  614464118

 88 198616 144144 18منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، پشتيبانی ازسخت افزار سطح منطقه 614491618

611411918 
مصوبه  19تبصره  1ير ماموريت هاي شهرداري تهران، امالک واقع در مسير خطوط مترو)موضوع بند تملک اراضی و امالک سا

 (84بودجه 
 144 91694441 91694441 18منطقه 

 84 894444 1494444 14منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414114

 84 18149481 94444444 14منطقه  توسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديدگان، مرکز بازپروري شفق 144414914

 89 6146494 6911694 14منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464114

 86 18411899 14441861 14منطقه  اهاي ورزشی، زمين چمن مصنوعی سطح منطقهتوسعه و تجهيز فض 146484914

 88 94446111 94944446 14منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144114

 144 14444444 14444444 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، حرم حضرت عبدالعظيم 144414914

 144 6119484 6119484 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام رضا)ع( 144411414

 81 4618444 9148444 14منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام حسن عسگري)ع( 144411114

 4 4 1444444 14منطقه  عه حرم آستان شيخ صدوقکمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث توس 144411614

 18 4646919 44444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494114

 4 4 1444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سجاديه 144494114

 4 4 1444444 14منطقه  شهداحمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سيدال 144494914

 4 4 1444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، رضويه 144494414

 4 4 1144444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، امامزاده سه دختران )س( و علی قاسم )ع( 144494614

 4 4 1144444 14منطقه  ت ابوالفضل )ع(حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، حضر 144494414

 4 4 4444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، حضرت فاطمه الزهرا 144494914

 4 4 1444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، مسجد جامع علميه اميرالمومنين )ع( 144494814

 144 1444444 1444444 14منطقه  اماکن مذهبی،کمک به امامزاده ابوالحسن حمايت از تجهيز مساجد و 144491414

 144 1444444 1444444 14منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی ، کمک به خيريه حضرت علی اکبر 144491114

 46 14884818 14494899 14منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144114

 69 1491484 9884944 14منطقه  ها، سطح منطقهخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414114

 81 19141196 18999991 14منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484114

 144 4141144 4141144 14منطقه  آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، عباس 149114114

 81 19114614 18419111 14منطقه  سراي محله، سطح منطقه نگهداري 149114114

 89 144918 111444 14منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 49 4941881 6444444 14منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494114

 91 1148414 6911914 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144114

 88 1994991 1946196 14منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144114

 99 99489141 44494419 14منطقه  يم افقی ترافيکی، سطح منطقهاجراي عال 144494114

 84 9441149 9488419 14منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 49 14989498 14869464 14منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114114

 11 1414441 9944414 14منطقه  يض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر، سطح منطقهتعو 144114114

 144 1444444 1444444 14منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144114

 48 11419116 14414144 14منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144114

 144 1919994 1919994 14منطقه  سوارهاي درون شهري، جوانمردها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414114

 1 161444 4888818 14منطقه  شهري، سطح منطقهسوارهاي درونها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444114

 18 9914849 14889144 14منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144114

 144 18919491 18441644 14منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، تعريض گذر و معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظيم و مطالعه زيرگذر حرم 148114114

 89 69419194 44444444 14منطقه  تعريض معابر غيربزرگراهی، تعريض خيابان شهيد رجايی 148114414

 89 984411469 446144444 14منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تملک امالک پروژه هاي الويت دار، عبور و مرور سطح منطقه 148114114
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 41 11641414 96144144 14منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،پل عبدالرحمن صوفی )دسترسی به اتوبان امام علی ( 148114414

 4 94414 14444444 14منطقه  آباداحداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تعريض جاده امين  148114114

 88 14911914 14888888 14منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194114

 144 144984118 149144411 14منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114114

 144 19444181 19144444 14ه منطق نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164114

 94 1949614 6891114 14منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414114

 88 98118814 98614144 14منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414114

 86 19144198 14141111 14منطقه  قهها، سطح منطراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414114

 14 1489694 6144444 14منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494114

 44 14914419 19861144 14منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده، سطح منطقه 114444114

 84 4144444 1444444 14منطقه  هسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح منطقهب 111494114

 41 1646449 9489461 14منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهنگهداري و تجهيز پارک 119494114

 88 4844448 1444444 14منطقه  آباد قيصريه(احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ مينياتوري )دولت 941414114

 144 1414861 1414861 14منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، خانواده 941414114

 89 49416969 48866141 14منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494114

 89 116691649 118444468 14منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 91 16841846 14614444 14منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444114

 91 18849141 14914841 14منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444114

 49 14414689 19144444 14منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414114

 98 9419466 9888118 14منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494114

 46 19148419 94444444 14منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444114

 19 19169941 91111664 14منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464114

 68 811814 1919144 14منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444114

 41 984614 1444444 14منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494114

 6 141944 9644444 14منطقه  هی و بهسازي آرامستانهاي تاريخی، آرامگاه تختیساماند 949494414

 94 8148149 14161446 14منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهنگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع 944444114

 48 1419681 1144444 14منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414114

 64 18941181 18449148 14منطقه  1آوري آبهاي سطحی، کانالهاي درجه هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494114

 68 11444114 14889811 14منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414114

 61 1141811 9666486 14منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464114

 89 44869649 48994989 14منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444114

 84 11144414 11144444 14منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494114

 49 419191 1444444 14منطقه  ، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقهاستفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 944114114

 144 14941444 14941444 14منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري،فضاي سبز سطح منطقه 949414114

 81 911964 914444 14منطقه  ح منطقهسط 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414114

 41 411644 644444 14منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سطح منطقه 948414414

 88 484419 944444 14منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، پايش کمی و کيفی منابع آب مصرفی و پساب توليدي، سطح منطقه 948414114

 81 844949 1444444 14منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444914

 91 611649 1869819 14منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414114

 16 1149911 8914418 14منطقه  احداث سرويس هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه 914414114

 68 1411944 4969691 14منطقه  1توسعه محلهاي اسکان کارگري، ناحيه  914464114

 94 1146441 1948941 14منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494114

 64 8191964 14881444 14منطقه  هاي مديريت بحران سطح منطقههاي پشتيبانی مديريت بحران، ساخت و تجهيز سولهاحداث پايگاه 441494114

 144 914418 914418 14منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقهتهيه طرح 141464614

 91 1184899 14414188 14منطقه  اجراي طرح هاي عمرانی حريم، عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه 149414114

146414114 
هماهنگی تامين زيرساخت ها و ايجادمحرک توسعه دربافت هاي فرسوده شهري ، ساماندهی ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 

14 
 4 4 18411444 14منطقه 

 89 91194641 91444444 14منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494114

 144 114444 114444 14منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494114

 88 9849911 9888891 14نطقه م سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري، فوريت هاي خدمات شهري   614464114
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 68 149916 189916 14منطقه  نطقهارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه،پشتيبانی از سخت افزار سطح م 614491614

611419914 
تملک اراضی و امالک ساير ماموريت هاي شهرداري تهران، تملک امالک پروژه اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظيم 

 (84مصوبه بودجه  19تبصره  6حسنی)موضوع بند 
 144 98499641 98499641 14منطقه 

 144 149819 149819 11منطقه  ، سطح منطقهساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی 144414111

 144 4898864 4849691 11منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414111

 84 8614148 14444444 11منطقه  ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464111

 89 11681494 16941919 11منطقه  هاي توپی )شهرک دانشگاه(توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، احداث سوله ورزشی براي رشته 146484911

 98 19114816 16444444 11منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144111

 84 8494491 8886849 11منطقه  ماکن مذهبی، سطح منطقهحمايت از تجهيز مساجد و ا 144494111

 96 961444 1444444 11منطقه  فرهنگ سازي فعاليتهاي ارزشی و بصيرت افزايی 144164111

 86 14118841 14868881 11منطقه  حمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 144144111

 98 1114814 1499881 11منطقه  ا، سطح منطقههخانهها و قرائتنگهداري کتابخانه 149414111

 84 11894844 16469194 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484111

 144 14496948 14411118 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تهرانسر شمالی 149114411

 84 9981614 9884414 11 منطقه توسعه و تجهيز سراي محله، چيتگر شمالی 149114611

 86 14114661 14881498 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، وردآورد 149114411

 144 19444444 19444444 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، غزالی 149114911

 96 11494146 19886946 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، فرهنگيان 149114811

 144 6969144 6989948 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، دريا 149111111

 84 14841411 11161464 11منطقه  ( تهرانسرشرقی9توسعه و تجهيز سراي محله، محله) 149111411

 94 14691949 16861849 11منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114111

 144 1918148 1918888 11منطقه  عمومی غيرريلی، سطح منطقه هاي حمل و نقلاحداث ايستگاه 141494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 144 1888861 9444444 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقه 141144111

 89 814198 846491 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144111

 144 11964416 11841861 11منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494111

 88 1861196 1881498 11منطقه  هيزات ترافيکی، سطح منطقهتعويض و نگهداري تج 144144111

 144 1888869 1888869 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114111

 144 1188888 1144444 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معابر سطح منطقه 144114111

 144 1414144 1411814 11منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144111

 88 14994464 11444444 11منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144111

 144 488181 144444 11طقه من شهري، سطح منطقهسوارهاي درونها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444111

 88 14414191 14149441 11منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144111

 88 8969199 14444444 11منطقه  ها، احداث رمپ و لوپ شمالی تقاطع غيرهمسطح آزادگان فتحاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114111

 144 89141146 89994144 11منطقه  ها، احداث کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآوردزي بزرگراهاحداث، توسعه و بهسا 148114111

 88 994494161 999999691 11منطقه  (1احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،تقاطع  غير هم سطح کاروانسرا سنگی ) 148114411

 144 144444444 144444444 11منطقه  ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،طرح دوگاز احداث 148114111

 88 194149999 191694918 11منطقه  ها، سطح منطقهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194111

 88 41489484 41498466 11منطقه  بزرگراه فتحاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، ايران خودروـ 148144111

 88 41411141 41611416 11منطقه  بلوار گلهاـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بزرگراه فتح 148144111

 86 84414699 84148146 11منطقه  خودروايرانـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، لشگري 148144911

 88 111894444 116984981 11منطقه  اري، سطح منطقهگيري و مرمت نوار حفروکش اساسی، لکه 148114111

 84 11844414 19444888 11منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164111

 144 889484 884448 11منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 119414111

 144 14881888 11444444 11منطقه  ها، سطح منطقهراهيادهروها و پترميم و نگهداري پياده 114414111

 91 16116964 18844466 11منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494111

 84 9494114 8694694 11منطقه  تجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عابر پياده، پل عابر پياده سطح منطقه 114444111

 86 411161 468419 11منطقه  معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقهاحداث و تجهيز  111414111

 144 144444 144444 11منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414111

 81 6111411 6941444 11منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، آموزش و اطالع رسانی مفاهيم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 119414111

 99 14914448 11489448 11منطقه  هاي آموزش ترافيک، سطح منطقهاحداث پارک 119414111
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 88 11484816 11894914 11منطقه  1و  1چاي فاز گاه، قورياحداث و توسعه بوستان و تفرج 941414111

 81 11949644 11886916 11منطقه  1و  1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمال فاز  941414111

 81 11411919 19444444 11منطقه  1و  1احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، فتح فاز  941414911

 88 11111681 11961841 11منطقه  ضاي سبز معابر شهري، سطح منطقهاحداث و توسعه ف 941494111

 84 44146419 49494498 11منطقه  هاي مبادي وروديبندي حاشيه بزرگراهها و رمپ و لوپاحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، تراس 941494111

 89 191414444 181111914 11منطقه  هها و فضاي سبز، سطح منطقبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 84 9411841 9868844 11منطقه  ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 89 144144919 149114699 11منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444111

 88 8919996 14444444 11منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414111

 44 1994461 1861119 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494111

 81 19146461 11491999 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444111

 86 11448844 11881144 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464111

 84 4111416 1444444 11منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444111

 89 1919998 1861911 11منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494111

 91 4466994 1418114 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مديريت پسماند 944444111

 144 1899989 1891419 11منطقه  آوري آبهاي سطحی، ياس، گلها، بزرگراه فتحهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 88 1994919 1444491 11منطقه  بزرگراه فتح-طحی، کانال زيرگذر تقاطع چيتگرآوري آبهاي سهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 91 14491191 18414611 11منطقه  آوري آبهاي سطحی، مسيل دستوارههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494411

 144 14994414 14994411 11منطقه  ههاي سطحی، سطح منطقآوري آباليروبی، نگهداري و بازسازي کانال جمع 944444111

 61 9149144 1444444 11منطقه  اليروبی و بازسازي قنوات، سطح منطقه 944464111

 88 9441611 9911984 11منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444111

 86 19416449 19686844 11منطقه  نهرها، سطح منطقه هاي فلزي روينگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494111

 91 94444 144444 11منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414111

 144 644444 644444 11منطقه  ح منطقهتهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگی سط 948414411

948414611 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در 

 مديريت شهري سطح منطقه
 41 141911 444444 11منطقه 

 44 4191469 14184464 11منطقه  انرژي هاي نو سطح منطقه توسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارک 948444111

 144 99484 99484 11منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444911

 91 1449169 1111444 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414111

 81 1848144 9469416 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414111

 18 1118496 1844444 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهها و سرويسنگهداري آبخوري 914494111

 81 194611 691911 11منطقه  ي، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح منطقههاي موضوعی و موضعی توسعه شهرتهيه طرح 141464611

 144 144444 144444 11منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114111

 99 11169416 11119814 11منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494111

 84 914444 984444 11منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494111

 84 1114489 1998489 11منطقه  سطح منطقه 194اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريتهاي خدمات شهري  614464111

 94 448611 164444 11منطقه  شتيبانی ازسخت افزار سطح منطقهارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، پ 614491611

 64 464491 688444 11منطقه  ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح منطقه 144414111

 99 8481414 11144444 11منطقه  ديدگان اجتماعی، احداث مددسراي اضطراري )چيتگر(رسانی به آسيبتوسعه و تجهيز مددسراها و ساير مراکز خدمات 144414111

 91 4981981 8414444 11منطقه  11توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی، احداث سامانسراي زنان منطقه  144414111

 86 19664188 14194449 11قه منط ديدگان اجتماعی، سطح منطقهرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464111

 94 14696444 14866644 11منطقه  هاي ورزشی روباز سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زمين 146484111

 91 11441961 14191444 11منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، زورخانه جوانمردان 146484911

 144 91444444 91444444 11منطقه  سونا( کوثر وردآوردـوعه آبی چند منظوره )استخرتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی، مجم 146484411

 144 4444444 4444444 11منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه 146144111

 94 11691491 18189411 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد وليعصر)عج( 144414111

 14 1411968 14444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد امام حسن مجتبی)ع( 144414111

 91 9168484 14444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد جواداالئمه 144414911

 44 8119944 11944444 11منطقه  سيدالشهدا کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد 144414611

 144 9444444 9444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مسجد عالمه 144411411
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 144 14444444 14444444 11منطقه  کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به مسجدگيالنی ها 144411411

 81 14441994 11991164 11منطقه  حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه 144494111

 48 8468944 11444444 11منطقه  طقهحمايت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح من 144144111

 94 9418144 14444444 11منطقه  ها، کمک به کتابخانه دانشگاه عالمهخانهها و قرائتتوسعه و تجهيز کتابخانه 149414111

 14 9194444 16144444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، کمک به مرمت و توسعه مجموعه ورزشی آرياسب 149414411

 144 14444444 14444444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی گلستان شرقی 149414611

 91 16411449 18644444 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشی کوهک 149414411

 144 88888881 144414444 11منطقه  تجهيز اردوگاه شهيدميرحسينیتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري ، توسعه و  149414911

 86 99198496 91444444 11منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح منطقه 149484111

 98 8611814 14991914 11منطقه  (4و 6و 4توسعه و تجهيز سراي محله، محالت ) 149114111

 49 4416661 8418148 11منطقه  شريف توسعه و تجهيز سراي محله، 149114111

 69 14869496 16994444 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، زيبادشت 149114911

 19 4419198 4614444 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، آزادشهر 149114411

 81 4444494 9444981 11منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 149114111

 91 9888888 4411146 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 144 1814114 1814114 11منطقه  هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقهاحداث ايستگاه 141494111

 94 1991416 6891611 11منطقه  غيرريلی، سطح منطقه نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی 141144111

 91 1819914 1914444 11منطقه  نگهداري ايستگاههاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه 141144111

 86 19111141 18411144 11منطقه  اجراي عاليم افقی ترافيکی، سطح منطقه 144494111

 144 1441941 1446846 11منطقه  تعويض و نگهداري تجهيزات ترافيکی، سطح منطقه 144144111

 86 14864149 11146446 11منطقه  تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، گاردريل سطح منطقه 144114111

 88 1481969 1144444 11منطقه  ر سطح منطقهتعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، نرده ايمنی معاب 144114111

 81 8144944 14418444 11منطقه  هاي راهنمايی و رانندگی، سطح منطقهنصب چراغ 144144111

 144 11189611 11944446 11منطقه  تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، سطح منطقه 144144111

 144 11894814 11881914 11منطقه  شهري، سطح منطقهسوارهاي درونها و پارکتجهيز و نگهداري پايانه 141444111

 98 4411116 1911116 11منطقه  طراحی و اصالح هندسی معابر، سطح منطقه 148144111

 88 11918996 16111444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، احداث ديوار حائل در سطح منطقه 148144111

 89 69619494 64619494 11منطقه  و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر و تکميل معابر محله شهرک صنعتی دانشگاه شريف احداث 148144111

 88 19411484 19994484 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر محله گلستان غربی 148144911

 144 6164614 6161444 11منطقه  ده المپيکاحداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله دهک 148144111

 144 14964149 14964149 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، معابر فرعی آزادشهر و پيکانشهر 148144611

 144 41646881 41414444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله زيبادشت پايين 148144411

 88 14488199 14948111 11منطقه  توسعه معابر غيربزرگراهی، محله اميد دژبان احداث و 148141411

 41 1194144 9464444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله زيبادشت باال 148141111

 84 14611194 11444444 11منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهی، محله گلستان شرقی 148141111

 144 14444444 14444444 11منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه شهيد خرازي 148114111

 144 48849114 14444444 11منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،بزرگراه شهيد حکيم 148114911

 144 196911691 196911691 11منطقه  احداث ،توسعه و بهسازي بزرگراهها،تملک امالک پروژه هاي اولويت دار ،درياچه چيتگر 148114411

 144 111444444 111444444 11منطقه  احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه حکيم و تقاطع هاي مربوطه 148111911

 144 48411811 48498481 11منطقه  ها، سطح منطقهبزرگراهمرمت و نگهداري  148194111

 89 148414841 111144444 11منطقه  گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقهروکش اساسی، لکه 148114111

 81 14444641 11144444 11منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 148164111

 61 9944146 1819994 11منطقه  د معلولين و سالمندان، سطح منطقهبهسازي معابر جهت ترد 119414111

 94 41149111 44641911 11منطقه  روها، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده 114414111

 88 968944111 944411944 11منطقه  سازي اطراف درياچه چيتگرراهروها، احداث پهنه ساحلی درياچه چيتگر، پيادهاحداث و تجهيز پياده 114414111

 84 19918144 14444444 11منطقه  ها، سطح منطقهراهروها و پيادهترميم و نگهداري پياده 114414111

 91 8881194 11488194 11منطقه  احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده،احداث پل عابر پياده سطح منطقه 114494111

 61 4144461 6444199 11منطقه  ر پياده، پل عابر پياده سطح منطقهتجهيز و نگهداري روگذر و زيرگذر عاب 114444111

 86 14449896 14849449 11منطقه  احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414111

 86 1444444 1498641 11منطقه  نگهداري معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه 111414111

 94 8111141 14991444 11منطقه  4فرجگاه، بوستان رشد )همت( فاز احداث و توسعه بوستان و ت 941414111
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 81 99991916 81144411 11قه منط احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسيل کن 941414911

 91 14444444 11414841 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، کوهستانی البرز )آبشار تهران( 941414111

 144 1919681 1919681 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، شريف 941414611

 61 9448888 1444414 11نطقه م احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، ايثار 941414911

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مسافر 941411411

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، تندرسی 941411111

 89 19911114 64164419 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 941494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، رسالت آزادگان 941494111

 89 18411964 91816618 11منطقه  متري شهرداري فاز شرقی 41احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،  941494911

 144 1444444 1444444 11منطقه  ج گلها ارغواناحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، همت کا 941494411

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، همت آزادگان 941494111

 144 1444444 1444444 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، اتوبان شهيد خرازي 941494611

 88 14114146 14141144 11منطقه  معابر شهري، پارک چيتگر احداث و توسعه فضاي سبز 941494911

 88 81899419 86441818 11منطقه  ها و فضاي سبز، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 81 11994194 19114494 11قه منط ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444111

 144 14444444 14444444 11منطقه  ها و فضاي سبز، پهنه ساحلی و درياچه شهداي خليج فارسبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444911

 144 11461411 11141981 11منطقه  توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، سطح منطقه 941414111

 81 94449984 99444444 11منطقه  هاي آبرسانی فضاي سبز، سطح منطقهطراحی و اجراي شبکه 941444111

 89 8494649 14119964 11منطقه  آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقهرنگ 941414111

 94 11146944 19116948 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزيينی، مجسمه و تنديس، سطح منطقه 941494111

 81 14164181 19941844 11منطقه  ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه 941444111

 91 11189488 14411494 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه 941464111

 81 18441444 14444444 11منطقه  نورپردازي و زيباسازي معابر، روشنايی معابر سطح منطقه 941464111

 144 1444444 1444444 11منطقه  تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن و معابر، سطح منطقه 941444111

 44 9916144 9494144 11منطقه  نقاشی ديواري و گرافيک محيطی، سطح منطقه 941494111

 91 94949994 94914191 11منطقه  آوري و پردازش پسماند، سطح منطقهاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464111

 48 4411446 6444444 11منطقه  هاي سطحی و زيرزمينی، سطح منطقهکنترل و پايش آب 944414111

 44 9114899 4194488 11منطقه  هاآوري آبهاي سطحی، مطالعه و طراحی نهرها و اتصال آبها به سرشاخههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 81 19141444 16481444 11منطقه  آوري آبهاي سطحی، باالدست بزرگراه شهيد خرازي مسيل کن به وردآوردهاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494111

 98 14184449 16411911 11منطقه  اليروبی و بازسازي انهار، سطح منطقه 944414111

 64 9196494 19991188 11منطقه  منطقهاليروبی و بازسازي قنوات، سطح  944464111

 84 19441448 14444444 11منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دريچه فلزي، سطح منطقه 944444111

 84 19418191 14444444 11منطقه  هاي فلزي روي نهرها، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دريچه 944494111

 4 4 1144444 11منطقه  د از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش هاي بازيافت آب سطح منطقهاستفاده مجد 944114111

 49 1141141 9194881 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، طرحهاي زيست محيطی سطح منطقه 948414111

 9 41444 111444 11منطقه  سطح منطقه 14441تهيه طرحهاي زيست محيطی، استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو  948414111

 46 949941 1441444 11منطقه  تهيه طرحهاي زيست محيطی، ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي عمرانی، توليی و اقتصادي سطح منطقه 948414911

 4 4 1944444 11منطقه  آلودگی سطح منطقه تهيه طرحهاي زيست محيطی، شناسايی منابع آالينده هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع 948414411

948414611 
تهيه طرحهاي زيست محيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطی و نحوه پياده سازي آنها در مديريت 

 شهري سطح منطقه
 11 994649 414444 11منطقه 

 44 14444491 19191444 11منطقه  پارک انرژي هاي نو سطح منطقهتوسعه انرژي هاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي  948444111

 19 199164 144444 11منطقه  توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويی پايانه هاي حراراتی دمنده دار در ساختمانهاي سطح منطقه 948444911

 44 1149491 1994194 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414111

 14 6644441 19144444 11منطقه  هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقهاحداث سرويس 914414111

 88 1814444 6444444 11منطقه  توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه 914464111

 64 4444444 6444444 11منطقه  منطقه هاي بهداشتی عمومی در معابر، سطحها و سرويسنگهداري آبخوري 914494111

 61 9161119 1491494 11منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقهها و حوضچهاليروبی و نگهداري و بازسازي مسيل 449144111

 144 1414444 1414444 11منطقه  هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري ، سطح منطقهتهيه طرح 141464111

 144 9444444 9444444 11منطقه  11ي عمرانی حريم، عمليات عمرانی واقع در حريم سطح منطقه اجراي طرح ها 149414111

 144 1144444 1144444 11منطقه  تامين تجهيزات رايانه اي )برق اظطراري( 644114111
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 مانیساز

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 84 19911444 19944444 11منطقه  هاي اداري، سطح منطقهبازسازي و تعميرات اساسی ساختمان 646494111

 144 994444 994444 11منطقه  هاي اجتماعی و فرهنگی سطح منطقهمطالعه و پژوهش 611494111

 14 1448484 4811411 11منطقه  سطح منطقه 194دمات شهري ، فوريتهاي خدمات شهري اعتبارات فوريتهاي خ 614464111

 96 614148 411444 11منطقه  ارائه سرويس هاي اينترنت، امنيت و مانيتورينگ شبکه ، سطح منطقه 614491611

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مدرسه علميه مشکوه 144414119
معاونت فنی و 

 مرانیع
114944 114949 144 

 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد برج ميالد تهران 144414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
1494486 1494481 144 

144414919 
دانشگاه شريف )منطقه  -کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد قائم آل محمد)عج( 

11) 

فنی و معاونت 

 عمرانی
1496414 1184441 84 

 (11کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث مسجد حضرت وليعصر )عج( )منطقه  144414419
معاونت فنی و 

 عمرانی
61864816 14911114 89 

144144119 
طهر امام ها و رواق حرم مساماندهی فضاهاي با هويت فرهنگی و تاريخی، احداث و ساماندهی ساختمان

 خمينی)ره(

معاونت فنی و 

 عمرانی
164449944 164491999 144 

 (14توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، برج طغرل )منطقه  149414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
199149119 199149111 144 

114414119 
کز ارتباطات برج ها و فضاهاي شهري شاخص در مقياس جهانی، تکميل و رفع نواقص مراحداث و توسعه مجموعه

 ميالد

معاونت فنی و 

 عمرانی
99444684 99444699 144 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی شهيد آژيده )خيابان جمالزاده( 149464119
معاونت فنی و 

 عمرانی
44191991 44191991 144 

 يالد تهراناحداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی توسعه برج م 149464419
معاونت فنی و 

 عمرانی
9944914 9944919 144 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتی نيايش 149464119
معاونت فنی و 

 عمرانی
114414449 114414444 144 

 هاي سطح شهر تهرانها، طراحی بزرگراهاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114119
معاونت فنی و 

 عمرانی
14944119 14944114 144 

 ها، تونل نيايش و دوطبقه شدن بزرگراه صدراحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148114119
معاونت فنی و 

 عمرانی
818911941 846844668 88 

148114419 
هاي اطعآباد و تقها، احداث بزرگراه امام علی)ع( از بزرگراه رسالت تا بزرگراه صالحاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 مربوطه

معاونت فنی و 

 عمرانی
1448849419 1449111449 144 

 آبادها، احداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه دولتاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111919
معاونت فنی و 

 عمرانی
119181114 119181146 144 

 هاي مربوطهآباد و تقاطعگراه دولتها، احداث بزراحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111819
معاونت فنی و 

 عمرانی
441999146 441999498 144 

 هاي مربوطهها، احداث بزرگراه وردآورد )دوگاز( و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111419
معاونت فنی و 

 عمرانی
119146491 119146494 144 

148111119 
هاي ها، احداث بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان شهيد بابايی و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه

 مربوطه

معاونت فنی و 

 عمرانی
41611184 41141891 86 

 هاي مربوطهها، احداث بزرگراه شهيد خرازي و تکميل تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111119
معاونت فنی و 

 عمرانی
91114466 94114469 84 

 هاي مربوطهها، احداث بزرگراه حکيم و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111919
معاونت فنی و 

 عمرانی
1648488444 1646994999 144 

 هاي مربوطهها، اتصال بزرگراه يادگار امام)ره( به ميدان فتح و تقاطعاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148111619
معاونت فنی و 

 نیعمرا
84466114 84466114 144 

 متري سعيدآباد( 46ها، احداث بزرگراه شهيد بروجردي )احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه 148119119
معاونت فنی و 

 عمرانی
19844141 19844199 144 

 رو سطح شهر تهرانهاي سوارهها، تعمير و نگهداري پلمرمت و نگهداري بزرگراه 148194119
معاونت فنی و 

 مرانیع
914411949 914911419 144 

 هاي سطح شهر تهران و حوادث اضطراريها، تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراهمرمت و نگهداري بزرگراه 148194119
معاونت فنی و 

 عمرانی
144149441 144164991 144 

 ر تهرانرو سطح شههاي سوارهسازي پلها، مقاوممرمت و نگهداري بزرگراه 148194919
معاونت فنی و 

 عمرانی
91644184 91644186 144 

 رو سطح شهر تهرانهاي سوارهاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، طراحی پل 148144119
معاونت فنی و 

 عمرانی
99691991 99691994 144 

 هاي کاروانسرا سنگیاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل 148141119
معاونت فنی و 

 یعمران
186444114 181414164 144 
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 د مطهر امام)ره(احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع نمايشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرق 148141419
معاونت فنی و 

 عمرانی
19914141 19914141 144 

 شهيد رجايیـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع بعثت 148141119
معاونت فنی و 

 عمرانی
14889486 14889481 144 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث درياچه چيتگر 148141419
معاونت فنی و 

 عمرانی
189946491 189946419 144 

 ها و زيرگذرهاي کهريزک و جاده قديم قماحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، پل 148141619
معاونت فنی و 

 عمرانی
19844411 19844419 144 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، تکميل و بهسازي تونل اميرکبير 148149119
معاونت فنی و 

 عمرانی
111941914 111941949 144 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح باقرشهر 148149419
معاونت فنی و 

 عمرانی
11111116 11111119 144 

 هاي شهرياحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، مطالعه و طراحی تونل 148149619
معاونت فنی و 

 عمرانی
14111684 14111699 144 

 ارتشـصياد شيرازيـع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح امام علی)ع(احداث و توسعه تقاط 148144619
معاونت فنی و 

 عمرانی
941964141 941964141 144 

 احمد )گيشا(جالل آلـاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح چمران 148144419
معاونت فنی و 

 عمرانی
9444611 9444618 144 

 ا888 نوريشيخ فضلـو توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع ستارخان احداث 148144819
معاونت فنی و 

 عمرانی
44914144 44914144 144 

 آباداحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، سه راه تقی 148141419
معاونت فنی و 

 عمرانی
19494944 19494941 144 

 بازسازي مجموعه ميدان آزادي هاي شهري، تعمير ونگهداري و بهسازي تونل 148144119
معاونت فنی و 

 عمرانی
6611184 6611198 144 

 نگهداري و بهسازي تونل هاي شهري ، احداث ساختمان هوادهی تونل نيايش 148144919
معاونت فنی و 

 عمرانی
14614496 14614494 144 

 رانندگی تهران بزرگهاي راهنمايی و هاي پليس راهور، احداث ساختماناحداث ساختمان 116494119
معاونت فنی و 

 عمرانی
11989891 11989818 144 

 (11ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ساماندهی ميدان امام خمينی)ره( )طرح آمايش منطقه  941444119
معاونت فنی و 

 عمرانی
98494996 94444641 88 

944414119 
پايش و مانيتورينگ بر اساس طرح جامع مديريت آبهاي هاي سطحی و زيرزمينی، احداث شبکه کنترل و پايش آب

 سطحی شهر تهران

معاونت فنی و 

 عمرانی
99444161 99444164 144 

944499919 
آوري آبهاي سطحی، مديريت راهبردي و نظارت عاليه بر اجراي هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 گانه11هاي هدايت و مديريت آبهاي سطحی مناطق پروژه

معاونت فنی و 
 عمرانی

1461484 1461481 144 

944494419 
آوري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي سطحی حوزه آبريز سرخه حصار و هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنسرشاخه

معاونت فنی و 

 عمرانی
191141481 191141498 144 

944494119 
آوري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي سطحی حوزه آبريز مرکزي و يت و جمعهاي اصلی هدااحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنسرشاخه

معاونت فنی و 

 عمرانی
1196941 1196941 144 

944494119 
آوري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي سطحی حوزه آبريز مسيل کن و هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنسرشاخه

معاونت فنی و 

 نیعمرا
111499449 111691468 144 

944494919 
آوري آبهاي سطحی، مديريت آبهاي سطحی حوزه آبريز مسيل وردآورد هاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه

 هاي آنو سرشاخه

معاونت فنی و 

 عمرانی
98119441 98119441 144 

 ـ هرنجیاي سطحی ، احداث کانال هالل احمرآوري آبههاي اصلی هدايت و جمعاحداث و بهسازي شبکه 944494419
معاونت فنی و 

 عمرانی
64118416 98191664 19 

 هاي اتصال شبکه اصلی هدايت و مديريت آبهاي سطحیها و سازهاحداث و بهسازي آبگيرها و شفت 944114119
معاونت فنی و 

 عمرانی
169481 169484 144 

 ، احداث تونل مشترک تأسيسات شهريايجاد کانال مشترک تأسيسات شهري 914414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
144464814 144464811 144 

449114119 
ها و عملياتی کننده سيالب، بررسی و طراحی مسيلهاي رسوبگير و مخازن تعديلها، حوضچهتوسعه و بهسازي مسيل

 کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحی شهر تهران

معاونت فنی و 

 عمرانی
86448964 86448969 144 

 هااي پلهاي بهسازي لرزهها و ابنيه فنی، تهيه طرحمقاوم سازي پل 449194119
معاونت فنی و 

 عمرانی
19484686 19484681 144 

 اي ابنيهها و ابنيه فنی، تهيه طرحهاي بهسازي لرزهسازي پلمقاوم 449194119
معاونت فنی و 

 عمرانی
4946949 4946941 144 

144444119 
توسعه و ساماندهی محور ها و پهنه هاي واجد ارزش فرهنگی و طبيعی شهر تهران، مطالعه و طراحی مجموعه باغشهر 

 واليت

معاونت فنی و 

 عمرانی
14444444 4 4 
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 ه هزین

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

644414119 
ها و شهري توسط بخش خصوصی، سمنکمک به توسعه زيرساختهاي فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات

 ها، کمک به احداث آشيانه پروازيخيريه

معاونت فنی و 

 عمرانی
4944116 4944111 144 

644414119 
تماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات شهري توسط بخش خصوصی، سمن ها کمک به توسعه زيرساختهاي فرهنگی، اج

 و خيريه ها، احداث پژوهشگاه و بيمارستان رويان

معاونت فنی و 

 عمرانی
61469111 61469114 144 

 تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث ديوان عدالت اداري 646414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
141444444 144844641 144 

 (11تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، مدرسه عالی شهيد مطهري )منطقه  646414919
معاونت فنی و 

 عمرانی
19449414 11189914 61 

 بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه مطالعه و طراحی ساختمانها و ابنيه 611414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
91411484 91411499 144 

 بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه بهبود اجرايی و کنترل کيفی و آزمايشات پروژه هاي عمرانی 611414119
معاونت فنی و 

 عمرانی
119668119 119668116 144 

611414419 
اي عمرانی مناطق، بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، نظارت عاليه و کنترل کيفی و خدمات جنبی پروژه ه

 شرکتها و سازمانهاي منطقه اي

معاونت فنی و 
 عمرانی

111441444 88691889 96 

 بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، تدوين دستورالعمل ها و ضوابط نظام فنی و اجرايی شهرداري تهران 611414619
معاونت فنی و 

 عمرانی
11198884 11198889 144 

 مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعات مهندسی ارزش بررسی و 611414419
معاونت فنی و 

 عمرانی
8119 8111 144 

 89 91141444 91444444 معاونت شهرسازي تهيه، تکميل و بازنگري طرح تفصيلی، هدايت و راهبري طرح هاي تفصيلی در مناطق 141411194

141464194 
تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي سطح هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه طرح

 شهر تهران
 144 19914444 19914444 معاونت شهرسازي

 44 99149641 49144446 معاونت شهرسازي تهيه طرح هاي هاي موضعی و موضوعی توسعه شهري، سطح شهر تهران 141464194

 41 4444491 6164444 معاونت شهرسازي واليتتهيه طرح هاي موضوعی و موضعی، بوستان  141464994

 89 1114618 6444444 معاونت شهرسازي هاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايی معابر و تقاطع هاي مناطقتهيه طرح 141464694

 4 4 14444444 معاونت شهرسازي فت هاي فرسودههاي موضوعی و موضعی توسعه شهري، تهيه محرک توسعه در باتهيه طرح 141464494

 14 141118 1444444 معاونت شهرسازي ساماندهی نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز شهري 141194194

 88 1414499 1144444 معاونت شهرسازي ساماندهی نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت طراحی شهري و معماري در تهران 141194194

 88 4849491 9444444 معاونت شهرسازي ساماندهی نما و سيماي شهري، اصول و معيارهاي طراحی شهري 141194994

 86 9141118 9144444 معاونت شهرسازي ساماندهی نما و سيماي شهري، نظارت بر طراحی و ساماندهی شهر 141194494

 86 11161914 11144444 معاونت شهرسازي بط با اصالح سيما و نما ابنيه در تهرانساماندهی نما و سيماي شهري، عمليات عمرانی مرت 141194194

 144 11814684 19444444 معاونت شهرسازي هاي ساماندهی موضعی و موضوعی ويژه حريم، تعيين و تدقيق و عالمتگذاري خط حريم شهر تهرانتهيه طرح 149414194

149414194 
هاي هادي مصوب روستاهاي موضوعی ويژه حريم، تدقيق و اجراي مرز محدوده طرحهاي ساماندهی موضعی و تهيه طرح

 واقع در حريم شهر تهران
 86 1984616 1144444 معاونت شهرسازي

144414194 
تاريخی شهر  ـها و محالت واجد ارزش فرهنگی ها، محورها و محوطهشناسايی، حفظ، احيا، ساماندهی و مرمت بافت

 تهران
 88 19944414 19144444 رسازيمعاونت شه

 144 488996946 144444444 معاونت شهرسازي هاي طبيعیها و عرصهزيرساختهاي مجموعه 144444194

 99 19841414 18444444 معاونت شهرسازي مجموعه منظومه شمسی 144444994

 99 9149199 4444444 معاونت شهرسازي توسعه و تکميل مجموعه آب و آتش )فاز دوم( 144441494

 84 48199164 91444444 معاونت شهرسازي مجموعه فردوسی )باغ هنر( 144441494

 144 14444444 14444444 معاونت شهرسازي پل طبيعت )پل مدرس( 144441194

 144 118819118 114444444 معاونت شهرسازي باززنده سازي مجموعه طالقانی 144441694

 144 994444444 994444444 معاونت شهرسازي هاي عمومی طبقاتیهيز پارکينگاحداث، توسعه و تج 144441494

 94 1166199 9466194 معاونت شهرسازي احداث و تکميل مسير دوچرخه 144441994

 44 14149414 18444444 معاونت شهرسازي احداث و توسعه مبلمان شهري براي کليه پارکها 144441894

 144 144444444 144441149 معاونت شهرسازي راحداث درياچه هن 144441194

 144 111444444 111444444 معاونت شهرسازي هاي طبيعیها و عرصهنگهداري مجموعه 144414194

 91 148844444 194148191 معاونت شهرسازي هاي فرسودههاي فرسوده، احياء و نوسازي بافتتسهيلگري و ترويج فرهنگ نوسازي بافت 146414194

 سبالن(-نگهداري ، تجهيز و ساماندهی مجموعه فرهنگی و ورزشی شهدا )وحيديه غربی  146144169
دفتر شهردار 

 تهران
914444 914444 144 

 نگهداري ،تجهيز و ساماندهی مرکز آموزشی شهيد رجبی )شهيد مدنی( 146144969
دفتر شهردار 

 تهران
914444 914444 144 

 مرکز آموزش نظامی شهيد اميد عباسی )بوستان واليت(نگهداري و تجهيز   146144469
دفتر شهردار 

 تهران
914444 914444 144 

 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 144 914444 914444 دفتر شهردار تهران اماندهی مرکز آموزش شهيد طهرانی مقدم )خ مطهري(نگهداري ،تجهيز و س 146144169

116414116 
هاي ماموريت اجتماعی وفرهنگی، مطالعه و پژوهش در امور فرهنگی و اجتماعی شهر مطالعه و پژوهش

 تهران
 144 11694889 11694888 دفتر شهردار تهران

111414116 
اي ماموريت حمل و نقل وترافيک، مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و ترافيک همطالعه و پژوهش

 شهر تهران
 84 11949466 11194844 دفتر شهردار تهران

 84 19141144 14444144 دفتر شهردار تهران هاي ماموريت خدمات شهري، مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهريمطالعه و پژوهش 914414416

 144 14196141 14196146 دفتر شهردار تهران هاي ماموريت شهرسازي، مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و معماري شهر تهرانمطالعه و پژوهش 149414116

611414616 
بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري در امور اداري و مالی و 

 تهران قوانين و مقررات شهر
 81 41616914 48964614 دفتر شهردار تهران

641414144 
تهيه برنامه هاي راهبردي و ميان مدت، پايش، ارزيابی، اصالح و تدقيق شاخص هاي کمی و عملياتی 

 ساله دوم 1برنامه عملياتی 

معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
1168444 1169144 144 

 ها و محصوالت مديريت شهريزي فعاليتاستانداردسا 641494144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
1141444 116444 14 

641444144 
تهيه برنامه وبودجه ساالنه ارتقاء و بهبود نظام مديريتی ، طراحی و تدوين و پياده سازي نظام بودجه 

 ريزي )بودجه ريزي عملياتی ، سامانه بودجه ريزي(

امه ريزي، توسعه معاونت برن

 شهري و امورشورا
6699444 6691914 144 

641444144 
برآورد هزينه ناشی از حضور سازمانها، نهادها، ارگانها در شهر تهران و تاثير آن برهزينه هاي سرمايه اي و 

 چگونگی جبران آن در بودجه ملی

معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
916444 4 4 

641444944 
تهيه برنامه و بودجه ساالنه، تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر بودجه شهرداري تهران و تدوين الگوهاي الزم 

 براي جبران هزينه هاي احتمالی

معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
1999444 4 4 

 هاي مديريتیبهبود نظام 641464144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 اشهري و امورشور
11198444 9498661 14 

 VOIPايجاد و توسعه تلفن  644414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
11899444 11919188 84 

 سيم شهرداري تهرانايجاد و توسعه شبکه بی 644414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
144444 191449 81 

 يتا سنترتامين تجهيزات د 644484144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
99844444 91198994 84 

 احداث و تجهيز ديتاسنتر جديد شهرداري 644484144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
166444444 114116991 84 

 (Lan -Wanتوسعه شبکه ديتا ) 644144144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 مورشوراشهري و ا
119184444 114964849 89 

 شبکه شهروندي )وايفاي( 644144144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
19441484 11946194 89 

 توسعه شبکه داده ها ) ديتا (، مرکز کنترل ترافيک شبکه و خدمات 644144944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
9914444 9444116 86 

 اي و )برق اضطراري(تامين تجهيزات رايانه 644114144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
144444444 86491919 84 

 آموزش همايش و کارگاههاي آموزشی کارکنان 649414944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
8998444 1641119 14 

 اهبردي و عملياتیپايش و ارزيابی ر 619414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
4684444 4 4 

 هاي شهرداريها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه 619414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
11441444 4141419 64 

619414444 
موردنياز نظام برنامه ريزي و اتصال آنها  طراحی و تدوين الگوي بانک هاي اطالعات آماري و شاخص هاي

 به يکديگر

معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
494444 4 4 

 هاي شهرداري، طراحی و تدوين سيستم نظارت مديريت پروژهها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه 619414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
941444 941444 144 

 افزارهاي معاونتهاي ستادي و مناطقتوليد و توسعه نرم 614414944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
14444444 11941411 89 

 افزاري و تامين اينترنت و امنيت شبکههاي نرمتهيه ليسانس 614414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
48444444 49414964 88 

 توسعه پورتال شهرداري 614414444
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
4914444 4684146 88 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناروی اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       444

 

 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 افزاريهاي نرمء امنيت سرويسارتقا 614414944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
9411444 4844691 88 

 بسترسازي جهت استفاده از امضاء الکترونيک 614414844
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
14184444 19984689 89 

 هاي اطالعات مکانیايجاد و توسعه سرويس 614414144
ونت برنامه ريزي، توسعه معا

 شهري و امورشورا
19414444 11669184 89 

 هاي مکانیها، اطلسها و دادهتهيه و بروزرسانی نقشه 614414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
49848444 46918468 81 

 هاي ارجاعی به کميسيون ماده صدارائه خدمات جهت پرونده 614494144
رنامه ريزي، توسعه معاونت ب

 شهري و امورشورا
14444444 14991611 84 

 هاآرشيو الکترونيکی و اسکن پرونده 614491144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
11144444 14811619 89 

 ارتقاء سطح دانش )آي تی( 614444144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
19614444 19919891 89 

 توسعه و تجهيز رصدخانه شهري تهران 614444144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
11494444 11444118 89 

 هاي آماريايجاد، توسعه و نگهداري سرويس 614444944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
14664444 14994416 89 

 اطالعات و ارتباطات کمک به سازمان فناوري 614414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
44444444 44444444 144 

 ICTهاي مرتبط با بهبود و پايش فعاليت 611414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
19944444 11618198 81 

611494144 
هاي شهروندي و پرداخت توسعه سرويستوسعه و ارائه خدمات شهروندي غيرحضوري و الکترونيک، 

 الکترونيکی

معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
94411444 96144464 89 

 توسعه پورتال اينترنتی و موبايل شهر تهران 611494144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
4964444 4469919 88 

 ونديآموزش خدمات الکترونيک شهر 611494944
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
8914444 8166489 89 

 ايجاد و فراگيرسازي کارت هوشمند مشترک شهروندي 611494444
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
18114444 14911946 16 

 هاي نوين )ويدئوکنفرانس(آورياندازي فنراه 611494144
ي، توسعه معاونت برنامه ريز

 شهري و امورشورا
11996444 11164461 88 

 آوري ارتباطات و اطالعاتتهيه نظام جامع آماري و تهيه نظام جامع فن 611494644
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 شهري و امورشورا
16444444 16144994 89 

 تدوين مقررات و خدمات حقوقی 611414144
معاونت برنامه ريزي، توسعه 

 امورشوراشهري و 
916444 911941 144 

 91 1144411914 1644444444 معاونت مالی و اقتصاد شهري احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهاي شهري شاخص در مقياس جهانی ، شهر آفتاب 114414141

 144 1198614941 1198614941 معاونت مالی و اقتصاد شهري کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران 144414141

 84 46941944 49864146 معاونت مالی و اقتصاد شهري بازسازي و تعميرات اساسی ساختمان هاي اداري، بازسازي و تعميرات اساسی ساختمان هاي ستادي 646494116

 144 4184444 4144444 مالی و اقتصاد شهريمعاونت  بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، عملياتی کردن طرح جامع درآمدهاي پايدار 611414141

 19 11984411 114164496 معاونت مالی و اقتصاد شهري اي سنوات قبل پيمانکارانديون و تعهدات تملک دارائيهاي سرمايه 616414141

 98 1961644891 6444444444 معاونت مالی و اقتصاد شهري بازپرداخت وامها 616444141

 4 4 96444444 معاونت مالی و اقتصاد شهري هاي قبل، تملک امالک تصرفیهدات بابت امالک تصرف شده سالديون و تع 616144141

144414141 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، کمک به تکميل احداث مسجد ميدان مرکزي ميوه 

 بارو تره
 144 4691416 4696444 معاونت خدمات شهري

 48 18444444 64444444 معاونت خدمات شهري ضاهاي با هويت فرهنگی و تاريخی ، سطح شهرتهرانساماندهی ف 144144141

141414141 
هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، راهبري، نگهداري و مديريت تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه

 جی(انهاي عرضه گاز طبيعی شرکت واحد )سیجايگاه
 144 81944494 81946444 معاونت خدمات شهري

 144 64444444 64444444 معاونت خدمات شهري احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل شهيد هاشمی 148144141

 144 1994999 1991444 معاونت خدمات شهري هکتاري )محدوده باقرشهر( 99احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان  941411441

 144 14816866 14816864 معاونت خدمات شهري تان و تفرجگاه، بوستان ايرانياناحداث و توسعه بوس 941411841

 144 14449461 14444444 معاونت خدمات شهري (19احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دوستدار کودک )منطقه  941419641

 94 16194494 18194494 معاونت خدمات شهري احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ملک 941419441

 41 11911164 19494188 معاونت خدمات شهري احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، باغ گل 941419941
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان بانوان لويزان 941419841
معاونت خدمات 

 شهري
14911961 19441416 84 

 گانه 11احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، خريد وتملک باغات وتبديل آن به بوستان محلی درمناطق  941414141
معاونت خدمات 

 شهري
141444444 188819864 99 

 داث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، احداث، توسعه و بهره برداري از بوستان و تفرجگاه جنگلی ياس فاطمیاح 941414641
معاونت خدمات 

 شهري
114444444 149164119 89 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سبز عمودي و بام سبز بدنه اماکن شهرداري 941494141
معاونت خدمات 

 شهري
661914 661914 144 

 گانه11احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سبز مشترک مناطق  941494141
معاونت خدمات 

 شهري
96641611 96641619 144 

 هااحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، فضاي سبز حاشيه بزرگراه 941494941
معاونت خدمات 

 شهري
44444444 44444444 144 

 فضاي سبز معابر شهري، توسعه فضاي سبز صحن مطهر امام)ره(احداث و توسعه  941494441
معاونت خدمات 

 شهري
94444444 94444444 144 

 آباداحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ، توسعه و تکميل فضاي سبز اراضی عباس 941494141
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 14444444 144 

 ها و فضاي سبز، تامين درخت و درختچه و گل و گياه فضاي سبز سطح شهر تهرانبوستانبازپيرايی، ترميم و تجهيز  941444141
معاونت خدمات 

 شهري
94944981 94944984 144 

941444441 
هاي سطح شهر دار نمودن درختان خيابانها و فضاي سبز، ساماندهی و شناسنامهبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان

 تهران

معاونت خدمات 

 شهري
9141444 9144814 144 

 ها و فضاي سبز، نگهداري بوستان گفتگو و مجموعه نمايشگاهیبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444941
معاونت خدمات 

 شهري
91144444 91144444 144 

 ها و فضاي سبز، نگهداري و توسعه فضاي سبز اطراف برج ميالدبازپيرايی، ترميم و تجهيز بوستان 941444841
معاونت خدمات 

 شهري
11444444 19614486 81 

 (11پارک شهر )طرح آمايش منطقه  941441141
معاونت خدمات 

 شهري
1948141 1948144 144 

 توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، جنگلکاري کمربند فضاي سبز پيرامون شهر تهران 941414141
معاونت خدمات 

 شهري
118146848 118146848 144 

 هکتاري )سازمان بهشت زهرا)س(( 114توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، جنگلکاري  941414141
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 14444444 144 

 هاي آبرسانی فضاي سبز، طرح جامع آب خام شهر تهرانطراحی و اجراي شبکه 941444141
معاونت خدمات 

 شهري
11898191 11898191 144 

 (11احداث پنج مخزن بتونی ذخيره آب )طرح آمايش منطقه  941444141
معاونت خدمات 

 شهري
4189444 4184141 144 

941414141 
آميزي و پاکسازي نما، ساماندهی و حذف زوائد بصري از معابر و فضاهاي عمومی )ناصرخسرو، انقالب، وليعصر)عج( رنگ

 منطقه( 11محور در  11تا زرتشت و 

معاونت خدمات 

 شهري
14444444 4844444 48 

941494441 
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزئينی، مجسمه و تنديس، تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزئينی، مجسمه و تنديس، 

 ساماندهی تبليغات محيطی )تبليغات فرهنگی(

معاونت خدمات 

 شهري
1444444 4 4 

941494141 
ينی، مجسمه و تنديس، طراحی و اجراي حجم و سرديس شهداي شهر تهران و تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتی، تزئ

 ترويج فرهنگ ايثار و پايداري

معاونت خدمات 

 شهري
1444444 4 4 

 ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر، ميادين و معابر انقالب، دماوند، شهدا 941444941
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 8944444 48 

 هاي شهري صحن مطهر امام)ره(دهی ميادين و معابر خاص شهر، توسعه و بهسازي آبنماها و المانسامان 941444441
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 14444444 144 

 نورپردازي بناهاي خاص شهري، نورپردازي فضاهاي ويژه طبيعی شهر تهران 941414141
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 8944444 48 

 بندي جهت مناسبتهاي ملی و مذهبیدازي و زيباسازي معابر، آذيننورپر 941464141
معاونت خدمات 

 شهري
14444444 4844444 48 

 (1هاي جديد شهر تهران )فاز سازي آرامستانها، طراحی و آمادهتوسعه و بهسازي آرامستان 949414141
معاونت خدمات 

 شهري
44444444 44444444 144 

 شهدا، ساماندهی قطعات شهدا )هشت قطعه(ساماندهی مزار  949414141
معاونت خدمات 

 شهري
44444444 44444444 144 

 ارتقا فرهنگ تفکيک پسماند در مبدا با محوريت رسانه ملی 944444141
معاونت خدمات 

 شهري
64444444 64444444 144 

 آموزش و اطالع رسانی و مطالعات پژوهشی 944444141
معاونت خدمات 

 شهري
11444444 11444444 144 
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 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 16 1641194 4418444 اونت خدمات شهريمع خانه شيرابه )عمليات تکميلی(آوري و پردازش پسماند، تصفيهاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464141

 84 44949699 44964194 معاونت خدمات شهري آوري و پردازش پسماند، توسعه و عمران مجتمع آرادکوهاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464141

944464441 
ه تاسيسات آوري و پردازش پسماند، کارخانجات کمپوست )توسعاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع

 پردازش پسماند و سايت تخمير(
 144 14911914 14911914 معاونت خدمات شهري

 144 91116491 91116491 معاونت خدمات شهري آوري و پردازش پسماند، توسعه و عمران گود جاجروداحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464141

 144 18814991 64444444 معاونت خدمات شهري ي و پردازش پسماند، خريد مخازن و تسهيالت تأمين خودروآوراحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464641

 81 9161144 9468444 معاونت خدمات شهري آبادآوري و پردازش پسماند، توسعه و عمران صالحاحداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع 944464441

944461141 
آوري و پردازش پسماند، بهسازي، مرمت و تجهيز ايستگاههاي ات جمعاحداث، توسعه و تجهيز تأسيس

 خدمات شهري
 144 16644491 16848681 معاونت خدمات شهري

 99 499144 1844444 معاونت خدمات شهري (11بهسازي سامانه جمع آوري پسماند )طرح آمايش منطقه  944461941

 144 194444444 194444444 معاونت خدمات شهري آالت خدمات شهريجمع آوري و حمل پسماند، کرايه ماشين  944484141

 144 484444444 484444444 معاونت خدمات شهري جمع آوري و حمل پسماند انتقال پسماند به خارج از شهر 944484141

 144 144444 144444 معاونت خدمات شهري ناطق (هاي بازيافت آب ) ستاد و ماستفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، امکانسنجی و طراحی روش 944114141

 19 149444 914444 معاونت خدمات شهري محيطی شهر تهرانمحيطی، طرحهاي زيستهاي زيستتهيه طرح 948414141

948414141 
در سازمانها و شرکتها و  14441تهيه طرح هاي زيست محيطی 8 استقرار نظام مديريت محيط زيست ايزو 

 گانه11مناطق 
 144 1144444 1144444 معاونت خدمات شهري

 4 4 444444 معاونت خدمات شهري محيطی، پايش کمی و کيفی منابع آب مصرفی و پساب توليديهاي زيستتهيه طرح 948414141

948414641 
محيطی و نحوه هاي زيستمحيطی، تدوين استانداردها، ضوابط و دستورالعملهاي زيستتهيه طرح

 نها در مديريت شهريسازي آپياده
 81 1941441 1144444 معاونت خدمات شهري

 144 49961814 49969444 معاونت خدمات شهري ساماندهی صنايع مزاحم، سطح شهر تهران 948414141

948414441 
هاي صنفی خدماتی و هدايت و انتقال صنوف و مشاغل يابی و طراحی مجتمعساماندهی صنايع مزاحم، مکان

 فروشیينده و مراکز عمدهمزاحم و آال
 144 8914184 8911444 معاونت خدمات شهري

 88 188848494 141644481 معاونت خدمات شهري سوز(هاي نو، طراحی و احداث واحدهاي توليد انرژي از پسماند )هاضم و زبالهتوسعه انرژي 948444141

 41 119144 144444 معاونت خدمات شهري هاي نوک انرژيهاي نو، مکانيابی، طراحی و اجراي پارتوسعه انرژي 948444141

 41 1444816 4944444 معاونت خدمات شهري آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414141

914414141 
هاي بهداشتی عمومی و هاي بهداشتی عمومی در معابر، مطالعه و طراحی و احداث سرويساحداث سرويس

 معابر شهري )پرتابل(
 144 996499494 996499494 معاونت خدمات شهري

 81 99919984 41949466 معاونت خدمات شهري گانه11بار مناطق بار، ايجاد و توسعه ميادين ميوه و ترهايجاد و توسعه ميادين ميوه و تره 914414141

 81 14419419 16641444 معاونت خدمات شهري صنعتی ميدان مرکزيبار، ايجاد زيرساختهاي احداث ناحيه ايجاد و توسعه ميادين ميوه و تره 914414141

 144 1419991 1418444 معاونت خدمات شهري 1توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده، توسعه مراکز عرضه پرندگان و تکميل فاز  914444941

914494141 
هاي بهداشتی چشمه سرويس 1444هاي بهداشتی عمومی در معابر، نگهداري ها و سرويسنگهداري آبخوري

 شهرداري صحن مطهر امام)ره(
 144 1444444 1444444 معاونت خدمات شهري

 4 4 14444444 معاونت خدمات شهري هاي شهريتوسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثيه عمومی شهري، طراحی المان 914484141

 4 4 1444444 معاونت خدمات شهري ان شهريتوسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومی شهري، مبلم 914484141

441414441 
نشانی اي سازمان آتشنشانی، اعتبارات سرمايههاي جانبی آتشها و زيرساختاحداث و توسعه ايستگاه

 )موضوع عوارض ايمنی ساختمانها(
 144 844444444 844444444 معاونت خدمات شهري

441494141 
رسانی در شرايط خدمات دستگاه سوله 1بحران، ساخت و تجهيز   هاي پشتيبانی مديريتاحداث پايگاه

 بحران )سازمان بهشت زهرا )س((
 144 14444444 14444444 معاونت خدمات شهري

 144 1994611 1994611 معاونت خدمات شهري بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، طرح جامع احيا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران 611414141

141414149 
آهن شهري تهران و اي به شرکت راهسرمايهشهري، کمکاحداث و توسعه خطوط حمل و نقل ريلی درون

 خط شهري 8حومه )مترو( بابت احداث 

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
18484111416 18411181419 144 

141414949 
فروش %14اي به شرکت مترو از محل شهري، کمک سرمايهاحداث و توسعه خطوط حمل و نقل ريلی درون

 آرم طرح ترافيک

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
944444444 146144444 81 

 عوارض  صدور پروانه ساختمانی %1کمک سرمايه اي به شرکت مترو از محل  141414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
1144444444 4 4 

 مترو جهت خريد قطعات يدکی و اورهال کمک سرمايه اي به شرکت بهره برداري 141414649
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
19441444 9444144 18 

141414149 
هاي حمل و نقل عمومی غيرريلی، خريد لوازم و تجهيزات امداد خودرو و تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه

 تعميرگاههاي شرکت واحد اتوبوسرانی

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14444444 4 4 

 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، خريد انواع اتوبوس شهري 141414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
1144444444 1491191948 96 

141414649 
هاي فرسوده ناوگان توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، کمک به بازسازي اتوبوس

 اتوبوسرانی

و نقل و معاونت حمل 

 ترافيک
94444444 4 4 
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 هاکاتاليست تاکسیتوسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، کمک به تاکسيرانی بابت تعويض  141414449
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14444444 14444444 144 

 کمک جهت جايگزينی ناوگان تاکسيرانی با استفاده از خودروهاي استاندارد 141414849
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14444444 41494444 91 

 آرتی(طوط سامانه تندرو )بیهاي تندرو، احداث و توسعه خايجاد و توسعه سامانه اتوبوس 141464149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
114114144 114114199 144 

 (11ساماندهی حمل و نقل بار و کاال در شهر تهران، ساماندهی بار و کاال در بازار تهران )طرح آمايش منطقه  141194149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
184898914 184898914 144 

141144149 
ريزي و کنترل و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، استقرار سيستم مکانيزه پايش برنامهبهسازي 

 مرکز مديريت ناوگان اتوبوسرانی

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
49444444 49444444 144 

 کبهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، توسعه و نگهداري بليت الکتروني 141144149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14419444 14419444 144 

 بهسازي و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی غيرريلی، نگهداري سيستم هوشمند پايش تاکسيرانی 141144649
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11444444 11444444 144 

 د تهرانهاي ترافيکی، مکانيزاسيون محدوده زوج و فرنصب دوربين 144414449
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
64144444 64144444 144 

 هاي ترافيکی، ثبت تخلف مکانيزه تعرض خودروهاي غيرمجاز به مسيرهاي ويژهنصب دوربين 144414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
49444444 49444444 144 

 رحله دوم(هاي ترافيکی، توسعه سيستم نظارت تصويري )منصب دوربين 144411149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
141144444 141144444 144 

 هاي ثبت تخلف سرعتاندازي دوربينهاي ترافيکی، نصب و راهنصب دوربين 144411949
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
144444444 144444444 144 

 ت تخلف عبور از چراغ قرمزها به سيستم تشخيص و ثبهاي ترافيکی، تجهيز تقاطعنصب دوربين 144411149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
119444444 119444444 144 

 هاي محدوده طرح ترافيک تهرانهاي ترافيکی، مکانيزاسيون خروجینصب دوربين 144411449
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11444444 11444444 144 

 مرکز کنترل ترافيک تهران نگهداري مراکز کنترل ترافيک، تکميل و توسعه 144414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
91444444 91444444 144 

 مجموعه( 9نگهداري مراکز کنترل ترافيک، نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافيک ) 144414949
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11114444 11114444 144 

 افقی ترافيکی سطح شهر تهراناجراي عاليم افقی ترافيکی، اجراي عاليم  144494149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
49811184 49811181 144 

 اس( و عالئم راهنمائیامدي-اسامنصب تابلوهاي متغير ترافيکی، نصب تابلوهاي متغير )وي 144484949
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
94444444 94444444 144 

 فيکی، تعويض و نگهداري تجهيزات ايمنی سطح شهر تهرانتعويض و نگهداري تجهيزات ترا 144144149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
44444444 19466119 41 

 هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک، توسعه زيرساخت فيبر نوريتوسعه و نگهداري زيرساخت سيستم 144114149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
194444444 194444444 144 

144114149 
هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک، اجراي سيستم مديريت هوشمند سعه و نگهداري زيرساخت سيستمتو

 بزرگراهی

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
148144444 148144444 144 

 هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک، نگهداري زيرساخت فيبر نوريتوسعه و نگهداري زيرساخت سيستم 144114949
قل و معاونت حمل و ن

 ترافيک
194444444 194444444 144 

 تعويض و نگهداري گاردريل و نرده ايمنی معابر، تعويض و نگهداري گاردريل سطح شهر تهران 144114149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
49498648 49411441 144 

 هاي راهنمايی و رانندگی، توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزينصب چراغ 144144149
اونت حمل و نقل و مع

 ترافيک
161644444 161644444 144 

144144149 
هاي راهنمايی و زن به چراغهاي مجهز به چراغ چشمکهاي راهنمايی و رانندگی، تبديل تقاطعنصب چراغ

 پذيررانندگی برنامه

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
46944444 46944444 144 

 هاي هوشمند و غيرهوشمندو رانندگی، نگهداري چراغ هاي راهنمايینگهداري چراغ 144114149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
194444444 194444444 144 

 هاي ترافيکی، نگهداري سيستم مکانيزه محدوده طرح ترافيک و ثبت تخلفنگهداري دوربين 144164149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
194444444 194444444 144 

 هاي ترافيکی، نگهداري سيستم نظارت تصويريدوربين نگهداري 144164149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
149444444 149444444 144 

 تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، نگهداري تابلوهاي متغير خبري 144144149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11644444 11644444 144 
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 اری تهران )مبالغ به هزار ریال(شهرد 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، تعويض و نگهداري تابلوهاي شناسايی و تعيين مسير سطح شهر تهران 144144149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
44944619 44944611 144 

144144949 
تعويض و نگهداري عالئم عمودي ترافيکی، تعويض و نگهداري عالئم ايمنی و راهنمايی و رانندگی سطح شهر 

 تهران

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11444441 14199411 86 

 شهريرونهاي دشهري، ساماندهی و توسعه پايانهسوارهاي درونها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
4619444 4611444 144 

 شهري، توسعه و بهسازي پايانه غربسوارهاي برونها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
19444444 14411444 84 

 و بهسازي پايانه جنوبشهري، توسعه سوارهاي برونها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414949
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14444444 16694814 89 

 سوارهاي اقماري )نيمه متمرکز(شهري، بهسازي پارکسوارهاي برونها و پارکاحداث و توسعه پايانه 141414449
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
9414444 9411184 144 

 شهري، احداث و توسعه پايانه شرق جديدسوارهاي برونکها و پاراحداث و توسعه پايانه 141414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
111944444 111161984 144 

148164149 
تهيه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافيک، مطالعات بروزرسانی پايگاه هاي آماري و جمع آوري 

 اطالعات حمل و نقل و ترافيک

معاونت حمل و نقل و 

 يکتراف
944444 481191 61 

 تهيه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافيک، مطالعات ارتقا سيستم ايمنی و مديريت حوادث 148164149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
9444444 1688891 84 

148164949 
و زير ساختهاي  تهيه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافيک، مطالعات کاربردي بهبود وضعيت شبکه

 حمل و نقل

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
6144444 9981864 64 

148164449 
تهيه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافيک، مطالعات تدوين ضوابط، دستورالعمل ها و 

 استانداردهاي حمل و نقل و ترافيک

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
1444444 148884 14 

148164149 
 11ه طرح هاي موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافيک، مطالعات موضوعی و موضعی ترافيک در مناطق تهي

 گانه

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
11444444 11414966 91 

 احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، نصب پل عابر پياده مکانيزه 114494149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
4944444 4191914 89 

 نوسازي و توسعه ناوگان پليس راهور، توسعه و نوسازي وسايل نقليه راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ 116414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
1144444 149144 14 

 هاي پليس راهور، بازسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه راهنمايی و رانندگی تهران بزرگبازسازي ساختمان 116414149
ت حمل و نقل و معاون

 ترافيک
6144444 1814996 81 

 تجهيز فنی پليس راهور، تجهيز فنی راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ 116444149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
6444444 9144986 64 

 تجهيز فنی پليس راهور، تجهيز اداري، آمادي تاسيسات و ابنيه راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ 116444149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
1644444 846189 18 

 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، آموزش و اطالع رسانی مفاهيم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 119414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
6468444 6414144 144 

 ور و مرورآموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، برنامه هاي اجرايی ارتقا فرهنگ عب 119414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
64444444 69448489 144 

 تهيه طرح هاي زيست محيطی، طرحهاي راهبردي آلودگی هواي شهر تهران 948414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
49819444 41499914 84 

 تهيه طرح هاي زيست محيطی، طرحهاي راهبردي آلودگی صدا 948414949
و  معاونت حمل و نقل

 ترافيک
1419444 1414914 144 

 تهيه طرح هاي زيست محيطی، ايجاد سامانه مرکز پيش بينی،پايش و اطالع رسانی آلودگی هواي شهر تهران 948414449
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
814444 819444 144 

 نصب و نگهداري ديوارهاي عايق صوتی، نصب ديوار صوتی 948444149
 معاونت حمل و نقل و

 ترافيک
91641914 91641911 144 

948144149 
محيطی، راهبري و نگهداري ايستگاههاي سنجش آلودگی هوا و هاي زيستهاي سنجش آاليندهنگهداري ايستگاه

 صدا

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
44164444 98118611 89 

 هسازي مراکز معاينه فنینگهداري و بهسازي مراکز معاينه فنی وسايل نقليه، نگهداري و ب 948114149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
98411444 98119149 144 

 هاي بنزينی به موتورهاي برقیکاهش آاليندگی وسائط نقليه موتوري، کمک به تبديل موتورسيکلت 948194149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
14444444 14444444 144 

 اي اداري، احداث ساختمان مرکزي معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيکهتملک، احداث و تجهيز ساختمان 646414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
41444444 41111981 81 

 تکميل ساختمان سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران 646414149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
44444444 64449414 81 

 



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 444                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     

 

 شهرداری تهران )مبالغ به هزار ریال( 97کل پروژه های عمرانی سال 

 عنوان پروژه کدپروژه
 واحد 

 سازمانی

 بودجه 

 مصوب

 هزینه 

 قطعی

 پیشرفت ریالی

 قطعی 

 ها، بازپرداخت وام متروبازپرداخت وام 616444149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
9946496161 1111199489 14 

 هاي دوکابيندات فاينانس اتوبوسها، بازپرداخت تعهبازپرداخت وام 616444149
معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
644444444 14994944 1 

 11 1991194 1111444 امور مناطق معاونت هاي شهرداريها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه 619414144

 144 94444444 94444444 اونت امور اجتماعیمع غنی سازي اوقات فراغت شهروندان، اجراي برنامه هاي فرهنگی دربرج ميالد 149444941

 94 1941841 1111444 معاونت امور اجتماعی ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، سطح شهر تهران 144414141

 49 11416991 11444444 معاونت امور اجتماعی ديدگان اجتماعی، سطح شهر تهرانرسانی به آسيبنگهداري مددسراها و ساير مراکز خدمات 144464141

144414941 
کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، احداث و توسعه حوزه علميه امام محمدتقی)ع( )امام 

 محمدباقر)ع((
 144 864119 864194 معاونت امور اجتماعی

 88 1991114 1914444 تماعیمعاونت امور اج کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، طراحی نقشه تيپ مساجد محلی 144414441

 144 11114141 11114144 معاونت امور اجتماعی تن 41کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی، مطالعه و احداث مسجد  144414641

 88 11114144 11944444 معاونت امور اجتماعی حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبی، سطح شهر تهران )کمک( 144494141

 144 1491446 1491449 معاونت امور اجتماعی هاي مشاهيرساماندهی فضاهاي با هويت فرهنگی و تاريخی، تملک، مرمت و بازسازي خانه 144144141

 144 114144 114144 معاونت امور اجتماعی توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مطالعه و احداث تاالر بزرگ شهر تهران 149414641

149411441 
هاي داراي چهار شهيد و بيشتر و تبديل آن به مرکز فضاهاي فرهنگی و هنري، تملک خانه خانوادهتوسعه 

 محلی فرهنگی )خانه شهدا(
 144 149146 149149 معاونت امور اجتماعی

 144 11419414 11419411 معاونت امور اجتماعی اي شهر تهرانتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مرکز تئاتر حرفه 149411141

 144 44444444 44444444 معاونت امور اجتماعی توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، باغ موزه دفاع مقدس)توسعه و تکميل نواقص( 149411141

 144 91144441 91144444 معاونت امور اجتماعی توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، باغ کتاب تهران 149411941

 144 119946496 119946499 معاونت امور اجتماعی ي، موزه پانوراماي دفاع مقدستوسعه فضاهاي فرهنگی و هنر 149411141

 144 14186994 14186991 معاونت امور اجتماعی توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، موزه علوم و نجوم 149411941

 144 9949119 9949114 تماعیمعاونت امور اج توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، مجموعه ورزشی جماران )شهيد اژدري( 149411441

 99 1419841 9196448 معاونت امور اجتماعی توسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تکميل و تجهيز مجموعه فرهنگی بانوي آفتاب 149411641

 144 4111494 4111496 معاونت امور اجتماعی هاي آئينیتوسعه فضاهاي فرهنگی و هنري، تجهيز مرکز نمايش 149411841

 144 88889648 144444444 معاونت امور اجتماعی نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، سطح شهر تهران 149484141

 144 44444444 44444444 معاونت امور اجتماعی نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، نگهداري برج ميالد تهران 149484441

 144 44461964 44461966 معاونت امور اجتماعی موزه قصرباغ نگهداري فضاهاي فرهنگی و هنري، نگهداري و راهبري 149484141

 48 11494198 14444444 معاونت امور اجتماعی آموزش شهروندان در زمينه محيط زيست شهري 948414141

611414141 
بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مستندسازي و انتقال تجارب شهرداري تهران به ساير 

 شورهاي کشهرداري
 96 6444911 4444444 معاونت امور اجتماعی

 88 19861149 18994444 معاونت امور اجتماعی هاي اجتماعی و فرهنگی سطح شهر تهرانمطالعه و پژوهش 611494141

 88 9869461 4444444 معاونت امور اجتماعی هاي شهرداريها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه 619414141

 هاي مديريتیبود نظامبه 641464194
معاونت توسعه منابع 

 انسانی
8444444 9994161 88 

641444194 
کنترل ونظارت برنظامهاي اداري، برنامه هاي ستاد ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد در شهرداري 

 تهران

معاونت توسعه منابع 
 انسانی

111944 111944 144 

 ان هاي اداري، مجتمع رفاهی کارکنان شهرداري تهران ) مراد آباد(تملک، احداث و تجهيز ساختم 646414194
معاونت توسعه منابع 

 انسانی
14444444 19888944 48 

 بازسازي و تعميرات اساسی ساختمان هاي اداري، نگهداري ساختمانهاي رفاهی 646494194
معاونت توسعه منابع 

 انسانی
16611941 11441119 89 

 و کارگاههاي آموزشی کارکنان آموزش همايش 649414994
معاونت توسعه منابع 

 انسانی
94994441 18141419 81 

 بررسی و مطالعه نيازها و امکانات شهري، جامعه ايمن شهر تهران 611414194
معاونت توسعه منابع 

 انسانی
44811191 44811191 144 

 هاي شهرداريها و فعاليتکنترل و نظارت بر برنامه 619414194
نت توسعه منابع معاو

 انسانی
14444444 1111818 19 

 81 81494911864 144814148181 جمع کل شهرداري
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 8 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.

 84448 131 32 854485 44 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 11 15 1 5 7 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.

 1141 5457 1148 13422 1848 2148 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران
 17 14 18 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 

 مي شود. محدود

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 1448 21 2344 14 14 مساحت منطقه)کيلومترمربع(
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 22 21 25 11 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

به بزرگراه آزادگان و 

بان ابراهيمي و خيابان خيا

 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  به جاده قديم كرج

 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 8244 27 2543 37411 (مساحت منطقه)کيلومترمربع
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 (ماخذ:اداره کل حریم)14يت مناطق دارای حریم در سال وضع

مناطق دارای حریم 

 مصوب
 مختصات غربی مختصات شرقی مختصات جنوبی مختصات شمالی

مساحت حریم 

 پایتخت

مساحت حریم شهر 

 تهران

 )وضع موجود( (54)مصوب سال 

 )کيلومترمربع( )کيلومترمربع(

 1منطقه 
ريم شهر رشته كوه هاي البرز ح

 فشم
 121.0 006.0 2منطقه  جاده لشگرك 4و3منطقه 

 6و  3و1منطقه  11و  9منطقه  رشته كوه هاي البرز 2منطقه 
جاده  5منطقه 

 فرحزاد
40.1 30.6 

 اتوبان بابايي لواسان 1منطقه  4منطقه 
جاده  13و  0منطقه 

 دماوند

رودخانه جاجرود 

 حريم پرديس
 77.2 413.2 3منطقه 

 9منطقه  ته كوه هاي البرزرش 5منطقه
جاده  - 2منطقه 

 فرحزاد

 -22منطقه 

 جاده حصارك
136.7 97.6 

 130.9 459.6 12منطقه  اتوبان شهيد دوران 14منطقه  جاده دماوند 4و  0منطقه  13منطقه

 127.0 164.3 16منطقه  جاده امام رضا 21منطقه  14منطقه  15منطقه

 19و  17منطقه  اناتوبان آزادگ 9و 21منطقه  10منطقه 
شهر  -آزادگان

 قدس
595.5 64.3 

 64.1 961.4 10منطقه  16منطقه  اتوبان آزادگان 17منطقه  19منطقه 

 باقر شهر-شهيد آويني 15و  16منطقه  21منطقه 
رشته كوه بي بي 

 شهربانو

بزرگراه بهشت 

 زهرا
1479.6 105.4 

 21منطقه  رشته كوه هاي البرز 22منطقه 
ه جاد- 5منطقه 

 حصارك
 166.3 162.1 گرمدره

 1102 5296.3 جمع حريم

 (ماخذ:اداره کل حریم) 14در سال  پهنه بندی حریم شهر تهران

 درصد مساحت )کيلومترمربع( کاربری ملک

 پهنه كشاورزي و باغداري
974 16.46 

 هاي محيط زيستپهنه اندوختگاه
1357 22.92 

 پهنه عناصر طبيعي
1425 24.17 

 هاي موضوعيسپهنه پردي
1146 17.67 

 پهنه سکونت
919 15.53 

 پهنه تجهيزات
91 1.52 

 پهنه صنعتي
119 2.11 
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 شهر تهران14برآورد جمعيت سال 
 

 جمع مرد و زن  خانوار زن مرد منطقه

1 229374 243665 150517 473139 

2 310256 320074 217177 637131 

3 154469 175111 114361 329501 

4 417417 431911 270352 040310 

5 434591 457167 295630 091657 

6 114496 116012 72525 221290 

7 147930 162146 112752 319904 

0 103301 193009 129399 377271 

9 79711 70221 52332 157931 

11 142393 140222 114366 291615 

11 145512 153251 116211 290752 

12 115496 116772 76759 232260 

13 141450 151554 90674 292112 

14 101410 195606 131443 377114 

15 362124 352690 223654 714022 

16 133110 134149 07311 267157 

17 123712 123507 70537 247209 

10 259343 251911 155461 511244 

19 140151 143711 07202 291051 

21 311105 293414 102562 593511 

21 01112 01561 52454 161573 

22 71921 72064 44575 144704 

 0660171 2059211 4413035 4264235 شهر تهران
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