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 فهرست مطالب
شماره 
 صفحه

     مقدمه

 113-202 معاونت فني و عمراني  1-12 شهر تهران ياسالم يشورا

 111 اداره کل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان ها  13-22 حوزه شهردار

 111 سازمان مهندسي و عمران  11 حراست کل شهرداري تهران

 200 سازمان مشاور فني و مهندسي  12 بط عمومي و بين المللاداره کل روا

 201 شرکت خاکريز آب  22 اداره انتظامي و اجرائيات شهرداري تهران

 202 شرکت يادمان سازه  32 132سامانه مديريت شهري 

 201-222 معاونت حمل و نقل و ترافيک  33 1111سامانه اطالع رساني نظارت همگاني

 202 سازمان حمل و نقل و ترافيک  20 ي و مديريت بحران شهر تهرانسازمان پيشگير

 210 شرکت کنترل کيفيت هوا  23 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 212 (مترو)شرکت راه آهن شهري تهران و حومه  22 توانمند سازي زنان سرپرست خانوار

 221 بر تاکسيراني سازمان مديريت و نظارت  23-132 معاونت مالي و اداري

 221 ستاد مرکزي معاينه فني خودرو ها  21 اداره کل امورمالي و اموال

 223 شرکت کنترل ترافيک  11 اداره کل تشخيص و وصول درآمد

 221 شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  11 اداره کل حسابرسي

 231 (ترمينال ها)اي مسافر بري سازمان پايانه ه  11 اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعي

 231 معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافيک  103 اداره کل منابع انساني

 221-211 معاونت خدمات شهري  101 اداره کل امور ايثارگران شهرداري

 222 سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران  111 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران

 212 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  112 اداره کل پشتيباني

 232 شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران  112 اداره کل مجامع و شوراهاي سازمان ها

 231 سازمان مديريت پسماند  111 اداره کل ارزشيابي و کارگزيني مديران

 222 (س)سازمان بهشت زهرا   122 شرکت خدمات اداري شهر

 223 سازمان زيبا سازي شهر تهران  121 شرکت شهر سالم

 211 سازمان ميادين ميوه و تره بار  132 سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي

 212 شرکت خدماتي کاالي شهروند  131-112 معاونت شهرسازي و معماري

وتوسعه شهري امورشهرسازي اداره کل برنامه ريزي 

 مناطق
132 

 
 211 ستاد محيط زيست و توسعه پايدارشهرداري تهران

 211-331 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي  120 اداره کل معماري و ساختمان

 211 اداره کل فرهنگي  121 اداره کل شهرسازي و طرح هاي شهري

 212 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي  121 اداره کل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه

 211 اداره کل سالمت  131 ان نوسازي شهر تهرانسازم

 211 سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت هاي اجتماعي  121 اداره کل اموراجرائي کميسيون ماده صد

 301 اداره کل آموزش هاي شهروندي  112 شرکت نوسازي عباس آباد

 302 اداره کل بانوان  111 دبيرخانه کميسيون ماده پنج

 302 سازمان ورزش شهرداري  112 اداره کل حريم

 321 سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران  110 شرکت شهربان و حريم بان
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شماره 
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    331-312 معاونت  برنامه ريزي و توسعه شهري

    321 رنامه و بودجهب اداره کل

    310 اداره کل تشکيالت و آموزش

    311 عات و ارتباطات شهرداري تهرانسازمان فناوري اطال

    311-312 معاونت حقوقي ،شورا و مجلس

    312 اداره کل حقوقي

    310 اداره کل تدوين قوانين و  مقررات

    313-113 امور مناطق هماهنگي و معاونت

    311 اداره کل هماهنگي ،نظارت و پيگيري امور مناطق

    203 سازمان امالک و مستغالت

    202 و نيروهاي مسلحامور نهادها و سازمانهاپيگيري اداره کل 

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهر سازي و 

 معماري مناطق
201    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه فني و عمراني 

 مناطق
213    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه حمل و نقل و 

 مناطق ترافيک
233    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور اجتماعي و 

 فرهنگي مناطق
212    

    211 حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه شهردار 

معاونت برنامه ريزي حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه 

 مناطق و توسعه شهري
212    

حجم فعاليت هاي انجام شده در حوزه امور شهري و فضاي 

 قمناط سبز
113    

    112-333 ضميمه 

    111 شهرداري تهران  11سال  پروژه هاي عمرانيگزارش کلي 

    323 شهرداري تهران 11گزارش پروژه هاي عمراني شاخص سال 

    321 شهرداري مناطقمناطق محدوده 

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

 :قدمهم

دانش  ديتول هياول هيبه عنوان سرما كالن خـــــرد و يها يزيرو قابل استناد و استفاده از آن در برنامه حيامروزه وجود آمار و اطالعات صح

 يتيريمد يو گزارشها يقاتيمحصوالت تحق ديكارآزموده و مجرب را در تول يانسان يروين از نهيهباستفاده  يهمپا يري، تاث يمراكز مطالعات

مطلوب و  جيحصول به  نتا و مورد نظـر يبرنامه ها يدراجرا رانيمد تيموفق زانيو مطالعات نشان داده است كه م قاتيتحق. برعهده دارد 

 نيدر همـ . ، به روز و اثر بخـش دارد   حياز آمار و اطالعات صح يريگ بهره ــزانيبا م ميمستق ييا مجموعه ، رابطه كياهداف تحقق  زانيم

ـ ا از يـــريگ تهران و بهره يشهردار يها رمجموعهيز از كيهر  آمار و اطالعات مربوط به عملكرد يساز ا به منظور مستنـدراست آمـار و   ني

 يتهـران هرسـاله سـازمان فنـاور     يخـار  شـهردار   و و  استفاده محققان و دانش پژوهان داخــل  يآت يها يزير اطالعات در جهت برنامه

تهران  يشهردار يگذشته واحدها كسالهيشامل آمارو اطالعات عملكرد ( تهران يشهردار آمارنامه)با عنوان  يمجلداطالعــات و ارتباطات 

حاضر به منظـور   آمارنامه . باشد يم1931در سال  يشهردار يها رمجموعهيرو مربوط به عملكرد واحدها و ز شيكه مجلد پ دينما يه مارائ

 يمجموعه هـا  ريآمار واطالعات از سطح ز يدرجمع آور اريبس مشكالت  با وجودي آت يتهايات در فعالو اطالع از آمار يحداكثر يريگ بهره

. باشـد  يشـما خواننـدگان محتـر  مـ     ينظرات اصالح ازمندياز اشكال نبوده و ن ياست كه خال يهيبد و ـــدهيگرد ميتهران تنظ يشهردار

تهران به  يباشـــــد در پرتال شهردار يم تهران يشهر و شهردار يكيكترونالنامه آمار يضمناً سامانه گزارش ساز آمار و اطالعات كه حاو

 .است يابيقابل دست  www.tehran.irآدرس  

 يمختلـ  آمـار و اطالعـات شـهردار    ي همكاران در واحــــدها  هيو صبور اداره آمار و مهندسي اطالعات و كل از همكاران تالشگر انيدر پا

اسـت   ديام .دينماي م يقدردان اندداشتهمجلد  نيا هيرا در ته يهمكار تيكه نها ل برنامه ريزي و توسعه شهريكات راخصوص اده تهران ب

 ييو محتوا يفيسازمان را در اصالح ك نيظرات خود، ان محتر  قرار گرفته و با ارائـه و پژوهشگران رانيمورد استفاده مد يمجموعه آمار نيا

 .ندينما تيو تقو تياين مجلد حما

 1932سال  ماهمهر

 ياصغر قائم يعل

 تهران ياطالعات وارتباطات شهردار يعامل سازمان فناور ريمد

 

 

 



 

معاون شهردار 
 

س سازمان 
و رئی

ک
حمل و نقل و ترافی

 
قائم مقام 

 

 
دفتر حوزه 

 
  

مشاوران
 

 
مشاوران 

 
 

مشاوران 
 

  
مشا

وران
   

 
مشاوران 

 

 
مشاوران 

 

  

شهـــردار تهران
 

         
مشاوران

  
اداره كل  دفتر شهردار

  

 
ي 

سازمان بازرس
 

  
ل

ن المل
ي و بی

ط عموم
اداره كل رواب

  

ت كل
حراس

 
ی تهران

شهردار

 
ی

ي و ادار
ت مال

معاون
  

ي
ل امورمال

اداره ك
 

ل
اداره ك

 
ي

سان
منابع ان

 

  
ل

اداره ك
 

ي
شتيبان

پ
  

 
ل رفاه  ، 

اداره ك
 

تعاون و 
ت

خدما
 

ي
اجتماع

 
  

اداره ك
ی و توسعه 

ل برنامه ریز

ی 
ي و ادار

ی امور مال
شهر

 

ي وعمراني
ت فن

معاون
 

ی حوزه 
ي و ادار

دفتر مال

ت 
معاون

ي
ي وعمران

فن
ي  

ي فن
ل  هماهنگ

اداره ك

ي سازمان
وعمران

 
ق

ها ومناط
 

ل 
اداره ك

 
ی و توسعه 

برنامه ریز
ي و

ی امور فن
شهر

 
ي

عمران
 

ي وعمران
سازمان مهندس

 
شهرتهران 

 

ي و 
شاورفن

سازمان م
ي شهر تهران

مهندس
 

 
مشاوران 

 

ی
ی ومعمار

ت شهرساز
معاون

 

ل 
اداره ك

ی و ساختمان 
معمار

 

ل 
اداره ك

 
ی

شهرساز
 و 

 
طرح
 

ی 
ها

ی
شهر

ي  
ل اموراجرائ

اداره ك
سيون

كمي
 

ی ماده صد
ها

 

م
ی

ت  برنامه ریز
عاون

 و 
توسعه 

ی
شهر

 

ی
ت شهر

ت خدما
معاون

 

اداره ك
ی و

ل برنامه ریز
توسعه
ی  

ت شهر
ی امور خدما

شهر
 

ك
سازمان پار

 
ی سبز 

ضا
ها و ف
شهر تهران
  

 
ت زهرا 

ش
سازمان به

(
س 

  )
 

ن ميوه و
سازمان ميادی

 

تره بار 
 

  
ی 

ســــازمان زیباساز
  

ت 
ي وخدما

شان
ش ن

سازمان آت
ي   

ایمن
 

 
سازمان 

سماند 
ت  پ

مدیری
 

ي
ي و فرهنگ

ت امور اجتماع
معاون

 

ج
سيون ماده پن

دبيرخانه كمي
  

اداره ك
ی

ت شهر
ل امور خدما

  

ت
معاون

 
ي و

هماهنگ
 

ق
امور مناط

من 
ق 

اط
22

 
گانه 

 

اداره
 

ل 
ك

ی و توسعه 
ی برنامه ریز

شهر
ي و امور

هماهنگ
 

ق
ط
ا
ن
م

 
 

 

ي ،
ت حقوق

معاون
  

* 
س

شورا و مجل
 

 
دفتر حوزه 

 

 
دفتر حوزه 

 
 

دفتر حوزه 
 

 
دفتر حوزه 

 
 

دفتر حوزه 
 

 
دفتر حوزه 

 
 

دفتر 

حوزه
  

ی
نمودار سازمان

 
ن

ی تهرا
شهردار

 
خرداد
 

ماه 
31

93
 

ا 
داره
  

ي
ل فرهنگ

ك
ت  

ل سالم
اداره ك

 

 
ش 

ل آموز
اداره ك

ی
شهروند

  

 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

قائم مقام 
 

اداره 
ل تد

ك
ط ، 

ن ضواب
وی

ت و صدور پروانه
نظار

 

مشاوران
ی 

ل برنامه ریز
اداره ك

 

 
ی امور 

و توسعه شهر
ي و 

ياجتماع
فرهنگ

 

اداره ك
ل بر

ی 
نامه ریز

و توسعه 

ی
شهر

 
ک

ل و ترافي
ل و نق

امور حم
 

 

ل 
اداره ك

 
ي

ي ابمن
مهندس

 
  

ک
و ترافي

 

ي
ساب

ذیح
  

ل امو رایثارگران 
اداره ك

ي  
ستگ

ش
سازمان بازن

    
 

سازمان 
 

ک 
ل  و ترافي

ل و نق
حم

 

ل 
اداره ك

ي 
ارزیاب

عملکرد 

ت 
و بهبود مدیری

ت و  
شکيال

ل ت
اداره ك

ش
آموز

 

ل برنامه و بودجه
اداره ك

 

    

ي 
ل حقوق

اداره ك
 

ن و 
ن قواني

ل تدوی
اداره ك

ی تهران
ت شهردار

مقررا
 

ی و توسعه 
ل  برنامه ریز

اداره ك

ی 
شهرساز

ی امور 
شهر

ی
و معمار

 

ي و 
ل ارزشياب

اداره ك
ي مدیران

كارگزین
  

ل
اداره ك

 
امور مجامع و 

ی سازمانها
شوراها

  

 

ل
ك
 
ه
ر
ا
د
ا

 
ی
ر
ی
گ
ی
پ

 
 
ر
و
م
ا

نهادها و
 

سازمان ها
 

 

سازمان 
ت رفاه 

خدما
 

ي   و 
ی اجتماع

ت ها
شارك

م
 

 

سازمان 
ك و 

امال

ت 
ستغال

م
 

ل 
اداره ك

حریم 
 

ی شهر تهران
سازمان نوساز

  

ق 
ي مناط

سازمان عمران
ی تهران

شهردار
  

 
  

ت سیاستگ
مدیری

ز
ی

ار
 

 
ت 

ی تحقیقا
و برنامه ریز

 

 
دفتر حوزه 

 

سازمان 
 

ی 
ش شهردار

ورز
تهران
  

 

ل  امور بانوان 
اداره ك

 

 

ش
سته گزین

ه
 

 
ل 

اداره ك
ص و  

شخي
ت

وصول درآمد
 

ي 
ت واحد اتوبوسران

شرك
تهران و حومه 

 

ی 
ن شهر

ت راه آه
شرك

تهران و حومه 
(

مترو
) 

س آباد 
ی عبا

ت نوساز
شرك

  

سازمان 
ي

فرهنگ
 

ی 
ی تهرانهنر

شهردار
 

 

ت 
ي كه با عالم

واحدهای
 *

ي باشند
ب م

صو
ص شده اند غیر م

مشخ
 . 

ت
دفتر مطالعا

 
 

ي 
ي و فرهنگ

اجتماع
 

ت 
ت بر هيئ

ي و نظار
دفتر هماهنگ

ی 
ت ادار

ي به تخلفا
ی رسيدگ

ها
 

 

ی شهر تهران 
ت و برنامه ریز

مركز مطالعا
 

ت بحران شهر تهران
ی و مدیری

سازمان پیشگیر
 

ي 
ی دین

ت ها
مركز فعالي

*
    

 

سازما
ن 

پایان
ی و  

سافربر
ی م

ه ها

سوارها
پارك

 (
ترمينالها

) 

سازمان 
 

ي   
سيران

ت بر تاك
ت و نظار

مدیری
 

ل  
ی مستق

سازمانها
ل   

ی غیرمستق
سازمانها

 

ی 
ت بسیج شهردار

مركز مقاوم
تهران 
 *

 

سازمان 
ت و 

آمار ، اطالعا

ی
ت كامپيوتر

خدما
 

ی 
ستاد توانمندساز

بانوا
ت خانوار   

ن سرپرس
ي  

س انتظام
ت و پلی

اداره كل اجرائیا
 

ی و 
سازمان سرمایه گذار

ي
ی مردم

ت ها
شارك

م
  

   

دبيرخانه 
* 

ب رحوع
تکریم اربا

  

ب 
ك ریز آ

ت خا
شرك

 

ت یادمان سازه
شرك

 

ت و 
س

ط زی
ستاد محي

توسعه پایدار
 

 
اداره
 

ل
ك

 
ي

سابرس
ح

 





 



 حوزه شورای اسالمی شهر تهران

 3                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

  شورای اسالمی شهرتهران
  

  

   19 - 19آمار فعالیت های حوزه ی مصوبات در سال 
 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 81- 67 39 (جلسه)ی شورای اسالمی شهر تهران تعداد جلسات منعقده

 0 39 39 (فقره)تعداد مصوبات عمومی 

 11 69 00 (فقره) تعداد مصوبات باغات

 07 83 89 (فقره) برو اماکن تعداد مصوبات نامگذاری معا

 07 900 060 (مورد)تعداد مصوبات نامگذاری معابرو اماکن

 91 81 89 (مورد)تعداد اعتراضات فرمانداری تهران به مصوبات 

 90 98 90 (مورد)تعداد تذکرات اعضای محترم شورا به شهردار محترم تهران 

 90 8011 366 (ردمو) های پیگیری مصوبات شورا از شهرداریتعداد نامه

 00- 801 871 (فقره)های آن تعداد دستور جلسات واصالحیه

 93 930 009 (مورد)های اصلی شورا ها و لوایح از کمیسیونهای ارجاع و پیگیری طرحتعداد نامه

 97 690 990 (مورد) هاسایر نامه

 

 19 - 19آمار فعالیت های حوزه ی هیات رییسه در سال 
 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 91 900 970 (مورد)شده به اشخاصهای ابالغتعداد جوابیه

 887 8000 997 (مورد) ی شهرداریتعداد مکاتبات اشخاص حقیقی با ریاست شورا و ارجاع به واحدهای تابعه

 00- 071 067 (مورد) تعداد مکاتبات اشخاص حقوقی

 8 900 981 (مورد) 3تعداد مکاتبات اعمال ماده 

 99- 030 700 (مورد)عداد پیگیری مکاتبات ت

 

 19 - 19آمار فعالیت های حوزه ی محرمانه در سال 

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 08- 900 099 (مورد)های وارده تعداد نامه

 99- 908 039 (مورد)های صادره تعداد نامه

 06- 879 009 (مورد) های حضور و غیاب اعضا ابالغیه

 

 19 - 19ی مجمع مشورتی کالن شهرها و مراکز استان در سال لیت های دبیرخانهآمار فعا

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 99 0 9 (جلسه)تعداد جلسات مراکز استان 

 00 70بیش از  90بیش از  (مورد)شده های تهیه تعداد نامه
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 19 - 19ون تجدید نظر کفالت سازمان وظیفه ی عمومی در سال آمار فعالیت های دبیرخانه ی شورای اسالمی شهرستان تهران و کمیسی

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 09- 9 0 (جلسه) جلسات شورای اسالمی شهرستان تهران

 03- 86 00 (جلسه) تعداد جلسات کمیسیون کفالت نظام وظیفه

 09 090بیش از  000بیش از  (پرونده)های بررسی شده تعداد پرونده

 19 - 19الیت های کمیسیون تــوسعه و عمــران در سال آمار فع

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 800 80 6 طرح های بررسی شده در کمیسیون تــوسعه و عمــران

 910 90 9 الیحه های بررسی شده در کمیسیون تــوسعه و عمــران

 - 91  جلسات برگزار شده کمیسیون تــوسعه و عمــران

 800-  80 به کمیسیون زکل لوایح ارسالی شورای اسالمی شهر تهراندرصد ارجاع ا

 091 17 00 های ارائه شده در شورای اسالمی شهر تهران مربوط به کمیسیون درصد از کل طرح

 

 19 - 19ی محیط زیست در سال آمار فعالیت های کمیته
 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 08 00 99 (جلسه)یستی محیط زدر کمیتهجلسات برگزار شده 

 01 800 36 (جلسه)ی محیط زیستهای در کارگروه های کمیتهجلسات برگزار شده 

 83- 89 87 (مورد)بازدید های انجام شده 

 19 - 19سال آمار فعالیت کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی و زیست شهری در 

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

 99- 00 98 (شهرداری)رش عملکردو تصویب دستورالعمل ها،کدپروژه ها و تبصره ها بررسی و نظارت بر برنامه ؛بودجه،گزا

 03 3 6 بررسی و تصویب لوایح

 0 9 9 بررسی و تصویب طرح ها

 800 0 8 طرح های کمیسیون فرهنگی مصوب شورای اسالمی شهر تهران

 810 80 9 نشست های سراسری کمیسیون های فرهنگی کالن شهر ها و مراکز استان ها

 09 99 00 هاهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای مراکز استانی رسمی مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونجلسه

 99 989 090 مجموع جلسات ستاد ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد

 81- 60 19 مجموع جلسات کمیسیون فرهنگی

 00- 80 00 موضوعات دیگر

 19 - 19ادی ، برنامه و بودجه و امورحقوقی در سال آمار فعالیت های کمیسیون اقتص

 درصد تغییر 19سال 19سال شرح

   991 کل جلسات کمیسیون

   006 جلسات اصلی کمیسیون

   898 جلسات تکمیلی

   10 به کمیسیون درصد ارجاع ازکل لوایح ارسالی شورای اسالمی شهر تهران

   91 می شهر تهران مربوط به کمیسیونهای ارائه شده در شورای اسال درصد از کل طرح

   00 بررسی الیحه در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی

   80 بررسی الیحه در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی
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 19 - 19آمار جلسات کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امورحقوقی در سال 

 درصد تغییر 19سال 19سال عنوان جلسات

   97 تحقیق و تفحص نوسازی

   00 نظارت بر بودجه

   87 انتخاب ذیحساب

   00 های شهرداری تهران های اصالحی برخی سازمان بررسی تعرفه

   81 ی سال جاری شهرداری تهرانی بودجهبررسی متمم و اصالحیه

   09 ی سال آینده و بررسی بودجههای بودجه تعیین سیاست

   80 های فاضالب، برق و آب ی عملیاتی شرکتاصالح برنامه

   80 بررسی اعتراضات فرمانداری

   87 بررسی گزارش

   09 ی سال جاریهای بودجه بررسی تبصره

   1 بررسی تفریغ بودجه

   6 ها در راستای گزارش نظارتیرسیدگی به عملکرد شهرداران مناطق و معاونت

   3 ی شرکت شهربانمه و بودجهبررسی اساسنا

   9 ی سازمان فنی و  عمرانبررسی بودجه

   6 بررسی تسهیالت تشویقی اسناد نکول شده و تقسیط مطالبات شهرداری

   3 ی عملیاتی شهرداریبررسی نظام تدوین برنامه

   1 ی کارکنان شهرداریبررسی موضوع صندوق ذخیره

   08 سیونبررسی لوایح ارجاع شده به کمی

   91 متفرقه

   991 جمع کل
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 19-19های ستاد شورایاری در سال های آمار فعالیت

 19توضیحات سال  درصد تغییر 19سال 19سال محورهای فعالیت

 90/0/38الی  00/8از  0 960 960 (محله)انتخابات هیات رییسه محالت

 90/9/38الی  80/9از  0 00 00 (منطقه)انتخابات هیات رییسه مناطق

 00 – 83 – 9 – 8مناطق  99 0 9 (مورد)جلسات ریاست و اعضا شورای شهر

 90 09 90 (مورد)جلسات با سازمان ها و نهادها
 -نیروی انتظامی -برق –آبفا 

 شهرداری -سازمان زیباسازی

 89- 6 1 (جلسه)نشست های هیات رییسه مناطق
با حضور ریاست و اعضای شورای 

 شهر

 09- 0 6 (نشست)و پژوهشی نشست های علمی
با حضور اساتید و اعضاء هیئت 

 علمی دانشگاه

 80 96 99 (گزارش)گزارشات شورایاران در صحن شورا
بصورت محله ای توسط دبیر 

 شورایاری محله

 70- 9 89 (عنوان)حمایت از پایان نامه های دانشجویی
کارشناسی  –در مقاطع کارشناسی 

 ارشد و دکترا

 90- 8 0 (مورد)ن شورایارمراسمات بانوا
در سالروز وفات حضرت خدیجه 

 (س)

 09الی  09از شماره  809 81 1 (شماره)انتشار نشریه شورایاران

 00- 0 9 (جلد)چاپ کتاب
در حوزه شورایاری ها و پایان نامه 

 های دانشجویی

 کالسهای آموزش زیباسازی 070 81 9 (مورد)آموزش و توانمندسازی

 0- 9766 9600 (نفر)حمایتیخدمات رفاهی و 

بن کتاب، شهروند، تقویم قرآنی و 

نفر فوت،  79)تنخواه محله ها 

 (سلب، یا ساتعفا داده اند

 از محله ها و مناطق 09- 90 00 (مورد)نظارت و بازدید میدانی

 96- 61 810 (پرونده)کمیته انضباطی
اوج پرونده های انضباطی مربوط به 

 می باشد 8930سال 

 017صادره  – 8799وارده  0- 0896 0818 (مورد)ات اداریمکاتب

 81 09 91 (جلسه)جلسات هم اندیشی

جلسه ایده  80برای اولین بار 

پردازی در زمینه زیباسازی شهری 

 نیز برگزار شد

 در مناسبتهای مذهبی و ملی 99 00 89 (مورد)فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

 90- 0 0 (مورد)اتفاهم نامه ها همکاری با سازمانه
شرکت آبفا استان تهران و برق 

 منطقه ای تهران

 91- 9 1 های علمی و پژوهشی شورایاراننشست
با حضور هیئت رئیسه محله ها و 

 مناطق
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 19فهرست مصوبات  شورای اسالمی شهر تهران درسال
شناسه 

 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه تاریخ مصوبه فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

 996 8938/80/06 870 - 8609 - 06073 8938/80/01 مشتمل بر ماده واحده« مجوز خرید ساختمان روزنامه رسمی »  70990

 998 8938/80/7 870 - 8608 - 06079 8938/80/01 پناه در شهر دوستدار سالمند پیشنهاد و معرفی آقای جمشید رحمانی 70999

70990 

گی اخذ مطالبات شهرداری تهران ـ اصالحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگون» 

العاده  فوق تصویبی در چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ

ابالغی ـ  09/8/38منعقده به تاریخ ( دوره سوم)شورای اسالمی شهر تهران 

 مشتمل بر ماده واحده«  86/0/38به تاریخ  0991/8799/870به شماره 

8938/80/01 06076 - 8600 - 870 8938/80/06 996 

70990 

شبکه و )مجوز مشارکت در تأمین و اجرای تأسیسات آب شرب و خام » 

در محدوده ( خانه شبکه و تصفیه)و اجرای تأسیسات فاضالب ( مخازن

مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن « شهرداری تهران  00منطقه 

 ـ به انضمام گزارش توجیهی مربوط

8938/80/06 06061 - 8600 - 870 8938/80/00 997 

70998 

العاده سومین دوره شورای اسالمی شهر  تعیین زمان جلسات عادی و فوق» 

ی ذیل  مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره«  8930تهران در نیمه اول سال 

 آن

8938/80/06 06063 - 8693 - 870 8938/80/00 997 

70907 

مشتمل ) «  8930ران در سال تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر ته» 

بر پانزده ماده و هشت تبصره و جداول، مربوط ممهور به مهر شورای 

 (اسالمی شهر تهران 

8938/80/07 07398 - 8691 - 870 8938/80/00 999 

70901 

مشتمل بر ماده واحده و شش «  8930تعیین قیمت بلیت مترو در سال » 

به مهر شورای اسالمی شهر  تبصره ذیل آن و جداول مربوط ممهور( 7)

 تهران

8938/80/07 07308 - 8696 - 870 8938/80/00 999 

70903 

بوسرانی شهر تهران در سال  تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی» 

تبصره ذیل آن و جداول مربوط ( 80)مشتمل بر ماده واحده و ده «  8930

 ممهور به مهر شورای اسالمی شهر تهران

8938/80/07 07300 - 8697 - 870 8938/80/00 999 

70909 

ابالغی به  شورای اسالمی شهر تهران ـ 8938اصالحیه مصوبه بودجه سال » 

مشتمل بر ماده واحده و « 3/88/30به تاریخ  89960/8790/870شماره 

 تبصره ذیل آن و جداول مربوط، ممهور به مهر شورای اسالمی شهر تهران

8938/80/09 07100 - 8699 - 870 8938/80/89 999 

70987 

( منقول)مجوز اهدای وسایل و اثاثیه اسقاط و مستهلک مازاد بر احتیاج » 

شهرداری تهران به زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و خودسرپرست 

 مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن«نیازمند و موسسات خیریه مرتبط 

8938/80/08 07991 - 8690 - 870 8938/80/89 999 

70989 
ضوابط و مقررات  80-6مسکوت ماندن یک ماهه بررسی طرح حذف بند » 

 مشتمل بر ماده واحده« طرح تفصیلی شهر تهران 
8938/80/00 07013 - 8699 - 870 8938/80/89 999 

70900 
مسکوت ماندن بررسی الیحه منشور حقوق و تکالیف شهروندی به مدت » 

 ده واحدهمشتمل بر ما« ماه(9)سه 
8938/80/89 09317 - 8690 - 870 8938/80/1 990 

 990 8938/80/8 870 - 8603 - 09367 8938/80/89 مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره« طرح حمایت از بنیاد خانواده »  70909

70770 

به  3870/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

ساماندهی طراحی » به متن مصوبه  ی تهرانفرماندار 09/88/38تاریخ 

نماسازی ابنیه در شهر  های شهرداری تهران و اصالح مساجد و ساختمان

علنی ـ  ـ تصویبی در پانصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی ـ« تهران 

 ـ 9/88/38منعقده به تاریخ ( دوره سوم)عادی شورای اسالمی شهر تهران 

مشتمل بر ماده  " 87/88/38به تاریخ  09708/8681/870ابالغی به شماره 

 واحده

8938/80/89 07091 - 8698 - 870 8938/80/1 990 

70983 

به  7990/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

فرمانداری تهران به متن  08/88/38تاریخ  به 3087/8/38و  7/3/38تاریخ 

های اجرایی محیط  گیری شاخص زهاندا الزام شهرداری تهران به» مصوبه 

العاده  ـ علنی ـ فوق ـ تصویبی در پانصد و چهارمین رسمی« زیست شهری 

ـ ابالغی  80/1/38 منعقده به تاریخ( دوره سوم )شورای اسالمی شهر تهران 

 ماده واحده مشتمل بر " 86/1/38به تاریخ  87618/8608/870به شماره 

8938/80/89 09369 - 8690 - 870 8938/80/1 990 
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شناسه 

 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه تاریخ مصوبه فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

70999 
های شورایاری  پناه نماینده انجمن پیشنهاد و معرفی آقای جمشید رحمانی

 در شهر دوستدار سالمند
8938/80/3 09997 - 8606 - 870 8938/80/7 998 

70990 

روها  حوه رفع سد معابر عمومی و اشغال پیادهاصالحیه مصوبه چگونگی و ن» 

ها و سایر اماکن عمومی در شهر تهران  و جلوگیری استفاده غیر مجاز از آن

مشتمل بر  01/80/30به تاریخ  86030/8706/870ابالغی به شماره ـ « 

 ماده واحده

8938/80/3 09999 - 8607 - 870 8938/80/8 990 

70016 
مشتمل بر ماده واحده و « شهرداری تهران  8911تفریغ بودجه سال » 

 گزارش پیوست
8938/88/00 00890 - 8609 - 870 8938/88/89 907 

70779 
مشتمل بر شش ماده و « طرح تدقیق مرز حریم یکپارچه شهر تهران » 

 های مربوط ممهور به مهر شورای اسالمی شهر تهران نقشه
8938/88/00 00008 - 8600 - 870 8938/01/3 909 

70097 

مشتمل بر ماده «  8930بودجه شورای اسالمی شهر تهران در سال » 

واحده و سه تبصره ذیل آن و جداول اعتباری مربوطه ممهور به مهر شورای 

 اسالمی شهر تهران

8938/88/81 09161 - 8600 - 870 8938/88/1 909 

70096 

ت حذف فوریت طرح الزام شهرداری تهران جه مسکوت ماندن بررسی یک» 

مشتمل بر « های بافت ناپایدار از طرح تفصیلی مصوب شهر تهران  نقشه

 ماده واحده

8938/88/81 09108 - 8683 - 870 8938/88/1 909 

70906 

مشتمل «های ساختمانی شهر تهران  ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری» 

شهر های مربوط به آن ممهور به مهر شورای اسالمی  بر پنج ماده و پیوست

 تهران

8938/88/86 09760 - 8687 - 870 8938/80/80 983 

70090 
های شهرداری تهران و اصالح  ساماندهی طراحی مساجد و ساختمان» 

 مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره ذیل آن« نماسازی ابنیه در شهر تهران 
8938/88/87 09708 - 8681 - 870 8938/88/9 900 

70099 

ونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ـ اصالحیه مصوبه چگ» 

العاده شورای  تصویبی در یکصد و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

ـ ابالغی به  00/0/11منعقده به تاریخ ( دوره سوم)اسالمی شهر تهران 

 مشتمل بر ماده واحده«  0/9/11به تاریخ  9816/8070/870شماره 

8938/88/87 09789 - 8608 - 870 8938/88/1 909 

70008 
هیأت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر  تأیید عضو اصلی "

 واحده مشتمل بر ماده " تهران
8938/88/80 09967 - 8689 - 870 8938/80/86 900 

70003 
مشتمل « ها  پیشنهاد تشکیل شورای محالت شهر به شورای عالی استان» 

 بر ماده واحده
8938/88/88 09069 - 8689 - 870 8938/88/8 909 

70090 
پیشنهاد به دولت به منظور تأمین سهم اعتباری توسعه متروی تهران در » 

 مشتمل بر ماده واحده« کل کشور  8930بودجه سال 
8938/88/88 09060 - 8680 - 870 8938/88/8 909 

70001 

ن قراردادی واجد مجوز جابجایی اعتبار پرداخت حقوق و مزایای کارکنا» 

مشتمل بر ماده « 8938شرایط تغییر وضعیت به ثابت آزمایشی در سال 

 ی ذیل آن واحده و چهار تبصره

8938/88/3 09070 - 8686 - 870 8938/88/8 909 

70089 
مجوز تشکیل کارگروه ویژه جهت تهیه و ارائه طرح تنقیح و ساماندهی » 

 مشتمل بر ماده واحده« ن مصوبات تبلیغات محیطی در کالن شهر تهرا
8938/88/0 00908 - 8680 - 870 8938/80/07 900 

70931 
مشتمل « ها در شهر تهران  مجوز محاسبه و اخذ عوارض ایمنی ساختمان» 

 بر ماده واحده و سه تبصره ذیل آن
8938/80/90 00089 - 8688 - 870 8938/80/00 908 

70933 
« شهرداری تهران  8938ودجه سال اصالحیه تبصره سی و هفتم مصوبه ب» 

 مشتمل بر ماده واحده
8938/80/06 08101 - 8603 - 870 8938/80/00 908 

70009 
پیشنهاد جناب آقای احمد زمانی و محمد باقری به عنوان نماینده در 

 ساماندهی صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران
8938/80/07 08680 - 8601 - 870 8938/80/86 900 

70011 
تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در شهر تهران در سال  »

 ذیل آن  مشتمل بر ماده واحده و تبصره« 8930
8938/80/83 08000 - 8606 - 870 8938/80/86 900 
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شناسه 

 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه تاریخ مصوبه فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

70906 
مشتمل بر ماده واحده و « اری تهران شهرد 8938متمم بودجه سال » 

 ذیل آن  شش تبصره
8938/03/06 83960 - 8607 - 870 8938/03/08 989 

 906 8938/01/09 870 - 8609 - 86167 8938/01/90 مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره« شهر دوستدار سالمند »  70989

70908 

ان کاال و چگونگی حمایت از تولید کنندگ» متـــــن مصــــوبه 

دهندگان خدمات داخلی برای استفاده از ابزارهای تبلیغات محیطی  ارائه

 تبصره( 0)ماده و دو ( 7)مشتمل بر شش « شهر تهران 

8938/01/06 86079 - 8600 - 870 8938/06/0 030 

70900 

به  9619/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

ممنوعیت احداث ابنیه در » متن مصوبه  ی تهران بهفرماندار 1/1/38تاریخ 

تصویبی در چهارصد و نود و  ـ« ها و فضای سبز شهر تهران  عرصه بوستان

شهر تهران  العاده شورای اسالمی چهارمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

ـ ابالغی به شماره  3/6/38منعقده به تاریخ ( دوره سوم)

 شتمل بر ماده واحدهم " 81/6/38به تاریخ  80930/8739/870

8938/01/00 87109 - 8609 - 870 8938/01/87 909 

70909 

« اصالحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر » 

تصویبی در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ عادی شورای ـ 

 ابالغی به شمارهـ  3/6/16به تاریخ ( دوره سوم)اسالمی شهر تهران 

مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل  08/6/16به تاریخ  80008/8899/870

 آن

8938/01/00 87100 - 8600 - 870 8938/01/80 900 

70980 
های اجرایی محیط زیست  گیری شاخص الزام شهرداری تهران به اندازه» 

 مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن و جداول پیوست مربوط« شهری 
8938/01/86 87618 - 8608 - 870 8938/01/80 900 

70909 
قانون برنامه پنجم توسعه ( 93)ماده سی و نهم ( د)پیشنهاد اصالح بند 

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر ماده واحده
8938/01/80 87998 - 8731 - 870 8938/01/0 908 

70907 
ص تعیین نماینده جهت پیشنهاد و معرفی آقای حسن متصدی خصو

 های رادیویی عضویت در کارگروه صدور مجوز نصب دکل و آنتن و ایستگاه
8938/01/80 87906 - 8733 - 870 8938/01/6 900 

70906 

العاده سومین دوره شورای اسالمی شهر  تعیین زمان جلسات عادی و فوق» 

ی ذیل  صرهمشتمل بر ماده واحده و دو تب«  8938تهران در نیمه دوم سال 

 آن

8938/01/88 87003 - 8736 - 870 8938/06/0 030 

70901 
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه الیحه اصالحیه مصوبه مجوز تقسیط » 

 مشتمل بر ماده واحده« و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران 
8938/01/7 89190 - 8737 - 870 8938/06/0 908 

70980 

به  9087/8/38سالمی شهر تهران به اعتراض شماره ا جوابیه شورای "

مجوز کمک به » به متن مصوبه  فرمانداری تهران 89/6/38تاریخ 

تصویبی در  ـ« زدگان آذربایجان شرقی توسط شهرداری تهران  زلزله

العاده شورای اسالمی  چهارصد ونود و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

تاریخ بیست و هشتم شهریورماه سال منعقده به ( دوره سوم)تهران  شهر

مشتمل  " 7/6/38به تاریخ  89039/8713/870شماره  ـ ابالغی به 8938

 بر ماده واحده

8938/01/7 89610 - 8739 - 870 8938/06/09 033 

70989 

ها و دولت  پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی، شورای عالی استان» 

قانون ( 90)پنجاه و چهارم  جمهوری اسالمی ایران در خصوص اصالح ماده

مشتمل بر «  06/88/8910تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 ماده واحده

8938/06/06 89810 - 8730 - 870 8938/06/3 030 

70900 
ها و فضاهای سبز شهر تهران و  ممنوعیت احداث ابنیه در عرصه بوستان» 

 ل آنی ذی مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره« حریم آن 
8938/06/81 80930 - 8739 - 870 8938/06/3 030 

70988 

پیشنهاد به دولت جهت حسن اجرای قوانین مرتبط با تأمین اعتبارات » 

ی ذیل آن  مشتمل بر ماده واحده و تبصره« مالی سهم مدیریت شهر تهران 

 وجدول مربوط

8938/06/88 89176 - 8730 - 870 8938/06/0 030 

70980 
زدگان استان آذربایجان شرقی توسط شهرداری  ک به زلزلهمجوز کم» 

 ی ذیل آن مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره« تهران 
8938/06/7 89039 - 8713 - 870 8938/07/01 038 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       99

 

 
شناسه 

 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه تاریخ مصوبه فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

70009 
ارائه خدمات شهری به شهروندان  الزام شهرداری تهران به استمرار و» 

 مشتمل بر ماده واحده« ساکن ری
8938/06/0 89093 - 8711 - 870 8938/07/01 038 

70007 
 "87و  0،3های مناطق  مقام ذیحساب اول در شهرداری قائم تأیید سه نفر "

 مشتمل بر ماده واحده
8938/06/8 89003 - 8716 - 870 8938/07/07 030 

70006 
مقام ذیحساب دوم در واحدهای تابعه شهرداری  قائم هشت نفرتأیید  "

 مشتمل بر ماده واحده "تهران
8938/06/8 89007 - 8717 - 870 8938/07/07 030 

70083 

در شهر ( سرویس مدارس)تعیین نرخ کرایه حمل و نقل دانش آموزان » 

مشتمل بر ماده واحده و پانزده  8938-8930تهران در سال تحصیلی 

ی ذیل آن و جداول مربوط ممهور به مهر شورای اسالمی شهر  هتبصر

 مشتمل بر ماده واحده« تهران

8938/07/01 80710 - 8710 - 870 8938/07/08 013 

70008 

الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه مساعدت و همکاری » متن مصوبه 

« قی شهرداری تهران در بازسازی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شر

 مشتمل بر ماده واحده

8938/07/01 80710 - 8719 - 870 8938/07/07 030 

70000 

به  9993/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

تعیین حق توقف » به متن مصوبه  فرمانداری تهران 80/9/38تاریخ 

و  چهارصد و هفتاد ـ تصویبی در« های عمومی در شهر تهران  پارکینگ

 دوره)العاده شورای اسالمی شهر تهران  ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

به  1609/8769/870ـ ابالغی به شماره  09/0/38منعقده به تاریخ ( سوم

 مشتمل بر ماده واحده " 9/9/38تاریخ 

8938/07/06 80790 - 8719 - 870 8938/07/80 017 

70001 

وم قانون توزیع عادالنه آب بند به ماده سی و س پیشنهاد الحاق یک "

برداشت آب خام از منابع زیرزمینی  در خصوص مجوز 87/80/8978مصوب 

 واحده مشتمل بر ماده " و سطحی توسط شهرداری

8938/07/07 80907 - 8718 - 870 8938/07/80 017 

70001 
مقام ذیحساب در شهرداری منطقه دوازده و شهرداری  تائید دو نفر قائم» 

 مشتمل بر ماده واحده« رده تهران منطقه چها
8938/07/07 80987 - 8710 - 870 8938/07/80 017 

70003 

متن ماده بیست و سوم مصوبه آئین نامه داخلی شورای  تنفیذ و تایید "

دوره )جلسه شورای اسالمی شهر تهران  اسالمی شهر تهران مصوب اولین

ه ماده بیست و سوم اصالحی و لغو مصوبه 3/0/61منعقده به تاریخ ( اول

و هفتاد و  آئین نامه داخلی شورای اسالمی شهر تهران تصویبی در یکصد

العاده شورای اسالمی شهر تهران منعقده  رسمی، علنی، فوق  سومین جلسه

 " 80/9/10به تاریخ  9018/878ابالغی به شماره  80/9/10تاریخ  به

 واحده مشتمل بر ماده

8938/07/07 80980 - 8710 - 870 8938/07/80 017 

70777 

دکتر محمود  -0دکتر غالمعلی افروز  -8: پیشنهاد و معرفی جناب آقایان

گلزاری به عنوان کارشناس استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت 

 های اجتماعی شهر تهران شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب

8938/07/80 88096 - 8763 - 870 8938/09/1 010 

70081 

سازمان نوسازی شهر تهران،سازمان حمل و نقل و 8938 بودجه سال "

مشتمل بر چهار  " شهربان و حریم بان ترافیک شهرداری تهران و شرکت

 مهر شورای اسالمی شهر تهران ماده و ده تبصره و جداول پیوست ممهور به

8938/09/00 80979 - 8761 - 870 8938/00/09 068 

70086 
قای علیرضا جاوید جهت عضویت در مجمع شرکت پیشنهاد و معرفی آ

 آباد نوسازی عباس
8938/09/80 3913 - 8766 - 870 8938/09/8 061 

70003 

ها جهت  پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی و دولت و شورای عالی استان

توسعه، بهبود و ساماندهی وضعیت ناوگان حمل و نقل همگانی و کاهش 

 آلودگی هوا

8938/09/80 3911 - 8767 - 870 8938/09/00 066 

 067 8938/09/08 870 - 8769 - 1609 8938/09/9 های عمومی در شهر تهران تعیین حق توقف پارکینگ 70080

 067 8938/00/09 870 - 8760 - 1010 8938/00/98 8938تعطیالت شورای اسالمی شهر تهران در نیمه اول سال  70088
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 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه یخ مصوبهتار فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

70080 

به  0969/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

تعیین قیمت بلیت مترو در » متن مصوبه  فرمانداری تهران به 6/0/38تاریخ 

چهارمین جلسه رسمی ـ  ـ تصویبی در چهارصد و شصت و«  8938سال 

تاریخ  منعقده به( دوره سوم)سالمی شهر تهران علنی ـ عادی شورای ا

 " 00/9/38به تاریخ  9979/8779/870ـ ابالغی به شماره  0/9/38

8938/00/00 6600 - 8769 - 870 8938/00/00 069 

70080 

به تاریخ  0070/8/38جوابیه شورای اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره 

عیین نرخ کرایه خطوط ت» فرمانداری تهران به متن مصوبه  0/0/38

ـ تصویبی در «  8938بوسرانی شهر تهران در سال  اتوبوسرانی و مینی

العاده شورای  چهارصد و شصت و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

 اسالمی شهر

8938/00/00 6609 - 8760 - 870 8938/00/00 069 

70001 

به  0969/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

تعیین قیمت بلیت مترو در » متن مصوبه  فرمانداری تهران به 6/0/38تاریخ 

  «8938سال 

8938/00/00 6609 - 8760 - 870 8938/00/00 069 

70089 

به تاریخ  0000/8/38جوابیه شورای اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره 

انواع تاکسی تعیین نرخ کرایه » فرمانداری تهران به متن مصوبه  01/9/38

تصویبی در چهارصد و شصت و یکمین « در شهر تهران  8938در سال 

 ( دوره سوم) جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسالمی شهر تهران 

8938/00/00 6710 - 8773 - 870 8938/00/88 060 

70089 
جهت تعیین حد ( شورای عالی حفاظت محیط زیست)پیشنهاد به دولت 

 گیری در مراکز مجاز معاینه ی صوتی وسایل نقلیه جهت اندازهمجاز آلودگ
8938/00/00 6719 - 8768 - 870 8938/00/89 069 

70000 
تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 

8938 
8938/00/80 

7377 - 8778-8 - 

870 
8938/00/00 078 

70087 
انجمن ) های معتمدین محالت  جرایی انجمنهای ا توزیع اعتبارات برنامه

 در سال( های شورایاری
8938/00/80 7398 - 8771 - 870 8938/09/01 073 

70086 
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه الیحه مقررات و ضوابط اجرایی 

 گودبرداری های ساختمانی در شهر تهران
8938/00/88 7100 - 8776 - 870 8938/00/0 060 

70081 
تأیید نه نفر از شهرداران مناطق شهرداری تهران به عنوان قائم مقام 

 های مناطق مربوط ذیحساب یک در شهرداری 
8938/00/6 7903 - 8777 - 870 8938/09/01 073 

70083 

مسکوت ماندن بررسی الیحه اصالحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و 

های ویژه پزشکی، چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماند

 صنعتی و کشاورزی در شهر تهران

8938/09/01 9679 - 8779 - 870 8938/09/87 077 

70000 
مسکوت ماندن بررسی الیحه اصالحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای 

 خدمات مدیریت پسماند
8938/09/01 9630 - 8770 - 870 8938/09/87 077 

70099 

به  89318/8/0309هران به اعتراض شماره جوابیه شورای اسالمی شهر ت»

های بودجه سال  سیاست»فرمانداری تهران به متن مصوبه  00/80/30تاریخ 

تصویبی در چهارصد و سی و یکمین جلسه  -« شهرداری تهران  8938

منعقده ( دوره سوم)العاده شورای اسالمی شهر تهران  فوق –علنی  –رسمی 

به تاریخ  80718/8786/870شماره ابالغی به  – 88/80/30به تاریخ 

 (مشتمل بر ماده واحده) " 89/80/30

8938/09/00 9991 - 8770 - 870 8938/08/00 098 

 070 8938/09/0 870 - 8779 - 9979 8938/09/08 8938تعیین قیمت بلیت مترو در سال  70008

70009 
سال  تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در

8938 " 
8938/09/86 0391 - 8778 - 870 8938/00/00 078 

 078 8938/00/00 870 - 8770 - 0707 8938/09/80 درشهر تهران 8938تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در سال  70000

 070 8938/00/83 870 - 8793 - 0030 8938/09/6 8938های وابسته به شهرداری تهران در سال  ها و شرکت بودجه سازمان 70009
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شناسه 

 سند
 تاریخ جلسه شماره مصوبه تاریخ مصوبه فهرست مصوبات

شماره 

 جلسه

70003 

الزحمه نمایندگان  تعیین میزان و چگونگی پرداخت حق اصالحیه مصوبه "

های موضوعه تصویبی در یکصد و  کمیسیون شورای اسالمی شهر تهران در

شورای اسالمی شهر تهران  عادهال نود و نهمین جلسه رسمی، علنی، فوق

ابالغی به شماره  – 00/9/11منعقده به تاریخ ( دوره سوم)

 مشتمل بر ماده واحده " 8/0/11به تاریخ  0189/8069/870

8938/09/6 0070 - 8791 - 870 8938/00/98 079 

70006 
چگونگی تعیین حسابرس رسمی جهت رسیدگی به عملکرد مالی شورای 

 های تابعه آن ها و سازمان ، شهرداری تهران و شرکتاسالمی شهر تهران
8938/09/6 0093 - 8796 - 870 8938/00/98 079 

70007 
گاه مسگرآباد، خاورشهر، قیامدشت در حریم  سکونت طرح کالبدی"

 شهرداری منطقه پانزده
8938/00/98 9701 - 8796 - 870 8930/80/08 003 

70001 
های مناطق  قام ذیحساب یکم در شهرداریم پیشنهاد و معرفی سه نفر قائم

 00و  88، 3
8938/00/06 9000 - 8797 - 870 8938/08/06 099 

70090 
پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی و دولت در خصوص حفاظت مضاعف از 

 منابع آب کشور و تهران
8938/00/09 0396 - 8790 - 870 8938/00/9 097 

70098 
ی و دولت در خصوص حفاظت مضاعف از پیشنهاد به مجلس شورای اسالم

 منابع آب کشور و تهران
8938/00/00 0301 - 8799 - 870 8938/08/06 099 

 099 8938/08/06 870 - 8799 - 0991 8938/00/86 مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران 70003

70090 
می شهر دار و سخنگوی شورای اسال رئیسه و خزانه تعیین اعضای هیئت

 تهران
8938/00/89 0067 - 8790 - 870 8938/00/80 096 

70099 

به تاریخ  070/8/38اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره  جوابیه شورای "

چگونگی و نحوه رفع سد معابر » متن مصوبه  فرمانداری تهران به 00/8/38

ا و سایر استفاده غیرمجاز از آنه عمومی و اشغال پیاده روها و جلوگیری از

پنجاهمین جلسه  تصویبی در چهارصد و -« اماکن عمومی در شهر تهران

منعقده  (دوره سوم)العاده شورای اسالمی شهر تهران  فوق –علنی  –رسمی 

به تاریخ  86030/8706/870ابالغی به شماره  – 09/80/30به تاریخ 

 (مشتمل بر ماده واحده) " 01/80/30

8938/00/3 8700 - 8798 - 870 8938/08/03 090 

70090 

های   ها و ایستگاه  ها، آنتن  ساماندهی دکل "متـــــن نهایی و منقح مصوبه 

با رعایت و لحاظ متن مصوبه جوابیه (  "ارتباط رادیویی در شهر تهران 

به تاریخ  7671/8/0309شورای اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره 

به تاریخ  6903/8939/870اره فرمانداری تهران ابالغی به شم 90/9/30

 ـ مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره 83/7/30

8938/00/0 8038 - 8790 - 870 8930/09/86 918 

70099 

به  89999/8/0309جوابیه شورای اسالمی شهر تهران به اعتراض شماره 

طرح تفصیلی یکپارچه » فرمانداری تهران به متن مصوبه  6/80/30تاریخ 

العاده  عادی و فوق –علنی  –تصویبی در جلسات رسمی  –« شهر تهران 

ابالغی به شماره  –( دوره سوم)شورای اسالمی شهر تهران 

80990/8787/870 

8938/00/9 8910 - 8703 - 870 8938/08/08 090 
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 تهران یشهردار کلحراست 
 

 88-15آمار فعالیت های حراست کل شهرداری تهران در سال های 

 فعاليت ها شرح
 88سال 

 (تعداد)

 88سال

 (تعداد)

 89سال

 (تعداد)

 89سال

 (تعداد)
 درصد تغيير

 05- 702 089 099 989 تهيه بولتن خبري

 75 029 300 393 093 ارائه طرحها و دستورالعملهاي حفاظتي

 87 295 088 007 090 قدامات پيشگيرانه از وقوع تخلفاتا

 9700 39 0 89 903 تهيه شناسه امنيتي

 08 909 83 80 25 پيشگيري از وقوع تجمعات

 00 838 038 789 087 تشکيل جلسه آگاه سازي کارکنان

 95 300 020 090 788 ارائه راهکار رعايت صرفه و صالح شهرداري

 590 793 78 30 52 وب و مخل نظمشناسايي عناصر نا مطل

 5 778 790 037 089 مشاور حقوقي

 97- 789 009 733 077 همکاري با مراکز انتظامي در برخورد با مجرمين

 2 9538 9002 9309 9095 تشکيل پرونده پرسنلي

 05- 97 72 00 20 ايجاد صندوق خبري

 09 9038 880 9939 9950 نظارت بر عملکرد افراد اخراجي

 99- 0083 5998 3323 0828 بازديد از مراکز تابعه

 98- 727 000 002 980 عدم رعايت شئونات اداري و اخالقي

 088 9708 708 937 900 رسيدگي به موارد سرقت

 970 388 773 753 983 رسيدگي به موارد اعتياد

 39 93 99 99 73 خلفات کار چاق کنيترسيدگي به 

 779 902 38 08 80 بدوي و کميسيون فنيمعرفي افراد خاطي به هيت 

 0- 9993 9900 505 099 مشاوره و جلسات با مديران و معاونين شهردار

 90- 90 90 77 77 اقدامات مربوط به تاسيس دفتر حراست

 08 00 08 98 29 شناسايي افراد متعهد و مبتکر

 23- 72 990 538 003 خلفات جعلترسيدگي به 

 999-  8 308 90 تالسرسيدگي به تخلفات اخ

 32 795 932 092 909 شناسايي نقاط حادثه آفرين

 89- 98 779 20 039 ارتباط با مجامع قضايي

 2 850 890 9977 388 حضور در جلسات شوراي معاونين

 20 878 320 7378 095 حفاظت فيزيکي

 0 530 593 9908 378 شرکت در کميسيون معامالت
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 فعاليت ها شرح
 88سال 

 (تعداد)

 88سال

 (تعداد)

 89سال

 (تعداد)

 89سال

 (تعداد)
 درصد تغيير

 00- 28 977 20 27 رسيدگي به موضوعات تجمعات و اعتراضات

 07 7985 9338 9977 299 رسيدگي به شکايت کارکنان

 2- 7798 7023 7378 893 رسيدگي به شکايت شهروندان

 0 9992 9928 9908 288 رسيدگي به امور قرار دادهاي پيمانکاري

 79- 73 09 23 973 رسيدگي به پرونده ارتشاء

 90- 709 789 785 988 رسيدگي به پرونده تخلفات ساختماني و شهرسازي

 87- 35 709 09 52 رسيدگي به تهديدات پرسنل

 89 7820 9088 9799 899 مصاحبه

 770 3892 9389 802 379 تحقيق و گزينش

 97- 80 82 20 05 رسيدگي به تخلفات مالي

 08- 99 75 59 959 تنظيم شکواييه

 908 0799 9032 0228 8087 صدور کارت شناسايي

 8 3879 3073 0887 2297 آگهي خبر

 98- 989 700 989 320 کشف جرائم

 00- 7 0 99 00 شناسايي اقدامات گروهي عليه حاکميت نظام

 27 750 903 932 703 نظارت بر رعايت اصول امنيتي سيستم ارتباطي

 70 9909 833 259 238 نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها

 30 352 079 709 005 شناسايي نقاط آسيب پذير و ارائه راهکار

 53- 089 9938 9387 892 تعداد پرونده هاي مفتوح در مجامع قضايي

 78 795 959 53 02 تعداد پرونده هاي مفتوح در هيت بدوي

 0099 03 9 93 90 ات تحت رسيدگيبرنامه مکانيزاسيون موضوع

 08 39825 70580 75335 00707 تعداد پرسنل صف و ستاد

 97- 099 058 099 059 تعداد پرسنل منفک شده از سيستم

 7- 058 087 9202 838 تعداد پرسنل افزايش يافته به سيستم

 72- 782 398 280 995 اقدامات رفاهي پرسنل

 2- 79098 77895 78303 78083 ثبت نامه هاي وارده

 78 98802 93587 79892 72083 ثبت نامه هاي صادره

 00 3093 7893 7299 9833 تعدادپرسنل تاييد صالحيت شده

 88- 0 72 58 00 تعدادپرسنل رد صالحيت شده
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 اداره کل روابط عمومي  و بین الملل 

 

 88-15ان در سال های شهرداری تهر روابط عمومي  و بین المللاداره کل آمار فعالیت های 

 درصدتغییر 15سال 19سال 81سال دبیرخانه کمیسیون نامگذاری

ابالغ مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران به مناطق و سازمان هاي مرتبط در خصوص نامگذاري و 

 (مورد)تغيير نام معابر
885 920 905 -99 

 98- 33 03 72 (مورد)م معابر و اماکن عموميبازديد از معابر جهت تنظيم گزارش در خصوص نامگذاري و تغيير نا

 29 92 99 8 (مورد)برگزاري جلسات کميسيون نامگذاري معابر و اماکن عمومي شهر تهران

 5 799 988 939 (فقره) پرونده هاي تصويب شده توسط کميسيون 

 90 578 008 593 (مورد)پيگيري و رسيدگي به پرونده هاي ارسالي به دبيرخانه کميسيون

 02 087 028 700 (مورد)تهيه و تنظيم صورت جلسات ، گزارشات و مکاتبات مربوطه

 77- 93 98 98 (مورد)حضور در جلسات شوراي اسالمي شهر تهران

 77 909 970 990 رسيدگي به درخواست هاي حضوري شهروندان

 درصدتغییر 15سال 19سال  81سال  معاونت ارتباطات

 77 7237 7707 7935 (عنوان)شهر نوشت   اخبار توليد شده توسط سايت

 90- 7877 0339 857 (مورد)ارسالي به مناطق -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 75- 058 253 372 (مورد)پاسخ دريافت شده از مناطق -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

 73- 370 008 372 (مورد)پاسخ درج شده در مطبوعات -ارسال جوابيه به پيام هاي مردمي 

هاي خبري و  اسکن، آماده سازي و ارسال روزانه نسخه الکترونيکي اخبار رصد شده سايت

 (صفحه) رساني  ها براي اعضاي شوراي اطالع خبرگزاري
92389 79597 0708 -20 

اسکن، آماده سازي و بارگذاري نسخه الکترونيک بريده جرايد برروي سايت اينترانت شهرداري 

 (فحهص)تهران
90373 95030 95898 7 

 9 789 789 780 (شمارگان) انتشار بولتن بريده جرايد

 ( www.tehran.ir)بارگذاري اخبار شهرداري تهران بر روي پورتال اينترنتي شهرداري تهران 

 (عنوان ) 
3905 7709 7288 70 

ان بارگذاري اخبار شهرداري تهران در صفحه اصلي سايت اينترانتي شهرداري تهر

(www.tehran.iri ( ) عنوان) 
7303 3985 3808 95 

 98 09 75 73 برگزاري نشست هاي خبري

 33- 78 09 00 (بولتن ) تحليل محتوي مطبوعات، سايت ها و خبرگزاري ها 

 79 309 020 708 (برنامه)دعوت از رسانه ها جهت پوشش خبري برنامه هاي شهرداري تهران 

 79 995 82 909 (برنامه)داري در برنامه هاي صدا و سيما هماهنگي حضور مسئولين شهر

 87- 0 05 33 (برنامه)هاي راديو صداي شهر  هماهنگي حضور مسئولين شهرداري در برنامه

 07- 35 58 09 (شماره)تهيه و توليد بولتن بين الملل مديريت شهري

 09 928 902 950 (مورد)تهيه گزارشهاي تحليلي و توجيهي 
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 درصد تغییر 15سال 19سال  81سال  ت بین المللمعاون

 2 09 78 70 (مورد)اخذ ويزا 

 38 902 87 88 (نفر) اخذ ويزا 

 58 085 778 987 (عنوان)ارسال و پاسخگويي به پيام هاي ديپلماتيک  

 79- 79 70 92 (مورد)برگزاري مالقات مقامات شهرداري تهران با مقامات خارجي

 80 82 30 05 (مورد)جلساتبرگزاري و شرکت در 

 999 98 8 8 (مورد)شرکت در مراسم و ميهماني هاي بين المللي/ برگزاري

 88- 98 907 09 (نفر)پذيرش هيئت هاي خارجي

 30- 5 99 0 (هيات) پذيرش هيئت هاي خارجي 

 08- 9978 9557 0007 (مورد()تلفني و حضوري) پيگيري و مذاکرات داخلي و خارجي 

 05- 2 99 0 (برنامه)جم حضوري در مالقات ها و مراسم ها تأمين متر

 79- 379 070 090 (صفحه)ترجمه از فارسي به انگليسي به عکس

تنظيم برنامه بازديد هيئت ها و مقامات خارجي از پروژه هاي شهرداري تهران و اماکن ديدني 

 (مورد)شهر تهران
77 72 92 -02 

 009 8 7 2 (مورد)وجانبهتهيه و تنظيم قراردادهاي همکاري د

 98 998 89 935 (مورد)تهيه و تنظيم گزارش هاي کارشناسي و توجيهي

 8 570 020 039 (عنوان( )WWW.Tehran.ir/en)ويرايش و تأييد اخبار پورتال انگليسي 

 درصدتغییر 15سال 19سال 81سال  معاونت تبلیغات و انتشارات

 82 89 هاي واحدهاي تابعه شهرداري راي گردهماييسازي تاالر ايران زمين براي اج  آماده

توسط اداره 

کل پشتيباني 

 انجام مي شود
 

هاي شهرداري و مستندسازي، انجام  انجام تشريفات حضور شهردار محترم تهران در برنامه

 (برنامه)ها  تبليغات، انتشارات و اطالع رساني برنامه
995 990 88 -97 

 73- 80 970 83 (برنامه)همايش ها و اجالس هاي معاونت ها و ادارات کل ستادي برگزاري مراسم و مناسبت ها، 

 999- 9 992 785 (تيراژ)چاپ بنر جهت اطالع رساني مناسبت هاي مذهبي و ملي در ساختمان هاي ستادي 

 2- 002 088 598 (قطعه) نصب بنر جهت اطالع رساني مناسبت هاي مذهبي و ملي در ساختمان هاي ستادي 

 درصدتغییر 15سال 19سال  81سال  هماهنگي امور روابط عمومي مناطق

 9 97 97 90 (مورد)برگزاري جلسات گردهمايي مديران روابط عمومي واحدهاي تابعه شهرداري تهران

 79- 73507 09899 07359 (نفر)مطالعه و ثبت و پردازش آمار مالقات هاي مردمي روزهاي دوشنبه شهرداران محترم مناطق

گانه و طبقه بندي  77دريافت، پردازش، جمع بندي و رتبه بندي عملکرد روابط عمومي مناطق 

 (مورد)مستندات دريافتي
97 97 97 9 
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 معاونت ارتباطات 15های سال کار ويژه

وقیع شیهروندان بیه ايین اطالعیات تفیاهم       عملکرد شهرداري و همچنين دسترسیي بیه م   از اخباربه منظور انتشار مناسب اطالعات و  :ها تعامل با رسانه-الف 

 :ها منعقد گرديده است هايي با رسانه نامه

 جهت اطالع رساني اقدامات انجام شده در شهر و فرهنگ سازي حقوق شهروندي و پيگيري مطالبات شهروندان ( شبکه تهران)سيما  0شبکه ( 9

 هاي تخصصي با حضور خبرنگاران شهري  تشکيل کميته( 7

 ها جهت انتشار رويدادهاي مهم شهر تهران هاي مختلف سيما و صدا، خبرگزاري، روزنامه هاي رسمي کشور از جمله شبکه از ظرفيت رسانهاستفاده ( 0

 :تحقق روابط عمومي الکترونیک وبه کارگیری تکنیکهای نوين اطالع رساني در فضای مجازی از طريق-ب 

 :انتشار اخبار، گزارش و تصاوير  در -9

 هرداري تهران سايت اصلي ش(www.tehran.ir  ) 

  سايت تهران سما(www.tehransama.ir ) 

   پرتال داخلي شهرداري تهران(www.tehran.iri) 

  سايت شهرنوشت(www.shahrnevesht.iri) 

 هیاي                          و همچنين اخبار پیروژه      شود    مي     درج         شهرنوشت   و     سما       تهران     هاي    سايت    در        روزانه    که       عمومي       روابط    در     شده       توليد       اخبار      ترين     مهم :کوتاه پیام سامانه      

      بیه          اخبیار          اهميیت     به      بسته      نوبت   0    تا   0        روزانه      صورت    به      شهري      حوزه           خبرنگاران   و       سرويس        دبيران           سردبيران،        مسئول،        مديران      براي       پيامک      قالب             مهم شهري در

                                                                                   ها از طريق روابیط عمیومي منیاطق بیراي شیهروندان، شیوراياران، ائمیه جمعیه و             اس    ام        اين اس                                  عالوه بر سامانه اداره کل، نمونه  .    شود    مي       ارسال    اي      لحظه      صورت

  .    گردد  مي                            جماعات و معتمدين محلي ارسال 

 خبیر مهیم شیهرداري در ايین        0                                                                              به منظور دسترسي آسان و سريع به اطالعات و اخبار روزانه شهرداري تهیران روزانیه     :          داری تهران                  سايت موبايل خبرشهر                               

  .   شود                  سايت بارگذاري مي

     سیب                       المللي و دسترسیي منا                                                 به منظور ارائه چهره مناسب از تهران در حوزه بين  (:www.tehranpicture.com) انتشار تصاوير در آژانس عکس شهر -2

                                                                                                                هاي شهري و امکان آشنايي بصري شهروندان با اقدامات انجام شده و در حال انجام میديريت شیهري تهیران آژانیس عکیس                                     ها به تصاوير به روز شده پروژه       رسانه

                            د ، سیايت بیه صیورت يیک        کنن                                                            عالوه بر نيروهاي ثابتي که روزانه براي اين سايت عکس توليد مي  .               اندازي شده است     راه  tehranpicture.com              تهران به آدرس 

                                                                                                                 کند که امکان عضويت عکاسان شهري در آن به شکل افتخاري و داوطلبانه امکانپذير است و امکان ارتباط عکاسان با يکیديگر،                         گسترده اجتماعي عمل مي        شبکه

   .               ن ديده شده است                                                                                                 ايجاد بازار خريد اينترنتي عکس و انتخاب عکس برتر بر مبناي دادن امتياز توسط اعضا و آموزش عکاسي در آ

 يکي از موضوعات مهم در بحث ثبت تاريخي و مستندسازي شهر تهران با توجه به تغييراتي که به صیورت هفتگیي   : سامانه آرشیو عکس شهرداری تهران                                                                                                    

         در سیطح    .        س اسیت                                                                                           شود، داشتن آرشيو مناسبي از ثبت رويدادهاي شهر بیه صیورت تصیوير و بیه صیورت مشیخ  عکی                                           و ماهانه در سطح شهر تهران ايجاد مي

                                                                                                         گانه، معاونتها، سازمانها، شرکتها و ادارات کل اقدام به توليد تصاوير انبوه در مناسبتها و موضیوعات مختلیف     77          هاي مناطق                                  شهرداري تهران تمامي روابط عمومي

                                          ن تحت اينترانت داخلي شهرداري ايجیاد شید                                         شدند لذا سامانه آرشيو عکس شهرداري تهرا                                                         نمايند که عمدتا به شکل آرشيوهاي غيرقابل دسترسي ذخيره مي    مي

   .                                                                                            تا تمامي تصاوير توليدي قابليت بازيابي و جستجو براي تمامي بخشهاي شهرداري تهران را داشته باشد

 : اطالع رساني به مديران شهرداری تهران از طريق تولید-ج 

 بولتن رصد اخبار از سايتها و خبرگزاريها -9

 بولتن روزانه بريده جرايد  -7

 تن بين الملل مديريت شهريبول  -0

 هاي تحليلي و توجيهي گزارش  -3

 .هاي صدا و سيما در حوزه مديريت شهري هاي خبري و برنامه ، خبرگزاريها، سايتوعاتبمطگزارش تحليل محتوي   -0

 مديريت شهري وگزارش تحليل روزانه  محتوي برنامه هاي سيمادر خصوص شهري اخبار حوزه در  سيما برنامه هاي ساعته 73 گزارش رصد  -5

http://www.tehran.ir/
http://www.tehransama.ir/
http://www.tehran.iri/
http://www.shahrnevesht.iri/
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 معاونت بین الملل 15کار ويژه های سال 

  ششمین مجمع جهاني شهریحضور شايسته در 

. را هدف قیرار داده بیود   "آينده شهرها "در شهر ناپل ايتاليا برگزار گرديد، موضوع  7997که از اول تا ششم سپتامبر ( WUF 5)ششمين مجمع جهاني شهرها

رهبران سياسي، مديران محلي و شیهري، مقامیات دولتیي، انديشیمندان و     . هام ها، بيم ها والبته اميدها، احاطه و پيچيده شده استاي از ابآينده اي که در هاله

تجیارب و  . دمتخصصان زيادي که بالغ بر پانزده هزار نفر برآورد مي شد، از اقصي نقاط جهان، گردهم آمده و نشست ها و هیم انديشیي متعیددي را شیکل دادنی     

ردهاي فراواني از مديريت هاي شهري جهان به نمايش درآمد و به همگان عرصه شد و شرکت کنندگان هر يیک بیه تناسیب عالقیه منیدي، توانمنیدي و       دستاو

بزرگ بين المللي، فرصت هاي مغتنمي را بیراي کسیب دانیش و تجیارب جهیاني،       ييگردهمااين . ظرفيت خود، از مباحث و تجارب معرفي شده بهره مند شدند

شهرهاي جهان، آشنايي با آخرين يافته ها، دستاوردها، ديیدگاه هیا و رونیدهاي جهیاني و توسیعه دوسیتي هیا،         جوامع و ارائه تصوير شفاف و واقعي از کشورها،

 .ها، فراهم نمودارتباطات و همکاري

شت که با حمايت و همراهي سفارت جمهیوري اسیالمي ايیران    مديريت شهري تهران نيز با برنامه اي منسجم و موثر، حضور خوبي در اين رويداد مهم شهري دا

در  "آينیده شیهري  "مديريت شهري تهران، ضمن حضور در نشست هاي افتتاحيه و رسمي اجالس، سیخنراني تیاثير گیذاري را در زمينیه     . در ايتاليا همراه بود

بي بومي و جهاني و مشارکت شهروندان، در ميز گرد تخص  شیهرداران،  چارچوب همکاري هاي بين المللي و بهره گيري از ظرفيت ها و تکيه برمزيت هاي نس

حضور قوي میديريت  . در اين نشست عالوه بر کارشناسان و متخصصان شهري، بيش از يکصد شهردار و مقام مهم محلي و شهري شرکت نموده بودند. ارائه نمود

يرکل و رئيس برنامه اسکان بشر ملل متحد، در برنامه اصلي ونشست افتتاحيیه اجیالس همیراه    شهري تهران در اجالس، با اعالم تقدير و تشکر ويژه قائم مقام دب

 .بود

شرکت نمیود کیه طیرح ديیدگاه هیا و تجیارب تهیران بیا          "عدالت و پيشرفت در شهرها "همچنين مديران شهري تهران در گفتگوي چالشي و ويژه اي با عنوان

 . در جمع بندي و نتيجه گيري نشست نيز به اين ديدگاه ها وتجارب، تاکيد شداستقبال گسترده شرکت کنندگان روبرو شده و 

طراحي خوب و محتواي غني اين غرفیه کیه   . بخش مهم و موثر ديگري از حضور تهران در اين عرصه بين المللي، غرفه شهرداري تهران در نمايشگاه اجالس بود

روژه هاي مديريت شهري بود، همراه با برگزاري رويیدادهاي جیانبي مربیوط بیه روابیط بیين المللیي و        شامل معرفي ابعاد متنوع کالن شهر و بهترين تجارب و پ

عالقه منداني که طيف گسیترده اي از وزراي مسیکن   . همکاري با سازمان هاي تخصصي مانند برنامه اسکان بشر، عالقه مندان زيادي را به خود جذب نموده بود

شهرداران و ديگر مقامات شهري و محلي و نيز کارشناسان و متخصصان مديريت شهري از سراسر جهیان را شیامل میي     وشهرسازي، محيط زيست، امور شهري،

وده و نماينیده  با توجه به عدم حضور وزارتخانه يا سازمان دولتي خاصي از کشورمان در نمايشگاه، غرفه شهرداري تهران به خوبي توانست اين خال را پیر نمی  . شد

معرفي تجارب و دستاورد هاي برتر مديريت شهري تهران که بیيش از ايین نيیز    . مهوري اسالمي ايران در اين گردهم آيي مهم بين المللي باشدشايسته اي از ج

ت آشینايي بیا   کسب فرصی مورد توجه مجامع و نهادهاي بين المللي قرار گرفته بود، با استقبال بسيار خوبي همراه شد و بازديد کنندگان از غرفه تهران، عالوه بر 

 . واقعيت ها و پيشرفت هاي کشور در سطح ملي، اطالعات مناسب و مفيدي را از توانمندي ها و موفقيت هاي مديريت شهري تهران به دست آوردند

از چنارسیتان خيابیان   در غرفه تهران نمیادي   .پروژه منتخب زيست محيطي ، فرهنگي اجتماعي و عمراني خود را در معرض ديد بازديد کنندگان قرار داد  شش

طراحي و در آن پيشرفت هاي شش سال گذشته مديريت شهري پايتخت در حوزه هاي حمل و نقیل و ترافيیک، شهرسیازي، زيباسیازي،     ( عج)حضرت وليعصر 

 .خدمات شهري و اجتماعي و فرهنگي به نمايش گذاشته شد 

ن در ششمين مجمع شهري جهان ، لوح برترين تجارب موفق شهري جهان را بیه شیهردار   قائم مقام دبيرکل سازمان ملل متحد با حضور در غرفه شهرداري تهرا

المللي اخذ شده توسط میديريت شیهري تهیران را مويید ايین موضیوع       تهران توانسته از فرصت ها خوب استفاده کند و جوايز بين. نمود و اعالم کردتهران اعطا 

ه موفق به دريافت لوح برترين تجارب موفق شهري جهان از سوي سازمان ملل متحد شیده انید ، بیه عنیوان     بر اين اساس دو شهر تهران و وين اتريش ک .دانست

  .دو پايگاه اصلي اين سازمان براي انتقال تجارب موفق مديريت شهري معرفي شدند

در میديريت کیالن شیهري و ظرفيیت سیازي بیراي        امضاي تفاهم نامه همکاري شهرداري تهران با برنامه اسکان بشر با هدف توسیعه دانیش و افیزايش نیوآوري    

از عالقیه   پيشرفت و شکوفايي تهران، در شرايط کنوني، دستاورد مهم ديگري بود که عالوه بر نشان دادن موقعيت تثبيت شیده و بیا اهميیت کشیورمان، حیاکي     

نتیايج و دسیتاوردهاي متیوالي خیوبي را در حیوزه هیاي مختلیف         مندي نهادهاي وابسته به سازمان ملل با مديريت شهري تهران بود و مي تواند به نوبیه خیود،  

 . مديريت شهري به ارمغان آورده و در ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان و توانمندي هاي مديريت شهري تهران موثر باشد

هران در زمينیه توليید و توسیعه دانیش میديريت      ملل متحد و شهرداري تسازمان اين تفاهم نامه ارائه چارچوب براي همکاري مرکز اسکان بشر ي هدف از امضا 

برگزاري کنفرانس بیين المللیي برنامیه ريیزي بیراي پيشیرفت        ،7990تهيه گزارش از وضعيت شهرهاي ايران براي سال  .شهري، ظرفيت سازي و نوآوري هاست

ن استراتژي و سياست راهبیري میديريت شیهري و ايجیاد     عدالت در شهرها، ايجاد رصد خانه شهري، تاسيس مرکز منطقه اي آموزش و پژوهش در تهران، تدوي

 . ي اين تفاهم نامه استمراکز آموزش کليدي با هدف توسعه مشارکت مردم در مسايل برنامه ريزي شهري از جمله برنامه ها

وزش و پژوهش ، ظرفيت هیاي حکمرانیي   از طريق آمو  راه اندازي خواهد شد ( UN- Habitat ) اين مرکز با همکاري و حمايت مرکز اسکان بشر سازمان ملل

تهران به عنوان کانون مباحث و توليد علم و دانیش   بدين ترتيبمحلي و مديريت شهري را در سطح شهرهاي منطقه آسياي غربي و خاورميانه ارتقاء خواهد داد 

تهران از سوي مرکز اسکان بشر سیازمان ملیل بیه عنیوان      مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهردر همين راستا  .مديريت شهري در سطح منطقه تبديل خواهد شد

 . يک مرکز بين المللي معتبر شناخته شد و مقرر شد خدمات اين مرکز در سطح منطقه اي و بين المللي به شهرهاي عالقه مند عرضه شود

المللي مطالعات آينده پژوهیي شیهرهاي    مرکز بين"،  "شهري انرژي و پايداري"سازمان ملل متحد با نام  7997ميزبان کنفرانس جهاني انتخاب تهران به عنوان 
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 .و مسئول تهيه اطلس خاورميانه از ديگر دستاوردهاي ايران در اين اجالس است "آسيا و اقيانوسيه

  کالن شهرهای آسیايي  سومین دوره اجالسحضور در 

برگیزار  بیانکو   در  9089هشیتم و نهیم آذرمیاه     "براي پيشرفت و عدالتحکمراني محلي ؛ طرح هاي شهري "شعار سومين اجالس کالن شهرهاي آسيايي با  

 .گرديد

ر سیومين  شهردار تهران به عنوان بنيانگذار اين اجالس در راس هيئتي متشکل از عضو هيئت رييسه شوراي اسالمي شهر تهران و جمعیي از میديران شیهري د   

  . اجالس شهرداران آسيايي در بانکو  حضور يافت

به ابتکار و ميزباني شهرداري تهران و با حضور گسترده مقامات شهري آسيا و ميهمانیان ويیژه اي    82ست اولين اجالس شهرداران آسيايي ، آبان ماه شايان ذکرا

ک سیازمان بیين   در اجالس اول تصويب شد که دبيرخانه دايمي اين مجمع در تهران مستقر باشد و بدين ترتيب و با اين تصميم يی . از سراسر جهان برگزار شد 

 .المللي ديگر به جمع ديگر سازمانهاي بين المللي در تهران اضافه شد

سیال   3با آن که اين تشکيالت آسيايي يک سازمان نوپیا بیا عمیر     .به ميزباني شهر استانبول ترکيه برگزار شد 89دومين دوره اين اجالس نيز فروردين ماه سال 

ع بين المللي از آن به خوبي مشهود است و اين موضوع نشان دهنده نياز قاره کهن به چنين ساز و کاري درحیوزه  محسوب مي شود اما استقبال کشورها و مجام

نمايندگاني از سازمان هاي بين المللي نظير سازمان ملل ، يو ان هبيتیات ، اسیکاپ ، آسیه آن و شیهرداران و مسیئوالن       سوم در  اجالس. مديريت شهري است 

 تبريز ، قم ، کیرج ، اهیواز ، اروميیه و رشیت     شيراز،:،از جمله  ايرانکالن شهرهاي آسيايي ، همچنين تعدادي از شهرداران کالنشهرهاي پايتخت ها و 39شهري 

 . داشتندحضور 

اشید، پايیداري   پر واضح است که چنانچه عدالت در تحول جامعه بشیري نب  :تاکيد نمود ن آسيايي اشهردار تهران طي سخناني در سومين اجالس مجمع شهردار

پي گيري اخبار و برنامه هاي نهاد نوپاي مجمع شهرداران آسیيا از مسیئولين دبيیر خانیه اجیالس در       وي در ادامه  .در پيشرفت و ثبات نيز وجود نخواهد داشت

مي شینوم بیه ضیرورت     ت هاي مجمعهر بار که خبر جديدي از فعاليت ها و پيشرف: گفت  و دانستدر مديريت شهري  خوددغدغه هاي اصلي را يکي از  تهران

 .وجود چنين نهادهايي براي پايداري مکان هاي شهري بيش از پيش اميدوار مي شوم 

در اين راه تمامي شهرداران کالنشهرهاي آسيا من را در ايجاد اين نهاد ياري کردنید وشیهرداراني همچیون دوسیت صیميمي ام      : شهردار تهران خاطر نشان کرد 

بپاش شهردار محترم استانبول و فرماندار بانکو  با تقبل مسئوليت دوره اي و برگزاري اجالس هیاي آن ، بیر تقويیت ايین نهیاد نوپیا همیت        جناب اقاي قدير تو

 .گماردند، که در همينجا تشکر و سپاس ويژه از تمامي شهرداران محترم دارم

دال و لوح يادبود اجالس سوم از سوي فرماندار بانکو  به دکتیر قاليبیاف اهیدا    شايان ذکر است پس از سخنراني شهردار تهران در سومين مجمع شهري آسيا م

 .شد

چیالش هیاي مشیتر     "و  "همکیاري هیاي بیين شیهري    "،  "حکمرانیي محلیي  "با موضوعات  هاي تخصصي سومين اجالس کالن شهرهاي آسيايي کميسيون

 .د ، اداره هر سه کميسيون بر عهده مديران شهري تهران بودبرگزار ش  صورت جداگانه و با حضور مديران شهري قاره آسيابه  "شهري

میديران شیهري    دکتر محمد باقر قاليباف ، بنيانگذار مجمع شهرداران آسيا، در حاشيه برگزاري اجالس سوم اين مجمع در بیانکو ، بیا تعیدادي از شیهرداران و    

 .فتگو کردگآسيا و همچنين مسئوالن سازمان هاي بين المللي ديدار و 

هرهاي متحید و  دکتر قاليباف در اين مالقات ها با شهرداران و مديران شهرهايي از ترکيه ، تايلند ، پاکسیتان ، هندوسیتان ، فلسیطين و دبيیر کیل سیازمان شی       

 .هاي محلي غرب آسيا و خاور ميانه ديدار و گفتگو کرد  حکومت

 .لزوم همگرايي شهرهاي آسيا به منظور فائق آمدن بر مشکالت شهري تاکيد کرد شهردار تهران در اين ديدارها که به صورت جداگانه برگزار شد ، بر

با بيان دستاوردها و نتايج سفر اخير خود به تهران و ارائه اين گیزارش در نشسیت   با شهردار تهران ديدار در خانم دکتر هيزر ، معاون دبيرکل سازمان ملل متحد 

گان شهرها بايد براي يافتن راه هاي مقابله با چالش هاي شهري و تبديل شهرها به مراکزي هوشمند ، خیالق ،  تصميم گيرند: آتي هيئت حاکمه اسکاپ ، گفت 

 .امن و قابل زيست تالش کنند 

ارس طرحهاي بين المللیي مید  . تهران بود  از طرحهاي بين المللي مدارس محيط زيستي FEEبازديد مديران موسسه بين المللي يکي ديگر  از حواشي اجالس 

المللیي   محيط زيستي و آموزش درختکاري به عنوان طرحهاي آموزشي ستاد محيط زيست وتوسعه پايدار در حوزه کود  و نوجیوان تحیت نظیارت بنيیاد بیين     

يسیت از  اين بازديد به منظور ارزيابي روند اجراي طرحهیاي آموزشیي محیيط ز   و  مجتمع آموزشي شهر تهران اجرا مي شود 8در ( FEE)آموزش محيط زيست 

در جريان مهمترين برنامه هیاي زيسیت محيطیي     F.E.Eرييس بنياد جهاني در اين بازديد . گرفتسوي مديران بنياد بين المللي آموزش محيط زيست صورت 

ران ابیراز اميیدواري   وحسن توجه شهرداري تهران به مسايل زيست محيطي براي تداوم همکاري في مابين با تهضمن تشکر از اقدامات و  گرفتشهر تهران قرار 

 کرد 

افیزايش همکیاري   فرماندار بانکو  . تهران و بانکو  يکي از رويدادهاي مهم اين اجالس بود امضاي تفاهم نامه مشتر  بين دو شهرهمزمان با برگزاري اجالس 

ن در زمينه هاي حمیل و نقیل و ترافيیک ، فرهنیگ و     وي خواهان انتقال تجربيات موفق تهرا . دانستموجب افتخار  را هاي تهران و بانکو  در باالترين سطوح

 .اميدوارم شهردار تهران تجربيات خود در راه اندازي و اداره مجمع شهرداران آسيا را نيز به ما منتقل کند : به بانکو  شد و افزود ... آموزش و 

   نيا، ويتنام ، اسپانيا شهرداري بيشکک از قرقيزستان ،لهستان ، مالزي ، ک: پذيرش و مذاکره با  هيئت هاي 

   برج ميالد ،پار  گفتگو، کارخانیه بازيافیت ، کارخانیه آسیفالت سیازي ،      : ترتيب دادن بازديد هيئت هاي خارجي ازفضاها ، اماکن و تاسيسات شهر تهران مانند

موزه نياوران ، موزه گلستان، خانیه هنرمنیدان، تلیه     ، مرکز کنترل ترافيک، درياچه چيتگر،بوستان آبشار، رود دره کن، پار  جمشيديه،77پار  چيتگر،منطقه 

و آتیش و متیرو،    کابين توچال ،خانه هاي سالمت ، پار  پليس ،پرديس سينمايي ملت ، ، کاخ گلستان ، موزه ايران باستان  ، نمايشگاه گل و گيیاه ، پیار  آب  
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 بازار تهران ، تونل صدر، 

 دستيار دبيرکل سازمان ملل ،شهردار بيشکک و هيئت همیراه ، نماينیده سیازمان    :ي با مقامات خارجي از جمله برگزاري مالقات شهردار تهران و مقامات شهردار

ش، شیهردار غیزه ،   ملل در اسکان بشر، هيئت ليتواني ، هيئت تايلندي ،سفير کشور ژاپن، نفر دوم سفارت لهستان،سفير اسیتراليا ، اسیتاندار کیربال، سیفير اتیري     

 . ير نيوزلندشهردار ياروسال و سف

 هيئت قرقيزي ،هيئت تايلندي ، اساتيد شرکت کننده در همايش نمک زدايي، نماينده سازمان ملل  ،ضيافت افطار سیفراي کشیورهاي   : برگزاري ضيافت ها براي

 اسالمي شرکت کننده در اجالس عدم تعهد،سفير ويتنام ، هيات وشهردار ايروان

 نمايشگاه گیل و گيیاه ، مراسیم رونمیايي طیرح تفضیيلي ، اجیالس عیدم تعهید، روز          : و بين المللي شهرداري تهران  ايمشارکت در برگزاري برنامه هاي منطقه

سیونامي ،  بزرگداشت اسکان بشر ، جشنواره برترين هاي پژوهش در شهرداري تهران ، پنجمين همايش ماليه شهرداري تهیران، سیمينار ژاپین پیس از زلزلیه و      

 .جويان لهستاني به ايران مراسم بزرگداشت ورود پناه

 ايتاليا، ترکيه و الجزاير : شرکت در مراسم  روزملي کشورهاي 

   تنظيم قرارداد همکاري  تهران و بانکو 

  ( ويتنام )عقد قرارداد همکاري با هانوي 

  شرکت در کمیته بهداشت شهریUCLG-MEWA))  در ترکیه 

 چین  -شرکت در دور جوايز بین المللي گوانگجو 

 عاملي ديجیتالي تر سومین نشست کمیته شرکت دOICC 

  حضور در نشست برنديک شهری تهران 

 تامين  مترجم ضيافت افطار سفراي کشورهاي اسالمي در تهران 

  ترتیب دادن مصاحبه خبری نشريه اقتصاد نوين با هیئت تايلندی 

  سازمانها ونهادهای بین المللي طرف عضو وهمکار شهرداری تهران 

 :دارد عضويت زير المللي بين تخصصي معتبر نهادهاي  و سازمانها  در اکنون هم تهران شهرداري المللي، بين هاي همکاري و تعامل ترشگس راستاي در

   (Asian Mayors Forum) آسيايي شهرداران مجمع -

  (OICC) اسالمي هاي پايتخت و شهرها سازمان -

 Metropolis) جهان مهم شهرهاي کالن سازمان -

) وحاورميانیه  ( Urban Health )و همجنیين عضیويت در دو کميتیه بهداشیت شیهري       (UCLG) متحید  محلي هاي حکومت و شهرها زمانسا -

Middle East  ) اين سازمان 

 هيروشيما در مستقر ،(Mayors for Peace) صلح براي شهرداران نهضت -

 (UCLG-MEWA) متحد ليمح هاي حکومت و شهرها سازمان شرقي مديترانه و خاورميانه بخش -

 :دارد نزديک همکاري و ارتباط زير شرح به المللي بين تخصصي هاي سازمان از ديگر برخي با تهران شهرداري همچنين

  (UN Habitat) بشر اسکان برنامه -

 (UNDP) ملل سازمان عمران برنامه -

 (UNESCO) آموزشي و فرهنگي علمي، سازمان

 (WEF) جهاني اقتصاد مجمع -

 (World Bank) جهاني بانک -

 (WEGO) الکترونيک هاي دولت جهاني سازمان -

  (ICLEI) محيطي زيست تدابير المللي بين شوراي -

  ((FMDV) شهرها توسعه جهاني صندوق -

 و عضويت در شبکه منطقه اي و شبکه شهر دوستدار سالمند اين سازمان (WHO) سازمان  همکاري و بهداشت جهاني   -

 (UEAMA ) زيست محيطي شهري پيمان  -

 ( World's safe Cities Network)شبکه جهاني شهرهاي ايمن   -

بیوده   (UCLG)  خاورميانیه   منطقیه  در متحید  محلیي  هاي حکومت و شهرها سازمان اجرايي شوراي در متروپليس نماينده 7999تا سال  تهران آن، بر افزون

 و خاورميانیه  بخیش  رئیيس  نايیب  همچنیين  و سازمان اينUCLG  خاورميانه منطقه در همکاري و محلي دولت شهري، بهداشت هاي تهران عضوکميته. است

 7998 کیاري  دوره در اسیت  ذکیر  شايان. هست نيز 7999 -7990 دوره در (UCLG-MEWA) متحد محلي هاي حکومت و شهرها سازمان شرقي مديترانه

 .است بوده "شهرها کالن عملکرد ارزيابي کميسيون " عنوان با متروپليس 0 هشمار دائمي کميسيون رئيس نايب تهران شهرداري ،7990 –

ميته خاورميانیه  شهرداري تهران که اجالس کميسيون شماره پنج متروپليس را در تهران برگزار نمود ه ، هم اکنون براي برگزاري اجالسهاي آتي متروپليس و ک

UCLG  اعالم نامزدي کرده است 
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 معاونت تبلیغات و انتشارات 15ه های  سال کارويژ

  و دو جلسه آموزشي براي اعضا انجمن( جشنواره شعبانيه)جلسه انجمن ادبي به همراه يک جلسه جشنواره ادبي  99برگزاري . 

 رساني و تبليغات در ستاد گردشگري نوروزي شهرداري تهران همکاري در طرح استقبال از بهار به عنوان کميته اطالع. 

     جهیت توزيیع در   )همکاري در تهيه و توزيع کتاب تهران در مسير پيشرفت و عدالت و کتاب گردشگري تهران به بخش هاي مختلف اجرايیي شیهرداري تهیران

 (. هاي مهم شهرداري تهران سطح شهر و آشنايي شهروندان با فعاليت

 ابنمايش کتاب تهران در مسير پيشرفت و عدالت در نمايشگاه بين المللي کت 

     ه بهتیر بیه   هماهنگي با سازمان فناوري اطالعات جهت  قرار دادن تاپ بنر از اقدامات شهرداري مناطق در سايت شهرداري تهران با هیدف اطیالع رسیاني هرچی

 همکاران در نقاط مختلف شهرداري تهران

 هرداري تهراناقدام براي تهيه سامانه ارتباطات مردمي با همکاري سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ش 

  وتوزيع پوسترهاي از قبرستان بقيع بين زائران ( ره) نظارت بر برگزاري مراسم حضور پرسنل شهرداري تهران در مراسم سالگرد ارتحال امام 

 ليغاتتشکيل بانک اطالعاتي و مشخصات طراحان تبليغاتي مناطق با هدف استفاده هر چه بهتر از پتانسيل هاي موجود و باالبردن کيفيت تب

 

  15سال  امورآموزشي  کار

ساعت آموزشهاي تخصصي و عمومي در قالب همايش ، کارگاه و دوره آموزشي شامل موارد زير را  به کارکنان  روابط عمومي  2990اين اداره کل   -

 .و بين الملل شهرداري ارائه نموده است 

مديران و کارشناسان روابط عمومي و بين الملل  982لمان روابط عمومي و حضور همکاري و مشارکت در برگزاري همايش بين المللي کارگزاران مس -

 .آن همايش  شهرداري در

 .نفرازکارشناسان کارشناسان روابط عمومي و بين الملل 32هاي آموزشي تبليغات، انتشارات و امور نمايشگاهي براي  برگزاري دوره -

 نفر از مديران و کارشناسان روابط عمومي و بين الملل 999با حضور برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با محيط بين الملل -

 

 

 دبیرخانه کمیسیون نامگذاری  81-15های  کار ويژه های سال

 درصدتغییر 15سال  19سال  81سال عنوان

 70 29 05 393 معابر نامگذاري شده به نام غيرشهيد

 998 729 909 798 معابر نامگذاري شده به نام شهدا

 89 002 985 590 ل معابر و اماکن عمومي نام گذاريک
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 اداره انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران 

 

 
 15عملکرد اداره انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران به تفکیک مناطق در  سال 

 يگان
منطقه 

5 

منطقه 

2 

منطقه 

2 

منطقه 

2 

منطقه 

1 

منطقه 

1 

منطقه 

1 

منطقه 

8 

منطقه 

1 

منطقه 

59 

منطقه 

55 

منطقه 

52 
 شرح مأموريت

 8593 0085 0758 3835 7570 0393 9079 0793 5883 9209 3880 7893 ابالغ اخطاريه و پيش آگهي

 0 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 70 (8)همکاري انتظامي در اجراي ماده

ي 
ل اجرا

ي باعوام
ي انتظام

همکار

ي
احکام شهردار

 

رفع خالف از عمليات ساختماني  

ون پروانه در اجراي رأي بد

 (تخريب )   999کميسيون ماده 

38 793 832 88 20 7 3 03 99 7 99 9 

تيغه و پلمپ  در اجراي ماده 

999 
022 880 3559 9099 9983 080 7988 090 09 732 078 3528 

 7725 7878 382 078 020 870 7058 9395 959 3333 397 789 ...فک پلمپ و بازديد و 

 73 939 9 78 775 09 0 929 793 908 909 99 انتظامي با عوامل ساماندهي شهرداريهمکاري 

همکاري انتظامي با عوامل شهرداري در جلوگيري از 

 ساخت و ساز غير مجاز
93 908 9 5 92 0 7 80 3 9 9 9 

 380 990 989 809 558 078 0008 9200 33 007 7099 729 همکاري انتظامي با عوامل شهرداري رفع سد معبر

همکاري انتظامي بمنظور جلوگيري از خودروهاي 

 حامل خا  و نخاله
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 9 9 9 9 9 9 9 00 280 9 287 05 (قالده ) اتالف سگهاي ولگرد 

همکاري انتظامي در جمع آوري افراد ولگرد و 

 متکدي و کارتن خواب
39 937 00 73 02 2 8 998 79 03 03 07 

 2 9 95 77 98 95 95 9 9 99 8 9 انتظامي در جمع آوري کودکان خياباني همکاري

 0 90 8 8 90 99 99 8 99 03 99 8 ... (فوتبال ، ملي و ) ساير مأموريتهاي انتظامي  

 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 7 کنترل تجمعات غير مجاز

 90 0 9 79 77 9 30 9900 32 777 82 00 امحاء شعار نويسي

 9 8 9 7 902 9 9 9 9 9 9 9 خودرو هاي فرسوده جمع آوري
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 15عملکرد  اداره انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران به تفکیک مناطق در  سال
منطقه  يگان

52 

منطقه 

52 

منطقه 

51 

منطقه 

51 

منطقه 

51 

منطقه 

58 

منطقه 

51 

منطقه 

29 

منطقه 

25 

منطقه 

22 

شهرداری 

 مرکز

جمع 

 شرح مأموريت کل

 80900 9 7038 7900 3958 9259 3938 3990 7300 0599 7803 7579 ابالغ اخطاريه و پيش آگهي

 088 9 9 9 2 9 9 98 09 033 999 98 (8)همکاري انتظامي در اجراي ماده

ي احکام 
ل اجرا

ي باعوام
ي انتظام

همکار

ي
شهردار

 

رفع خالف از عمليات 

ساختماني  بدون پروانه در 

ن ماده اجراي رأي کميسيو

 (تخريب )      999

99 09 9 3 000 70 0 987 0 95 9 7989 

تيغه و پلمپ  در اجراي ماده 

999 
989 729 759 9870 303 329 790 907 939 920 9 79052 

 98038 9 37 908 98 027 273 07 552 82 030 385 ....فک پلمپ و بازديد و 

همکاري انتظامي با عوامل ساماندهي 

 شهرداري
92 909 090 959 909 978 997 89 2 8 9 7778 

همکاري انتظامي با عوامل شهرداري در 

 جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز
0 28 05 89 9 00 909 795 59 93 9 830 

همکاري انتظامي با عوامل شهرداري 

 رفع سد معبر
973 989 708 5879 7809 998 7939 7997 998 08 9 72893 

نظور جلوگيري از همکاري انتظامي بم

 خودروهاي حامل خا  و نخاله
9 9 9 9 9 0 90 9 9 7 9 79 

 0708 9 9988 39 877 238 392 9 990 702 9 9 (قالده ) اتالف سگهاي ولگرد 

همکاري انتظامي در جمع آوري افراد 

 ولگرد و متکدي و کارتن خواب
58 75 00 950 79 995 059 953 3 9 00073 03820 

مي در جمع آوري همکاري انتظا

 کودکان خياباني
9 0 9 7 9 9 9 9 9 9 9988 9092 

فوتبال ، ) ساير مأموريتهاي انتظامي  

 ... (ملي و 
2 99 3 95 08 0 99 78 90 80 7 082 

 25 93 9 9 0 9 9 9 09 9 9 7 کنترل تجمعات غير مجاز

 7950 798 7 9 30 9 3 732 0 3 99 9 امحاء شعار نويسي

 985 9 9 9 9 2 9 92 9 9 9 3 رو هاي فرسودهجمع آوري خود

 

 ( مورد)19-15در سال های  عملکرد يگان شرکت واحد اتوبوسراني
 درصدتغییر 15سال  19سال  شرح

 02- 98 33 ابالغ احکام قضايي

 50- 90 39 (جلب و انتقال به مراجع قضايي ) اجراي احکام قضايي 

وسهاي شرکت واحد در مسابقات فوتبال  تيمهاي ملي و بين تيمهاي استقلل و پيروزي با ساير برقراري امنيت و استقرار نيرو در اتوب 

 تيمهاي ليگ برتر در استاديوم آزادي
59  53 2 

 

 (مورد)19-15در سال های  عملکرد يگان تاکسیراني

 درصدتغییر 15سال  19سال  شرح

   590 سوابق کيفري  -رابطه با ضمانت  اخذ تعهد از رانندگان برابر درخواست سازمان تاکسيراني در

    300 کنترل خطوط   -همکاري با حوزه معاونت  نظارت و امور مناطق جهت اخذ تعهد از رانندگان متخلف پال  قرمز و موقت بازرسي 

صدور  -سن همکاري با حوزه معاونت  فني و بهره برداري سازمان جهت اخذ تعهد از رانندگان  متخلف تاکسي تبديل به اح 

 نقل و انتقاالت  -کارنامه 
083    

    90 همکاري با حوزه معاونت فني و بهره برداري جهت ارزشيابي و کاشناسانه قضايي نرخ گذاري تاکسي 
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 (5) 15آمار عملکرد و دستگیری  اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

 عنوان

لويزان
 

چی
تگر

صار 
سرخه ح

 

الله
 

ت
مل

شهر 
پارک

 

جو
ش

دان
 

ی
راز

 

س
پلی

 

قائم
 

ت
بعث

ن 
آزادگا

 

 77 79 7 73 7 9 3 3 907 79 733 80 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 2 90 7 7 9 7 3 99 99 99 3 3 دستگيري فراري از منزل

 998 78 0 88 98 95 39 77 30 903 090 708 دستگيري معتاد

 7 7 9 2 9 7 9 9 9 3 9 7 (خرده فروشان )ش دستگيري مواد فرو

 5 0 9 7 9 9 9 9 0 7 8 0 دستگيري اغفال کننده

 7 9 9 9 9 9 9 3 0 8 2 7 دستگيري زورگير

 9 7 0 97 9 7 9 9 9 0 0 2 دستگيري مظنون به زورگير

 98 3 3 90 9 8 99 2 3 73 70 39 دستگيري سارق

 97 0 9 2 9 9 7 9 9 5 8 90 دستگيري مظنون به سارق

 8 9 9 0 9 0 3 9 99 9 70 9 دستگيري اراذل و اوباش

 0 0 0 3 9 7 9 0 7 9 55 0 دستگيري مزاحمين نواميس

 9 9 9 3 9 0 9 9 9 9 0 0 دستگيري جاعل عنوان

 03 0 99 89 2 8 93 90 30 50 920 999 دستگيري شارب خمر

 97 7 9 00 0 99 9 9 9 97 70 70 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 92 90 2 93 79 05 5 7 09 90 990 7 دستگيري نزاع و درگيري

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري شعار نويس

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي

 9 99 3 9 7 8 99 79 9 0 7 3 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 0 9 5 9 9 9 3 2 9 9 75 9 دستگيري پاسور فروش

 9009 005 020 359 772 008 759 702 9790 885 5708 7288 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 925 0 95 999 9 9 9 5 9 708 9900 390 اخذ مدر  خودرو

 992 0 3 20 9 9 0 9 9 83 078 798 توقيف خودرو

 707 78 52 80 7 9 9 3 8 07 990 902 توقيف موتورسيکلت

 7 3 0 رد رشوه
     

7 9 9 0 
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 (2) 15آمار عملکرد و دستگیری  اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال

 عنوان   

ج
سی

ب
 

س
نرگ

 

سهند
 

نیاوران
 

ي
ساع

 

ق
شف

هنرمندان 
 

ی
المهد

 

ت
والي

جمع جدول  

و5
2

 

 029 7 9 9 9 2 7 9 9 9 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 20 9 9 9 9 9 9 9 9 0 فراري از منزل دستگيري

 9920 05 09 99 0 9 3 9 3 92 دستگيري معتاد

 08 92 9 9 9 9 9 9 9 9 (خرده فروشان )دستگيري مواد فروش 

 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اغفال کننده

 00 0 9 7 9 9 9 9 9 9 دستگيري زورگير

 08 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري مظنون به زورگير

 989 73 0 9 9 9 9 9 9 0 ستگيري سارقد

 58 8 0 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري مظنون به سارق

 87 95 9 9 9 0 9 9 9 5 دستگيري اراذل و اوباش

 993 90 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري مزاحمين نواميس

 79 9 0 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري جاعل عنوان

 598 79 3 7 9 9 7 9 9 97 دستگيري شارب خمر

 978 0 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 050 89 9 9 3 9 90 9 9 9 دستگيري نزاع و درگيري

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري شعار نويس

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي 

 997 9 8 7 9 9 93 9 5 0 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 38 9 9 9 9 7 9 9 9 9 فروش دستگيري پاسور

 95500 099 9 728 090 920 59 909 9 989 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 7958 35 9 9 9 9 97 9 9 9 اخذ مدر  خودرو

 9929 03 9 9 9 9 9 9 9 9 توقيف خودرو

 828 905 9 9 9 9 9 9 9 9 توقيف موتورسيکلت

 98 9 9 9 9 9 9 9 9 9 رد رشوه
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 (2) 15رد و دستگیری  اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسالآمار عملک

 عنوان

ک
فد

 

22
ن

بهم
 

بهاران
 

ق
شقاي

 

صر
ولیع

ت آباد 
سعاد

 

شه
اندي

 

میعاد
 

ق
میثا

 

ن
بهم

ي 
شريعت

 

 9 9 9 9 7 9 9 9 2 9 9 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 دستگيري فراري از منزل

 99 92 2 3 0 9 9 7 09 7 9 دستگيري معتاد

 9 9 0 9 7 7 9 9 00 9 9 (خرده فروشان )دستگيري مواد فروش 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اغفال کننده

 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 دستگيري زورگير

 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري مظنون به زورگير

 5 7 9 9 9 9 9 9 90 9 9 دستگيري سارق

 9 9 9 9 9 9 9 9 92 7 9 دستگيري مظنون به سارق

 0 9 9 9 9 9 9 9 99 9 7 دستگيري اراذل و اوباش

 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 دستگيري مزاحمين نواميس

 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري جاعل عنوان

 9 0 7 5 3 7 9 9 79 9 9 دستگيري شارب خمر

 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 ل سالح سرد و گرمدستگيري حام

 9 9 9 9 5 9 9 9 98 9 7 دستگيري نزاع و درگيري

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري شعار نويس

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي

 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 9 9 9 9 9 9 9 9 53 9 9 دستگيري پاسور فروش

 38 87 0 777 989 908 78 73 909 909 920 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 9 08 9 9 9 9 9 9 9 9 9 اخذ مدر  خودرو

 0 8 9 9 9 9 9 9 93 9 9 توقيف خودرو

 9 39 9 9 9 9 0 0 979 95 9 توقيف موتورسيکلت

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 رد رشوه
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 (2) 15ی  اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسالآمار عملکرد و دستگیر

 عنوان

الغدير
 

ش
دان

 

توچال
شیديه 

جم
 

دارآباد
 

سار
کوه

 

پرواز
 

درکه
 

دربند
الغه 

ج الب
نه

 

جمع جدول 
و2

2
 

ل
جمع ک

 

 598 08 8 9 5 9 3 9 9 9 99 9 دستگيري مرتکبين  به جرائم منکراتي

 80 8 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ز منزلدستگيري فراري ا

 9023 399 37 2 90 33 89 00 02 3 72 8 دستگيري معتاد

 937 990 9 0 5 9 9 9 73 7 7 9 (خرده فروشان )دستگيري مواد فروش 

 03 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اغفال کننده

 32 97 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 دستگيري زورگير

 55 78 0 5 3 9 0 9 2 9 9 9 يردستگيري مظنون به زورگ

 708 38 9 9 3 0 3 3 5 9 9 7 دستگيري سارق

 907 50 97 99 3 0 3 3 9 9 0 9 دستگيري مظنون به سارق

 957 89 72 5 0 9 9 9 7 77 0 9 دستگيري اراذل و اوباش

 979 95 0 9 5 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري مزاحمين نواميس

 09 99 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري جاعل عنوان

 9707 530 53 79 932 08 05 59 938 88 9 9 دستگيري شارب خمر

 980 00 0 0 5 9 5 2 79 0 9 9 دستگيري حامل سالح سرد و گرم

 070 908 73 0 39 9 7 0 9 00 0 9 دستگيري نزاع و درگيري

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري شعار نويس

 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري اعضاء شرکت هاي هرمي

 979 98 9 9 7 9 9 9 0 9 3 9 دستگيري سي دي فروش غير مجاز

 990 55 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دستگيري پاسور فروش

 79203 0928 390 9 339 058 9737 005 737 788 087 9 تعهد مفاسد اجتماعي و بد حجابي

 7058 399 909 9 99 9 980 9 9 92 9 9 اخذ مدر  خودرو

 9782 795 30 8 97 93 28 90 0 97 9 9 توقيف خودرو

 9900 720 90 99 3 3 5 8 9 0 05 9 توقيف موتورسيکلت

 75 8 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 رد رشوه
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  (5)15اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش درسال  کشفیاتآمار عملکرد و 
عنوان

 

ن
هروئی

 

ک
تريا

 

شی
ح

ش
 

ک
کرا

 

شه
شی

 

خدر 
ساير مواد م

  (
س    

گرا
)

 

ح گرم  
ال

س
 (

ی
ی   و  باد

ي ،  شکار
جنگ

)
 

ح سرد
ال

س
 

ي  
ت الکل

شروبا
م

(
لیتر

/
ي

قوط
)

 

سروقه
ف خودرو م

ش
ک

سروقه 
ت م

ف موتور سیکل
ش

ک
 

جاز
ی غیر م

ي د
س

 

سور
پا

 

ن
ی قلیا

جمع آور
 

ب
صاح

ال
اموال ب

 

 99 9005 30 299 79 38 39.00 05 8 923.0 32 08.8 999.00 088.0 39.90 لويزان

 8 0779 380 7929 0 5 58.2 08 0 28.0 990.50 79.3 970 889.50 0.30 چيتگر

سرخه 

 حصار
9 327.77 39.7 8.08 33.82 93.8 8 0 59.00 95 2 9000 98 09 99 

 99 908 900 200 9 9 9 9 9 0.0 0.83 9.0 79.80 90.2 9.38 الله

 3 25 920 8092 9 7 7.0 9 9 09 28.82 7.90 37.7 970.80 9.5 ملت

 9 9 97 0558 9 9 5.5 7 9 9.30 2.08 9.80 09.92 0.80 9.7 پارکشهر

 5 9 9 287 9 9 8.0 8 9 0.90 2.70 9.89 98.00 70.33 9 دانشجو

 9 27 93 779 7 9 9.55 9 9 9 7.23 9 0.0 0.38 7.22 رازي

 0 9 9 793 5 7 90 08 9 37.30 78.00 99.55 52.89 327.70 9.95 پليس

 9 9 935 0789 0 3 3 9 9 9 7 9 9.88 80.82 9 قائم

 99 28 93 9039 5 9 9 0 9 9 97.25 0.30 90.38 99.92 2.35 بعثت

 0 372 989 358 3 2 0.0 97 3 78 09.8 8.8 97.00 959.88 78.72 آزادگان

 9 909 53 208 9 9 7 0 9 9 5.55 9 0.0 0 9.0 بسيج

 9 3 9 009 9 9 9.05 9 9 9 9.3 0.2 9.9 0 9 نرگس

 9 59 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 سهند

 9 82 9 7333 9 9 9.7 9 9 9 3 9 0 9 9 نياوران

 9 7 35 9300 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ساعي

 7 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 شفق

 99 80 99 77 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 هنرمندان

 0 09 99 9830 9 9 9 9 9 9 2.58 9.2 73.92 39.93 9 المهدي

 0 339 93 9 97 5 99.7 8 9 9 73.00 0.0 98.7 2.7 8.72 واليت

جمع 

 9جدول 
80.09 7290.95 033.97 992.08 378.95 088.70 70 922 778.58 80 58 09320 9390 5328 88 
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 (7)15ل در ساکشفیات اداره کل انتظامي و اجرائیات شهرداری تهران در سطح پارکهای تحت پوشش 

   
ن

عنوا
 

ن  
هروئی

 

ک
تريا

 

ش
شی

ح
 

ک
کرا

 

شه
شی

 

خدر 
ساير مواد م

  (
س    

گرا
 )

 

ح گرم  
ال

س
 (

ی   و  
ي ،  شکار

جنگ

ی
باد

)
ح سرد  

ال
س

 

ي  
ت الکل

شروبا
م

(
لیتر

/
ي

قوط
)

 

سروقه
ف خودرو م

ش
ک

سروقه 
ت م

ف موتور سیکل
ش

ک
 

جاز
ی غیر م

ي د
س

 

 
سور

پا
 

ن
ی قلیا

جمع آور
 

ب
صاح

ال
اموال ب

 

 9 08 08 090 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.5 9 فد 

 9 79 98 550 9 9 9 9 9 9 9.0 9.0 9 9 9 بهمن77

 909 972 88 805 2 0 2.02 73 9 9 00.02 70.93 77.00 78.33 78.25 بهاران

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72. 7 9 شقايق

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 وليعصر

سعادت 

 آباد
7 8 9 0 9.0 9 9 9 9 9 9 9300 93 98 9 

 0 5 99 000 9 9 9 9 9 9 9 9.70 9.8 9 5.9 انديشه

 7 759 75 857 9 9 8 9 9 9 9 9 2 9 9 ميعاد

 9 9 9 9 9 9 9.90 0 9 9 3.29 9 7.3 9.0 5.8 ميثاق

 9 70 0 78 7 9 7 9 9 9 75.09 9 99.90 3.38 90.92 بهمن

 9 0 09 090 9 9 9 3 9 9 9.50 9 9 8.0 9 شريعتي

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.9 9 9.2 0.0 9 الغدير

 0 397 97 007 9 9 9 9 9 9 9.0 9 0 9 7.0 دانش

 998 387 9 9 9 9 09.20 2 9 0 5.90 9 972.09 0 9 توچال

 

جمشيد

 يه

9 20.05 02 7.0 8.80 993.38 7 73 59.02 7 9 953 7 090 73 

 09 9559 9 9 7 9 30.8 8 9 97 99.0 9.0 52 90 5 دارآباد

 3 352 9 9 9 9 70 3 7 85.70 07.80 9 05.07 990.98 7.02 وهسارک

 9 800 9 9 9 9 0.90 9 9 32 7.7 7 82 5 9 پرواز

 0 389 00 023 7 9 35.5 3 7 983 9.7 9.0 93 77 9.0 درکه

 9 9 9 9 9 9 77.0 9 9 78 9.90 9 0.80 02 9.0 دربند

نهج 

 البالغه
9 2.0 79 5 0 20 9 3 8.0 7 9 50 92 985 2 

جمع 

 7جدول
29.0 009.22 389.00 08.98 902.83 002.29 2 85 708.88 8 92 5902 780 0029 078 

 392 97938 9299 02009 85 997 382.02 750 07 800.83 055.8 935.22 9970.32 0930.80 950.89 جمع کل
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 521مرکز سامانه مديريت شهری  

 

 81-15ی تفکیک ماهیت پیام در سال هاتعداد پیام به 

 81سال  ماهیت پیام
 درصد

 سهم
 19سال 

 درصد

 سهم
 15سال 

 درصد

 سهم

درصد 

 تغییر

  07  8  935080  8  999807  99  998929 توسعه اي

  98  98  098985  98  759978  98  799008 کنترل عملکرد

  90  27  9982092  23  9908898  20  870938 نگهداري

  92 999  9507885 999  9399258 999  9903028 جمع

 

 88-15به تفکیک موضوع خبر در سال های  521تعداد  پیام های 

 درصدتغییر 15سال درصدتغییر 19سال  درصد تغییر 81سال  88سال  خبر

 5 52973 02 50085 79 35002 08390 آب گرفتگي و آب افتادگي

 98 933 799 979 85 08 79 آتش نشاني

 0- 93598 5- 90335 35 95370 99798 اتوبوس

 3 900993 93 938022 90 909933 990008 آسفالت

 70- 97908 72- 90275 22 79382 97909 آسيبهاي اجتماعي

 78 23 0 08 90 00 38 اطالع رساني ومشارکتهاي شهروندي

 3 78 78- 78 80 08 79 آموزش وکارآفريني

 999 95 05- 8 9 98 98 ايثارگران

 99- 22 09 82 29 08 03 بانک شهر

 _ - 83- 92 95- 992 978 برج ميالد

 37- 90520 90 70520 9820 79820 9950 برف

 95 0902 00 7299 23 7939 9925 پارکبانها و پارکينگ

 2 30728 0 39380 78 08707 09339 پارکها و فضاي سبز

 8 90 9999 97 _ 9 - پرندگان زينتي

 5 9253 95 9558 70 9333 9903 پيامهاي ورزشي

 79- 27 99 89 9- 87 80 پيک بادپا

 70- 92 99 77 30 79 93 پيمانکاران

 2 7300 3 7722 88 7988 9953 تاکسي

 99- 5805 90 2899 79 5285 0599 ترافيک

 2- 077 52 038 992 798 85 ترمينال

 0- 98525 92 79053 70 92305 93770 تغيير کاربري

 9 70090 93 70988 99 77990 79985 تفکيک و بازيافت

 90 793079 97 985020 97 950820 932008 جمع آوري و نصب

 98 55398 8 05399 8 07398 38259 حيوانات

 33 997578 00 28985 95 02850 09909 درخت

 99 208729 93 588995 79 590079 385857 جمع
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 88-15به تفکیک موضوع خبر در سال های  521تعداد  پیام های 

 81سال 88سال برخ

درصد 

تغییر 

81-88 

 19سال

درصد 

 تغییر

 19-81 

 15سال

درصد 

تغییر 

15-19 

 95- 95 32- 98 53 05 77 رفاهي

 73 979288 05 88928 07 27789 03587 ساخت و ساز

 93- 508 05 208 937 327 980 سازمان فرهنگي وهنري

 97 35 8 39 8 08 00 روزنامه همشهري

 08 920030 58 973090 90 20880 50985 زباله و ضايعات

 5 990290 95 992709 75 87238 20250 سد معبر

 99- 738 83 728 939 907 50 سالمت

 2 78909 72 75008 50 79230 97298 شستشو

 89- 720 398 7599 993 099 703 شکايات

 95- 98009 59 70725 93- 93309 95873 طرح جمع آوري کاال

 7- 928 77- 980 59 700 932 تطرحها و پيشنهادا

 0 830 79 870 905 587 788 عوارض و مميزي

 20 73973 770 90808 7078 3780 950 فروشگاه شهروند

 5 99908 95 99359 93 8938 2873 کارگران

 09- 702 59 058 09 709 925 کارمندان

 93- 959 07- 982 702 720 22 کنترل کيفيت هوا

 30 88599 08 59802 03 08958 78995 اليروبي

 0- 08 099 59 _ 90 - ماده صد

 07 9853 908 9785 999 030 702 مترو

 50- 2 052 79 _ 0 - مراکز خريد و فروش خودرو

 73 732 89 988 509 990 93 مردگان

 79 80509 99 22382 95 29985 59750 مرمت و ترميم

 90 73202 5 79000 92 79092 92033 مزاحمت

 57- 92 2 30 57 37 75 ه فنيمعاين

 8- 3308 95- 3877 32 0275 0880 ميادين و بازار ميوه و تره بار

 39 77909 09 90597 39 99088 2088 نصب عالئم ايمني

 70 957370 02 978337 73 83007 25027 نظافت

 99 38 99- 33 8- 38 03 نکات ايمني

 73 880590 05 279550 73 009902 372778 جمع
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 81-15به تفکیک واحد اجرای پیام در سال های  521تعداد پیام های 

 19-15درصد تغییر  15سال  81-19درصد تغییر  19سال  81سال  واحد

 _ _ 83- 92 992 ساختار سازماني

 22- 932 859 500 58 شهرداري تهران

 8- 9902 72 9733 889 معاونت مالي و اداري

 8 9080 78 9785 9999 معاونت فني و عمراني

 0 58 973 50 78 معاونت شهرسازي و معماري

 5- 90 30- 95 78 معاونت هماهنگي و برنامه ريزي

 00- 2880 2- 99223 97589 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 90- 8055 8- 99957 99972 معاونت خدمات شهري

 0 7703 20- 7950 8280 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

 _ _ _ _ 8 غ مناطقمديريت ابال

 52- 9 _ 0 _ سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران

 99 7935 _ 9802 _ سازمان ميادين ميوه و تره بار

 _ _ _ 7892 _ سازمان زيباسازي شهر تهران

 59- 9388 789 0587 830 اداره کل دفتر شهردار

 20 70855 398 90229 7290 شرکت شهروند

 _ _ _ 98239 _ مشاغل شهر شرکت ساماندهي صنايع و

 _ _ _ 27 _ سازمان مديريت پسماند

 908 5233 58 7872 9520 اتوبوس راني مناطق

 70- 00028 89 27908 39908 جمع
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 81-15به تفکیک واحد اجرای پیام در سال های  521تعداد پیام های 

 19سال  81سال  واحد
 درصد تغییر

 19-81 
 15سال 

درصد تغییر 

15-19 

 90 995338 08 999099 27838 9طقه من

 00 902537 07 995587 88799 7منطقه 

 2 89898 09 20539 08980 0منطقه 

 90 900775 92 992870 999938 3منطقه 

 75 939889 72 997200 88029 0منطقه 

 99 50885 98 08988 38939 5منطقه 

 97 58520 73 57399 09090 2منطقه 

 98 55859 90 05970 38523 8منطقه 

 09 08053 09 78388 77380 8منطقه 

 90 23907 78 53008 09390 99منطقه 

 98 27980 93 59822 00389 99منطقه 

 90 80089 99 27095 50208 97منطقه 

 79 30709 97 00808 09858 90منطقه 

 73 87922 08 23053 00582 93منطقه 

 70 85077 70 29978 05887 90منطقه 

 78 30002 7 00338 03802 95 منطقه

 72 30970 99 00080 07785 92منطقه 

 79 09398 73 37803 03085 98منطقه 

 98 09288 0 70889 70759 98منطقه 

 98 08098 92 38500 37095 79منطقه 

 5 73350 92 70993 98539 79منطقه 

 3 98750 00 92385 97809 77منطقه 

 98 9082092 77 9008085 9983093 جمع
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 5888مرکز سامانه  
 

 81-15مقايسه وضعیت ثبت پیام در سال های 

 81سال  وضعیت ثبت پیام
درصد 

 سهم 
 15سال  درصد سهم  19سال 

درصد 

 سهم
 درصد تغییر

 8 07 83857 38 85877 39 08707 راهنمايي و ارشاد

 9 30 85708 32 80520 07 23980 ثبت در سامانه

 -29 0 7899 0 8989 2 8035 مزاحمت

 9 999 980879 999 989588 999 939520 جمع

 

 81-15مقايسه سالیانه پیام های  واحد اجرايي  در سال های

 81سال  حوزه
درصد 

 سهم
 15سال  درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم
 درصد تغییر

 08 77 98372 95 93998 92 97090 ارجاع نشده

 -09 98 95522 78 70208 78 79587 ...معاونت ها، سازمانها، شرکت ها، ادارات کل و 

 0 08 09900 05 32288 00 39888 مناطق

 9 999 85708 999 80520 999 23980 جمع 

 

 81-15مقايسه نوع پیام در سال های 

 81سال  نوع پیام
درصد 

 سهم
 15سال  درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم
 درصد تغییر

 8 90 97350 90 99088 99 2885 شکايت

 9 58 08375 58 08998 20 00590 انتقاد

 59 9.3 038 9.0 798 9 383 پيشنهاد

 -5 92 90998 98 90859 93 99999 تقدير و تشکر

 9 999 85708 999 80520 999 23980 جمع

 

 81-15مقايسه منبع پیام در سال های 

 81سال  منبع خبر
درصد 

 سهم
 15سال  درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم
 درصد تغییر

 9 29 59799 29 08850 27 00087 9888تلفن 

 02 79 98029 93 99580 90 8980 اينترنت

 -00 2 0929 90 99079 8 5808 ناظرين

 -30 9 832 7 9509 3 0700 صندوق صوتي

 29 9 9728 9 235 9 882 9888مديران 

 05 9 797 9 905 9 780 مراجعه حضوري

 -90 9 20 9 88 9 83 پيام کوتاه

 -75 9 09 9 37 9 78 فاکس

 978 9 07 9 93 9 78 ايميل

 9809 9 39 9 7 9 98 .....(صندوق پستي و)ساير 

 9 999 85708 999 80520 999 23980 جمع



 حوزه شهردار

 21                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 81-15مقايسه ماهانه پیام در سال های 

 81سال  ماه
درصد 

 سهم
 15سال درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم
 درصد تغییر

 77 5 0599 0 3089 5 3238 فروردين

 79 99 8080 8 5803 8 5053 بهشتاردي

 8 8 2292 8 2909 99 2377 خرداد

 8 9 8550 8 2879 8 0530 تير

 -72 2 5790 99 8329 8 5728 مرداد

 -90 2 5030 8 2750 8 5009 شهريور

 9 8 2230 8 2225 8 5229 مهر

 -79 8 5297 99 8399 8 5390 آبان

 -70 2 0837 8 2858 2 3898 آذر

 5 8 2908 8 5530 8 5285 دي

 09 8 2585 2 0888 8 5979 بهمن

 79 99 8790 8 5252 8 5928 اسفند

 9 999 85950 999 80520 999 23980 جمع 

 

 81-15مقايسه سالیانه پیام های  گروه موضوع پیام در سال های 

 81سال  گروه موضوع پیام
درصد 

 سهم
 15سال  درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم

درصد 

 تغییر

 3 07 72739 09 75995 72 98878 شهري امور

 -3 72 70700 78 73929 72 98208 حمل و نقل و ترافيک

 -99 99 8725 97 99090 90 99900 فني و عمراني

 -8 5 0079 2 5997 2 0932 اجتماعي و فرهنگي

 7 5 0000 5 0707 5 3037 تقدير و تشکر از کارکنان و مديران

 -0 3 0870 0 0809 0 0800 شهرسازي

 77 0 3908 3 0398 3 7807 مالي و اداري

 3 3 0978 0 7879 3 7299 جرائم و تخلفات کارکنان و مديران

 32 3 0388 0 7080 3 7897 ...(حقوقي، امال ، اجراي احکام و )ساير 

 -90 9 9995 9 9985 7 9358 فناوري اطالعات و ارتباطات

 9 999 85950 999 80520 999 23980 جمع
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 81-15قايسه سالیانه پیام به تفکیک منطقه در سال های م

 درصد تغییر درصد سهم 15سال  درصد سهم 19سال  درصد سهم 81سال  منطقه

 72 2 0509 5 7853 5 7598 9منطقه  

 30 97 0588 8 0870 8 0337 7منطقه  

 -77 5 7883 8 0850 5 7005 0منطقه  

 7 2 0089 2 0090 8 0370 3منطقه  

 97 99 0979 99 3080 8 0809 0طقه  من

 78 0 7535 3 7957 0 9889 5منطقه  

 -79 0 7028 2 0708 0 9889 2منطقه  

 -8 0 9509 3 9289 3 9280 8منطقه  

 8 7 9930 7 859 7 870 8منطقه  

 -99 3 9280 3 7995 3 9297 99منطقه 

 99 3 9859 3 9258 3 9500 99منطقه 

 -7 0 7380 0 7002 5 7789 97منطقه 

 -99 7 9982 0 9073 0 9782 90منطقه 

 72 0 7757 3 9283 3 9273 93منطقه 

 -5 3 7770 0 7005 0 7989 90منطقه 

 -90 0 9308 3 9277 3 9503 95منطقه 

 -7 7 807 7 829 7 280 92منطقه 

 2 0 9009 0 9300 0 9755 98منطقه 

 0 0 9073 0 9759 0 9902 98منطقه 

 -90 3 9872 3 7930 3 9097 79منطقه 

 90 7 9929 7 838 7 280 79منطقه 

 02 7 9935 7 207 7 509 77منطقه 

 0 999 09900 999 32288 999 39888 جمع 
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 81-15تعدادپیام به تفکیک معاونت در سال های 

 81سال  معاونت ها
درصد 

 سهم 
 15سال  درصد سهم  19سال 

درصد 

 سهم

درصد 

 تغییر

 -30 35 2903 08 90903 08 99975 ل و نقل و ترافيکمعاونت حم

 -9 72 3770 98 3725 95 7882 معاونت خدمات شهري

 -97 99 9308 2 9503 8 9329 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

 -39 3 550 0 9993 2 9720 معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري

 9 0 837 3 835 0 508 معاونت مالي و اداري

 -3 3 038 0 029 0 500 ني و عمرانيمعاونت ف

 -77 7 782 7 087 7 088 معاونت امور مناطق

 09 7 739 9 980 9 928 معاونت شهرسازي و معماري

 -09 9 98 9 08 9 78 معاونت حقوقي، شورا و امور مجلس

 -09 999 90309 999 77999 999 98273 جمع

 

 81-15ر سال های مقايسه سالیانه پیام گروه وضعیت رسیدگي پیام د

 81سال  گروه وضعیت رسیدگي
درصد 

 سهم
 15سال  درصد سهم 19سال 

درصد 

 سهم

درصد 

 تغییر

 -2 82 53859 88 58899 88 59920 رسيدگي و اطالع رساني

 30 0 9878 7 9722 9.5 008 در دست اقدام

 -59 9 930 9.0 029 9.9 35 بدون اقدام

 -2 9 55807 9 29002 9 59089 جمع
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 سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران

 

 

 (مبالغ به میلیون ريال)  15روابط عمومي در سال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران لیست پروژه

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

جام  واقعي
هزينه ان

شده در سال 
15

 

(
ن ريال

میلیو
)

 

ت
شرف

صد پی
در

 

ت
حا

ضی
تو

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع زمان پروژه

9 
آيتم تيزر آبي و قرمز در زلزله  79ساخت 

 ويژه تلويزيون هاي شهري سطح شهر
 09 50 9/99/89 9/0/89 ماهه 5

درصد پيشرفت با توجه به 

 عدم تخصي  بودجه کافي

7 
ساخت و پخش تيزرهاي افتتاحيه و 

 فراخوان مانورهاي سراسري و تخصصي
 97 75 9/97/89 9/99/89 ماهه 9

خوان افتتاح اسکان انجام فرا

 اضطراري

0 

ساخت فيلم معرفي ستادهاي مديريت 

بحران و فيلم معرفي مجموعه اسکان 

 اضطراري

 08 729 9/97/89 9/99/89 ماهه 7

فيلم معرفي اسکان اضطراري 

در تهران و فيلم معرفي ستاد 

مديريت بحران شهر تهران و 

ستادهاي مديريت بحران 

 گانه77مناطق 

 999 59 9/3/87 9/3/89 ماهه 97 بري الکترونيکيتهيه بولتن خ 3
 87به صورت مستمر در سال 

 ادامه خواهد يافت

0 
آموزش تکميلي رابطين خبري ستادهاي 

 مديريت بحران مناطق
 999 79 70/3/89 70/3/89 روزه 9

همايش و کارگاه آموزشي يک 

روزه توليد محتوا در روابط 

 عمومي

5 
ن اضطراري طراحي و تهيه نقشه تخليه ام

 محله 970تا 
 نقشه انجام شد 09طراحي  8 999 9/97/89 9/8/89 ماهه 0

2 

 099ارتقاي اطالع رساني محيطي، 

ويژه کانکس ( LED)دستگاه نمايشگر  

هاي دوام همراه با سيستم هوشمند با 

قابليت ارسال پيام توسط اس ام اس و 

بلندگو، آژير، چراغ آژير و )امکانات جانبي 

VPS) 

 79 999/9 9/97/89 9/3/89 اههم 8

 59و  LEDعددنمايشگر  03

عدد سيستم هوشمند در سال 

عدد  75)خريداري شد  89

 89نمايشگر نيز در سال 

 (خريداري شده بود

8 

عکاسي صنعتي از هر يک از پروژه هاي 

سازمان از جمله پروژه اسکان اضطراري و 

 احداث پايگاه ها
 999 89 9/97/89 9/99/89 ماهه 9

سايت  99عکاسي صنعتي از 

 79مبلغ )اسکان اضطراري 

ميليون ريال باالتر از پيش 

 (بيني با احتساب تورم

8 
چاپ و صحافي کتاب و ساير اقالم چاپي 

 اطالع رساني به  شهروندان
 79 999 78/97/89 9/9/89 ماهه 97

کتاب  0چاپ و صحافي 

مديريت بحران در اماکن 

مسکوني، تجاري و کوهستان 

 و ايمنپا  

99 
اطالع رساني و تبليغات محيطي شهري 

 در حوزه مديريت بحران

 (پوستر، بنر، پرتابل و بيلبورد) 

 پوستر، بنر پرتابل 79 999 78/97/89 9/9/89 ماهه 97
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 81-15فعالیت های  سازمان پیشگیری و  مديريت بحران در سال های 

 درصد تغییر 15سال  19سال  81سال  عنوان

 0 902099 909099 0999 (نفر ساعت)ويت و تجهيز مديريت بحران اماکن آموزش ،تق

 0 009 075 973 (گروه )آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماکن

 3 070 093 999 تعداد گروه مديريت بحران اماکن

 0 009 075 39 (گروه)آموزش گروه هاي مديريت بحران

 0 009 075 973 (مکان)آموزش ساکنان اماکن 

 

 81-15فعالیت های گروه های دوام سازمان پیشگیری و  مديريت بحران در سال های 
 درصد تغییر 15سال  19سال 81سال  عنوان

 38 009 700 993 (گروه)تعداد گروه هاي دوام 

 38 98709 97870 0279 (نفر)جذب داوطلب 

 38 9900999 220099 030799 (نفرساعت)برگزاري دوره هاي آموزشي 

 2 009 072 70 تجهيز به ابزار و امکانات مورد نياز و پايداري گروه ها

 

 15های مردمي در سال  معاونت آموزش و مشارکت -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران  لیست پروژه 

 (مبالغ به میلیون ريال)  

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

جام  واقعي
هزينه ان

شده
 

ت 
شرف

صد پی
در

ي
فیزيک

 

ت
حا

ضی
تو

 

ن زما

پروژه 

 (ماه)

 تاريخ شروع
تاريخ 

 پايان

 مستمر 999 7999 97/89 99/89 97 هاي دوام تشکيل گروه 9

 مستمر 999 7099 97/89 99/89 97 ماهاي دو پايدارسازي گروه 7

 مستمر 999 9099 97/89 99/89 97 هاي مديريت بحران اماکن تشکيل گروه 0

 سمينار 009 999 050 97/89 99/89 97 سمينارهاي آموزش همگاني 3

 سمينار 899اماني،  999 - 97/89 99/89 97 سمينارهاي آموزش همگاني 0

 مستمر، اماني 999 - 97/89 99/89 97 هاي آموزش همگاني کارگاه 5

 مستمر، اماني 999 - 97/89 99/89 97 کارگاه کار با تجهيزات امداد و نجات و سيالب 2

 منطقه 77در  999 909 92/89 90/89 0 دوين برنامه عملياتي بحرانهاي ت کارگاه اصول و تکنيک 8

 999 009 93/89 93/89 روز 0 آورسازي المللي مديريت جامع ريسک و تاب کارگاه بين 8
 

 ويژه مديران ارشدشهرداري 999 79 98/89 98/89 روز 9 آموزش مديريت بحران 99

 دوره، اماني ICS 97 99/89 97/89 - 999 78کارگاه سامانه فرماندهي حادثه  99

97 
انداز آينده ژاپن پس  بررسي وضعيت کنوني و چشم"نشست 

 "از زلزله
 999 39 90/80 90/80 روز 9

 

 بيش از يک ميليون نسخه 999 7099 97/89 99/89 97 انتشار کتاب، پوستر، بروشور، لوح فشرده 90
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 81-15بحران در سال های سازمان پیشگیری و  مديريت  آموزش های درون سازماني

 درصد تغییر 15سال  19سال 81سال  عنوان

 59 9899 9989 782 (نفر)آموزش اعضاي ستاد مديريت بحران نواحي 

 - - - 909 (نفر)هاي ژئوتکنيکي  آموزش

 

 81-15سازمان پیشگیری و  مديريت بحران در سال های  آموزش های برون سازماني

 درصد تغییر 15سال  19سال 81سال  عنوان

 08 7099 9509 993 (کارگروه)آموزش همگاني در سطح محالت 

 09 909 990 89 (دوره)آموزش اصول آمادگي در برابر زلزله در مدارس 

 0 009 075 87 (دوره)آموزش امداد و کمک هاي اوليه 

 3 975 979 20 (گروه)آموزش اطفاء حريق به گروه هاي دوام 

 5 973 992 37 (گروه )مک هاي اوليه به گروه هاي دوام آموزش عمليات امداد و ک

 72- 970 958 20 (گروه )آموزش روانشناسي بحران به گروه دوام

 97 738 779 097 (مجتمع مسکوني)توسعه مشارکت مردم در اجراي طرح هاي مديريت بحران

 8 052 039 39 (تجاري –مجتمع اداري )توسعه مشارکت مردم در اجراي طرح هاي مديريت بحران

 09 92 90 2 (بيمارستان)توسعه مشارکت مردم در اجراي طرح هاي مديريت بحران 

 - - 933 793 (مورد)اجراي نمايش هاي خياباني 

 

 19-15برنامه آموزشي مديريت بحران سال های 

 عنوان برنامه آموزشي

 درصد تغییر 15سال  19سال

میزان اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 ديدهآموزش 

میزان اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش ديده

میزان اجرای 

 برنامه

تعداد افراد 

 آموزش ديده

 09- 09- 0209 20 0399 998 سمينار آموزشي مديريت بحران

 09- 09- 0209 20 0399 998 کارگاه آموزشي تقويت ديد مديريت بحران

 9 9 009 77 009 77 کارگاه تخصصي شريان حياتي

 2 3 209 70 299 73 تخصصي ترازيابي امکانات شهري کارگاه

 کارگاه تخصصي سامانه فرماندهي حادثه

( (ICS 
70 209 78 829 95 95 

 - - - - 9 09 (TOT)آموزش مربيان آموزشگر 

 - - 00 9 - - دوره آموزش بين المللي مديريت بحران شهري

 78- 78- 899 98 9709 70 آموزش تخصصي گروه هاي نيمه حرفه اي
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 (مبالغ به ريال ) 15دفتر فني وعمراني در سال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران لیست پروژه

ف
ردي

ن پروژه 
عنوا

 

 واقعي

جام شده در
هزينه ان

 

سال 
15

(
ن ريال

میلیو
)

 

ت
شرف

صد پی
در

 

ت
حا

ضی
تو

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع زمان پروژه

9 
مديريت بحران  احداث پايگاههاي پشتيباني

 59 00999 - 9089  (باب 2)شهر تهران 
باب مستقيما توسط سازمان در  2

 حال احداث مي باشد

7 
 احداث زير ساختهاي اسکان اضطراري

 (پار  99)
 9089 9087 80999 999 

-شقايق -افرا-فتح -7چيتگر 

سرخه  -انديشه –جانبازان 

-توسکا -خرگوش دره -حصار

 فدائيان اسالم

0 
زير ساختهاي اسکان اضطراري و  احداث

 تخته چيتگر 79بيمارستان 
 9088 9087 999999 999 

 ضلع غربي چيتگر

 (محدوده باالي پيکان شهر)

 

 15معاونت پیشگیری وکاهش خطر پذيری درسال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران لیست پروژه

 (مبالغ به میلیون ريال) 

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعي

هزينه ه
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ش بین
ی پی

ا

شده پروژه ها
 

ي
ت فیزيک

شرف
صد پی

در
 

ت
حا

ضی
تو

 

 زمان

 پروژه

 تاريخ

 شروع

 تاريخ

 پايان

9 

 توسعه و زلزله سريع هشدار سامانه ايجاد

 زود هشدار هدف با شبکه پايشي سيستم

 مخرب امواج رسيدن از پيش زلزله هنگام

 79 - 9080 9089 سال 0

 انجام راه نقشه و برنامه تهيه و پروژه دهي سازمان -

 کارشناسي کار انجام و فن اساتيد از گيري بهره با پروژه

بررسي فني احداث ايستگاههاي جديد بر روي گسل  -

 مشاء

 نشست همچنين و هماهنگي جلسات برگزاري -

 بردار بهره سازمانهاي حضور با تخصصي

 ، برق،گاز ، آب از اعم پيشتاز سازمانهاي)وپشتيبان

 ( مترو ه،پااليشگا ها، فرودگاه

7 

 بحران نقاط اطالعات جامع بانک رساني بروز و تهيه

 اطالعات جامع بانک تهيه هدف با  زدا بحران و زا

 هاي کاربري شناسي، زمين اطالعات کليه شامل

 و امداد اماکن تهران، شهر قديم کاربري شهري،

 شهر پذيري آسيب ، حياتي هاي شريان نجات،

 تهران

 9089 - - 70 

روزرساني بانک اطالعاتي شريانهاي حياتي، تهيه و ب -

 حوزه هاي آبريز، بيمارستانهاي شهر تهران

 در واقع تاسيسات و اماکن اطلس اول فاز اجراي -

 مراکز کليه شناسايي هدف با تهران شهر گسلي هاي پهنه

 تهران شهر زلزله و گسلش خطر در تاسيسات و

0 

 راه و طراحي راستاي  در پيگيري و هماهنگي

 تحت تهران شهر سوانح اطالعات سامانه"  دازيان

 "   web- Dis  وب

 90 - 9080 9089 سال 0

 و راهبردي برنامه تدوين سنجي، امکان هدف با -

 به منظور به مکاني اطالعات سيستم سازي پياده

 سازمان    بين مکاني اطالعات تسهيم و گذاري اشترا 

 بحران مديريت و پيشگيري سازمان و هدف

3 
 به تهران شهر سوانح پذيري خطر کيفي يابيارز

 گانه 77 مناطق تفکيک
 09 - 9080 9089 سال 0

 سوانح ريسک ارزيابي و بندي رتبه شناسايي، هدف با -

 شهر محتمل مخاطرات

0 

 و تحليل و آنها هاي پهنه و گسلها نقشه تدقيق

 تهيه هدف با تهران شهر گسلهاي حرکت بررسي

 تکميل و شهري اسمقي در ها نقشه دوم ويرايش

 قبلي ويرايش

 9087 9089 سال 7
 

09  
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 (مبالغ به ريال)  15معاونت آمادگي در سال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران لیست پروژه
ف
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 89 - 9089/97 9089/7 سال 9 هاي پشتيباني مديريت بحران تجهيز پايگاه 9

هاي معاونت ماهيت  پروژه

فيزيکي نداشته و پيشرفت 

هاي  آنها بر اساس برنامه

پيش بيني شده لحاظ شده 

 است

 // 09 - 9089/97 9089/7 سال 9 کانکس نگهداري تجهيزات امداد نجات محالت 099تامين  7

 // 29 - 9089/97 9089/7 سال 9 هاي تخصصي و اعالم استاندارد ماموريتي کميته تعيين 0

3 
ها در راستاي  احصاء و اعالم انتظارات ستاد به تفکيک کميته

 اجرايي نمودن وظايف قانوني و ماموريتهاي تخصصي
 // 80 - 9089/97 9089/7 سال 9

 // 999 - 9089/97 9089/7 سال 9 دورميزيطرح ريزي و اجراي مانورهاي  0

5 
پناه گيري، تخليه امن و  دورميزيطرح ريزي و اجراي مانورهاي 

 اسکان اضطراري
 // 29 - 9089/97 9089/7 سال 9

 // 78 - 9089/97 9089/7 سال 9 هاي اسکان اضطراري تهيه نقشه 2

 // 999 - 9089/97 9089/7 سال 9 شناسايي عوامل بحران زا و بحران زدا 8

 // 59 - 9089/97 9089/7 سال 9 دد تفاهم نامه با مسئولين عوامل بحران زا و بحران زدااتعقا 8

99 
دوره هاي آموزشي کار با تجهيزات امدادي براي نيروهاي برگزاري 

 عملياتي
 // 999 - 9089/97 9089/7 سال 9

 // 999 - 9089/97 9089/7 سال 9 برگزاري جلسه فصلي ستاد مديريت بحران مناطق 99

 // 28 - 9089/97 9089/7 سال 9 نواحي و  محالتفصلي ستاد مديريت بحران  اتبرگزاري جلس 97

90 
اضافه نمودن  قيارسال اخبار حوادث از طرارتقاء سامانه پيامکي 

 اخبار رندگانيگ شيگروه و افزا
  - 9089/97 9089/7 سال 9

هاي  پيش  نسبت  به برنامه

بيني شده کار انجام شده 

 است

 //  - 9089/97 9089/7 سال 9 داشگاه تهران  کيزيبا مؤسسه ژئوف ميارتباط مستق انهياندازي پا راه 93

 //  - سال 9 سال 9 سال 9 بهره برداري آزمايشي از راديو بحران 90

95 

 90 نيينقطه مستعد داخل شهر تهران جهت تع 09 يابيمکان 

 يارتقا يادر راست يارتباط ينصب دکل ها يبرا يينقطه نها

 خسارات و تلفات شهر تهران عيسر نيسامانه تخم

 //  - 9089/97 9089/7 سال 9

92 
ارتقاء بخش هاي ساختاري و اطالعاتي سامانه اطالعاتي مديريت 

 (DMIS) بحران 
 //  - 9089/97 9089/7 سال 9

98 

در   تهيه و تدوين شرح انتظارات ستاد مديريت بحران شهر تهران

همکاري با واحدهاي ذيربط سپاه پاسداران انقالب  محورهاي قابل

 و ارتش جمهوري اسالمي ايران

 //  - 9089/97 9089/7 سال 9

 //  - 9089/97 9089/7 سال 9 آسماني نزوالت از ناشي حوادث با مرتبط اطالعاتي سامانه تهيه 98

79 

مرحله اول فعالسازي ستاد مديريت  :تدوين دستورالعمل هاي 

تهران، بخش عمليات ستاد مديريت بحران شهر  بحران شهر

 حادثه  يسامانه فرمانده يتهران، فعالساز

 //  - 9089/97 9089/7 سال 9
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 (اماني)15معاونت پدافند غیر عامل درسال -های سازمان پیشگیری و مديريت بحران لیست پروژه
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9 
مقرّرات  79پيگيري در اجرائي نمودن ضوابط مبحث 

 ملي ساختمان
  999 - 9089 9089 سال 9

7 

هاي کنترل و  تحقيق و پژوهش جهت تبيين روش

گيري از پارکينگها و  مديريت ريسک در مترو و  بهره

ن پناهگاههاي عمومي در ايستگاههاي مترو بعنوا

الملل و تعميم آن به  شرايط جنگ در سطح بين

 .اماکن مشابه در تهران 

  999 - 9089 9089 سال 9

0 

گيري چند منظوره از مراکز  تدوين طرح تجهيز و بهره

ايستگاههاي مترو، پارکينگهاي طبقاتي و ) شهري

در . هاي اتوبوسراني درون شهري ها و اقامتگاه پايانه

تاي طرح جامع و راهبرد توسعه شهر براي ارتقاء راس

 بقا، کاهش تلفات انسان و افزايش آستانه تحمل مردم

  999 - 9089 9089 سال 9

3 

تدوين ساختار مديريتي و دستورالعمل اجرائي براي 

هاي پدافند غيرعامل ايستگاههاي مترو و  کميته

 هاي ها و اقامتگاه پارکينگهاي طبقاتي عمومي، پايانه

اتوبوسراني درون شهري جهت ارتقاء و افزايش 

 .بازدارندگي 

  999 - 9089 9089 سال 9

0 

گيري دو منظوره از  تحقيق و پژوهش براي تبيين بهره

هاي  پارکينگها و انبارهاي خصوصي در مجتمع

الملل  مسکوني بعنوان پناهگاه خصوصي در سطح بين

هاي مسکوني حائز شرايط  و تعميم آن به مجتمع

 .تهران 

  999 - 9089 9089 سال 9

5 

گيري چند منظوره از ناوگان سازمان  اجراي پروژه بهره

اتوبوسراني شهر تهران جهت جابجائي پناهجويان 

احتمالي و مجروحين ناشي از حوادث غير 

 ( .جنگ)طبيعي

 9089 9089 سال 9
 

999  

2 
هاي پدافند غيرعامل  تدوين پروتکل اقدامات کميته

 هاي مسکوني ي طبقاتي عمومي و مجتمعايستگاهها
 9089 9089 سال 9

 
999  

8 
تدوين ساختار مديريتي و دستورالعمل اجرائي براي 

 هاي پدافند غيرعامل مدارس کميته
 9089 9089 سال 9

 
999  

8 

هاي آموزش تصويري و نوشتاري پدافند  تدوين متون

منزل، پياده )غيرعامل جهت مردم، در مراحل مختلف

 ...(سواره خارج از منزل و  از منزل، خارج 

 9089 9089 سال 9
 

999  

99 
به کاربران ( سايبر) آموزش جنگ در حوزه پنجم

 سازمان و ستادهاي مديريت بحران شهر تهران
 9089 9089 سال 9

 
999  

 9089 9089 سال 9 .تدوين کتاب پدافند غيرعامل ويژه مديران  99
 

999  

97 

ش پدافند غيرعامل براي برگزاري کالسهاي آموز

بيمارستاني، ) کارکنان سازمانهاي مختلف شهري

 گانه شهرداري 77در سطح مناطق ...( کارخانجات و 
     

 

 .به اتمام رسيده است 89اين پروژه هاي اماني نسبت به فعاليت پيش بيني شده براي سال 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       21

 

 مرکز مطالعات وبرنامه ريزی شهرتهران 
 

 

 15سال  يآموزش یجشنواره ها کارگاه ها ي،الملل نیو ب يخلدا یها شيهما برگزاری

 تاريخ برگزاری عنوان رديف

 3/99/89 هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري المللي برترين پنجمين جشنواره ملي و نخستين جشنواره بين 9

 72/7/89 نشست تخصصي شوراهاي اسالمي شهر و مديريت محلي 7

 73/0/89 هرينشست تخصصي برندينگ ش 0

 98/3/89 کارگاه آموزشي طرح جامع 3

 79/3/89 هاي مقاوم به آلودگي   هاي چنار و توت شهر تهران و معرفي پايه   کارگاه آموزشي بررسي وضعيت گونه 0

 70/3/89 نشست تخصصي تاکسي فردا 5

 78/3/89 نشست تخصصي بررسي وضعيت کيفيت زندگي در شهر تهران 2

 90/5/89 در انتخاب روش روسازي معابر( LCCA)نقش روش تحليل هزينه دوره عمر نشست تخصصي  8

 79/5/89 نشست تخصصي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران و نحوه نگرش آن به مديريت کيفيت 8

 78/5/89 هاي تخلفات ساختماني در شهر تهران   نشست تخصصي بررسي علل و انگيزه 99

 98/2/89 (هاي غيررسمي و بافت فرسوده سکونتگاه)هاي شهري    گري در پروژه هاي تسهيل کآموزشي تکني کارگاه  99

 09/2/89 (درآمد و هزينه)نشست تخصصي شفافيت و سالمت مالي در شهرداري  97

 2/8/89 دوره آموزش جامع روش تحقيق در مسايل شهري 90

 90/8/89 وانع آنو م( جمع آوري، حمل و دفن)نشست تخصصي مديريت پسماند  93

 8/8/89 يابي جايگاه ارائه خدمات شهري کارگاه آموزشي مکان 90

 90/8/89 (ملي)همايش تخصصي کاربرد مهندسي ارزش در حوزه حمل و نقل شهري  95

 93/8/89 (همزمان با همايش ملي)کارگاه آموزشي مهندسي ارزش در حوزه حمل و نقل و ترافيک  92

 99/99/89 ها ي و نقد موضوعات مربوط به دستورالعمل مالي و معامالتي شهرداريکارگاه آموزشي بررس 98

 90/99/89 نشست تخصصي تدوين نظام جامع حقوقي مديريت شهري تهران 98

 70/99/89 (ملي)همايش تخصصي بررسي راهکارهاي کاهش حريق و حوادث  79

 75/99/89 شهر تهران SOEنشست علمي گزارش وضعيت محيط زيست  79

 7/99/89 هاي ارزيابي طرح جامع نشست تخصصي شيوه 77

 95/99/89 نشست تخصصي حفاظت و حمايت و توسعه ميراث ملي و مذهبي 70

 70/99/89 هاي توسعه شهري در کشورهاي منتخب کالنشهرهاي آسيايي نشست تخصصي بررسي تطبيقي طرح 73

 7/97/89 (ها و راهبردها چالش)ها  رينشست تخصصي بررسي سالمت و فساد اداري در شهردا 70

 8/97/89 هاي سطحي شهري آوري و مديريت رواناب هاي نوين جمع کارگاه آموزشي روش 75

 95/97/89 (ملي)هاي شهري  هاي پيش رو در اجراي تونل همايش تخصصي چالش 72
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 15ی سال شهر تيريمدتخصصي در حوزه  دانش اتیترجمه کتاب و متون ادب
 درصدپیشرفت ان کتابعنو رديف

 89 فضا ديتول 9

 89 (Megacities)جهانشهرها   7

 89 (World is Flat)جهان مسطح است  0

 89 ها يدر شهردار سکير تيريمد 3

 89 يتوسعه شهر يراهبردها 0

 89 (Knowledge based city-master plan)مدار  طرح جامع شهر دانش 5

 89 شهر اتاوا يبرنامه سوم مال 2

 89 7979اتاوا  يبه سو يپنجره ا - 7979اتاوا  8

 89 داريپا يشهرها طراحي 8

 59 (A Global Urban Analysis  ،World City Network)تحليل شبکه شهري-شهرهاي جهاني 99

 Urban Megacities Urban form ,Governance and sustainability)) 59يداريو پا يابرشهرها، شکل شهر، حکمران 99

 7999the global urban competitiveness report) 7999) 59در سال  يريپذ رقابت يگزارش جهان 97

 59 (Social policy in the middle East, economic , political and gender dynamics)يتيو جنس ياسيس ،ياقتصاد ييايپو انه،يدر خاورم ياجتماع ياستهايس 90

 Cities for People 59))مردم  يشهرها برا 93

 59 (Urban Development: Logic of Making Plans)ها برنامه هيمنطق ته ؛يتوسعه شهر 90

 59 ييفضا يزير عملکرد مؤثر در برنامه 95

 79 (Solid Waste Management in the World' s Cities)مديريت پسماند جامد در شهرهاي جهان 92

 Investing in the Disadvantaged Assessing the Benefits and Costs of Social Policies 79 ياجتماع ياستهايس هديو فا نهيهز يابيارز 98

98 Hazard Mitigation and Preparedness 79 

 15ی در سال شهر تيريمدتخصصي در حوزه دانش  اتیکتاب و متون ادب فیتال
 درصدپیشرفت  عنوان کتاب رديف

 999 ري توسعه کالنشهرها با تاکيد بر کالنشهر تهرانمباني پايدا 9

 999 طرح جامع شهر تهران 7

 999 9089هاي مرکز در سال  نشست 0

 89 جشنواره پژوهش و نوآوري 3

 89 رانيدر ا يشهروند تيهو 0

 89 (جلد اول) ها يشهردار نيمجموعه قوان 5

 89 يرانيا هياز کار و سرما تيحما ،يمل ديتول 2

 89 (جلد اول) هايشهردار يمال يو گزارشگر يحسابدار ينظر يبانم 8

 89 (جلد دوم) هايشهردار يمال يو گزارشگر يحسابدار ينظر يمبان 8

 89 در شهر تهران يتوسعه اجتماع 99

 89 يشهر يبهداشت يها سيسرو شيمجموعه مقاالت هما 99

 89 مرکز 89و  88هاي  سالر انجام شده د يمطالعات يها و پروپوزال طرح rfpکتاب  97

 89 مجوعه مقاالت همايش شوراها و مديريت محلي 90

 89 (يشهر تيرينو در مد يها دهيا شيهما)مقاالت جشنواره دوم  93

 89 89هاي مرکز سال  و پروپوزال پايان نامه rfpکتاب  90

 20 (فاز اول) يزير و برنامه يکالن اقتصاد يراهبردها 95

 59 طرح تيريمد يمبان 92

 59 مورد هدف سند چشم انداز يکشورها انيدر م رانيا گاهيو جا ياول اقتصاد گاهيکننده جا نييشاخ  تب 98

 59 يزير کالن اقتصاد و برنامه يها استيکتاب س نيفاز دوم تدو 98

 79 «خانواده ميو تنظ يخانواده، روابط خانوادگ»جلد اول  -رانيدر ا ياجتماع يها استيس 79

 79 «فقر و سالمت ت،امني»جلد دوم  – رانيدر ا ياجتماع يها استيس 79
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 15سال  تخصصي در-های علمي گزارش چاپ و انتشار

 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 999 (آباد بررسي موردي برنامه، طرح، اجرا و نظارت طرح منظر شهري نعمت)نقاط قوت و ضعف طراحي منظر شهري   9

 999 ها و مشاغل در حوادث برنامه استمرار خدمات سازمان  7

 999 مروري بر نقش شهرداري تهران در مديريت بحران  0

 999 سامانه فرماندهي حادثه شهر تهران  3

 999 نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران رساني سازمان آتش هاي خدمات ها و شيوه امکانات، توانمندي  0

 999 (پايگاههاي پشتيباني مناطق شهرداري تهران)بحران مناطق شهرداري تهران  هاي بررسي وضعيت اتاق  5

 999 تکنولوژي جديد ساخت و ساز و تأثير استفاده از آنها در شهر تهران  2

 999 رنگ در شهر  8

 999 مميزي انرژي ساختمان در شهر تهران  8

 999 عي شهرها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نيازهاي اجتما طراحي پياده راه  99

 999 هاي فرسوده و ارائه راهبردهاي مبتني بر مشارکت مردم بررسي تطبيقي تجارب مداخله در پهنه  99

 999 تحليل برنامه شهرداري در کاهش آلودگي هواي شهر تهران با توجه به نقش و چشم انداز شهرداري  97

 999 زدايي معابر شهر تهران دستورالعمل مرتبط با يخ  90

 999 ريزي و مديريت راهبردي حوزه آبخيز شهري ت محيطي در برنامهمفاهيم زيس  93

 999 هاي توسعه فضاي سبز کالنشهر تهران و شهر گوانگژو چين ها و برنامه بررسي تطبيقي طرح  90

 999 مديريت حريم پايتخت، بررسي تجارب جهاني و ارائه پيشنهادات اجرايي  95

 999 ريزي حريم شمال بزرگراه بابايي م پايتخت و برنامهريزي حري برنامه راهبردي مديريت و برنامه  92

 999 هاي بتني مديريت زباله  98

 999 شهري هاي درون خطرهاي محتمل بر تونل  98

 999 هاي خاکي در شرايط گوناگون هاي نوين پايدارسازي شيرواني بررسي و مقايسه روش  79

 999 مهندسي ارزش در حمل و نقل شهري  79

 999 (بازنگري طرح نوسازي ناوگان تاکسيراني تهران)فرسوده در شهر تهران  هاي جايگزيني تاکسي  77

 999 (TDM)مديريت تقاضاي سفر   70

 999 هاي روگذر ارزيابي معايب و مزاياي احداث زيرگذر عابر پياده به جاي پل  73

 999 ونداناي در محالت مسکوني شهر با هدف ارتقاء سطح زندگي شهر راهکارهاي ساماندهي جاپار  حاشيه  70

 999 به بخش خصوصي BRTنحوه واگذاري خطوط   75

 999 هاي حمل و نقل پا  در شهرها بررسي انواع روش  72

 999 هاي دستيابي به حمل و نقل پايدار در تهران بررسي و ارائه سياست  78

 999 پذيري رانندگان تاکسي راهکارهاي افزايش اعتماد عمومي و مسئوليت  78

 999 استفاده از دوچرخه شهري در تهران بررسي مقدماتي قابليت  09

 999 راه بازار تهران ارزيابي پياده  09

 999 ارزيابي عملکرد شهرداري در خصوص مبارزه و پيشگيري از اعتياد و ارائه رهنمودهاي الزم  07

 999 هاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر شبکه سازي در شهر تهران شناسايي ظرفيت  00

 999 گانه شهر تهران 77روندان و خدمات شهري در مناطق بررسي وضعيت سالمت شه  03

 999 (معرفي و ارزيابي عملکرد شهرداري تهران)اجتماعي زنان سرپرست خانوار -توانمندسازي اقتصادي  00

 999 هويت شهروندي و راهکارهاي ارتقاء آن در شهر تهران  05

 999 بررسي و مطالعه مشارکت شهروندان در امور شهري  02

 999 بندي موضوعات و مسائل حوزه شهري هاي اجتماعي به منظور تدوين مدل اولويت شاخ  شناسايي  08

 999 گانه شهر تهران77وضعيت مسکن و کيفيت سکونت زنان سرپرست خانوار با تأکيد بر مناطق   08

 999 تدوين مفهوم توسعه اجتماعي در مقياس شهري  39
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 999 ها عوارض سبز؛ ابزاري جهت کنترل آلودگي هوا در شهرها و ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري  39

37  
عنوان منبع درآمدي پايدار در  ها به دولت و پايتخت؛ بررسي تجارب جهاني کمک دولت در تأمين مالي اداره پايتخت

 مديريت شهري
999 

 999 وه انتخاب شهردار تهرانبررسي نظرات شهروندان تهراني در خصوص نح  30

 999 مدخلي بر اقتصاد سياسي نظام مديريت شهري در ايران با تأکيد بر کالنشهر تهران  33

 999 (هايي براي تهران آموزه)بررسي جايگاه شهر استانبول در شبکه شهرهاي جهاني   30

 999 بازيافت از ضايعات الکترونيکي بر مواد  35

 999 در شهر الکترونيک( ITS)حمل و نقل هوشمند هاي  ضرورت استفاده از سيستم  32

 999 (3شهر الکترونيک )ها و نيازهاي گردشگري الکترونيک در تهران  بررسي ضرورت  38

 999 براي انواع خودرو CNGرساني  هاي سوخت ساماندهي و مديريت ايجاد و توسعه مراکز ادواري سامانه  38

 999 «(9)هاي شناسايي مسايل اجتماعي در اولويت لسله گزارشس»تعيين موضوعات اجتماعي مهم از نظر مردم   09

 999 اعتماد اجتماعي از دريچه مطالعات تجربي در سطح ملي و شهر تهران  09

 999 ها و معيارهاي ارزيابي طرح جامع تهران شاخ   07

 89 مقايسه تطبيقي تهران با شهرهاي اسالمي  با ساختار مدرن  00

 89 (هاي شهر تهران سيالب: مطالعه موردي)يت آن هاي شهري و نحوه مدير سيالب  03

 89 ساماندهي و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي شهر تهران  00

 89 هاي مصوب و مجاز هاي بلند مرتبه شهر تهران در زير پهنه تدوين ضوابط ساخت و ساز ساختمان  05

 89 اصالح تقسيمات شهري تهران  02

 89 برداري هاي دو طبقه از محل دريافت عوارض بهره نند تونل، پل و بزرگراههاي حمل و نقل ما تأمين هزينه پروژه  08

 89 ها و کارآفريني اجتماعي شوراياري  08

59  
ميزان اهميت و رضايتمندي از خدمات شهرداري در امور مساجد بر اساس دستورالعمل ابالغي شوراي اسالمي شهر 

 تهران
89 

 89 مهاجر فصلي در شهر تهرانمطالعه آثار اجتماعي و اقتصادي کارگران   59

 89 هاي فرهنگي و اجتماعي به بخش خصوصي در شهر تهران بررسي وضعيت واگذاري فعاليت  57

 89 ها و تأثير آن بر درآمدهاي شهرداري تهران ها، مزيت ماليات بر ارزش زمين؛ ويژگي  50

 89 ها و ابزارهاي سنجش رضايت شهروندان از شهرداري تهران شاخ   53

 89 هاي اجتماعي و توسعه محالت در کشور انگلستان الگوي موفق مشارکتتبيين   50

 89 بررسي مهمترين عوامل توسعه گردشگري در شهر تهران  55

 89 وضعيت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران-( 9)عدالت در شهر   52

 89 گذاري اجتماعي در مواجهه با پديده کارتن خوابي سياست  58

 89 داري اجتماعيارتباط شکل شهر و پاي  58

 89 بررسي کيفيت فضايي ميادين شهر تهران با رويکرد طراحي شهري  29

 89 (بعثت -حدفاصل شوش )ساماندهي محور جنوبي شهر تهران   29

 89 (در مرحله اجرا)هاي زير ساخت شهري  ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه  27

 89 پيشنهاد به منظور افزايش عمر آنبررسي علل کوتاهي عمر آسفالت و جداول بتني و ارائه   20

 89 تهران با استاندارد بين المللي BRTارزيابي خطوط   23

 89 نياز سنجي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي جوانان شهر تهران  20

 89 بررسي شوراهاي محلي در ايران و چند کشور دنيا  25

 89 گانه شهر تهران 77ها در مناطق  سيبو آ( عمدي و غير عمدي)طراحي مداخالت موثر جهت کنترل و کاهش حوادث   22

 89 نقد و نظري بر اقدامات شهرداري در موضوع حجاب و عفاف  28

 89 (پيشنهاد روش مناسب)هاي اجتماعي  هاي جلب مشارکت شهروندان در زمينه پيشگيري از بروز آسيب روش  28
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 89 (شهر دانش)هاي ارتقاء آن  اد هويت اجتماعي شهروندان تهراني و راهشناسايي وضعيت و ابع  89

 89 هاي فرسوده بررسي تطبيقي راهکارهاي اقتصادي توانمندسازي بافت  89

 89 (ها مباني نظري و شاخ )شهر خالق   87

 89 (مدل گردش مواد و مدل مالي)فاز دوم پروژه بازيافت مواد ضايعات الکترونيک   80

 89 ا و مواد نوين براي ساخت گاردريلهبررسي روش  83

 89 نقش آموزش شهروندي در توسعه شهر الکترونيک  80

 89 (ساختار اقتصادي و اشتغال)شهر الکترونيک   85

 89 مطالعه و بررسي خوردگي مواد در  اتمسفر  82

 89 رانتوزيع فضايي امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعيت ساکن در مناطق شهر ته -(7)عدالت در شهر  88

 89 وضعيت بهره مندي کودکان از امکانات و خدمات شهري  -(0)عدالت در شهر  88

 89 شهر دوستدار سالمند  -(0)عدالت در شهر  89

 89 گذاري اجتماعي در مواجهه با کودکان کار خياباني سياست  89

 89 (راهبردي)توسعه انسجام اجتماعي در تهران   87

 89 گانه 77رش آن در کالن شهر تهران و مناطق گرايش به سوء مصرف مواد مخدر و گست  80

 89 (راهبردي)مباني، تحليل وضعيت و راهبردها  -تقويت و ارتقاء خانواده   83

 89 بررسي ابعاد اجتماعي مترو  80

 89 (مطالعه موردي مسجد جامع شهر  غرب)بررسي کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد امروز تهران   85

 89 (ر مديريت شهري مشارکتيبا تأکيد ب)آموزش شهروندي   82

 89 و جايگاه ايران در آن 7999توسعه انساني   88

 89 غريبگي در شهر تهران  88

 89 تحصيالت و مصرف فرهنگي سمعي و بصري در شهر تهران  999

 89 شهر، مصرف فرهنگي و تحليل نسلي  999

 89 (سبک زندگي در شهر تهرانتمايزات جغرافيايي )هاي زندگي متمايز ساکنان شهر تهران  بررسي و مقايسه سبک  997

 89 ارزيابي روند تهيه طرح جامع  990

 80 هاي اجتماعي تجربه شده در هنگام وقوع سوانح رفتارها و واکنش  993

 80 هاي حوزه مديريت بحران قوانين، مقررات و دستورالعمل  990

 80 ها به شهر آپارتمان( حياط)امکان سنجي واگذاري فضاي خصوصي   995

 80 کيفيت هوا تأثير فرم شهر بر  992

 80 مناسب سازي فضاهاي شهري براي کودکان  998

 80 هاي شهري در ميادين و فضاهاي عمومي شهر تهران ارزيابي المان  998

 80 بررسي تجارب پايداري مسکن در برابر سانحه و ارائه راهکارها و پيشنهادات  999

 80 لزله احتمالي شهر تهرانبعد از وقوع ز( هاي ساختماني آوار و نخاله)مديريت پسماندهاي جامد   999

 80 هاي شهر تهران ارزيابي طراحي رود دره  997

 80 بررسي کارايي و اثر بخشي دفاتر خدمات الکترونيک و ميزان رضايت مندي شهروندان  990

 80 بررسي و تحليل منظر شهري تهران با رويکرد معماري و شهرسازي  993

 80 هاي مقاوم به آلودگي رفي پايههاي چنار و توت شهر تهران و مع بررسي وضعيت گونه  990

 80 هاي ترويج آن راهکارهاي ترويج محصوالت کشاورزي ارگانيک در مراکز ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران و شيوه  995

 80 بررسي فرآيند مديريت پسماند در جهان و ايران  992

 80 يتحليل نقش و عملکرد فروشگاه زنجيره اي شهروند در فرايند مشتري مدار  998

 80 هاي جامع و تفصيلي تهيه تراز مالي شهر تهران در اجراي طرح  998

 80 هاي سطحي شهر تهران گزارش از پروژه طرح جامع مديريت آب  979
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 80 (مديريتي) شهرداري تهران بر اساس سيستم مديريت پل 79هاي دپو و کن در منطقه  بررسي وضعيت خرابي پل  979

 80 (ميداني)شهرداري تهران بر اساس سيستم مديريت پل  79هاي دپو و کن در منطقه  بررسي وضعيت خرابي پل  977

 80 ريزي شهري جايگاه روش فعاليت محور در برنامه  970

 80 ها و تهديدها در سفرهاي تحصيلي شهر تهران فرصت  973

 80 کاهش تقاضاي سفر در شهر تهران و ارائه راهکارهاي توسعه آن در( E-shopping)بررسي نقش خريدهاي الکترونيکي   970

 80 بررسي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي انعطاف پذير در تهران  975

 80 در تهران و راهکارهاي پياده سازي آن( car sharing)حمل و نقل متناوب   972

 80 سامانه ارتباط هوشمند بين خودرويي  978

 80 ماندهي حمل بار در شهرهاي جهان و راهبردهاي مناسب براي شهر تهرانهاي ساز مطالعه سياست  978

 80 هاي خاص در ساير کشورهاي جهان هاي ترافيکي موسمي در مناسبت مطالعه تطبيقي طرح  909

 80 و تجزيه و تحليل اثرات اجتماعي آن 9393بررسي تحوالت جمعيتي تهران در افق چشم انداز تهران   909

 80 اثرات آن در شهر تهران مفهوم ونداليسم و  907

 80 نقاط قوت و ضعف آن ليتهران و تحل يطرح هبه در شهردار ياجرا يبررس  900

 80 هاي نشاط در شهرداري تهران؛ نقاط قوت و ضعف بررسي و تحليل سامانه  903

 80 آگاهي و نگرش نسبت به سالمت در بين زنان شهر تهران  900

905  
اني نسبت به سالمتي و بيماري به منظور طراحي نظام جامع آموزش بررسي آگاهي نگرش و عملکرد شهروندان تهر

 سالمت در تهران
80 

 80 مديريت شهري با تاکيد بر رويکرد ناحيه محوري  902

 80 ها ، با نگاهي به نقش شوراياري ها مشارکت و هم انديشي محله اي، با اصول و روش  908

 80 هاي شهر تهران صورت بندي فرهنگ گفتگو در شوراياري  908

 80 ها و غيره ها با توجه به سبک مديريت، مراجعين، امکانات، منابع و کتاب ارزيابي اثربخشي کتابخانه  939

 80 هاي ورزشي تحت مالکيت شهرداري و تعيين نقش بخ  خصوصي مطالعه و تدوين الگوي بهينه نحوه اداره سالن  939

937  

اري تهران و ارائه راه کارهاي جديد براي افزايش هاي چمن مصنوعي تحت مالکيت شهرد بررسي ميزان بهره وري زمين

از بعد درآمد؛ هزينه؛ ميزان تعداد استفاده کننده؛ نحوه نگهداري از منابع فيزيکي؛ نسبت تعداد کارکنان به )بهره وري آن 

 و مقايسه عملکرد آن با بخش خصوصي...(واحدها و 

80 

 80 (هاي آموزشي با تمرکز بر فعاليت)ري تهران هاي مراکز فرهنگي و هنري شهردا آسيب شناسي فعاليت  930

 80 بررسي موردي يک منطقه -ارزيابي خدمات ارائه شده در حوزه ايثارگران و رائه راهکارهاي بهبود اثر بخشي آن  933

 80 گذاري اقتصادي کالنشهرها، نگاهي به تجارب جهاني هدف  930

 80 موردي تهران بررسي -بررسي مفهوم رقابت پذيري شهرها در شبکه جهاني   935

 80 بررسي ضرورت و چگونگي تجميع ساختمانهاي شهرداري تهران با رويکرد کاهش هزينه ها  932

 80 (بررسي موردي پارکينگ مکانيزه ايرانشهر)ارزيابي اقتصادي پارکينگ مکانيزه شهري  938

938  
ين بخش در سرمايه گذاري و هاي ا بررسي نحوه تعامل شهرداري تهران با بخش خصوصي، در راستاي استفاده از ظرفيت

 هاي شهري تامين مالي پروژه
80 

 80 هاي محلي در درآمدهاي شهرداريهاي کالنشهرها گيري از انواع ماليات بررسي جايگاه و الگوي بهره  909

 80 بررسي طرح مسکن مهر در حومه شهر تهران  909

 80 ساختار و تشکيالت جديد شهرداري تهران  907

 80 ساختار تشکيالتي شهرداري تهرانبازنگري، اصالح و بهبود   900

 80 بررسي ساختار اداره کالن شهرهاي منتخب  903

 GNAF 80هاي مکاني در شهر تهران بر مبناي الگوي  ضرورت استقرار استانداردهاي آدرس  900

 80 تحليل فضايي تمرکز گرايي با تاکيد بر جايگاه مجموعه شهري تهران  905

 80 مدل نظام جامع حقوقي شهرداري تهران  902

 80 بررسي انواع ابزارهاي سنجش وضعيت سالمت و فساد اداري  908
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 80 هاي مختلف استقرار يافته در مناطق شهرداري تهرانISOارزيابي اثر بخشي   908

 80 هاي خدمات اداري الکترونيکي در کشورهاي منتخب جهان مطالعه تطبيقي مجتمع  959

 80 هاي ساختار و تشکيالت شهرداري تهران و راهبردهاي برون رفت از وضعيت موجود تحليلي بر چالش  959

 80 (مباني نظري و شاخ  ها)شهر هوشمند   957

 80 هاي وابسته و تابعه و پيشنهاد ارتباطات بهينه تحليلي بر نوع تعامل و ارتباط ميان شهرداري تهران با سازمان  950

 80 هاي آموزشي در حال اجراي شهرداري تهران و ارائه پيشنهادات الزم بررسي و تحليل دوره  953

 80 ها در ده کالن شهر مهم دنيا با وظايف شهرداري تهران مقايسه وظايف شهرداري  950

 80 نقش شهرداري در تحقق حکمروايي مطلوب شهري  955

 80 گانه شهر تهران77بررسي نحوه توزيع تعداد کارکنان در مناطق   952

 80 (8مطالعه موردي منطقه )طرح استقبال از بهار از ديدگاه شهروندان  ارزيابي  958

958  
در مناطق مختلف کالن شهر  يشواهد خوردگ هيعوامل مؤثر و ارا يکم يبررس( فاز دوم) يمواد شهر ياتمسفر يخوردگ

 (مشاوران عالي) تهران
80 

 80 (مشاوران عالي) CNGطرح معاينه فني خودروها با سيستم سوخت رساني   929

 80 ضوابط و مقررات شهر اسالمي بر پايه تاريخ و فرهنگ  929

 80 ريزي راهبردي در حوزه مديريت شهري تفصيلي با برنامه –ريزي جامع  هاي برنامه تفاوت  927

 80 (در امداد رساني و تاثيرات آن در محيط زيستGISهاي کاربرد  ويژگي)شهر الکترونيک   920

 80 د فرايند مديريت و توسعه شهريسرمايه اجتماعي و نقش آن در بهبو  923

 80 هاي ورزشي بسوي شهرها در فضاي جهاني شدن نقش مديريت شهري در جذب بازي  920

 80 وضعيت بهره مندي زنان از امکانات و خدمات شهري -(3)عدالت در شهر  925

 80 وضعيت بهره مندي مناطق مهاجر نشين از امکانات و خدمات شهري -(5)عدالت در شهر  922

 80 (مباني، تحليل وضعيت و راهبردها)و سبک زندگي  مصرف  928

 80 (مباني، تحليل وضعيت و راهبردها)سياستگذاري در حوزه عفاف و حجاب   928

 80 هاي اجتماعي در شهر تهران جايگاه سازمانهاي مردم نهاد در کاهش آسيب  989

 80 هاي توسعه پايدار شهري شاخ   989

 80 رازآلودگي مفهوم مرگ در شهر تهران  987

 80 مرور ادبيات نظري فقر  980

 80 مرور ادبيات نظري عدالت اجتماعي  983

 80 اي مصرف فرهنگي در شهر تهران تحليل منطقه  980

 80 نقش وضعيت اقتصادي خانواده در مصرف فرهنگي  985

 80 مقايسه اوقات فراغت فعال و منفعل در شهر تهران  982

 80 ها و راهبردهاي بخش مسکن و ساختمان بررسي چالش  988

 80 ها و راهبردهاي بخش حمل و نقل ررسي چالشب  988

 80 ها و راهبردهاي بخش صنعت و معدن بررسي چالش  989

 80 ها و راهبردهاي بخش خدمات بررسي چالش  989

 80 ها و راهبردهاي بخش آب و فاضالب بررسي چالش  987

 80 ها و راهبردهاي بخش ارتباطات بررسي چالش  980

 80 (با نگاهي بر استان تهران)هاي اخير  خانوارهاي ايراني طي دهه بررسي تغييرات و تحوالت الگوي مصرف  983

 80 (با نگاهي بر تحوالت اقتصادي شهر تهران)امنيت اقتصادي در ايران   980

 80 آزادي اقتصادي  985

 80 رويکردهاي بديل به توسعه اقتصادي  982

 80 اقتصاد اخالقي و ابعاد آن  988

 80 از کار و سرمايه ايرانيگزارش تکميلي و نهايي توليد ملي، حمايت   988
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 عنوان گزارش رديف
 وضعیت اجرايي

 (درصد پیشرفت)

 80 (با تأکيد بر شهر تهران)هاي حکمراني خوب در ايران  بررسي شاخ   799

 80 سازمان اجرايي و نظام مديريتي طرح جامع  799

 80 ارزيابي اجراي طرح جامع  797

 20 در شهر تهران يبصر تيريارائه چارچوب مد  790

 20 شهر تهران يها يتلفن يعملکرد تاکس يساز کپارچهي يراهکارها يرسبر  793

 20 هاي رفاهي ارائه شده از سوي اداره کل رفاهي و ارائه راهکارهاي بهبود اثربخشي آن ارزيابي ترکيب و چگونگي خدمات و روش  790

 20 بررسي نظام ارزشيابي مديران و ارائه الگوي مناسب براي شهرداري تهران  795

 20 بررسي سيستم اطالعاتي موجود منابع انساني در شهرداري و ارائه مدل مطلوب  792

 20 بررسي نظام پرداخت حقوق و دستمزد مديران و ارائه الگوي مناسب براي افزايش بهره وري  798

 20 مديريت شهري و آينده پژوهي  798

 20 يرانيا هياز کار و سرما تيحما ،يمل ديتول هيگزارش اول  799

 

 15شهر تهران  درسال یزيمرکز مطالعات و برنامه ر یها تیانجام فعال یشده براصرف زمان 

 (نفرساعت در سال)جمع  نفر عنوان

 980 79 (بجز خدماتي وموتوري)کارکنان دائمي مرکز مطالعات 

 07 5 مشاورين مستقر در مرکز مطالعات

 

  81-15های  در سال شهر تهران یزيمرکز مطالعات و برنامه ر یا عملکرد بودجه

 سال 
 ( ريال)بودجه جاری 

 های جاری  هزينه اعتبار مصوب

80 3959087938 3908393385 

85 8203895895 8939925203 

82 099099999 380295353 

88 909999900 909999900 

88 9 9 

89 92583959999 0589398200 

89 5222999999 5090775980 

 

 سال
 (ريال)بودجه عمراني

 هزينه های عمراني تبار مصوباع

80 29895228808 09929302008 

85 33898333993 5209380828 

82 999999999999 80870850589 

88 999999999999 38500928895 

88 29999999999 00787792703 

89 37087079830 37079208999 

89 900985329790 08878883888 
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 15برنامه ريزی شهر تهران در سال  لیست پروژه های مرکز مطالعات و
ف

ردي
ی 

جر
نام م

 

 عنوان پروژه
 شده اطالعات استخراج

 (های پروژه خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
) 

ی
شهردار

ي 
ص

ص
خ

حوزه ت
 

(
بهره
 

بردار
) 

9  

مؤسسه 

مطالعاتي، 

آموزشي 

مديريت 

شهري 

توسعه 

فراگير 

 آسيا

تدوين و آزمون 

مدل ( اعتباربخشي)

سنجش سالمت و فساد 

 اداري شهرداري تهران

هاي مطالعه تطبيقي، مباني نظري مربوط به سالمت اداري، ويژگي هاي سازمان شهرداري از منظر  گزارش -

 مباني مربوط به سالمت اداري

زارش شاخ  هاي ها و گ فهرست متغيرهاي مدل سنجش سالمت اداري همراه با تعاريف عملياتي آن -

 سنجش هر متغيير

 ارائه مدل سنجش سالمت اداري براي شهرداري تهران -

گزارشي از نحوه محاسبه اندازه گيري سالمت اداري در شهرداري تهران و الزامات اندازه گيري سالمت  -

 اداري در شهرداري تهران

 (اندازه گيري سالمت اداري)هارائه نظام نامه به منظور چگونگي پياده سازي و بکار گيري مدل طراحي شد -

 انداز مطلوب سالمت اداري براي شهرداري تهران گزارشي از چشم -

شده و تحليل اندازه  گيري سالمت اداري، اندازه سالمت اداري سنجشهاي اندازهها و فرمارائه دستورالعمل -

 بدست آمده با توجه به سازمان شهرداري

دل اندازه گيري سالمت اداري طراحي شده با توجه به تحليل ارائه گزارشي از چگونگي اصالح و بهبود م -

 نتايج

 ارائه مدل اصالح و بهبود يافته -

 اصالح شده..... ها و  ارائه نحوه محاسبه، نظام نامه، دستور العمل ها، فرم -

آمده با توجه به هر متغير و سهم آن در مدل  شده براي ارتقاي اندازه بدست ارائه راهبردهاي تدوين -

 شده يطراح

 ارائه برنامه هاي مربوط به اجراي راهبردهاي بهبود -

70
/0
/

89
 

78
/7
/

87
 

999 

اداره کل ارزيابي 

عملکرد و بهبود 

 مديريت

7  

روش 

سازان 

 صنعت

طرح بازنگري، اصالح و 

بهبود ساختار 

تشکيالتي شهرداري 

 تهران

 ، نواحي و مديريت محلهارائه ساختار تشکيالتي پيشنهادي براي شهرداري تهران در سطوح کالن، مناطق -

، ساختار مناطق، ساختار نواحي، ساختار کالنپيشنهاد ساختار جديدي براي شهرداري تهران شامل  -

 ساختار مديريت محله

99
/

99
/

88
 

78
/

97
/

89
 

999 

اداره کل 

تشکيالت و 

 آموزش

0  

مرکز 

تحقيقات 

قوانين و 

مقررات 

 ايران

تهيه طرح نظام جامع 

فاز )حقوقي شهرداري 

0) 

اجتماعي، حمل و نقل و ترافيک، -هاي فرهنگي ها در حوزه ه مجموعه قوانين منقح شده شهرداريارائ -

 .امال  اراضي و  و عمراني، شهرسازي و معماري، خدمات شهري، بودجه -مالي، فني -اداري

اجتماعي، حمل و نقل و ترافيک، -هاي فرهنگي ارائه مجموعه مقررات منقح شده شهرداري در حوزه -

 .بودجهو  ، خدمات شهريو اراضي و امال  معماري،عمراني، شهرسازي -مالي، فني -اداري

 طراحي و ارائه سامانه قوانين و مقررات شهرداري تهران -

 ارائه گزارش صورتجلسات تشخي  نسخ يا عدم نسخ قوانين و مقررات -

 تعيين قوانين و مقررات منسوخ شده با ذکر علت نسخ و قانون نسخ کننده -

 سامانه سازمان بازرسي کل کشور بروز رساني -

 بروز رساني قوانين و مقررات شهرداري تهران -

77
/8
/

88
 

9/
97
/

89
 

999 
ريزي و  برنامه

 توسعه شهري

3  
بهروز 

 زارعي

طراحي مدل مفهومي 

سيستم نظارت همگاني 

براي شهرداري تهران 

(9888) 

 شهاي پژوه ها و وظايف مرکز نظارت همگاني براساس يافته مأموريت طراحي -

 سيستم نظارت همگاني مفهومي  ارائه -

 ساختار تشکيالتي سيستم نظارت همگاني ارائه -

99
/

99
/

88
 

09
/7
/

87
 

999 
سامانه نظارت 

 9888همگاني

0  

مؤسسه 

آسمان 

 هنر آريانا

ها و  بررسي شيوه

راهکارهاي حفاظت، 

حمايت و توسعه ميراث 

ارزشمند مذهبي و ملي 

 در شهر تهران

 (ف ابعاد موضوعات ميراث مادي معنوي فرهنگيتعري)گزارش مطالعات نظري  -

توصيفي و  هاي گزارش)ها تعيين قلمرو و حوزه هاي مرتبط و قابل مداخله شهرداري و ساير دستگاه -

 (مديريتي

و ( مادي و معنوي)مذهبي و ملي ميراث توسعه ،احياءوحفاظت، حمايت يراهکارها تدوين شيوه نامه -

 يتعيين نقش و چگونگي مشارکت شهردار

 با توجه به تجارب کشورهاي ديگر شنهادهايراهکارها و پتدوين شيوه نامه و  مطالعات توصيفيگزارش  -

 نامه تسهيل دسترسي شهروندان به ميراث و افزايش تقاضاهاشيوه -

93
/

99
/

89
 

70
/

97
/

89
 

999 
امور اجتماعي و 

 فرهنگي

5  

مؤسسه 

پژوهشي 

سنجش از 

راه دور 

عرش 

 کاوش

تدوين راهبردها و 

رهاي تامين راهکا

امنيت اجتماعي 

کودکان شهر تهران در 

فضاهاي عمومي شهر از 

قبيل پار  ها، معابر، 

هاي اطراف  محيط

مدارس و ساير فضاهاي 

 اجتماعي

 موجود در اين فضاها براي کودکان  بندي فضاهاي عمومي پرخطر با توجه به خطرات احتمالي طبقه -

 اهاي عمومي مذکور جهت کودکانسازي فض هاي موثر براي ايمن ارائه استراتژي -

، (دفاع و رها شده مناطق بي)هاي جغرافيايي  بندي مناطق و محالت شهر تهران با توجه به ويژگي طبقه -

 توزيع جرم عليه کودکان و فضاهاي عمومي ناامن

 سازي فضاهاي عمومي مورد استفاده کودکان ي شده جهت ايمن گذار بندي شده و اولويت برنامه مرحله -

78
/0
/

89
 

09
/0
/

87
 

999 
امور اجتماعي و 

 فرهنگي
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خ
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(
بهره
 

بردار
) 

2  

شرکت ره 

پويان 

ارتقاء 

 سالمت

گرش و عملکرد شهروندان بررسي آگاهي، ن

تهراني نسبت به سالمتي و بيماري به منظور 

 طراحي نظام جامع آموزش سالمت در تهران

 هاي نظام آموزش سالمتبرنامه آموزشي در راستاي برنامه -

 برنامه اجرايي مدون و نظام پايش و ارزيابي برنامه آموزش سالمت -

 نظام جامع آموزش سالمت -

0/
0/

88
 

09
/

99
/

89
 

999 
ر اجتماعي امو

 و فرهنگي

8  

موسسه 

سالمت 

پژوهان 

 نيکان

طراحي مداخالت موثر جهت کنترل و 

و ( عمدي و غيرعمدي)کاهش حوادث 

 گانه تهران 77ها در مناطق  آسيب

 ها و مرگ و مير به دليل حوادثها در شهر تهران و معلوليتتعيين ميزان بروز حوادث و آسيب -

 ها ها و مرگ و مير و حوادث ناشي از آنو علل خارجي آنها تعيين ميزان بروز حوادث و آسيب -

 هاي ناشي از آنتعيين مداخالت مناسب و اثربخش براي کاهش حوادث و آسيب -

 .شيوه استقرار مداخالت به دست آمده در برنامه جامعه ايمن طراحي -

09
/3
/

88
 

75
/5
/

89
 

999 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

8  
وحيد 

 شالچي

اي، نسلي و  هاي منطقه بررسي تفاوت

جنسيتي سبک زندگي در ميان شهروندان 

 تهراني

 تعيين ميزان پرداختن شهروندان مناطق به ورزش؛ -

 هاي مورد عالقه شهروندان؛تعيين انواع ورزش -

 شناسايي نيازهاي اجتماعي و فرهنگي شهروندان ساکن مناطق؛ -

 شناسايي کمبودهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه از نظر شهروندان؛ -

 اجتماعي شهرداري تهران؛-هاي فرهنگيميزان استفاده از برنامهتعيين  -

99
/

97
/

82
 

09
/3
/

89
 

999 
امور اجتماعي 

 و فرهنگي

99  

پژوهشکده 

توسعه 

تکنولوژي 

جهاد 

دانشگاهي 

 شريف

مطالعات اثرات زيست محيطي طرح 

آوري مکانيزه پسماند در سطح شهر  جمع

تهران و ارايه راهکارهاي مناسب جهت رفع 

 آنها

 سي وضع موجود مديريت مواد زائد جامد شهر تهرانبرر -

 بررسي وضع موجود سيستم جمع آوري مکانيزه زباله شهر تهران -

 بررسي اثرات زيست محيطي طرح مکانيزه زباله -

 انتخاب مخازن زباله شهري مناسب از نظر طراحي و جنس، با توجه به شرايط هر منطقه -

 با حداقل اثرات زيست محيطيتدوين دستورالعمل مديريتي جهت اجراي طرح  -

 آوري مکانيزه زباله پيمانکاران سيستم جمع  هاي ارزيابي نحوه فعاليت تعيين شاخ  -

هاي آموزشي ويژه شهروندان و پيمانکاران جهت بهره برداري بهينه از امکانات طرح  تدوين بسته -

 مکانيزه زباله

70
/8
/

88
 

78
/

97
/

89
 

 محيط زيست 999

99  

شرکت 

اوج 

پردازان 

 ييآريا

ساماندهي و مکانيابي ايجاد و توسعه مراکز 

 رساني شهر تهران سوخت

هاي  با توجه به شاخ  يسوخت رسان ديهاي جد ستگاهيا جاديا ينقطه مناسب برا 020 يابيمکان -

 شده فيتعر

 هاي سوخت موجود در شهر تهران گاهيهاي جا شناسنامه هيته -
2/
5/

88
 

78
/

97
/

89
 

999 
خدمات 

 شهري

97  
سودابه 

مد علي اح

 کروري

هاي توت و چنار شهر  بررسي وضعيت گونه

 هاي مقاوم به آلودگي تهران و معرفي پايه

 هاي مناسب تبيين وضع موجود انتخاب گونه -

 نمونه برداري از برگ و آماده سازي جهت انتقال به آزمايشگاه -

 ها و تعيين دامنه تغييرات آلودگي آناليز نمونه -

اي مطالعاتي اعم از چنار و توت جهت معرفي پايه هاي تعيين توان فيزيولوژي کليه پايه ه -

 شاخ 

 تعيين تنوع ژنتيکي پايه هاي مطالعاتي اعم از چنار و توت و معرفي گونه مقاوم -

99
/0
/

88
 

09
/5
/

89
 

 محيط زيست 999

90  

مؤسسه 

 قاتيتحق

حمل و 

نقل 

طراحان 

 پارسه

 لينظام محاسبه و تعد نييمطالعه و تع

 تيض مالکو متناسب عوار نهيتعرفه به

 خودرو در تهران بزرگ

افزايش هزينه مالکيت خودروهاي سواري شخصي در راستاي سياستهاي سلبي استفاده از حمل  -

 و نقل عمومي

 جايگزيني منطقي خودروهاي فرسوده و آالينده -

 تأمين فضاي مورد نياز پار  خودروهاي شخصي در محل مبدأ سفر -

ايجاد درآمد پايدار و مکانيزم هزينه کردن براي تدوين نظام اخذ عوارض مالکيت خودرو براي  -

 بهبود وضعيت ترافيک شهر

78
/

99
/

89
 

78
/

97
/

89
 

999 
ونقل و  حمل

 ترافيک

93  

مهندسين 

مشاور 

طرح و 

 کاوش

ريزي حريم  برنامه راهبردي مديريت و برنامه

ريزي حريم شمال بزرگراه  پايتخت و برنامه

 بابائي

                                               ريخي، قوانين مصوب، رايزني با کارشناسان و طبعا  با توجه به سوابق تا مرز حريمتعيين  -

 نظرخواهي از مسؤالن؛

 حريم؛ مديريتچگونگي تعيين  -

براي رسيدگي در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، هيئت محترم دولت و  اليحة قانونيارائه  -

 مجلس شوراي اسالمي؛

 يبرنامه زمان بندي استقرار نظام پيشنهادي و تشخي  مراحل اجراي -

کشوري، محدودة  با مناطق حفاظت شده، تقسيماتحريم همراه  نقشة جامع کاربري و پوشش -

 هاي آب زيرزميني هادي، تقسيمات آب، سفرهشهرها و روستاهاي داراي طرح  قانوني

 در حريم شهر تهران مداخله برنامه -

 ررات آنالگوي سازمان فضايي و ساختار کالبدي حريم، به همراه پهنه بندي و ضوابط و مق -

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حريم -

شامل گزارش مربوطه به انضمام نقشه  ارائه طرح سه بعدي اراضي  حريم شمال بزرگراه بابايي -

به ... کاربري ، شبکه حمل و نقل ، تراکم و ارتقاع ، فضاهاي باز و )هاي طرح سه بعدي اراضي 

 (انضمام مدل هاي سه بعدي و گرافيکي از طرح

شامل گزارش شرايط تحقق و برنامه هاي اجرايي و  هاي اجرايي ن شرايط تحقق و برنامهتدوي -

 ...(طراحي  ، معماري ، زيست محيطي و )بسته راهنماي ضوابط و مقررات

98
/

97
/

88
 

89/97/78
 

999 
شهرسازي و 

 معماري
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90  
مهندسين مشاور 

 شاران
 اصالح تقسيمات شهري تهران

 ارائه الگوي بهينه تقسيمات شهري تهران -

 هاي آن ها ارائه طرح تقسيمات نواحي و محالت شهري و بيان ويژگي -

ها جهت اعمال تغييرات در نظام تقسيمات  و ارائه ضوابط و دستورالعمل چگونگي سازمان دهي -

 شهري

 تدوين نظام مشارکت نهادهاي مرتبط و برآيند تحقق پذيري طرح -

 ارائه برنامه زماني و مالي تحقق و فازبندي اجراي پيشنهادها -

 تدوين سند راهنماي اجرايي با رويکرد اقدامات عملياتي نهادهاي ذي مدخل -

70
/2
/

88
 

89/97/78
 

999 
شهرسازي و 

 معماري

95  
مهندسين مشاور 

 نقش محيط

ساماندهي محور جنوبي شهر 

 -حد فاصل شوش)تهران 

 (بعثت

هاي پهنه بندي با مقياس  در قالب نقشه) سياست گذاري محور در مقياس راهبردي پالن -

 (، به انضمام دفترچه مشخصات هر يک از پهنه ها9:0999و  9:99999

، و تعيين 9:7999در قالب نقشه با مقياس )معين شهري براي حوزه هاييچارچوب طراحي  -

 ها هاي نيازمند تهيه طرح جامع سه بعدي و ضوابط حاکم بر حوزه حوزه

 (9:099هاي  در قالب نقشه) معين طرح جامع سه بعدي براي حوزه هايي -

 هاي خاص دفترچه معيارهاي کارکردي طراحي شهري براي حوزه -

98
/

97
/

88
 

89/5/09
 

999 
شهرسازي و 

 معماري

92  

مهندسين مشاور 

نقش جهان 

 پارس

ساماندهي استقرار مشاغل، 

ها و انتقال مشاغل  فعاليت

 نامتجانس شهري

هاي مربوطه در تجارب  روش شناسي و شيوه ساماندهي کارکردي و کالبدي و نهادها و سازمان -

 خارجي

 انشناخت چشم انداز و مأموريت کارکردي،کالبدي طرح جامع تهر -

 هاي کارکردي و کالبدي تهران و  آسيب شناسي برنامه  مقايسه تطبيقي -

 (صنوف وصنايع)ها  شناخت تفصيلي نهادي و سازماني ساماندهي استقرار مشاغل و فعاليت -

 ها و مشاغل نامتجانس طبقه بندي به هنگام شده فعاليت -

ها و مشاغل و نوع آنها در  پيشنهاد ساختار فضايي کالبدي و کارکردي ساماندهي استقرار فعاليت -

 افق طرح

98
/

97
/

88
 

89/3/09
 

999 
شهرسازي و 

 معماري

98  
مهندسين مشاور 

 آب انديشان آذر

تهيه تراز مالي شهر تهران در 

هاي جامع و  اجراي طرح

 تفصيلي

 تدوين تراز مالي شهر تهران -

 ارائه ساز و کارها و فرآيندهاي درآمدزايي و کاهش هزينه ها -

 اقتصادي تر کردن طرح جامع هاي پيش بيني روش -

 هاي توسعه درآمد شهر و شهرداري ارائه سياست -

 ارائه راهبردها و ساز و کارهاي مالي و تحقق پذيري -

 هاي بازنگري طراحي شيوه کنترل و نظارت و تعريف شاخ  -
3/
0/

88
 

89/8/09
 

999 
ريزي و  برنامه

 توسعه شهري

98  
مهندسين مشاور 

 طرح و آمايش

ت ساماندهي مرکز خدما

مجتمع )شهري ميدان بسيج 

 (اي خدمات فرامنطقه

 مطالعات گزارش -

 9:9999گذاري الگوي تفصيلي توسعه و سازمان فضايي پيشنهادي در مقياس پالن سياست -

 9:099در مقياس ( Urban Conceptual Design)طراحي شهري مفهومي محدوده  -

 ريزي و طراحيضوابط و مقررات برنامه -

98
/

97
/

88
 

89/0/09
 

999 
شهرسازي و 

 معماري

 حميد کتابي  79
مطالعه نقاط حادثه خيز از نظر 

 (9منطقه )ترافيکي 

 جمع آوري آمار و تاريخچه تصادفات در نقاط حادثه خيز منطقه -

 بررسي نقاط حادثه خيز در کارگروه ايمني شبکه معابر و انتخاب و دسته بندي نقاط اولويت دار -

 تيب اهميتاولويت بندي نقاط ضعف هر موقعيت به تر -

 برداشت مشخصات عملکردي وسايل نقليه -

 ارائه راه کارهاي پيشنهادي به منظور بهبود سطح ايمني هر موقعيت -

75
/3
/

89
 

89/99/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه 

 عليرضا فارسي  79

آسيب شناسي فضاهاي بازي 

پارکهاي منطقه با هدف 

رائه افزايش ايمني کودکان و ا

 (9منطقه )راه کارهاي الزم  

ارائه و تدوين دستورالعمل و چک ليست ارزيابي پار  دوستدار ايمني رواني و فيزيکي کودکان  -

 بصورت جامع وکامل

 هاي ارزيابي ايمني رواني و فيزيکي براي اين گروه سني ارائه شاخ  -

70
/7
/

89
 

89/99/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه 

 علي يقطين  77

هاي  بررسي وضعيت پياده رو

پرتردد منطقه از لحاظ وجود 

موانع و موارد آسيب زا و ارائه 

پيشنهاد براي رفع آنها  

 (9منطقه )

 ها راه ارائه دستورالعمل و چک ليست خالصه و جامع ارزيابي پياده -

 ها ارائه شاخ  هاي ارزيابي ايمني پياده راه -

 ق ساير کشورها در اين امربومي سازي تجارب موف -

 راحتيو  ايمني، امنيت، زيبايي، پيوستگيعوامل  مسيرهاي پياده با توجه بهارائه طرح ايمن سازي  -

 بکارگيري نتايج مطالعات در ايمن سازي پياده راه هاي سطح منطقه -

79
/7
/

89
 

89/99/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه 

 مرضيه بقيري  70

بررسي و آسيب شناسي 

 77قراردادهاي باز در مناطق 

 (9منطقه )گانه  

 گزارش شناخت وضع موجود -

 ارائه راه کارهاي الزم جهت تسريع در فرآيند عقد قرارداد -

 بررسي تاثيرات منفي عدم تصفيه  قراردادها -

 گزارش راهکارهاي عملياتي ارتقاء وضع موجود -

77
/0
/

89
 

89/99/90
 

999 

معاونت 

يزي و ر برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه 

 اکرم مبلي  73

بررسي عملکرد و سنجش 

اثربخشي سراي محالت 

(  فرحزاد، توحيد، اسالم آباد)

 (7منطقه )

 بررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت سازماني آنها و تجهيزات و  نيروي انساني مدنظر -

 روشن شدن انتظارات مردم از کار سراهاي محله -

 شدن نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محلهروشن  -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 7منطقه 
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70  
الدين  صالح

 قادري

مطالعه و ارائه راه کارهاي 

هاي  کنترل و کاهش آسيب

اجتماعي ناحيه فرحزاد 

 (7منطقه )

 هاي اجتماعي با بهره گيري از رفتارها و هنجارهاي موجود تعيين ضوابط و اصالح ساختار -

و ايجاد ارتباطات و دسترسي مستمر و آگاهانه با شناسائي راه کارها و تعامالت اجتماعي و فرهنگي 

 اقشار در معرض خطر

78
/5
/

89
 

89/97/78
 

999% 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 7منطقه 

75  
محمدجواد 

 نظرزاده

مطالعه و بررسي نتايج اجراي 

طرح زوج و فرد در منطقه 

 (3منطقه )

 شدهبررسي وضعيت قبلي با توجه به برآوردهاي انجام  -

 سطح سرويس معابر مختلف -

 حداقل و حداکثر سرعت عبور -

 انتخاب شده بررسي سهم انواع سفرهاي به تفکيک هدف و مد وسيله -

 اي وضعيت قبل و بعد در محدوده طرح ارزيابي مقايسه -

 :باشد بيني براي خروجي اين طرح شامل موارد زير مي مهمترين کاربردهاي قابل پيش -

 شهري براي تدقيق مرزهاي محدوده گيري مديران کمک به تصميم -

 گيري براي تدقيق زمان اجرا در ايام عادي و خاص سال کمک به تصميم -

 و ارتقاي ضمانت اجرايي طرحسازي طرح  نحوه اجراي و بهينه -

2/
0/

89
 

89/99/2
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 3منطقه 

72  
شرکت گروه 

مشاوران راهبرد 

 فردا

تاريخ شفاهي  تأليف کتاب

 (3منطقه )محله ضرابخانه 

هاي  آوري و مستندسازي اطالعات تاريخي محله در راستاي حفظ هويت آن، شناسايي روش جمع -

هاي تاريخي آن، افزايش  محوري در مديريت محله بر مبناي ويژگي مندي از رويکرد محله بهره

 احساس تعلق و جلب مشارکت ساکنان در امور محله

79
/

97
/

89
 

89
/8/09

 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 3منطقه 

 کاظم اسمعيلي  78

هوشمندسازي سامانه 

شهرداري  3اتوبوسراني منطقه 

ها و  نيازها، ضرورت)تهران 

 (سنجي امکان

 طرح کلي شبکه هوشمند سامانه اتوبوس عادي -

 ونقل عمومي هاي حمل سازي ايستگاه طرح کلي هوشمند -

 ونقل عمومي سازي ناوگان حمل سازي طرح هوشمند جرايي پيادهليست ا ارايه چک -

 هاي هوشمند شناسايي نيازهاي زيرساختي براي توسعه ايستگاه -

هاي  سازي سيستم هاي اجرايي براي پياده شناسايي کمبودها، نقاط قوت و ضعف و ضرورت -

 هوشمند

نگ ترافيکي مسافرين در راني و فره هاي بهينه منطبق با نيازها شبکه اتوبوس شناسايي سيستم -

 شهر تهران

 هاي هوشمند سازي سيستم ارايه برآوردي از ميزان اثربخشي پياده -

 سازي سامانه هوشمند ارايه طرح پايلوت پياده -

09
/0
/

89
 

89/99/72
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 3منطقه 

78  
شرکت طراحان 

 تردد پارس

مطالعات عرضه و تقاضاي 

در محدوده تيراژه پارکينگ 

 (0منطقه )

 گزارش بررسي وضعيت موجود پار  خودروها -

 تعيين ميزان تقاضاي پارکينگ -

 گزارش تعيين مکان مورد نظر پارکينگ -

 گزارش برآورد هزينه اجراي طرح -

0/
0/

89
 89/99/78

 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 0منطقه 

09  
علي قنبري 

 نسب

ي طرح مطالعه و آسيب شناس

ناحيه محوري در منطقه از 

منطقه )تا کنون  9085سال 

5) 

 شناسايي عوامل دروني و بيروني موثر بر عملکرد طرح ناحيه محوري -

 تدوين فرايند مجدد پياده سازي طرح ناحيه محوري -

 هاي پيش رو تعميم نتايج ارزشيابي طرح ناحيه محوري در ساير مناطق جهت جلوگيري از آسيب -

اي در ه جهت مديريت کارفرمايي، کوچک سازي و هوشمندسازي و مديريت محلهتهيه نقشه را -

 هاشهرداري

75
/3
/

89
 

89/99/75
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 5منطقه 

09  
بابک احمدپور 

 ترکماني

بررسي وضعيت اتوبوسراني 

منطقه از منظر شهروندان و 

ارائه راه کارهاي مناسب براي 

يت شهروندان ارتقاء رضا

 (2منطقه )

امکانات و خدمات )پيشنهادهايي در جهت ارتقاي عملکرد اتوبوس راني منطقه از منظرهاي مختلف -

 ...(ها و اتوبوس

 ارتقاي سطح رضايتمندي شهروندان بر اثر بهبود عملکرد سيستم اتوبوسراني درون شهري منطقه -

 نطقهشناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم اتوبوسراني درون شهري م -

2/
0/

89
 

89/2/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 2منطقه 

 يونس توانا راد  07
ساماندهي خيابان گوهري 

 (2منطقه )

دستورالعمل و ضوابط طراحي شهري، سيما و منظر، کاربري اراضي ساخت و ساز پال  هاي محور  -

 سازيراهبه همراه ضوابط مبلمان شهري و پياده

 ژه هاي محر  توسعه در محدودهتعريف پرو -

 برنامه مديريتي و اجرايي در محدوده جهت تحقق طرح -

99
/0
/

89
 

89/99/3
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 2منطقه 

00  
معصومه 

 فر صادقي

نظرسنجي در خصوص اجراي 

 9089طرح استقبال از بهار 

در زمينه عمراني در حين 

اجراي طرح و اتمام آن با 

أکيد بر مقايسه ديدگاههاي ت

شهروندان و مجريان 

 (8منطقه)

 نتايج نظرسنجي از مردم -

 نتايج نظرسنجي از مسئوالن -

 نتايج بررسي تطبيقي نظرسنجي هاي فوق با يکديگر -

 ها در خصوص خدمات رساني بهتر ارائه پيشنهاد -

73
/7
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 8منطقه 
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نام مجر

 

 عنوان پروژه
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 (های پروژه خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
ی (

ي شهردار
ص

ص
حوزه تخ

 

(
بهره
 

بردار
) 

 تقي طزري  03

بررسي ميزان رضايت 

شهروندان از اقدامات خدمات 

شهري شهرداري منطقه و 

با نتايج مطالعات مقايسه آن 

 (8منطقه )قبلي 

97 8سنجش ميزان رضايت شهروندان از خدمات شهرداري منطقه  -
/3
/

89
 

89/99/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 8منطقه 

00  
محمدجواد 

 نژاد مهدوي

نور در شب و معماري شبانه 

در ساختمانهاي شاخ  

ساختمان به انتخاب  0)منطقه 

 (8طقه من(  )منطقه

 گزارش مطالعات تطبيقي پنچ کالن شهر پيشرو در حوزه نور پردازي -

 8ارائه راهکار واصالحات کاربردي جهت کاهش آلودگي نوري منطقه  -

شناسايي  فضاهاي شاخ  منطقه با  باالترين پتانسيل نور پردازي و ارائه راهکار نحوه نورپردازي آن  -

 فضاها

90
/3
/

89
 

89/99/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  هبرنام

توسعه شهري 

شهرداري 

 8منطقه 

05  
الهام 

 آبادي رحمت

مديريت دانش پروژه ها، 

هاي مختلف  مراسم و مناسبت

 (8منطقه )شهرداري منطقه 

 ها و مراسم مختلف مستند سازي دانش فني موجود  با تاکيد بر فرايندهاي برگزاري مناسبت -

 (انت چارتفرايندها و گ)تدوين نظام نامه استقرار مديريت دانش  -

 هاي راهبردي و تدوين سلسله مراتب مديريت دانش ارائه روش -

 89و  88طراحي و استقرار نرم افزار ساده مديريت دانش و آزمون آن در دو سال نمونه  -

 مدير ارشد 5آموزش نرم افزار مورد نظر با بهره گيري از فرايند مديريت دانش تا سقف  -

90
/3
/

89
 

89/99/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 8منطقه 

02  
وحيد بالي 

 چلندر

هاي  ارزيابي کارکردي پروژه

 (99منطقه )پاتوق محله 

 هاي طراحان پاتوق محله و تبيين جايگاه آن در فضاهاي شهري تهراناستخراج ديدگاه -

 هاوژههاي پاتوق محله و تعيين ميزان موفقيت اين پرهبررسي ديدگاه عمومي شهروندان از پروژ -

شهرداري تهران با تکيه بر پاتوق محله  99هاي پاتوق محله در سطح منطقه ارزيابي کارکردي پروژه -

 فرهنگ

0/
2/

89
 

87/0/9
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 99منطقه 

08  
معصومه 

 فر صادقي

بررسي اثرات و تبعات 

اجتماعي و فرهنگي طرح 

توسعه فيزيکي مجلس شوراي 

 (97منطقه )مي اسال

98 پيش بيني اثرات طرح توسعه مجلس شوراي اسالمي بر کالبد اجتماعي، فرهنگي و فيزيکي محدوده -
/5
/

89
 

89/97/79
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 97منطقه 

 سعيد رحيمي  08

بررسي و تعيين تقاضاي 

اي، طبقاتي  حاشيه)پارکينگ 

در شهرداري ( و مکانيزه

 90منطقه 

 ها و ميزان تقاضا براي آنهاگزارش وضعيت موجود پارکينگ -

 پرسشنامه به همراه تحليل آنها -

احداث، لزوم ايجاد يا تخريب، قيمت گذاري )ارائه معيارها جهت تصميم گيري در مورد پارکينگهاي  -

 ...(و 

 هاهاي پژوهش به همراه تحليل يافتهگزارش پاياني از يافته -

2/
0/

89
 

89/99/2
 

999 

عاونت م

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 90منطقه 

39  
مجيد شادمان 

 رودپشتي

شناسي نظام فضايي  آسيب

توزيع کاربري فضاي سبز در 

 (90منطقه )سطح منطقه 

هاي به روز  هاي فضايي و داده هاي مورد استفاده در تحليل توصيفي شامل داده-پايگاه داده مکاني -

 شهرداري تهران 90هاي موجود در منطقه شده پار 

شهرداري  90تصاوير، نقشه، نمودار و جداول از الگوي بهينه مکان يابي کاربري فضاي سبز در منطقه  -

 شهر تهران

99
/0
/

89
 

89/8/99
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 90منطقه 

39  
ساناز قرباني 

 کواريم

بررسي عملکرد و سنجش 

زاهد )اثربخشي سراي محالت 

ني، سرخه حصار و نيروي گيال

 (90منطقه ( )هوايي

و تجهيزات و نيروي انساني مد نظر در  بررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت سازماني آنها -

 انها

مشخ  نمودن انتظارات و نظر مسئولين سراها و شوراياريها و مديران سراها در خصوص ميزان   -

 :هاريزي در سرا اثربخشي ، نحوه کار و برنامه

 :مشخ  نمودن انتظارات مردم از عملکرد و نحوه کارکرد سراهاي محله  و نيز نقش مهم مردم محل -

 مشخ  نمودن اصل مهم نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محله -

 هاي مشارکتي در سراي محله ريزي هاي مهم در خصوص برنامه جمع آوري نتايج و استخراج  توصيه -

 تکارات موفق مردمي براي کار مشارکتي در محله  خارج از سراهاي محلهها و اب ثبت تجربه -

 ها ها و مصاحبه مستندسازي و گزارش نهايي در خصوص پيشنهادات ارايه شده در نشست -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 90منطقه 

37  
مجيد شادمان 

 رودپشتي

هاي  مکان يابي بهينه سرويس

بهداشتي عمومي در شهرداري 

 (90منطقه )منطقه  

هاي به روز  هاي فضايي ، داده هاي مورد استفاده در تحليل توصيفي شامل داده-پايگاه داده مکاني -

 شهرداري تهران 90هاي بهداشتي موجود در منطقه شده سرويس

فاصله بهينه بين هاي بهداشتي؛ نقشه نقشه، نمودار و جداول از الگوي بهينه مکان يابي سرويس -

هاي زماني  هاي بهداشتي در بازه؛ نقشه حوزه نفوذ سرويس90هاي بهداشتي در منطقه سرويس

 مختلف

5/
0/

89
 

89/5/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 90منطقه 

 تيمور مرجاني  30

تدوين چارچوب ارزيابي 

عملکرد نواحي مبتني بر 

خدمات ارائه شده و نظرات 

 (93منطقه )روندان شه

 محوري براي شهرداري  عملکرد محور( بنيادي)تعيين ارزشهاي -

 با تأکيد بر نظرات شهروندان 93هاي مناسب ارزيابي عملکرد نواحي شهرداري منطقه  تعيين شاخ  -

 طراحي مدل ارزيابي و ايجاد بستر مناسب جهت ارزيابي عملکرد مستمر -

 فمحاسبه ميزان رشد عملکرد واحدهاي مختل -

 رتبه بندي واحدها، تعيين واحدهاي کارا و ناکارا -

78
/0
/

89
 

89/97/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 93منطقه 
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33  
تيمور 

 مرجاني

بررسي ميزان رضايت شغلي 

در بين کارمندان شهرداري 

منطقه و ارائه راهکارهاي 

اجرايي افزايش رضايت شغلي 

 (93منطقه )کارمندان 

و نيز ( عامل 97)برداشت کارکنان نسبت به هر يک از عوامل موثر بر مدل رضايت و اثربخشي کارکنان  -

 عامل تعلق سازماني و توانمندي کارکنان دو

 ها با يکديگر ميزان توازن و باالنس بودن هر يک از عوامل در سازمان مورد نظر در مقايسه دپارتمان -

78
/0
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 93منطقه 

30  
ثريا 

 عزيزپناه

بررسي عملکرد و سنجش 

بوذر ا)اثربخشي سراي محالت 

( غربي، جليلي، امامزاده حسن

 (92منطقه )

 و تجهيزات و نيروي انساني مد نظر در انها بررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت سازماني آنها -

مشخ  نمودن انتظارات و نظر مسئولين سراها و شوراياريها و مديران سراها در خصوص ميزان   -

 :سراهاريزي در  اثربخشي ، نحوه کار و برنامه

 :مشخ  نمودن انتظارات مردم از عملکرد و نحوه کارکرد سراهاي محله  و نيز نقش مهم مردم محل -

 مشخ  نمودن اصل مهم نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محله -

 هاي مشارکتي در سراي محله ريزي هاي مهم  در خصوص برنامه جمع آوري نتايج و استخراج  توصيه -

 و ابتکارات موفق مردمي براي کار مشارکتي در محله  خارج از سراهاي محلهها  ثبت تجربه -

 ها و مصاحبه ها مستندسازي و گزارش نهايي در خصوص پيشنهادات ارايه شده در نشست -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 92منطقه 

35  
حميد 

 محبي

مطالعه انتقال پايانه برزو به 

ان زمزم به دليل نزديکي ميد

به ايستگاه مترو در حال 

احداث بوستان واليت در 

 شهرداري تهران 92منطقه 

شناخت محدوده، وضعيت حمل و نقل عمومي، جمعبندي مصوبات، : ارائه گزارش وضع موجود شامل -

 ضوابط، دستورالعمل ها، بررسي قيمت اراضي محدوده اطراف پايانه

مشاهدات،  نتايج از کلي همجوار، گزارش نظر ساکنين وتحليل نظرسنجي ايجنت: مطالعات مکانيابي شامل -

و  فعلي موقعيت موجود اراضي فعاليتهاي کاربري انواع وبرداشتهاي حضوري، شناخت ميداني بازديدهاي

 تناسب مرتبط، بررسي و کارشناسان شهري مديريت ونظرات ديدگاه پيشنهادي، گزارش مکانهاي

 در مؤثر هاي و مؤلفهها  شاخصه استقرارپايانه، معرفي محدوده در و همجواريها ريهاکارب  ميان وسازگاري

 .يابي مکان تاثيرگذار بر عوامل يابي، مطالعه مکان

 نتايج کاربردي، تجزيه و تحليل نهايي، برنامه راهبردي -

72
/0
/

89
 

89/97/97
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 92منطقه 

32  

محمد 

رضا پور

 کتيگري

تحليل تأثير پيامدهاي مخرب 

ترافيکي گشايش بلوار 

به ( شهيد مهتدي)ابراهيمي

 (98منطقه )بزرگراه آزادگان 

 تبديل يک تهيد به فرصتي براي توسعه منطقه -

 ايجاد يک جذابيت محورعبوري باهويت براي منطقه -

 نبود ترافيک درمحور وصرفه جوئي  در سوخت وسائط نقليه -

 ريزي براي آن ئله وقابليت حل مسئه وبرنامهشناخت ودر  مس -

78
/3
/

89
 

89/97/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 98منطقه 

38  

محمد 

پوررضا 

 کتيگري

تحليل پيامدهاي مخرب 

ترافيکي و اقتصادي تأخير در 

تعريض خيابان شهيدان 

در توسعه ( ياران)بهرامي 

 (98منطقه )

 داخلي منطقه کاهش ترافيک در محورهاي -

 بهبود سيماي بصري وايجاديک محور و راسته تجاري باهويت درمنطقه -

 هاي قانوني ومردمي شناخت موانع ومحدويت -

78
/3
/

89
 

89/97/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 98منطقه 

38  
هادي 

 برغمدي

مطالعه و ارائه طرح ساماندهي 

اوراق فروشان خيابان خالزيل  

 (98ه منطق)

 فروشان خيابان خالزيلشناخت علمي و روشن از وضعيت موجود اوراق -

شهرداري تهران در  98يفروشان خيابان خالزيل در منطقهتحليل و بررسي نتايج پيامدهاي حضور اوراق -

 ابعاد اقتصادي و اجتماعي

يل در راستاي فروشان خيابان خالز هاي مناسب اجرايي و عملياتي حل مشکل اوراقدستيابي به شيوه -

 ساماندهي آنها

5/
5/

89
 89/97/97

 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 98منطقه 

09  
شهرزاد 

 رضائي

تهيه اسناد راهبردي توسعه 

-محالت خاني آباد شمالي

 -بهمنيار-خاني آباد جنوبي

منطقه )اسفندياري بستان 

98) 

 خارجي و داخلي ياتتجرب زمينه در مطالعات انجام و نظري مباني بررسي -

 منطقه سطح در محالت توسعه اسناد موجود وضع بررسي -

 محله توسعه سند کلي فرمت و چارچوب و محور محله ريزي برنامه الگوي تدوين -

 محله وضعيت سنجش براي شهري توسعه شاخصهاي سازي بومي و تدوين -

 شده تدوين هاي شاخ  با مطابق موجود وضع تحليل و ارزيابي -

 سند در مندرج عملياتي هاي برنامه و راهبردها اهداف، تدوين يندفرا راهبري -

 سند بازنگري و اجرا بر نظارت فرايند تدوين -

 سند اجراي ساز زمينه و مکمل برنامه تدوين -

70
/5
/

89
 

89/97/70
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 98منطقه 

09  

سيد 

مهران 

 خداپرست

ه ارائه راه کارهاي اجرايي ب

منظور ساماندهي فروشندگان 

وسايل دوم خيابان پورياي ولي 

 (98منطقه )

اتخاذ تصميم مشارکتي و محلي حاصل از آراء و نظرات ساکنين، اهل کسبه، شوراياريها و مسئولين  -

 محله/ ناحيه/شهرداري منطقه

اي  دام توسعههاي ممانعت از بروز يا اصالح پيامدهاي منفي و افزايش پيامدهاي مثبت اق تعيين روش -

 ؛(ساماندهي مکان مورد نظر)

فرهنگي و -بر ابعاد اجتماعي( ساماندهي مکان مورد نظر)تجزيه و تحليل آثار اجتماعي و محيطي پروژه  -

 محيطي زندگي شهروندان؛

79
/5
/

89
 

87/7/90
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 98منطقه 

07  

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه 

صنعتي 

 شريف

کارگيري  طراحي و بررسي به

هاي نوين روشنايي در  سيستم

 0)هاي شهرداري منطقه  پار 

( ايثار -گل مهر -پار  ري

 (79منطقه )

 79سازي انرژي جهت دستيابي به توسعه پايدار با توجه به پتانسيل منطقه  ذخيره -

 ها در سطح منطقه ، تقليل هزينه نگهداري پار  -

 ، 93999در خط مشي  ايزو دستيابي به اهداف تعيين شده  -

 صرفه جوئي در انرژي بعنوان سرمايه ملي ، -

 هاي مورد نياز کشور ، ايجاد امکان استفاده از آن در ساير بخش -

 .ها  هاي نوين موجود در پار  شناسائي و بکارگيري سيستم -

98
/2
/

89
 

87/9/98
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 79منطقه 
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ف
ردي

 

نام 
ی

جر
م

 

 عنوان پروژه
 شده اطالعات استخراج

 (های پروژه خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
ی (

شهردار
ي 

ص
ص

خ
حوزه ت

 

(
بهره
 

بردار
) 

00  

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه 

صنعتي 

 شريف

يابي  مطالعه و مکان

پار  انرژي در 

هاي منتخب  پار 

 79شهرداري منطقه 

 و متخصصان انيپژوهشگران و محققان، دانشجو يبرا يانرژ نهيدر زم قيفراهم آوردن امکان تحق -

 ريدپذيتجد هاي يتوسعه استفاده از انرژ يارائه راهکارها -

 يدر مصرف انرژ جويي صرفه يبرا نينو هاي حل در خصوص راه يآموزش تيارائه طرح احداث سا -

98
/2
/

89
 

87/9/98
 

999 

معاونت 

يزي و ر برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 79منطقه 

03  
غالمرضا 

 اکبري

بررسي عملکرد و 

سنجش اثربخشي 

سراي محالت 

جوانمرد قصاب، )

( شهادت، شهربانو

 (79منطقه )

 بررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت سازماني آنها و تجهيزات و  نيروي انساني مدنظر -

 لهروشن شدن انتظارات مردم از کار سراهاي مح -

 روشن شدن نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محله -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 79منطقه 

00  
شهرام 

 رضائي

بررسي عملکرد و 

سنجش اثربخشي 

ياس، )سراي محالت 

( دانشگاه، فرهنگيان

 (79منطقه )

 سازماني آنها و تجهيزات و  نيروي انساني مدنظربررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت  -

 روشن شدن انتظارات مردم از کار سراهاي محله -

 روشن شدن نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محله -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 79منطقه 

 علي نظري  05

امکان سنجي فعال 

سازي سيستم اينترنت 

و بلوتوث در سطح 

هاي منطقه به  بوستان

منظور اطالع رساني 

 (79منطقه )

ها هاي اجراو الويترساني، روشهاي طرح، تسهيالت و تجهيزات فناوري و اطالعارائه ساختار فني از جمله گزينه -

 و برنامه زمانبندي اجرا

اد شده، اطالعات قابل ارائه به شهروندان افزاري پيشنهارائه فرايندي از توليد دانش درون منطقه و با بستر سخت -

 در محيط طرح

 هاي اجرايي طرحمشيارائه خط -

 سنجي مقدماتي و نهاييارائه گزارش مرحله امکان -

70
/7
/

89
 

89/99/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 79منطقه 

02  

شرکت 

فناوري 

اطالعات 

منابع 

توسعه 

آفرين 

 جهان

مکان يابي جهت 

اي طرح ورمي اجر

 9کمپوست در ناحيه 

 (77منطقه )شهرداري 

 ارائه وضعيت پسماند در محل مورد بررسي -

 هاي اجرا شدههاي دفع پسماند در واحد مورد نظر و طرحارائه نتايج حاصل از بررسي روش -

 شده ورمي کمپوست در اين واحد بيني ظرفيت توليد پروتئين غنيارائه پيش -

 رسي روند توليد پروتئين غني شده و ورمي کمپوستارائه نتايج حاصل از بر -

 ارائه ابعاد فني طرح -

 ارائه ابعاد زيست محيطي طرح -

 ارائه ابعاد اقتصادي طرح -

 ارائه نقش مشارکت مديران و کارکنان  در پياده سازي طرح -

70
/3
/

89
 

89/99/99
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 77منطقه 

08  
شهال 

 اختري

ري و جمع بندي راهب

نتايج حاصل از بررسي 

عملکرد و سنجش اثر 

بخشي سراي محالت 

منطقه  0در 

7،90،92،79،79 

 و تجهيزات و نيروي انساني مد نظر در انها بررسي وضعيت سراهاي محله با توجه به رسالت سازماني آنها -

ر خصوص ميزان  اثربخشي ، نحوه مشخ  نمودن انتظارات و نظر مسئولين سراها و شوراياريها و مديران سراها د -

 :ريزي در سراها کار و برنامه

 :مشخ  نمودن انتظارات مردم از عملکرد و نحوه کارکرد سراهاي محله  و نيز نقش مهم مردم محل -

 مشخ  نمودن اصل مهم نقش مردم در خدمات ارايه شده توسط سراهاي محله -

 هاي مشارکتي در سراي محله ريزي رنامههاي مهم در خصوص ب جمع آوري نتايج و استخراج  توصيه -

 ها و ابتکارات موفق مردمي براي کار مشارکتي در محله  خارج از سراهاي محله ثبت تجربه -

 ها و مصاحبه ها مستندسازي و گزارش نهايي در خصوص پيشنهادات ارايه شده در نشست -

0/
97
/

89
 

89/8/09
 

999 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 ق مرتبطمناط

08  
عليرضا 

 صابرمنش

شناسايي تکاليف 

مناطق شهرداري 

تهران در طرح جامع 

شهر تهران به تفکيک 

 هر منطقه

 ارائه دفترچه تکاليف و وظايف براي مناطق به تفکيک منطقه براساس طرح جامع -

 هاي طرح جامع براي مناطق به تفکيک منطقهتعيين پروژه -

 هاي طرح جامع تا زمان ابالغ طرح تفصيليهشناسايي وظايف شهرداري براساس اصالحي -

 ايهاي بين منطقهارائه راهکارهاي اجرايي جهت انجام طرح -

 تعيين وظايف مشخ  مناطق در پيوست پنجم طرح جامع تهران -

 تعيين وظايف مناطق پس از اصالحيه پيوست پنجم طرح جامع -

98
/5
/

89
 

89/97/99
 

999 
شهرداري 

 گانه77مناطق 

59  

شرکت 

ي ها دروازه

 دانش پويا

در طرح نظام  يبازنگر

 يابيو ارزش يبند طبقه

مشاغل و نظام 

 يپرداخت شهردار

 تهران

( ها و جشرح وظايف و مسئوليت( معرفي شغل، ب( الف: هاي شغلي شهرداري تهران بر مبناي تدوين شرح رشته -

 شرايط احراز

 تدوين نظام پرداخت بازنگري شده شهرداري تهران -

 ي اجرايي طبقه بندي مشاغل و نظام پرداختها تدوين ايين نامه -

9/
3/

89
 

 -89 

اداره کل  

تشکيالت و 

 آموزش

59  

دانشکده 

فني 

دانشگاه 

 تهران

اجراي امور مطالعاتي 

هاي  ايجاد مجتمع

خدمات اداري 

 الکترونيکي

 اولويت بندي خدمات اداري قابلو تدوين فهرست خدمات و شناسايي ارگانهاي ارائه کننده خدمات شهروندي -

 ارائه در دفاتر

 ..(اوراسو،ابوظبي،تورنتوو)کالن شهر منتخب  0گزارش مطالعات تطبيقي  -

 هاي خدمات اداري الکترونيکي تدوين مدل مطلوب استقرار و ايجاد مجتمع -

8/
8/

89
 

87
 

89 

سازمان فناوري 

اطالعات و 

 ارتباطات
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ف
ردي

ی 
جر

نام م
 

 عنوان پروژه
 شده اطالعات استخراج

 (پروژه های خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
ی (

شهردار
ي 

ص
ص

خ
حوزه ت

 

(
بهره
 

بردار
) 

57  

مرکز 

تحقيقات 

قوانين و 

مقررات 

 ايران

تهيه طرح نظام جامع 

فاز )حقوقي شهرداري 

7) 

 -و نقل و ترافيک، ادارياجتماعي، حمل -هاي فرهنگي ها در حوزه ارائه مجموعه قوانين منقح شده شهرداري -

 .امال  اراضي و  و عمراني، شهرسازي و معماري، خدمات شهري، بودجه -مالي، فني

مالي،  -اجتماعي، حمل و نقل و ترافيک، اداري-هاي فرهنگي ارائه مجموعه مقررات منقح شده شهرداري در حوزه -

 .هبودجو  ، خدمات شهريو اراضي و امال  معماري،عمراني، شهرسازي -فني

 طراحي و ارائه سامانه قوانين و مقررات شهرداري تهران -

 ارائه گزارش صورتجلسات تشخي  نسخ يا عدم نسخ قوانين و مقررات -

 تعيين قوانين و مقررات منسوخ شده با ذکر علت نسخ و قانون نسخ کننده -

 بروز رساني سامانه سازمان بازرسي کل کشور -

 انبروز رساني قوانين و مقررات شهرداري تهر -

92
/8
/

88
 

87
 

89 
اداره کل حقوقي 

 شهرداري تهران

50  

مؤسسه 

توسعه 

فراگير 

 آسيا

طرح تدوين 

هاي شهرداران  ديدگاه

 تهران

تاکنون به تفکيک شامل غالمحسين کرباسچي، مرتضي  9052هاي شهرداران تهران از سال تدوين ديدگاه -

هاي اساسي  ر رابطه با بررسي ويژگيمدني، محمود احمدي نژاد و محمد قاليباف د حسن ملک الويري، محمد

ريزي،  وبرنامه درموضوع هماهنگي هاي شهردار اداري، ديدگاه-شهردار در موضوع مالي هاي شهردار، ديدگاه

هاي  سازي و معماري، ديدگاه هاي شهردار در موضوع شهر هاي شهردار در موضوع فني و عمراني، ديدگاه ديدگاه

هاي  ي، ديدگاههاي شهردار در موضوع حمل و نقل و ترافيک، ديدگاهاجتماع -شهردار در موضوع فرهنگي

هاي ساالنه شهرداري تهران در دوره، بررسي ميزان تطابق عملکردها و  شهردار در موضوع خدمات شهري، برنامه

هاي مختلف در عملکرد و  ها در هفت حوزه مأموريتي، مقايسه اولويت حوزه ها با مستندات و سخنراني برنامه

 ها در هفت حوزه مأموريتي رنامهب

ها در هفت حوزه مطروحه براي  ها با مستندات و سخنراني بررسي و ارزيابي ميزان تطابق عملکردها و برنامه -

 هر شهردار

 مقايسه عملکرد شهرداران در هفت حوزه مأموريتي -

 موريتيهاي شهرداران در هفت حوزه مأ هاي مختلف در عملکرد و برنامه مقايسه اولويت حوزه -

 هاي شهرداران در هفت حوزه مأموريتي مستند سازي يافته و ارزيابي عملکرد و برنامه -

99
/0
/

88
 

87
 

 دفتر شهردار 89

53  

انجمن 

وري  بهره

 ايران

تدوين سند ارتقاي 

وري و استقرار  بهره

چرخه مديريت 

 وري بهره

 هاي آموزشي بهره وري بر اساس مدل کايزن عملياتي تدوين بسته -

 هاي بهره وري عمومي و اقتصادي در سطح مناطق  تدوين شاخ -

 ها هاي بهره وري و تحليل آن اندازه گيري شاخ  -

 تعيين نقاط قابل بهبود -

 تدوين برنامه بهبود بهره وري -

 تدوين سامانه اندازه گيري شاخ  ها -

92
/

97
/

88
 

87
 

89 

اداره کل ارزيابي 

عملکرد و بهبود 

 مديريت

50  
دانشگاه 

 الزهرا

ري استقرار حسابدا

محيط زيست در 

 شهرداري تهران

 هاي مربوط به هر يک از عناصر محيط زيستي شامل آب، خا ، هوا و پسماند تعيين شاخ  -

 هاي الزم براي دستيابي به هر يک از شاخ  ها تعيين فعاليت -

 معرفي انواع حساب مستقل براي هر يک از عناصر محيط زيستي -

 تقرار در شهرداري تهرانطراحي و معرفي حسابداري محيط زيست قابل اس -

75
/8
/

89
 

87
 

89 
اداره کل امور 

 مالي و اموال

55  
بهروز 

 هادي زنوز

بازارايي روابط مالي 

ها  دولت و شهرداري

 در ايران

 .تقسيم کار جديد ميان سطوح مختلف دولت -

 .تخصي  جديدي از مالياتها به سطوح مختلف دولت -

 .ط سطوح باالتر دولت و توزيع آن ميان شهرداريهاارائه قواعد روشن براي وصول مالياتهاي مشتر  توس -

 .استقالل بيشتر شهرداريها در تعيين بهاي خدمات شهري -

 .ارائه قواعد روشن براي پرداخت کمکهاي بالعوض جاري و سرمايه اي دولت بين شهرداريها -

 .ارايه نقشه راه براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب -

 ها در ايرانايي روابط مالي دولت و شهردارينويس اليحه بازآرتدوين پيش -

95
/

99
/

89
 

87
 

 مالي و اداري 89

52  
 ديحم

 نژاد يآقاعل

نورم  نيمطالعه و تدو

 يجسمان يآمادگ

 يشهروندان تهران

 گانه 77تعيين نورم آمادگي جسماني شهروندان تهراني به تفکيک سن و مناطق  -

 گانه 77ک جنسيت و مناطق تعيين نورم آمادگي جسماني شهروندان تهراني به تفکي -

 ارائه تمرينات آمادگي جسماني با توجه به سطح آمادگي جسماني شهروندان در هر گروه سني و جنسيتي -

 ارائه راهکارهاي ارتقاء آمادگي جسماني شهروندان -

5/
5/

89
 

87
 

89 
امور اجتماعي و 

 فرهنگي

58  

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معمار 

شهرساز 

 کهن دژ

 ريزي مطالعات، برنامه

-و طراحي راهبردي

ساختاري و عملياتي 

حوزه مداخله رودخانه 

 (77منطقه )وردآورد 

هاي عملياتي، با تدقيق مکان، نوع و  در پايان مطالعات براي کليه اراضي مورد مطالعه برنامه و نوع مداخله و پروژه -

هاي سرمايه  وه پروژههاي پيشنهادي شامل دو گر پروژه. تهيه خواهد شد( concept plan)کيفيت کلي پروژه 

هاي توسعه مورد نياز مديريت شهرداري منطقه تدوين خواهد  هاي سرمايه گذاري و پروژه گذاري، به صورت بسته

 .شد

 

70
/5
/

89
 

87
 

 شهرداري تهران 89

58  
هوشيار 

 فقيهي

مطالعه و اصالح 

هاي هر يک از  فعاليت

فرايندهاي اجتماعي و 

 (9منطقه )فرهنگي  

 ا و بهبود مستمر فرآيندهاتهيه نقشه فرآينده -

 ارائه پيشنهادات در راستاي تعديل حذف فعاليت هاي غير ضروري و موداهاي سيستم -

 مستندسازي فرآيندهاي بهبود داده شده و تاثير آنها در افزايش اثربخشي کارکنان -

 ارائه چشم انداز وضعيت مطلوب و راهکارهاي بهبود و اصالح فرآيندها -

 آيند در وضع پيشنهاديارائه نمودار جريان فر -

79
/3
/

89
 

87
 

89 

معاونت 

ريزي و  برنامه

توسعه شهري 

شهرداري 

 9منطقه 



 سالنامه آماری شهرداری تهران
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ف
ردي

ی 
جر

نام م
 

 عنوان پروژه
 شده اطالعات استخراج

 (های پروژه خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
) 

ی
شهردار

ي 
ص

ص
خ

حوزه ت
 

(
بهره
 

بردار
) 

29  
هوشيار 

 فقيهي

هاي هر  مطالعه و اصالح فعاليت

يک از فرايندهاي خدمات شهري  

 (9منطقه )

 تهيه نقشه فرآيندها و ارائه پيشنهادات در راستاي تعديل و حذف فعاليت هاي غير ضروري -

 مستندسازي فرآيندهاي بهبود داده شده و تاثير آنها در افزايش اثربخشي کارکنان -

 ت مطلوبارائه چشم انداز و وضعي -

 ارائه نمودار جريان فرآيند در وضع پيشنهادي -

 پياده کردن يا عملياتي نمودن فرآيندهاي بهبود داده شده در معاونت امور شهري منطقه يک -

79
/3
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 9منطقه 

29  

شرکت 

دانشگران 

 عصر اميد

مطالعه و ارائه راه کارهاي مناسب 

رام سازي ترافيکي محالت جهت آ

 (0منطقه )کاووسيه و قلهک 

دستيابي به اساسي ترين موانع و مشکالت حاکم بر سيستم حمل و نقل محالت کاووسيه و  -

 قلهک

 ارائه موثر ترين اقدامات اجرايي پيشگيري از افزايش تراکم ترافيک محالت کاووسيه و قلهک -

 حالت کاووسيه و قلهکتعيين راه کارهاي عملياتي آرام سازي ترافيک م -

78
/5
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 0منطقه 

27  
اهلل  کرامت

 زياري

مطالعه و ارائه راه کارهاي مناسب 

در خصوص تنظيم برنامه زمان 

هاي حفار با  بندي براي شرکت

توجه به ضرورت عدم تداخل 

ها با عمليات پياده رو  حفاري

معابر  سازي و روکش آسفالت

 (0منطقه )

شناسي مشکالت موجود ناحيه مورد مطالعه  و تعيين برنامه هاي موثر هماهنگي ميان  آسيب -

 سطوح باالي تصميم گيري

 شيوه هاي برخورد با  شرکت هاي حفار و احصاء مشکالت موجود في مابين -

 دستيابي به تدابير الزم در خصوص جلوگيري از خسارات و صدمات وارد شده -

98
/5
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 0منطقه 

20  
رضا 

 فرجلو

بررسي و ارائه طرح نورپردازي در 

نماي ساختمانهاي شاخ  منطقه 

ساختمان به انتخاب  0حداقل )

 (5منطقه ( )منطقه

93 هاي شهرداري ارائه نما و منظر شاخ  شب براي ساختمان -
/8
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

سعه شهري شهرداري تو

 5منطقه 

23  
ميثم 

 معماريان

نيازسنجي، امکانسنجي و جانمايي 

هاي عمومي مورد نياز  پارکينگ

شرق محور خيابان شريعتي در 

 شهرداري تهران 2منطقه 

 ها در محدوده شرقي منطقه ارائه سند راهبردي جانمايي پارکينگ -

 ارائه ضوابط پيشنهادي در خصوص تحقق پذيري پارکينگ ها -

 ارائه شناسنامه براي هر يک از موقعيت هاي پيشنهادي جهت تأمين ميزان پارکينگ -

 ارائه برنامه مديريتي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و نحوه اجرايي شدن برنامه ها -
3/
0/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 2منطقه 

20  

سيد 

عباس 

 رجائي

و   نديسنجي توانم مطالعه و امکان

هاي منطقه جهت جلب  قابليت

سرمايه گذاري بخش خصوصي 

 (99منطقه )

 99هاي منطقه  گزارش شناخت ويژگي -

 99هاي تعيين شده در منطقه  هاي سرمايه گذاري و اولويت گزارش شناخت فرصت -

 99گزارش آسيب شناسي مشارکت بخش خصوصي در پروژهاي شهري منطقه  -

 99هاي منطقه  ب با اولويتگزارش ابزارها و راهکارهاي متناس -

 هاي سياستي و راهکارهاي عملياتي ارتقاء وضع موجود ارائه توصيه -

8/
2/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 99منطقه 

25  

مهدي 

منتظرالح

 جه

هاي مناسب  بررسي و تعيين شيوه

حمل کاال در محدوده بازار جهت 

منطقه )رعايت حقوق شهروندان 

97) 

 هبردهاي بلندمدت و ميان مدت در راستاي بهبود حمل کاال و بار در بازاررا -

 راهکارهاي کوتاه مدت اجرايي بهبود حمل کاال و بار در بازار -

 ارائه الگوهاي نوين حمل کاال در محدوده بازار -

 ارائه راهکارهاي شهرسازي جهت ساماندهي ترافيک حمل کاال در منطقه -

77
/0
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  همعاونت برنام

توسعه شهري شهرداري 

 97منطقه 

22  
فريدون 

 گازراني

ها  سنجي توانمندي مطالعه و امکان

هاي منطقه جهت جلب  و قابليت

گذاري بخش خصوصي  سرمايه

 (98منطقه )

 گزارش شناخت منطقه -

 بندي سرمايه گذاري منطقه گزارش اولويت -

 هاي منطقه گزارش ابزارها و راهکارهاي متناسب با اولويت -

 هاي طرح هاي سياستي و راهکارهاي عملياتي بر مبناي خروجي رائه توصيها -

9/
0/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 98منطقه 

28  
شهرزاد 

 رضائي

هاي  نمايي جايگاهبازبيني و مکان

هاي اتوبوس در سطح  ايستگاه

 98 شهرداري منطقه

هاي اتوبوس در نمايي ايستگاهمکان.ي اتوبوسهاي کنونشناخت نقاط ضعف و قوت ايستگاه -

 شهرداري تهران 98ي نقاط پرجمعيت منطقه

هاي بزرگ در سطح ها و کارخانهها، ادارههاي اتوبوس در نزديکي سازماننمايي ايستگاهمکان

 شهرداري تهران 98ي منطقه

 شهرداري تهران  98 ي هاي اصلي منطقهو ميدان هاي اتوبوس در خياباننمايي ايستگاهمکان

هاي اتوبوس در نقاط پر رفت و آمدي مانند اطراف مراکز تفريحي، مراکز نمايي ايستگاهمکان

 شهرداري تهران  98ي در سطح منطقه... خريد و 

نمايي آن بر روي نقشه با هاي اتوبوس و مکانانتخاب بهترين مکان براي ساخت ايستگاه

 GISافزار استفاده از نرم

93
/8
/

89
 

87
 

89 

ريزي و  معاونت برنامه

توسعه شهري شهرداري 

 98منطقه 

28  

معاونت 

پژوهشي 

و فناوري 

دانشگاه 

شهيد 

 بهشتي

 تينظام و سنجش وضع نيتدو

بر  يمبتن يشهر تيريمد

خوب  ييحکمروا يها شاخ 

 يشهر

 ها در شهرداري تهران تعيين راهبردها و راهکارهاي اجرايي براي ارتقاء وضعيت شاخ  -

90 نسخه نهايي سامانه سنجش حکمروايي خوب شهري طراحي -
/

97
/

89
 

87
 

59 
اداره کل  ارزيابي عملکرد و 

 بهبود ديريت



 حوزه شهردار
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ف
ردي

ی 
نام مجر

 

 عنوان پروژه
 شده اطالعات استخراج

 (های پروژه خروجي/نتايج)

خ شروع
تاري

 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
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89  

شرکت 

دانش 

بنيان 

خورشيدا

 ن

بررسي راهکارهاي 

کاهش اختالف و 

دعاوي در شهرداري 

 تهران

 ارائه گزارش آماري فراواني اختالفات و دعاوي و شکايات در شهرداري تهران؛ -

ي رفتار هاي جامعه شناختي اختالفات شهرداري و اشخاص در مورد ميزان تأثيرگذار ارائه گزارش مدون نتايج بررسي -

مسئولين و شهروندان در شروع و ايجاد اختالف، تأثير باور به قانون و اجراء آن در جلوگيري از بروز ختالفات، تصور لزوم 

 حقوقي و حفظ منافع خود -مقابله با اقتدار قانوني شهرداري جهت حفظ و ايجاد امنيت رواني

ا نيازهاي حقوقي طرفين در مورد تشخي  مباني بوروکراتيک ارائه گزارش نهايي خألها و نقاي  قانوني و عدم انطباق ب -

                                                                                                     غير ضرور حقوقي و قانوني در بروز مشکالت و تبعا  ايجاد اختالفات و دعاوي در شهرداري، پيدايي مشکالت و نقاي  

                                                                                              قوانين ماهيتي و شکلي در حفظ حقوق طرفين جلوگيري از روز اختالفات و نهايتا  حل و فصل قطعي اختالفات

 هاي تخصصي در ارتباط با مسائل شهرداري ئه پيش نويس مباني حقوقي و اجتماعي و ضرورت فني کميسيونارا -

 هاي تخصصي ارائه پيش نويس لوايح مربوط به آئين رسيدگي کميسيون -

شفاف  هاي مختلف با محور ارائه پيشنهادات الزم در راستايتدوين و ارائه راهکارهاي جلوگيري از بروز اختالفات در حوزه -

                   ها و نهايتا  مراجع  شدن قوانين ماهيتي و شکلي مربوط به وظايف، اختيارات و نحوه حل اختالفات در شهرداري، کميسيون

قضائي، اجراء صحيح آراء عدم بروز توقعات غير حقوقي، ارائه گزارش راهکارهاي کاهش اختالفات و دعاوي و شفافيت به 

 شکل عمومي اقتصادي

90
/

97
/

89
 

87
 

59 
ره کل حقوقي ادا

 شهرداري تهران

89  

مهندسين 

مشاور 

طرح و 

منظر 

 تهران

ساماندهي و بهبود 

نظام اخذ بهاي 

 خدمات پسماند

 گزارش مباني نظري و تجربيات برتر -

 گزارش توصيف و تحليل وضعيت موجود -

 ارائه الگو براي نظام تشخي  و قيمت گذاري و نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند -

 پسماند خدمات مديريت واقعي بهاي گذاري تشخي  و قيمت نظام دات کاربردي براي اصالحارائه پيشنها -

 ( .تدوين سازوکارهاي اجرايي)ارائه پيشنهادات کاربردي براي اصالح نظام وصول بهاي خدمات مديريت پسماند  -

 خدمات مديريت پسماند هاي هزينه پرداخت در شهري جامد توليدکنندگان پسماند مشارکت ارتقاء هاي روش پيشنهاد -

هاي پيشنهادي الزم براي اجرايي نمودن روش و قيمت پيشنهاد  دستورالعمل تنظيم و نياز مورد مصوبات نويس پيش ارائه -

 .شده براي اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند

 ارائه گزارش ارزيابي عملکرد از اجراي الگوي تدويني در حداقل سه محله تهران -

7/
97
/

89
 

87
 

 و اداريمالي  09

87  

شرکت 

مطالعات 

سامان 

سيستم 

 مديريت

طراحي و استقرار 

نظام ارزيابي عملکرد 

ها و  سازمان

هاي تابعه  شرکت

 شهرداري تهران

 هاي عملياتي ارزيابي عملکردتعيين شاخ  -

 هاها و شرکتاستقرار نظام ارزيابي عملکرد سازمان -

 ديران آنهاها و مها و شرکتارزيابي همه جانبه و عادالنه سازمان -

 هاها و سازمانافزار نظام ارزيابي عملکرد شرکتارائه نرم -

 ها و مديران عالي شهرداري تهرانها و شرکترضايت مديران سازمان -

93
/8
/

89
 

87
 

29 
اداره کل امور مجامع  و 

 شوراي سازمانها

80  

شرکت 

راهبرد 

انديشه 

 آپاما

توسعه و ساماندهي 

مساجد بعنوان 

کانون محالت شهر 

 رانته

ها و کارکردهاي مساجد در وضع مطلوب با توجه به ويژگي هر نقش و الزامات مرتبط به تفکيک هر يک از  فهرست نقش -

 سطوح سلسله مراتب شهري

 فهرست استانداردهاي مکاني مساجد و ضوابط آن به تفکيک هر يک از سطوح سلسله مراتب شهري -

تدوين ضوابط و اصول "دفتر سوم مجموعه يازده جلدي : باط از جملههاي انجام شده در اين ارت با استفاده از پژوهش)  -

 (، دفتر فني، آموزشي و پژوهشي دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي "مکان يابي و طراحي مساجد

گزارش شناخت وضع موجود مساجد شهر تهران بر اساس کارکردها و استانداردهاي مکاني و  توصيف وضعيت مساجد  -

 هر تهران با توجه به اندازه و وزن هر نقش، کارکرد و موقعيت مکانيش

 گزارش تجزيه و تحليل فاصله وضع موجود مساجد شهر نسبت به بايدها و استانداردها و تحليل نقاط قوت و ضعف -

 ها به منظور تحقق کارکردها و عملکردها فهرست پيشنهادات، راهکارها و تعيين اولويت -

ها و استقرار وضعيت آوري الزامات و انجام اقدامات اساسي شهرداري تهران در جهت کاهش فاصلهدستورالعمل فراهم  -

 هاي کارکردي و مکاني مطلوب مساجد در شهر تهران با تاکيد بر جنبه
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/
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 امور اجتماعي و فرهنگي 0

83  

شرکت 

المللي  بين

پردازش 

اطالعات 

نقش 

 کليک

ها و  بررسي شيوه

يش راهکارهاي افزا

دسترسي شهروندان 

به کاالهاي سالم و 

باکيفيت فرهنگي و 

-خدمات فرهنگي

 هنري

 گانه؛ 77استاندارد خدمات و فضاهاي فرهنگي و اجتماعي به تناسب نياز مناطق  -

 گانه به فضاهاي فرهنگي و اجتماعي بر اساس نيازسنجي صورت گرفته؛ 77بندي و تحليل نيازهاي مناطق دسته -

هاي اقدام در خصوص افزايش دسترسي به کاالها و خدمات فرهنگي ر اساس الگوها، راهکارها و برنامههايي بدستورالعمل -

 و هنري؛

 بيني شده در مناطق شهرداري؛ريزي براي رفع نيازهاي پيشگانه در خصوص برنامه 77هاي دستورالعمل -

 .راهکارهاي الزم جهت تعديل امکانات موجود -

75
/8
/

89
 

87
 

 و فرهنگيامور اجتماعي  59

 محمد فاضلي  80

بررسي شرايط و 

عوامل موثر در 

توانمندسازي 

مديريت محله و 

گسترش 

مشارکت 

با  شهروندان

تاکيد بر اداره 

بهينه سراهاي 

 محله

 تجربه ساير کشورها در استقرار مديريت محله و سراي محالت؛ -

 هاي بررسي وضع موجود؛شاخ  -

 گزارش تحليل نهادي؛ -

 حتمالي طرح مديريت محله؛شناسي عدم توفيق اآسيب -

 هاي موجود سر راه تحقق اهداف طرح مديريت محله؛مخاطرات و چالش -

 هاي موفقيت طرح مديريت محله؛زمينه -

 هاي وضع مطلوب؛شاخ  -

 ؛...هاي سازماني، اجتماعات هدف وراهکارهاي استفاده بهينه از پتانسيل -

 عدم موفقيت آن؛هاي راهکارهاي افزايش ميزان موفقيت طرح و کاهش زمينه -

 راهکارهاي تعديل و اصالح ساختار، راهکارهاي تعديل و اصالح فرآيندها و راهکارهاي توانمندسازي؛ -

 .سازي تحقق وضع مطلوبراهکارهاي زمينه -

89/97/72
 

87
 

 امور اجتماعي و فرهنگي 09
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ف
ردي

ی 
جر

نام م
 

عنوان 

 پروژه

 شده اطالعات استخراج

تا (های پروژه خروجي/نتايج)
خ شروع

ري
 

خ پايان
تاري

 

ت
ضعی

و
  

ن 
ي در پايا

اجراي

سال 
15

(
ت

شرف
صد پی

در
ی (

ي شهردار
ص

ص
خ

حوزه ت
 

(
بهره
 

بردار
) 

 محمد فاضلي  85

بررسي شرايط و 

عوامل موثر در 

توانمندسازي 

مديريت محله و 

گسترش 

مشارکت 

با  شهروندان

تاکيد بر اداره 

بهينه سراهاي 

 محله

 محله و سراي محالت؛ تجربه ساير کشورها در استقرار مديريت -

 هاي بررسي وضع موجود؛شاخ  -

 گزارش تحليل نهادي؛ -

 شناسي عدم توفيق احتمالي طرح مديريت محله؛آسيب -

 هاي موجود سر راه تحقق اهداف طرح مديريت محله؛مخاطرات و چالش -

 هاي موفقيت طرح مديريت محله؛زمينه -

 هاي وضع مطلوب؛شاخ  -

 ؛...هاي سازماني، اجتماعات هدف وسيلراهکارهاي استفاده بهينه از پتان -

 هاي عدم موفقيت آن؛راهکارهاي افزايش ميزان موفقيت طرح و کاهش زمينه -

 راهکارهاي تعديل و اصالح ساختار، راهکارهاي تعديل و اصالح فرآيندها و راهکارهاي توانمندسازي؛ -

 .سازي تحقق وضع مطلوبراهکارهاي زمينه -

89/97/72
 

87
 

 و فرهنگي امور اجتماعي 09

82  

مؤسسه 

جامعه 

پژوهان توان 

 گستر

سند راهبردي 

مهار، کنترل و 

کاهش 

هاي  آسيب

اجتماعي شهر 

 تهران

 شناختي بررسي موضوع؛گزارش اسناد باال دستي، بررسي مباني نظري و تجربي و چارچوب روش -

 زاي شهري؛هاي اجتماعي و فضاهاي آسيب ها و استانداردهاي آسيب شاخ  -

-هاي اجتماعي و فضاهاي آسيبآسيب( ها و تهديدهاينقاط ضعف، قوت و فرصت)جود و مطلوب گزارش وضع مو -

 زاي شهر تهران؛

 انداز؛ هاي اجتماعي براي تدوين چشمتعيين حد مطلوب آسيب -

زاي شهر تهران به تفکيک نوع آسيب و بافت شهري و هاي اجتماعي و فضاهاي آسيببانک اطالعات آسيب -

 اطق و محالت شهر تهران؛نشيني در منحاشيه

انداز و تحليل  هاي اجتماعي مرتبط با چشمراهبردهاي اصلي شهرداري در خصوص مهار، کنترل و کاهش آسيب -

 محيط راهبردي؛

 ها و فضاهاي اجتماعي؛آسيب...( پيشگيري، مقابله، کنترل و)هاي مديريت برنامه -

 ديدگان اجتماعي؛ران در خصوص ساماندهي آسيبهاي شهرداري تههاي  ارتقاء کمي و کيفي فعاليتبرنامه -

 -انداز در دو سطح موضوعي هاي ذکر شده در چشم ها و اقدامات اساسي براي دستيابي به شاخ گزارش برنامه -

 .اي و محلي با رويکرد مهار، کنترل و کاهش منطقه
89/97/72

 

87
 

 امور اجتماعي و فرهنگي 09

88  

مؤسسه 

تحقيقات 

تعاون 

دانشکده علوم 

اجتماعي 

دانشگاه 

 تهران

شناخت، توصيف 

و تحليل وضعيت 

حقوق و تکاليف 

شهروندان در 

مديريت شهري 

و ارائه راهبردها 

و راهکارهاي 

 ارتقاء آن

گزارش شناخت،توصيف و تحليل جايگاه حقوق و تکاليف شهروندي در اسناد باالدستي و قوانين و مقررات  -

 شهرداري

هاي مختلف ماموريتي ف متقابل شهروندان و مديريت شهري در حوزهگزارش احصاء مصاديق حقوق و تکالي -

 شهرداري تهران

 گزارش حقوق و تکاليف متقابل پيش بيني نشده و پيشنهاد حقوق و تکاليف جديد متناسب با نيازهاي شهر تهران -

 گزارش توصيفي و تبييني از وضع موجود حقوق و تکاليف متقابل و ميزان رعايت آن -

 و تبييني عوامل عدم رعايت حقوق و تکاليف متقابل و دسته بندي اين عوامل در شهر تهران گزارش تحليلي -

پيشنهاد راهبردها و راهکارهاي عملي جهت افزايش آگاهي، تغيير نگرش و در نهايت عمل به حقوق و تکاليف  -

 متقابل شهروندان و مديريت شهري

-با حقوق و تکاليف متقابل جهت ارائه به نهادهاي ذي گزارش پيشنهادي تدوين قوانين، مقررات و ضوابط مرتبط -

 ربط به منظور پيش بيني مجاري ضمانت اجرا

89/97/72
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 امور اجتماعي و فرهنگي 09

88  

شرکت 

خدمات 

مديريت 

 ايرانيان

شناخت کيفيت 

زندگي در شهر 

 تهران

 ارائه تصويري روشن از کيفيت زندگي شهر تهران و نواحي آن -

موضعي براي  -هاي کيفيت زندگي شهر تهران با رويکرد موضوعي  مي براي شاخ استخراج چارچوب بو -

 منطقه و ناحيه  هاي شهر، مقياس

 هاي کيفيت زندگي نظر شاخ  هاي موجود بين نواحي مختلف شهر تهران از نقطه شناخت همگوني -

کالن اقتصادي و هاي سنجش کيفيت زندگي در شهر تهران و فاکتورهاي  شناخت ارتباط بين مقادير شاخ  -

 اجتماعي

99
/

97
/
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 امور اجتماعي و فرهنگي 89

89  
مهندسين 

 مشاور پرداراز

تدوين ضوابط و 

هاي تامين  روش

هاي  پارکينگ

اختصاصي در 

امال  شهري با 

اولويت 

هاي  پارکينگ

 مکانيزه

 گزارش احصاء مجموعه قوانين، ضوابط و مقررات فني موجود و بيان مشکالت آنها -

 (هاي مکانيزه با اولويت پارکينگ)هاي نوين تامين پارکينگ و نحوه اجرا و محدوديت و الزامات آنهاتعيين روش -

 امکان سنجي اقتصادي روشهاي نوين -

تعيين روش و يا روشهاي بهينه احداث پارکينگهاي مکانيزه با تدوين ضوابط و مقررات فني، ايمني و شهرسازي و  -

 ين مراجع ذيصالح براي پيشنهاد اين ضوابط براي اجرا به تفکيک سازماننحوه استفاده اختصاصي از آنها و تعي

 هاي مکانيزه پيشنهاد ضوابط معماري و اصالح ضوابط موجود مورد نياز پارکينگ -

هاي  ها و موارد مورد نياز بازرسي و کنترل صدور گواهي کيفيت و ايمني پارکينگ تعيين استانداردها، شاخ  -

 ورت يک دستورالعمل جامعمکانيزه و ارائه آن به ص

 هاي مکانيزه پيشنهاد تغييرات الزم در مباحث مقررات ملي ساختماني موجود در رابطه با پارکينگ -

هاي مورد نياز جلوگيري و مهار حريق و حوادث احتمالي و نحوه خروج و جلوگيري از خسارتهاي  تعيين شاخ  -

 هاي مکانيزه جاني و مالي و گسترش آن در پارکينگ

 ها و نحوه واگذاري آنها به مالکان ه سازوکارهاي حقوقي و الزامات قانوني در خصوص مالکيت پارکينگارائ -

هاي پروژه در قالب يک  هاي مکانيزه در خروجي يکپارچه سازي تمامي ضوابط پيشنهادي براي پارکينگ -

 دستورالعمل جامع
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 شهرسازي و معماري 09
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89  

پژوهشگاه 

المللي  بين

شناسي و  زلزله

 مهندسي زلزله

مطالعه و بررسي 

الگوهاي مناسب 

رفتاري 

شهروندان در 

ا ب)برابر زلزله 

تاکيد بر 

 (گيري پناه

 پذيري؛ يبکاهش آسهاي  اساس شاخ  بر گزارش استانداردهاي جهاني در زمينه رفتارهاي مناسب فردي حين زلزله -

بررسي )پذيري  يبکاهش آس هاي اساس شاخ  برگزارش تجارب جهاني درباره رفتارهاي فردي در هنگام زلزله  -

 ؛(فاده از اسناد و مدار  موجودبا است... هاي کوبه، نورثريج، شيلي و  زلزله

پذيري  يبکاهش آس هاي اساس شاخ  برگزارش تجارب ملي در زمينه رفتارهاي فردي و گروهي در هنگام زلزله  -

 ...(.و  9080:، لرستان9089:، قزوين9058:، رودبار9087:هاي بم بررسي زلزله)

بر اساس تجارب ملي و جهاني و معيارهاي  مناسب يو گروه يفرد يرفتار يها ها و شاخ  مؤلفهفهرست معيارها،  -

 ؛(به ويژه مناسب شهر تهران)پذيري  يبکاهش آس هاي شاخ  بومي مبتني بر

 هاي وارده؛ ها و رفتارهاي فردي و گروهي با ميزان آسيب مدل توصيفي از ارتباط واکنش -

 لرزه؛ شده در هنگام وقوع زمين گزارش توصيفي و تحليلي از رفتارهاي غلط تجربه -

 لرزه؛ شده در هنگام وقوع زمين گزارش توصيفي و تحليلي از رفتارهاي صحيح تجربه -

و کاربردي براي شهروندان قابل اجرا  ها و رفتارهاي فردي و گروهي واکنش گزارش نهايي مشتمل بر اطالعات مربوط به -

اجتماعي، اقليمي، جمعيتي،  لرزه، با درنظر گرفتن پارامترهاي فرهنگي، تهراني در اماکن مختلف هنگام وقوع زمين

 ...(هاي تصويري و ها، گزارش شامل جدول... )اي و  سازه

8/
8/
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 ايمني و بحران 89

87  

شرکت 

مهندسين 

مشاور پژوهش 

شهر -روستا

 پارس

ها و  بررسي زمينه

کارهاي ارتقاء  راه

مشارکت زنان در 

چرخه مديريت 

بحران با تاکيد بر 

 شهر تهران

 انجام شده قييگزارش مطالعات تطب -

 "مديريت بحرانچرخه نقش زنان در "مربوط به  ينظر يگزارش مبان -

 هاي بومي مؤثر بر مشارکت زنان در چرخه مديريت بحران ها و شاخ  ابعاد، معيارها، مؤلفه ارائه -

 هاي مرتبط با مشارکت زنان بر اساس چرخه مديريت بحرانگذاريگزارش تحليلي وضع موجود سياست -

 ي تجارب مشارکت زنان در چرخه مديريت بحران با تأکيد بر عوامل فرهنگي اجتماعيگزارش تحليل -

 ارايه الگوهاي مشارکت زنان -

 ارايه راهبردهاي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت بحران -

 کارهاي عملياتي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت بحرانارايه راه -

 دستورالعمل اجرايي براي ارتقاء مشارکت رسمي و غيررسمي زنان در چرخه مديريت بحران ارايه -
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/8
/

89
 

87
 

 ايمني و بحران 09

80  

معاونت 

پژوهش و 

فناوري 

دانشگاه 

صنعتي 

 اميرکبير

ارزيابي 

هاي موجود  تجربه

کارگيري  به

فناوريهاي نوين 

در روسازي معابر 

 شهر تهران

ها از  هاي مذکور در پروژه ها و يافتن ميزان کارآمدي سيستم هاي نوين در پروژه وريشناسي استفاده از فن آآسيب  -

 ديدگاه طراحي، اجرا، نگهداري

طول عمر  هاي هاي پرداخت شده، دوام و هزينه فناوريهاي يادشده از نظر سهولت اجرا، نحوه عملکرد و هزينهارزيابي  -

 (تحليل فني و اقتصادي)

ها و تهيه  نيازهاي اجرايي، اهداف مورد انتظار براي هرکدام از فن آوري پيش طراحي مناسب وارائه روش  -

 دستورالعملهاي فني مربوطه

آوري با  آوري و يا ترکيب دو فن بندي شده مربوط به استفاده از يک فن نتايج به دست آمده به صورت دستهارائه  -

هاي مربوط به هرکدام از طريق تدوين  يکديگر، نحوه و شرايط صحيح بکارگيري آنها و مزايا و محدوديت

 دستورالعملهاي اجرايي

 پيشنهاد براي انجام مطالعات آيندهارائه  -
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 فني و عمراني 59

83  
مهندسين 

 مشاور سيويار

تدوين 

دستورالعمل 

مطالعات 

شناخت، ارزيابي 

و مديريت 

خطرات مترتب 

هاي  بر تونل

ماشين )ترافيکي 

 شهر تهران( رو

شهرتهران ودستورالعمل گام به ( ماشين رو)العات شناخت ، ارزيابي و مديريت خطرات تونلهاي ترافيکيچارچوب مط -

 گام انجام مطالعات ، چک ليستها و جداول موردنياز

قابل تعميم به  ساير شهرهاي )شهري ( ماشين رو)راهنماي کلي انجام مطالعات مديريت خطرات براي تونلهاي ترافيکي -

 (کشور

 شهر تهران( ماشين رو)هاي ترافيکي  لعه موردي انجام شیده در خصوص مديريت خطرات يکي از تونلنتايج مطا -
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 فني و عمراني 09

80  

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

تدبيرگران راه 

 و راه آهن

تدوين 

دستورالعمل فني 

و اجرايي براي 

استفاده از 

هاي  تراشه

آسفالتي در 

هاي  پروژه

راهسازي و تعمير 

گهداري و ن

آسفالت معابر 

 شهر تهران

شيميايي /بندي، ميزان قير موجود، خواص فيزيکي دانه)روش طراحي محصول نهايي براساس پارامترهاي مصالح تراشه  -

 و مشخصات محصول نهايي شامل مقاومت و دوام( قير موجود

 ...(صد و خواص قير و بندي، در دانه)تعيين آزمايش و ملزومات روش يکسان جهت تعيين پارامترهاي تراشه  -

 هاي آسفالتي از نظر کيفيت و زمينه کاربرد بندي تراشه بندي و دسته ارائه يک روش براي اولويت -

به تراشه جهت ايجاد محصول جديد شامل ...( شامل جوان کننده، مصالح جديد و )تعيين خصوصيات مواد اضافه شده  -

 واص مکانيکي و دوام مخلوط جديدبندي و خ مشخصات قير و مصالح جديد جهت اصالح دانه

در )هاي مختلف  تعيين تعداد و انواع آزمايش و ملزومات روش کنترل کيفيت محصول نهايي جهت کاربرد در بخش -

هاي طرح مخلوط را در سه  که آزمايش ®SuperPAVEصورت لزوم در سطوح مختلف، مانند روش طراحي مخلوط 

 (سطح طبقه بندي کرده است

                                                                                         دي ميزان انطباق و احيانا  تضاد موارد ذکر شده در دستورالعمل اجرايي با موارد مشابه در آيين بررسي و جمع بن -

 هاي داخلي موجود نامه

79
/0
/

89
 

87
 

 فني و عمراني 59
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خ شروع
تاري

 

خ پايان
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ت
ضعی

و
  

ي در پايا
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سال 
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ت

شرف
صد پی

در
ی (
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ي 

ص
ص

خ
حوزه ت

 

(
بهره
 

بردار
) 

85  

معاونت 

پژوهشي و 

فناوري 

دانشگاه 

صنعتي 

خواجه 

نصيرالدين 

 طوسي

تدوين 

دستورالعمل 

کاربردي و تهيه 

چک ليست 

استفاده از 

قيرهاي 

امولسيوني در 

روسازي معابر 

 شهر تهران

 کاربرد قيرهاي امولسيونيتعريف و تدوين مالحظات اجرايي انتخاب، نگهداري، و  -

 هاي قيري هاي مناسب استفاده از امولسيون و زمان( پروژه)  تبيين محل -

 (تک کت)و اندود سطحي ( پريمکت)کاربرد انواع امولسيون براي اجزاء اندودهاي نفوذي  -

 يشگيرانهدر قالب عمليات نگهداري پ( surface treatments)هاي ترميمي  ها در روکش کاربرد انواع امولسيون -

 هاي سرد آسفالتي براي عمليات نگهداري ها در مخلوط کاربرد انواع امولسيون -

 (هاي اصالح شده امولسيون)هاي امولسيون  کاربرد افزودني -

 (fog seal)کاربرد امولسيون جهت اجراي فاگ سيل  -

 کاربرد امولسيون براي درزگيري سرد -

 هاي فصلي گيري کاربرد امولسيون براي لکه -

 جهت کاربرد در امور اجرايي، نظارت و کنترل کيفي هريک از موارد کاربرد قير امولسيون  ليست تهيه چک -

2/
97
/

89
 

87
 

09 
فني و 

 عمراني

82  
شرکت 

 ديارگاه شهر

بررسي نحوه 

هاي  احياي ارزش

شناسانه  زيبايي

هاي  در پروژه

عمراني موجود 

 شهر تهران

شناسي شهري و تعيين معيارها و تهران در زمينه زيبايي ارائه يک مباني نظري مشخ  و متناسب با وضعيت شهر -

 .هاي عمراني شهريشناسانه پروژههاي بررسي و سنجش زيباييشاخ 

 .هاي عمراني موجود در شهر تهرانشناسانه پروژههاي زيباييدستورالعمل نحوه بررسي و شناسايي ظرفيت -

هاي عمراني موجود در شناسانه پروژهشهاي محيطي و زيباييترين و مناسبترين روشهاي احياء ارزدستورالعمل عمومي -

 .شهر تهران

هاي مستقيم و غير مستقيم براي سنجش ارتباط مخاطبان و همچنين سنجش ميزان دستورالعمل براي تهيه شيوه -

 .موفقيت اقدامات انجام شده

هاي شناسانه شهري در طراحي پروژهيارايه پيشنهاد در خصوص تدوين دستورالعمل براي در نظر گرفتن ارزشهاي زيباي -

 .رو و تونلهاشهري بزرگراهي، پلهاي سوارهآتي عمراني درون

87/9/99
 

87
 

09 
فني و 

 عمراني

88  

شرکت 

مهندسين 

 مشاور سيويار

مطالعه و تدوين 

دستورالعمل 

نحوه پايش 

هاي شهر  تونل

تهران در زمان 

ساخت و دوران 

 برداري بهره

 ها رد نياز براي انجام مطالعات، طراحي، اجرا و نگهداري براي پايش تونلهاي مو تدوين دستورالعمل -

 هاي تهران گردآوري اطالعات مورد نياز براي پايش تونل -

 هاي موجود شناخت از وضعيت سالمت تونل، وضعيت مقاومتي و شرائط بهره برداري تونل -

 شناخت از وضعيت طراحي و مکفي بودن ضوابط و مقررات موجود -

 هاي شهري در زمان ساخت و دوران بهره برداري تورالعمل و رويه ضابطه مندي جهت پايش تونل وجود دس -

 هاي مهم هاي در دست اجرا به منظور تحويل گيري تونل ي پايش تونل  نحوه -

0/
2/

89
 

87
 

29 
فني و 

 عمراني

88  

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه 

 صنعتي شريف

هاي  ارزيابي روش

متعارف 

پايدارسازي و 

تحکيم 

هاي  روانيشي

خاکي و تدوين 

راهنماي عمومي 

انتخاب روش 

 مناسب

روشهاي بهينه پيشنهادي طبيعتا . خروجي نهائي کار راهنماي عمومي انتخاب روشهاي مناسب در اين مورد خواهد بود  -

نيز  بايد موجب پايدارسازي کامل خا  از يکسو و تامين کننده جميع جهات فني، اجرائي، اقتصادي و زيبائي شناسانه

 .باشد

8/
8/

89
 

87
 

29 
فني و 

 عمراني

999  

پژوهشکده 

فرهنگ، هنر و 

معماري جهاد 

 دانشگاهي

تدوين راهبرد 

توسعه و ارتقاء 

کيفيت ارائه 

خدمات در 

آرامستان بهشت 

 (س)زهرا 

 ها خدماتي ها و فعاليت دستيابي به الگوي مناسب و اجرايي در چهارچوب برنامه -

 يتمندي مراجعانارائه راهکارهاي افزايش سطح رضا -

                                                      از منظر صرفا  خدماتي به نگاه اجتماعي، فرهنگي و خدماتي( س)تدوين شرح وظايف سازماني آرامستان بهشت زهرا  -

 (س)هاي موجود بهشت زهرا  افزايش بهره وري از ظرفيت -

72
/5
/

89
 

87
 

29 
خدمات 

 شهري

999  
مهندسين 

 مشاور آهون

تدوين سند 

راهبردي و 

عملياتي 

زيباسازي شهر 

ن با تأکيد بر تهرا

ارتقا هويت 

 ايراني –اسالمي 

هاي موضوعي زيباسازي با تفسير اسناد فرادست و قوانين و مقررات گزارش مباني نظري، تجربيات برتر و اولويت -

 مربوطه

 اسالمي -تأکيد بر هويت ايراني ورويکرد زيباشناختي  باشهر  ها و معيارهاي سنجش زيبايي در گزارش شاخ  -

 توصيف، تحليل و آسيب شناسي وضعيت موجود گزارش شناخت، -

هاي حاکم بر آن و راهبردهاي  ، ارزشاسالمي -تأکيد بر هويت ايراني برنامه راهبردي شامل چشم انداز زيباسازي با -

 انداز تحقق چشم

 هاي اجرايي، اقدامات اساسيساله زيباسازي در شهر تهران شامل اهداف کيفي و کمي، سياست 0برنامه عملياتي  -

 ها گزارش الزامات از قبيل الزامات ساختاري و موانع احتمالي تحقق پذيري طرح و راهکارهاي اقتضايي جهت رفع چالش -

89/97/78
 

87
 

09 
خدمات 

 شهري

997  

شرکت کند و 

کاو توسعه 

 پايدار

بررسي عوامل 

موثر بر ايمني 

بازار تهران، با 

تأکيد بر ايمني و 

 آتش نشاني

 هاي اجرايي مشابه طرح ها و برنامه تئوري هاي نظري، پيشينه و ديدگاه -

 شده هاي بومي و ارائه معيارها و شاخ ( داخلي و خارجي)تجربيات مشابه  -

 .کالبدي، اقتصادي و اجتماعي در قالب نقشه، جداول و نمودارها-هاي فضايي اطالعات و داده -

 يز ميزان بحراني بودن هر عاملساز و ن شناسي از وضعيت ايمني کنوني بازار و عوامل بحران تحليل و آسيب -

 ها  راهبردها و برنامه عملياتي مديريت بحران و تأمين منابع و زيرساخت -

 مدل نهايي هدايت و نظارت بر ايمني بازار -

 هاي نظارتي ها و فرم ضوابط، دستورالعمل -

89/97/72
 

87
 

09 
خدمات 

 شهري



 حوزه شهردار
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990  

جهاد 

دانشگاهي 

 واحد الزهراء

مطالعه و 

بررسي 

هاي  راه

کنترل 

استاندارد 

کيفيت 

محصوالت 

کشاورزي 

عرضه شده 

توسط 

سازمان 

ميادين ميوه 

 و تره بار

 ها و نواق  ساختاري در بهبود وضعيت کنترل کيفيت محصوالت کشاورزي و داليل عدم تحقق آن خالء شناسايي -

 المللي و ملي مقايسه تطبيقي قوانين مرتبط با موضوع در کالن شهر تهران در سطوح بين -

 هاي محصوالت کشاورزي و عوامل تاثير گذار بر کيفيت محصوالت شناسايي آالينده -

 و تحليل هزينه فايده بکارگيري تکنولوژي ها معرفي روشهاي نوين -

 مشارکت عمومي در مصرف محصوالت گواهي شده کشاورزي متناسب با استانداردهاي ملي -

 آگاهي از وضعيت کنوني جنبه هاي مختلف کيفي محصوالت ارائه شده در ميادين تره بار -

 شناخت عوامل آسيب زا و مؤثر بر محصوالت توزيع شده ميادين -

 گو و راه هاي کنترل بر کيفيت محصوالت عرضه شده در ميادين تره بارارائه ال -

سازي عرضه کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي و غذايي از نحوه مصرف و خطرات ناشي از مصرف بي رويه  آگاه -

 اين توليدات و محصوالت کشاورزي تراريخته

79
/0
/

89
 

87
 

59 
خدمات 

 شهري

993  

معاونت 

پژوهشي 

 هراندانشگاه ت

ساماندهي و 

توسعه مراکز 

فروشي،  عمده

توزيع مواد 

غذايي و 

ميادين ميوه 

 بار و تره

ريزي  هاي برنامه تعيين تعداد و مکان مراکز عمده فروشي، توزيع مواد غذايي و ميادين ميوه و تره بار مورد نياز شهر تهران در افق -

 ساله 79و  99، 0

 متمرکز در سطح شهر به صورت متمرکزساماندهي مراکز و محورهاي عمده فروشي نا -

 تجهيز مراکز و  ميادين موجود -

 ريزي افق برنامه سال در  (جديد) تعيين موقعيت جغرافيايي مراکز موردنياز -

 تهيه برنامه زماني ساليانه احداث مراکز جديد -

 هرداري کالنشهر تهرانگانه ش 77بار مناطق  فروشي، توزيع مواد غذايي و ميادين ميوه و تره ساماندهي مراکز عمده -

آن و ظرفيت سنجي ارائه ( لي اوت)شناخت حداقل و حداکثر عرصه و اعيان و تجهيزات و نيروي انساني هر کارگاه و چيدمان  -

 انواع خدمات در هر مرکز

اختيار کاربر قرار هاي موردنظر پروژه را در  سازي خروجي   ارائه نرم افزاري که قابليت تغيير اطالعات ورودي و به تبع آن بهنگام -

 دهد

 هاي پروژه نيازارائه راهبردها و سياستهاي اجرايي در راستاي دستيابي به اهداف و برطرف نمودن  -

9/
3/

89
 

87
 

29 
خدمات 

 شهري

990  

شرکت انديشه 

ساز هور بار 

 (آسه)ثاوا 

مطالعه و 

تدوين برنامه 

ساماندهي 

فروشان  دست

و بازارهاي 

 محلي

 ت مرحله اولترسيم چشم اندازي از مطالعا -

 تعريف ساختار تشکيالتي و مديريت اجرايي طرح ساماندهي دستفروشان -

 تعريف نقش و وظايف سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي -

 –مثل معيارهاي مکاني ، اقتصادي و فرهنگي )تدوين معيارها ي ساماندهي دستفروشان در فرايند اجرايي و عملياتي ساماندهي  -

 ..(.اجتماعي ، مديريتي و

 اولويت بندي مناطق شهري تهران جهت ساماندهي دستفروشان -

 اجرايي و عملياتي کردن طرح ساماندهي دستفروشان( c.p.m) ارايه برنامه زمانبندي  -

 ها ارايه گزارش هاي نهايي و آلبوم نقشه -

 (و تکميل انها هاي موجود با هدف اصالح بر اساس ضوابط و آييننامه) تدوين ضوابط عمومي ساماندهي دستفروشان  -

 (جابجايي ، استقرار و تثبيت فضايي ) ارايه ضوابط اجرايي ساماندهي دستفروشان  -

9/
3/

89
 

87
 

29 
خدمات 

 شهري

995  

اداره کل 

ريزي و  برنامه

نظارت 

پژوهشي 

 دانشگاه تهران

گزارش 

وضعيت 

محيط زيست 

شهر تهران 

SOE ( دوره

سه ساله 

9088-

9082) 

 و ارايه مباني نظري (داخلي و خارجي)مطالعات تطبيقي  -

 (DPSIR)هاي هفتگانه و انرژي با مدل  هاي مسائل محيط زيستي شهر تهران براساس مولفه ها و شاخ  تعيين مولفه -

 (accessدرقالب )هاي محيط زيستي  ايجاد بانک اطالعاتي براي شاخ  -

 GISها و نمايش نتايج کلي آن در محيط  ارائه کلياتي ازشاخ  -

 يت محيط زيست شهر تهرانتوصيف و تحليل وضع -

 ...و GISو  Accessمانند )هاي اطالعاتي به کار رفته در پروژه،  اندازي وتحويل نسخه ويرايش نهايي بانک نصب، راه -

9/
0/

89
 

87
 

59 
محيط 

 زيست

992  

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معماري 

 شهر ره

طراحي مدل 

تعيين نرخ 

سفرسازي 

هاي  فعاليت

مختلف 

زميني در 

 Trip)تهران 
Generatio

n) 

 هاي عمده و فرعي براي شهر تهران بندي و کدگذاري کاربري معرفي، تعيين، طبقه -

 هاي تعيين شده در شهر تهران ارائه جدول تعيين نرخ سفرسازي کاربري -

 ها تدوين فرآيند کاربردي جهت تعيين نرخ سفرسازي کاربري -

 هاي زماني هاي سفرسازي در بازه ارائه روشي براي به روز کردن اطالعات نرخ -

 هاي شهري پيشنهاد شاخصها و معيارها و مباني نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده ناشي از سفرسازي کاربري -

98
/

99
/

89
 

87
 

59 

ونق حمل

ل و 

 ترافيک
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998  

شرکت 

مهندسان 

 مشاور گزينه

طرح ساماندهي و 

ها و  توسعه پار 

فضاهاي سبز و باز شهر 

 تهران

 و متدولوژي انجام کار... بندي فضاي سبز از لحاظ کارکردي، تنوع زيستي، و  نامه و طبقه واژه -

ها و فضاي سبز و باز شهر تهران در مقياس کالن و تاريخچه مديريت  شه تحوالت کالبدي پار تحليل رويدادها و نق -

 شهري درباره فضاي سبز شهر تهران

 (هاي گوناگون از جنبه)ها و فضاي سبز و باز در شهرهاي مهم جهان تحليل نحوه مطلوب مديريت پار  -

 (99999/9مقياس )ان بر مبناي مناطقها و فضاهاي سبز و  باز شهر تهر هاي پراکندگي پار  اطلس -

 (7999/9مقياس )ها و فضاهاي سبز و باز  با سازمان فضايي شهر تهران گزارش و نقشه تحليلي ارتباط پار  -

 هاي مختلف ها و فضاهاي سبز و باز شهر تهران از جنبه برداران پار  نامه آماري بهره تحليل پرسش -

در   GISها و فضاهاي سبز و باز شهر تهران در قالب نرم افزار  تمامي پار تهيه بانک اطالعات جامع مکاني و توصيفي  -

هاي  شده، پار  کاري هاي درخت به تفکيک قطعات شامل فضاي سبز، باغات و اراضي مزروعي، زمين 7999/9مقياس 

 شهري و جنگلي

هاي سازگاري و  اخ هاي عملکردي، تحليل ارتباط فضاي سبز و آلودگي، ش تعيين سرانه فضاي سبز در مقياس -

ريزي و  ها و فضاي سبز و باز شهر تهران از نظر نظام برنامه ها، گزارش وضعيت پار  ناسازگاري براي همجواري با پار 

 طراحي شهري

ريزي، مديريت و ساماندهي  راهبردهاي کالن برنامه/ هاي اجرايي  انداز، ماموريت، اهداف، راهبردها و سياست چشم -

 ريزي، مديريت و ساماندهي فضاي سبز خصوصي راهبردهاي خرد برنامه/ سبز و باز عمومي  ها و فضاهاي پار 

 -تشکيالت تفصيلي سازمان اجرايي/ مديريتي طرح فضاي سبز شهر تهران -چارت پيشنهادي سازمان اجرايي تاپ -

در تشکيالت  (منابع انساني)هاي پيشنهادي شرح وظايف هر يک از پست/ مديريتي طرح فضاي سبز شهر تهران 

 تفصيلي

 دستورالعمل صالحيت انتخاب مشاوران و پيمانکاران و  دستورکار مرتبط با عملکرد آنها -

 ها و فضاهاي سبز و باز هاي مرتبط با پار  ها و کميت هاي تحقق طرح و کنترل کيفيت ها و سنجه شاخ  -

 گذاري فرهنگي، مالي و سرمايه ها و فضاهاي سبز و باز در ابعاد مختلف طبيعي، انساني، نظام سنجش پار  -

اي شهر تهران و دستورالعمل تهيه طرح جامع  ي بزرگ و فرامنطقه ها براي پار  (master plan)طرح جامع فضايي -

 099/9ها در مقياس  فضايي براي پار 

همراه جداول و  ها و فضاهاي سبز و باز به برداري از پار  هاي ارتقاء کميت، امکان و کيفيت بهره کارها و برنامه راه -

 مستندات مربوطه

 بندي آن ها و فضاهاي سبز و باز و اولويت هاي ساماندهي پار  شاخ  -

 بندي مبتني بر مقياس و عملکرد آنها ها و فضاهاي سبز و باز بر مبناي دسته ارائه برنامه ساماندهي پار  -

 ت و کارکرد آنهاها و فضاهاي سبز و باز از منظر مديري ارائه برنامه حفظ و نگهداري پار  -

 گذاري دهي و ارزش بندي و معرفي اقدامات اجرايي بر اساس وزن سند اولويت -

هاي  نقشه)کارهاي تحقق بندي آن به انضمام راه ها و فضاهاي سبز و باز پيشنهادي و اولويت يابي پار  هاي مکان شاخ  -

 (7999/9در مقياس 

 7999/9هاي مورد نياز در مقياس ها و برآورد کمبود جدول و نقشه سطح و سطوح و سرانه -

ها و فضاهاي سبز و باز در مناطق، آبياري فضاي سبز شهر تهران، ايجاد و نگهداري  هاي احداث پار  دستورالعمل -

ها و فضاهاي سبز و باز پشتيبان حوادث  ، ايجاد و نگهداري پار ...ها و  هاي خاص مانند پارکينگ فضاي سبز حوزه

، حفاظت از تنوع زيستي، ايجاد، توسعه، مديريت و نگهداري کمربند (ها آفات و بيماري)نغيرمترقبه، حفاظت گياها

ها و  هاي شهري، مناطق خشکي، مديريت و حفظ باغات شهري، مديريت پار  سبز، مديريت و نگهداري جنگل

 هاي آفات شهري از نظر کانون( عمومي و خصوصي)فضاهاي سبز و باز عمومي و دستورالعمل مديريت فضاي سبز و باز

7/
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09 
خدمات 

 شهري

998  

شرکت 

مهندسي 

مشاور راهبرد 

 تردد فردا

ها  مطالعه اصول، روش

و چارچوب طراحي، 

و )تدوين، ارائه 

طيف ( اندازي راه

ها، تدابير و  سياست

هاي مديريت  طرح

ترافيکي در کالن شهر 

 تهران

ترافيکي متداول، رايج و کارآمد در کشورهاي توسعه  هاي مديريت ها، تدابير و طرح گزارش مربوط به طيف سياست -

 .يافته و در حال توسعه

 گزارش وضعيت موجود شبکه ها، ناوگان و سيستم حمل و نقل عمومي و نحوه مديريت آنها -

گزارش مربوط به طبقه بندي و امتيازدهي طيف ياد شده بر مبناي فاکتورهاي مهم و اثرگذار با توجه به شرايط کالن  -

 .هرانشهر ت

هاي  هاي مديريت ترافيکي منتخب کارفرما به همراه کليه مکانيسم ها، تدابير و يا طرح گزارش حاوي سه سياست -

 .اجرايي الزم آنها
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29 

 حمل

 و ونقل 

 ترافيک

999  

پژوهشکده 

فناوري 

اطالعات 

دانشگاه تربيت 

 مدرس

مطالعه و تعيين نرخ 

سازي ترافيکي  تراکم

داخل طرح محدوده 

رافيک تهران به منظور ت

طراحي و تدوين 

سيستم واقعي و عادالنه 

گذاري ورود و  نرخ

حضور در نقاط اصلي 

شبکه معابر داخل 

 محدوده

؛ ارايه شيوه پيشنهادي براي اخذ عوارض تراکم بار و (با در نظر گرفتن  عامل زمان يا ميزان حضور)چگونگي تعيين نرخ  -

 گزيني روش فعلي با روش جديد، روش کنترل و اجرابررسي آثار اقتصادي آن، چگونگي جاي

 براي اجراي موفقيت آميز طرح( بين سازماني)هاي مورد نياز  ها جهت ايجاد هماهنگي دستورالعمل -

 لوايح پيشنهادي براي ارائه به شوراي اسالمي شهر تهران -
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  حمل

ونقل و 

 ترافيک



 حوزه شهردار
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(
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بردار
) 

999  

معاونت 

پژوهش و 

فناوري 

دانشگاه 

 صنعتي شريف

مطالعات راهبردي طرح 

جامع حمل و نقل بار و 

کاال در کالن شهر 

 تهران

 GISهاي مختلف  هيال فيتهران بزرگ و تعر يبار و کاال يمدلساز يبرا ازيمورد ن ياطالعات گاهياپ نييو تب يمعرف -

 بار و کاال در تهران بزرگ ييآمار و اطالعات جابجا يآور نظام جمع -

 اهداف کالن و چارچوب طرح جامع بار در تهران بزرگ شنهاديپ -

 هران بزرگمطالعات جامع بار و کاال در ت يها تيشرح خدمات و اولو -

 يشنهاديحمل و نقل بار و کاال بر اساس ساختار پ يگذار متيها وعوامل موثر در ق در خصوص روش شنهاديارائه پ -
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ونقل  حمل

 و ترافيک

997  

شرکت 

مهندسين 

مشاور 

معماري 

 شهر ره

مطالعه پارکينگ 

همگاني يکپارچه 

هوشمند در نقاط 

تعويض وسيله سفر و 

 پار  سوارهاي شهر

تهران و مکان يابي فني 

ی تخصصي آنها بر 

مبناي مديريت تقاضاي 

 ترافيک

ي طراحي  هاي همگاني در نقاط تبادل سفر مشتمل بر راهنما سازي پارکينگ سازي و هوشمند دستورالعمل يکپارچه -

هاي  ارکينگ، تعيين مکان احداث پ(هاي موفق هاي طرح هاي مکمل و بررسي نمونه شامل کاربري)سوارها  محوطه پار 

سازي  انتقالي در شهر تهران، دستورالعمل يکپارچه-همگاني يکپارچه بر مبناي مديريت تقاضاي ترافيک در نقاط تبادلي

هاي همگاني  هاي مديريت تقاضا، دستورالعمل هوشمندسازي پارکينگ هاي همگاني به منظور اعمال سياست وپارکينگ

 ها بر اساس سياستهاي مديريت تقاضا کينگتحصصي پار-و دستورالعمل روش مکانيابي فني

از بخش دوم شرح خدمات  9-7هاي مشخ  شده در بند  سوار پروژه طراحي پار  79ارائه مستندات براي تعريف  -

مشتمل بر ارائه شناسنامه طرح براي هريک از پار  سوارها، ارائه شرح خدمات تيپ براي واگذاري طراحي و ساخت 

 سوار پار 
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59 

 و حمل

نقل و 

 ترافيک

990  

شرکت 

طراحان تردد 

 پارس

و تدوين  مطالعه

ها و  ها، تکنيک روش

مواد اصلي آموزشي 

جهت ارتقاء فرهنگ 

ترافيک با تأکيد بر قشر 

در )موتورسواران 

چارچوب طرح جامع 

 (ارتقاء فرهنگ ترافيک

 هاي مختلف موتور سوار گروه طرح جامع ارتقاء فرهنگ ترافيک براي( action plan)پيشنهاد برنامه اجرايي -

 هاي مختلف موتورسوار براي گروه( ها و تعين محتوا تعريف سرفصل)تهيه برنامه آموزشي  -

 هاي موتورسوار و نيز ارزيابي اثربخشي آنها هاي آموزشي در مورد هر يک از گروه ارائه تکنيک -

 ي موتور سوارها هاي آموزشي جهت ارتقاء فرهنگ ترافيک گروه ارائه مناسبترين تکنيک -

هاي تکميلي براي تحقق برنامه ارتقاء فرهنگ ترافيکي قشر موتورسوار  تهيه پيش نويس قوانين، مقررات و دستورالعمل -

 به منظور ارائه به نهادها و مراجع تصويب کننده
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59 
ونقل  حمل

 و ترافيک

993  

شرکت 

مهندسان 

مشاور آمايش 

 و توسعه البرز

طرح مطالعاتي قطب 

شگري شرق تهران گرد

مطالعه پار  جنگلي )

منطقه ( سرخه حصار

90 

ارائه راهکارهاي موثر در رفع موانع و محدوديتها در خصوص ساماندهي، مديريت وبهره برداري از پتانسيلهاي  -

 گردشگري موجود در شرق منطقه

 توانمند سازي پتانسيلهاي موجود براي ايجاد قطب گردشگري در منطقه -

 و نقل و ترافيک با توجه به ايجاد قطب جاذب سفر ريزي حمل برنامه -

 ارائه روشهاي اطالع رساني موثر و کارا جهت مراجعه شهروندان وگردشگران به مجموعه گردشگري منطقه -

 تحليل اقتصادي و ارائه روشهاي کسب درآمد پايدار از ايجاد قطب گردشگري در منطقه -

ها در راستاي ايجاد قطب  ها و پروژه مايه گذاران در انجام طرحهاي سرمايه گذاري براي مشارکت  سر تدوين بسته -

 گردشگري در منطقه

7/
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59 
شهرداري 

 تهران

990  
رضا پورمحمد 

 نورودي فتحي

مطالعه و بررسي قنوات 

 5و مسير آنها در ناحيه 

 (0منطقه )

 شناسايي شبکه قنوات منطقه -

 شناسايي ميزان ظرفيت و توان  آب دهي قنوات منطقه -

 رائه موثرترين اقدامات اجرايي احياه و بهره برداري قنوات منطقها -

 شناخت تاثيرات احياي قنوات در تامين نياز هاي منطقه -
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29 

معاونت 

ريزي  برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 0منطقه 

995  
فاطمه دلبري 

 راغب

شناخت ظرفيتهاي 

عملکردي مديريت 

شهري در دستيابي به 

مند شهر دوستدار سال

شهرداري  9در ناحيه

 تهران 0منطقه

 احياي فرهنگ احترام به سالمندان و افزايش اميد به زندگي براي سالمندان -

90 کمک به بهبود سالمت و پيشگيري از عوارض پيري -
/8
/
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معاونت 

ريزي  برنامه

و توسعه 

شهري 

شهرداري 

 0منطقه 

 مهدي کرمي  992

هاي  ساماندهي شيرابه

 ونقل ناشي از حمل

زباله به منظور کاهش 

اثرات زيست محيطي 

شهرداري  3در منطقه 

 تهران

 منطقه  ستيز طيمح تيفيحفظ ک يبرا يراهکار مناسب و اقتصادتعيين  -

93 هاي نوين با استفاده از تکنولوژي شده در فاضالب هيتخل رابهيه شصويدر برابر مشکل ت
/3
/

89
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09 

معاونت 

ريزي  برنامه

و توسعه 

شهري 

 شهرداري

 3منطقه 
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998  
سيد 

يعقوب 

 موسوي

تدوين سند توسعه 

هاي مدائن و فد   محله

ظرفيت سنجي، )

( جي و نهادسنجينيازسن

و ارائه الگوي مطلوب 

 (8منطقه)

 تحليل وضعيت کنوني و توسعه آتي محله -

 انداز  و راهبردهاي توسعه محلهتدوين سند چشم -

 شناخت و طراحي سازمان فضايي محله -

 شناخت و تحليل فضاهاي نيازمند مداخله -

 بندي محلهتدقيق پهنه -

 طراحي مرکز محله نمونه -

 نماي طراحي شهري محلهتدوين دستورالعمل و راه -

 تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در محله -

 محله( هاي موضوعي و موضعيطرح)هاي توسعه و عمران  هاي طرحتدوين برنامه و اولويت -
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29 

معاونت 

ريز برنامه

ي و 

توسعه 

شهري 

شهردار

ي 

 8منطقه 

998  
آزاده 

 کاوياني

تدوين سند توسعه 

محالت نبي اکرم و 

شمالي در منطقه ميناي 

شهر تهران و ارائه  93

 الگوي مطلوب

 تحليل وضعيت کنوني و توسعه آتي محله -

 انداز  و راهبردهاي توسعه محلهتدوين سند چشم -

 شناخت و طراحي سازمان فضايي محله، شناخت و تحليل فضاهاي نيازمند مداخله -

 بندي محله، طراحي مرکز محله نمونهتدقيق پهنه -

 و راهنماي طراحي شهري محله تدوين دستورالعمل -

 تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در محله -

 محله( هاي موضوعي و موضعيطرح)هاي توسعه و عمران  هاي طرحتدوين برنامه و اولويت -
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معاونت 

ريز برنامه

ي و 

توسعه 

شهري 

شهردار

ي 

منطقه 

93 

979  
محمدمه

دي 

 رادان

طراحي و تدوين سند 

يافت )توسعه محالت 

( بلورسازي  و زمزم -آباد

 (92منطقه )

 خارجي و داخلي تجربيات زمينه در مطالعات انجام و نظري مباني بررسي -

 منطقه سطح در محالت توسعه اسناد موجود وضع بررسي -

 محله توسعه سند کلي فرمت و چارچوب و محور محله ريزي برنامه الگوي تدوين -

 محله وضعيت سنجش براي شهري توسعه شاخصهاي سازي بومي و تدوين -

 شده تدوين هاي شاخ  با مطابق موجود وضع تحليل و ارزيابي -

 سند در مندرج عملياتي هاي برنامه و راهبردها اهداف، تدوين فرايند راهبري -

 سند بازنگري و اجرا بر نظارت فرايند تدوين -

 سند اجراي ساز زمينه و مکمل برنامه تدوين -

78
/5
/

89
 

87
 

09 

معاونت 

يزر برنامه

ي و 

توسعه 

شهري 

شهردار

ي 

منطقه 

92 

 

 15شهر تهران در سال  یزيمرکز مطالعات و برنامه ر  يتيريمد يعمران یآمار پروژه ها

 عنوان پروژه کد پروژه رديف
 اعتبار اصالح شده نهائي

 (ريال)نقدی 

 جمع هزينه نقدی

 (ريال)

 مانده اعتبار

 (ريال)

9 5909999 
 نات شهريبررسي و مطالعه نيازها و امکا

 مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و معماري 
79999999999 99099957300 8388802052 

7 5909997 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري 

 مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل ترافيک
75999999999 2030007999 98503332889 

0 5909990 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري

 مطالعه و پژوهش در امور اقتصاد و ماليه شهري
98999999999 3078309900 93529038822 

3 5909993 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري

 مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهري
02999999999 0857903583 09902850095 

0 5909990 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري

 هش در امور استاندارد سازي عمرانيمطالعه و پژو
9808802083 9808893883 37399 

5 5909099 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري 

 مطالعه و پژوهش در امور فرهنگي و اجتماعي
2882329783 2830880383 09383899 

2 5909097 
 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري 

 ريزي فناوري ريت برنامهمطالعه و پژوهش در امور مدي
79059930092 79953303739 958898725 
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 های فاقد قرارداد پروژه - 15های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال  پروژه

 عنوان پروژه رديف

وضعیت اجرايي 

 15سال  درپايان

 (درصد پیشرفت)

حوزه تخصصي 

شهرداری 

 (بردار بهره)

 30 شهر تهران( هاي خاص گروه)دي و عملياتي رفاه اجتماعي تدوين سند برنامه راهبر  9
امور اجتماعي و 

 فرهنگي

 30 کارهاي بهبود و توسعه بررسي اثربخشي اقدامات شهرداري تهران در زمينه ورزش همگاني و ارائه راه  7
امور اجتماعي و 

 فرهنگي

0  
ها و  هاي ستادي، مناطق، سازمان وزهارزيابي اثر بخشي محصوالت نوشتاري و الکترونيکي تهيه شده توسط ح

 کارهاي ارتقاي آن هاي تابعه شهرداري تهران و ارائه راهبردها و راه شرکت
30 

امور اجتماعي و 

 فرهنگي

 30 سنجي و سياست پژوهشي طرح ديپلماسي شهري، امکان  3

اداره کل روابط 

عمومي و امور 

 الملل بين

0  
ر تهران با رويکرد به تمامي مخاطرات محتمل در شهر تهران با تدوين طرح جامع اسکان اضطراري و موقت شه

 تمرکز بر رخداد زلزله
 ايمني و بحران 30

5  
هاي سطحي  آوري و مديريت رواناب هاي نوين جمع تدوين ضوابط و معيارهاي فني طراحي، اجرا و نگهداري روش

 شهر تهران
 فني و عمراني 30

 فني و عمراني 30 شبکه بزرگراهي تهران( TRMS)و نگهداري روسازي  مطالعه و تدوين چارچوب سامانه مديريت  2

 فني و عمراني 30 هاي بتن هاي رنگي براي سطوح بتني و رنگدانه استانداردسازي استفاده از پوشش  8

 فني و عمراني 30 مطالعه و تدوين دستورالعمل نحوه تحويل موقت و قطعي راه و ابنيه فني شهر تهران  8

99  
زيابي عملکرد تاسيسات موجود کنترل رواناب در سطح شهر تهران و ارائه دستورالعمل به منظور بهبود بررسي و ار

 هاي طراحي روش
 فني و عمراني 30

 فني و عمراني 30 هاي عمران شهري تدوين ضوابط نحوه انجام مطالعات اثرات زيست محيطي و اقتصادي پروژه  99

 فني و عمراني 30 هاي شهر تهران موقت و قطعي پل مطالعه و تدوين دستورالعمل نحوه تحويل  97

 خدمات شهري 30 ساماندهي استقرار صنايع و انتقال صنايع نامتجانس با کارکرد و عملکرد شهري  90

 70 وري شهرداري تهران طراحي نظام سنجش و ارزيابي بهره  93

اداره کل ارزيابي 

عملکرد و بهبود 

 مديريت

 70 گي در شهرداري تهران با هدف خودکفاييبررسي و ارزيابي نظام بازنشست  90
سازمان بازنشستگي 

 شهرداري تهران

95  
هاي  ارزيابي اثربخشي عملکرد شهرداري تهران در ارتباط با فضاها و خدمات ايجاد شده براي بانوان با تاکيد بر پار 

 بانوان
70 

امور اجتماعي و 

 فرهنگي

 ايمني و بحران 70 رايه راهکارهاي اصالحيشناسي سيستم مديريت بحران شهر تهران و ا آسيب  92

 ايمني و بحران 70 طراحي و تدوين نظام جامع هشدار سريع شهر تهران  98

 فني و عمراني 70 هاي جمع آوري آب تهران گير در کانال هاي رسوبگير و زباله يابي و جانمايي احداث سازه مطالعات مکان  98

 خدمات شهري 70 (شهرداري تهران)مطالعه و تبيين استانداردهاي خدمات شهري   79

79  
/ هاي نوين جمع آوري اطالعات در مطالعات سفرهاي روزانه تهران به منظور توليد  امکان سنجي استفاده از فناوري

 بهنگام سازي حمل و نقل و ترافيک تهران
 ونقل و ترافيک حمل 70
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 سرپرست خانوارزنان  یتوانمند سازستاد  

 
 19-15ی و کار آفريني در سال های برنامه های توانمند ساز

 عنوان

 درصد تغییر تعداد مخاطبین تعداد دوره

 مخاطبین دوره 15سال  19سال  15سال  19سال 

 38 98 0385 7002 900 990 دوره هاي آموزشي

 98 0- 8095 2899 973 978 اردو و بازديد -برگزاري مراسم و مناسبتها

 

 19-15مناطق در سال های  بازارچه های موقت و دائم فعال در

 درصد تغییر 15سال  19سال  عنوان

 8- 59 52 تعداد بازارچه هاي خود اشتغالي

 23 9929 595 تعداد غرف

 23 9929 595 (نفر)تعداد بانوان  شاغل در غرف

 

 19-15امور حمايتي، فرهنگي و آموزشي برای بانوان سرپرست خانوار در سال های 
 درصد تغییر 15سال  19سال  عنوان

 75 00230 37588 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات حمايتي

 90- 79807 70889 ..(کارت هاي اعتباري، بن هاي هديه و)تعداد تسهيالت مالي اعطاءشده

 8 83 82 (مرکز)تعداد مراکز مهارت آموزي کوثر

 07 9805 9087 (نفر)زنان سرپرست خانوار مشغول به کار در مراکز کوثر

 57 99872 5207 تعداد تسهيالت آموزشي اعطا ء شده

 99- 3303 3807 تعداد بانوان بهره مند شده از خدمات مددکاري و مشاوره

 39 335 095 تعداد افراد عضو در طرح نذر فرهنگي

 00 9970 259 تعداد خدمات ارايه شده توسط افراد عضو در طرح نذرفرهنگي

 

 (نفر ساعت آموزش )19-15در سال های  سرپرست زنان برای برگزارشده آموزشي های دوره
 درصد تغییر 15سال  19سال عنوان

 8 3990 0259 بهداشت و سالمت

 987 7802 889 حقوقي

 09 99050 8908 (ادامه تحصيل، ضعف تحصيلي، کالس کنکور، زبان)دوره هاي تحصيلي 

 8 99987 99905 آسيب هاي اجتماعي -خانواده

 7 7238 7290 ديني -اجتماعي –فرهنگي 

 38 78303 98893 ...(رايانه، هنر، خياطي، فني ، ورزشي و)دوره هاي مبتني بر مهارت آموزي 
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 اداره کل امور مالی و اموال 

 

 
 19اهم فعالیت های اداره کل امور مالی و اموال در سال

1 

تشکیل کمیته سیستم جامع مالی شهرداری تهران به دبیری معاونت تلفیق و تدوین روشها و برگزاری جلسات با حضور نمایندگان 

، برنامه ریزی و کنترل عملکرد بودجه ، شرکت خدمات مالی شهر و ادارات کل امور مالی و اموال ، حسابرسی ، درآمد ، برنامه بودجه 

 .11سازمان فناوری اطالعات و انجام موارد متعدد جهت ارتقاء سیستم در طی سال 

2 

پیاده سازی گزارشهای کنترلی به ترتیب تطبیق سیستم حسابداری با بودجه ، تطبیق سیستم بودجه با حسابداری ، تطبیق استهالک 

م حسابداری با اموال ، تطبیق دارائی در سیستم حسابداری با اموال ، تطبیق موجودی کاال در سیستم حسابداری با انبار ، در سیست

تطبیق سیستم بهای تمام شده با حسابداری ، وضعیت تعهد حسابهای بودجه پذیر در سیستم حسابداری و گزارش وضعیت عملکرد 

 .جذب بصورت مبلغی و درصدی 

3 

ازی تطبیق حسابهای فیمابین واحدهای اجرائی در سیستم فاینانس بصورت مکانیزه و با قابلیتهای دریافت اعالمیه سیستمی و پیاده س

اسناد و سرجمع مکانیزه توسط واحد مقصد ، صدور سند مکانیزه در واحد مقصد ، قابلیت تطبیق حسابهای فیمابین بصورت ریز 

 ..کدهای معین در مقصد

 .وه جهت اجرای تطبیق سیستمی بین مناطق ، واحدها و مرکز در سیستم جامع مالی ایجاد کارگر 4

5 
برگزاری جلسات تطبیق با سازمان عمرانی مناطق ، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ، سازمان بازنشستگی ، سازمان پسماند و سازمان 

 .و واحدهای تابعه  امالک ومستغالت با واحدهای اجرائی و رفع مغایرت فیمابین در سطح مناطق

6 
پیگیری گزارشات تطبیق مناطق با سازمان امالک ومستغالت وشرکت های کارگزار از قبیل ؛ شرکت مسکن وساختمان جهان ، 

 ....شرکت دیدار ایرانیان وشرکت عمران تهاترشهر وشرکت سرمایه گذاری آتیه شهر و

7 
رفع اشکال بندهای حسابرسی مناطق و واحدها طی برنامه زمان  جهت 1381و  88شرکت در جلسات گزارشات حسابرسی سالهای 

 .بندی شده 

 ( .هرسه ماه یکبار) 1311تهیه و ارائه گزارش تبصره یکم بودجه سال  8

1 
اخذ کدینگ حسابداری کلیه سازمانها ، شرکتها جهت مطالعه و بررسی کدینگ برای یکسان سازی جهت بستر الزم برای تهیه 

 .تلفیقی سیستمی صورتهای مالی 

11 
هماهنگی جهت برگزاری کالسهای آموزشی برای نمایندگان تلفیق جهت پرسنل واحدها به ترتیب آشنائی باسیستم جامع مالی 

 .شهرداری تهران ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تهیه صورتهای مالی شهرداری تهران 

 . 1311و  11، 81، 88الی تجمیعی وتلفیقی در سالهای تهیه صورتهای مالی استاندارد واحدها ، صورتهای م 11

 .بستر سازی الزم جهت تهیه صورتهای تجمیعی و تلفیقی شهرداری تهران بصورت مستمر  12

 .ایجادوحدت رویه در ثبت اسناد حسابداری در کلیه مناطق و واحدها  13

 .بداری صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با مسائل مالی و حسا 14

 .پیگیری گزارش مقایسه بین سیستمهای درآمد و حسابداری بصورت هفتگی و ماهانه و رفع مغایرت های موجود  15
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 19اهم فعالیت های اداره کل امور مالی و اموال در سال

 .تهیه آمار عملکرد بصورت ماهیانه و ادواری و ارسال آن به شورای محترم اسالمی شهر تهران  16

17 
تهیه صورتهای مالی بصورت ماهیانه همراه با گزارشهای تحلیلی و نمودارها جهت آگاهی شهروندان بر روی پرتال شهرداری تهران به 

 . ir.tehran.wwwآدرس 

 .محترم اسالمی شهر تهران  به شورای 31/16/1311تهیه و ارائه صورت های درآمد و هزینه برای دوره مالی منتهی به  18

 .پیگیری و جمع آوری تائیدیه مدیران کلیه مناطق و واحدهای تابعه  11

 .پیگیری اجرای مصوبات ، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از واحدهای ذیربط  21

 .مدیریت بر کدینگ سیستم حسابداری در سطح مناطق و واحدهای تابعه  21

22 
ی الزم با اداره کل امور مجامع و شورای سازمانها در خصوص موارد مورد نیاز ، ازجمله پیاده سازی سیستم فاینانس ایجاد هماهنگی ها

 .در کلیه واحدهای شهرداری تهران 

 .پاسخگوئی به سواالت تخصصی کارکنان واحدها ، رفع مشکالت سیستم و اسناد حسابداری واحدها  23

24 
رداری تهران در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای اولین بار و ثبت اعتبارات ، اسناد سیستم جامع مالی شه ستقرارا

 .حسابداری و اخذ گزارشات بودجه شهرداری و اعتبارات تخصیص یافته به راهنمایی و رانندگی از طریق این سیستم

 .ای محترم اسالمی شهر تهران مناطق و واحدهای تابعه به شور 1311ارائه صورتهای مالی تجمیعی سال  25

 .شهرداری تهران  1311کمک و نظارت بر تهیه تفریغ بودجه سال  26

27 
و ارائه آن به شورای محترم اسالمی  1311، 11،  81تهیه صورت تطبیق درآمدها و هزینه های تفریغ بودجه با صورتهای مالی در سال 

 .شهر تهران 

28 
شهرداری تهران از حسابرسی منتخب شورای  11الی  81ت مالی و رسیدگی به تفریغ بودجه سالهای اخذ اظهار نظر مطلوب از گزارشا

 .اسالمی شهر تهران

21 
و  1387اخذ گزارش حسابرسی مطلوب از حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران در خصوص صورتهای مالی تلفیقی سالهای 

 .برای اولین بار در ایران  1388

 .مناطق ، واحدها ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران  1311ی صورتهای مالی و فرمهای معامالت درون گروهی سال جمع آور 31

 .تهیه وارائه کاربرگ بستن حسابهای جهت هرچه مطلوب تر شدن حسابها ازنظر کیفی در طی دوره و پایان سال 31

32 
بهای دریافتنی وپرداختنی ودرج در روی پرتال شهرداری تهران به آدرس تهیه گزارشات ماهانه درآمدها وهزینه ها وحسا

www.tehran.ir  جهت آگاهی عموم شهروندان محترم. 

33 
اندیشی حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران و بررسی اسناد و ارزیابی و کنترل ارائه گزارشات هفتگی در جلسات خرد مالی و هم

 .اجرائی در پایان هر هفتهوضعیت عملکرد واحدهای 

34 
تغییر نام معاونت تلفیق و گزارشات به معاونت تلفیق و تدوین روشها و تاسیس اداره تدوین روشها جهت پاسخگوئی به سئواالت مناطق 

 .و واحدها و ایجاد وحدت رویه در ثبت اسناد حسابداری

http://www.tehran.ir/
http://www.tehran.ir/
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 دارايی ها 19 -19ترازنامه سال 

 درصد تغییر (مبالغ به ريال)19سال  (مبالغ به ريال) 19سال  دارايـــیـــهــــا

 دارايـــیــهـــای جــاری

 -21 5358818771611 6714483115881 موجودی نقدوبانک

 -111 1 5111111111 سپرده های کوتاه مدت

 1 51211181213181 41817114615452 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 3 38182133344111 37224281561137 فتنیسایر حسابها و اسناد دریا

 -11 561114412684 641411763151 مشارکتها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

 61 1122361361711 1136111131472 موجودیهای مواد وکاال

 -41 6521161641488 11122632758185 علی الحسابها و پیش پرداختها

 -4 997557571079719 997779199165907 جمع دارايی های جاری

 دارايـــیــهـــای غیرجاری

 7 51387415715331 47131811121481 دارایی های ثابت مشهود

 41 571865113163 381214113133 دارایی های ثابت نامشهود و سایر داراییها

 11 21146171361638 26221242181838 سرمایه گذاریها و مشارکت های بلند مدت

 21 11482237612871 15153112166784 فتنی بلند مدتحسابهای دریا

 12 999617701707997 01715571919766 جمع دارايی های غیرجاری

 4 795770561797717 917976759956671 جمع کل دارايیها
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 بدهی ها-19 -19ترازنامه سال 

 د تغییردرص (مبالغ به  ريال) 19سال  (مبالغ به  ريال) 19سال  بـــدهـــیـــهـــا

 بـــدهـــیـهـــای جـــاری

 -11 21174177712181 32811677176842 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 16 18411585715771 15111757581133 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 14 4568213726137 3114711513315 سپرده ها و ودایع پرداختنی

 314 4126111311414 1121845723187 پیش دریافتها

 21 513711372727 421268181528 ذخایر

 51 11337852112144 8157551211732 حصه جاری تسهیالت دریافتنی

 1 68132611181882 77555199775555 جمع بدهی های جاری

 -2 11763184731 11115374181 حسابهای فی مابین

 بـــدهـــیـهـــای غیر جـــاری

 - 1 1 داختنی بلند مدتحسابها و اسناد پر

 -111 1 1811111111 تسهیالت مالی دریافتنی بلند مدت

 6 1111281164716 143156862132 ساير بدهی های بلند مدت

 114 111355713113 462773122716 درآمد سنواتی

 -111 1 1417621185638 جمع بدهی های غیرجاری

 11 59957990575697 75577767775977 جمع بدهی ها

 ارزش ويژه

 اندوخته ها
   

 1 133133331171281 132411725517373 (85/1/1از)تفاوت درآمدوهزینه انباشته سنواتی

 1 تفاوت درآمد و هزینه سال جاری
  

 1 ارزیابی دارایی ها
  

 1 133133331171281 132411725517373 جمع ارزش ويژه

 4 795770561797717 917976759956671 جمع بدهیها و ارزش ويژه
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 ( الير ونیلیمبالغ به م) 01 -19یسال ها نهيمازاد درآمد برهز

 درآمدها

 19سال 19سال  01سال 

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

نسبتهای 

 عمودی
 مبلغ

 128311171 115 11461817 11 71142351 16 فروش ودرآمدهای عملیاتی

 5765781 4 1135715 1 1781477 2 برگشت ازفروش ودرآمدهای عملیاتی

 12155523 11 4728775 5 1616111 2 تخفیفات وجایزه های خوش حسابی درآمدهای عملیاتی

 - - 1 1 54121 1 کارمزد و جرایم درآمدهای عملیاتی

 111388775 11 13517336 14 66611884 12 فروش و برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهای عملیاتی

 12718671 11 6123481 6 5676138 8 عملیاتیدرآمدهای غیر

 1282117 -1 11755 1 67236 1 برگشت ازدرآمدهای غیرعملیاتی

 271 - 11316 1 12216 1 تخفیفات وجایزه های خوش حسابی درآمدهای غیر عملیاتی

 - - 1 1 115216 1 کارمزد و جرایم درآمدهای غیرعملیاتی

 11515414 1 6112321 6 5711722 8 آمدهای غیر عملیاتیفروش و برگشت از فروش و تخفیفات در

 1 - 1 1 211345 1 (قبل ازتشخیص نوع درآمد)سایردرآمدها

 121114171 1 11681665 111 72611151 111 جمع درآمدها

 :بهای تمام شده فروش و خدمات ارائه شده 
    

  

 هزینه های ماموریت اجتماعی و فرهنگی
  

7 4814134 8 1161311 

 هزینه های ماموریت حمل و نقل و ترافیک
  

43 31131216 43 41421818 

 هزینه های ماموریت خدمات شهری
  

16 12167888 16 17116621 

 هزینه های ماموریت ایمنی و مدیریت بحران
  

2 1465518 2 2237221 

 هزینه های ماموریت  شهرسازی
  

1 315386 2 2811567 

 ات مدیریتیهزینه های ماموریت  خدم
  

31 22481115 21 33585131 

 115211688 111 72361231 111 63116167 111 جمع هزينه ها

 (کسری)مازاد
 

1585884 
 

27328426  6684411 

 

 01-19ی سال های شهردار یهای مال نسبتخالصه صورت مقايسه ای 

 19سال 19سال 01سال شرح
 درصد تغییر

19-19 

 16 85 73 73 ت بودجه به کل هزينه بودجهدرصد هزينه عمرانی ونگهداش

 1- 1438 1451 1448 نسبت آنی

 12- 1451 1471 1481 نسبت جاری

 6 34 32 31 درصدکل بدهی به کل دارائی

 ازه بدهی جاری راتا چه اند(دارائیهای جاری منهای موجودی مواد وکاالوپیش پرداختهاوعلی الحسابها)این نسبت نشان میدهد که دارائی های آنی :نسبت آنی

 می پوشاند 

 این نسبت نشان میدهد که دارائی های جاری تا چه میزان بدهی جاری را می پوشاند،نسبت مذکور مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت میباشد:نسبت جاری
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 07-19ی سال های شهردار یهای مال صورت مقايسه ای تحلیلی نسبت

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  07سال  فرمول نسبتهای نقدينگی

 نسبت آنی
موجودیهای 

 بدهی جاری/مطالبات+نقدی
443 1486 1451 1427 1451 1438 

 1451 1471 1451 1474 2418 4475 بدهی جاری/ دارای جاری نسبت جاری

 1451 1446 145 1447 1444 143 کل دارایی/ دارای جاری نسبت دارائی جاری

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  07سال  فرمول نسبتهای فعالیت

 نسبت گردش دارایی
کل /خالص درآمد عملیاتی

 دارایی
1436 1431 1431 1448 1441 1454 

 (به روز)دوره وصول مطالبات
 درامد/متوسط مطالبات365

 عملیاتی خالص
178 211 211 165 162 138 

 گردش سرمایه جاری
خالص درامد 

 سرمایه درگردش/عملیاتی
145 1.68 1414 2457 2412 3411 

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  07سال  فرمول نسبتهای سرمايه گذاری

 1475 1468 1461 1461 1468 1473 ارزش ویژه/دارایی ثابت نسبت دارائی به ارزش ویژه

 1453 1476 1446 1437 1427 1417 ارزش ویژه/کل بدهی نسبت کل بدهی

 1451 1447 1446 1437 1427 1417 ارزش ویژه/بدهی جاری نسبت بدهی به ارزش ویژه

 1447 1457 1461 1473 1478 1414 کل دارایی/ارزش ویژه نسبت مالکانه

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  07سال  فرمول نسبتهای سودآوری

 1416 1421 1414 1417 1417- 147 فروش خالص/سودخالص بازده فروش

 1415 1421 141 1414 1414- 1427 ارزش ویژه/سودخالص بازده ارزش ویژه

 1412 1412 1417 1413 1413- 1425 جمع دارایی/سودخالص بازده دارائی

 بازده سرمایه درگردش
سرمایه /سودخالص

 درگردش
1415 -1412 1413 1437 1462 1411 

 نسبت دوپان
/فروش(/)فروش/سودخالص)

 (جمع دارایی
1425 -1413 1413 1417 1412 1412 
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 (اليمبالغ به ر) 00-19 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یثابت اختصاص يیصورت خالصه  دارا

 00سال  01سال  19سال  19سال  شــــــــــــرح
درصد 

 19-19تغییر

 1411- 11613611343188 13613411782864 11651548111111 11641347363773 1شهرداری منطقه   

 12 616813365188 638783211686 715738881353 811121151518 2 شهرداری منطقه  

 3- 1611416715145 1656517563675 2177181111834 2122178356112 3شهرداری منطقه   

 38 1311238261513 1713841833841 1411124113363 2168371457244 4شهرداری منطقه   

 1 3448775131736 3718863612116 3182145384114 4141116511133 5شهرداری منطقه   

 18 1656212111672 1818285166535 1133811111748 2282161686715 6شهرداری منطقه   

 27 1116752166388 1265111833436 1231116571886 1576118153351 7شهرداری منطقه   

 5 831511176246 126636365146 1162111718718 1111218376111 8شهرداری منطقه   

 61 222682451313 331136581857 565531275111 118114173348 1شهرداری منطقه   

 1- 1111416265512 1325771851133 1732311138661 1713288427418 11شهرداری منطقه   

 5 312117251333 371213761545 748583116177 788721313743 11شهرداری منطقه   

 21 1114431566236 1311625374648 1311861166114 1158457322134 12شهرداری منطقه   

 5 455636118127 621672271811 641861412163 673218112381 13شهرداری منطقه   

 16 481176331137 177136181171 1136567341481 1111813335271 14شهرداری منطقه   

 17 1241853221678 1312126825614 1217112721221 1514655111411 15شهرداری منطقه   

 1 888815138641 121147121368 812142661534 817385671774 16شهرداری منطقه   

 4 113423155113 128258273182 415881187132 434447255322 17شهرداری منطقه   

 26 627477647854 781114541217 1116124611142 1284712486633 18شهرداری منطقه   

 41 1363317523181 1188183437713 1217681232114 1811433154548 11شهرداری منطقه   

 21 1247861485483 1381618188756 1365841813175 1634265215482 21شهرداری منطقه   

 2 678221751551 714621684131 487688667151 417745711441 21شهرداری منطقه   

 6- 5671881512217 6111838733115 5328817143541 5131842111122 22شهرداری منطقه   

 18 18651658716 154151563151 1821811757272 2155381636552 اداره کل امور مالی

 6 3111468171 27611161113 16113618742 17115835317 اداره کل رفاه وتعاون

 1- 61215617251 87284368113 34172467336 31823524411 اداره کل پشتیبانی

 5- 1888853811176 2181785512827 1846114641278 1758326326355 حسابداری امالک ومستغالت

 21- 5127316112 6817152111 3188557685 2447111857 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

   مرکز پیشگیری ومدیریت بحران
 

364456368 
 

 2137181577 1722318747673 2222612175848 معاونت فنی وعمرانی
 

21 

 281113781 2618613473 اداره کل حراست
  

832 

 7 38686711651511 45338858568535 47131811121481 51387415715331 جمع داراییهای ثابت

استهالک انباشته دارایی های ثابت 

 اختصاصی
  -6157771153332 

  

 38686711651511 31181171415213 47131811121481 51387415715331 جمع داراییهای ثابت اختصاصی
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 (اليمبالغ به ر)00-19 یها تابعه در سال یبراساس واحدها یثابت عموم يیصورت خالصه  دارا

 00سال  01سال  19سال  19سال  شــــــــــــرح
درصد 

 19-19تغییر

 18 631132556118 631132556118 2642754322318 3121886671618 1شهرداری منطقه   

 58 1241111111 2661188716 1458747114433 2311875821512 2شهرداری منطقه   

 217 818711861138 884216161138 1411171855673 4721261613671 3شهرداری منطقه   

 34 1258178127216 1364328145714 4181188581341 5484618651118 4شهرداری منطقه   

 1213752151113 3221586612371 6488164248664 6488164248664 5شهرداری منطقه   
 

 32 7771378775 258684117153 755347416161 115125711471 6شهرداری منطقه   

 146 1 1258411333181 1856117721616 4558845251141 7شهرداری منطقه   

 1 664682187563 811231217182 137185526282 1111361376551 8شهرداری منطقه   

 16 75118761221 147113735231 522271331765 615161782814 1شهرداری منطقه   

 15 385131841452 311231841452 1582172178141 1813511433177 11شهرداری منطقه   

 16 27134737571 31467568561 756211542115 876417215515 11شهرداری منطقه   

 23 3318151121462 3118216754552 4367821418121 4357821418121 12شهرداری منطقه   

 116 735133157368 825112356527 1351451254817 3111384311415 13شهرداری منطقه   

 45 331418111253 524526322511 2222313173673 3218717112317 14شهرداری منطقه   

 155 52767311311 46231217481 1383227151184 3532322561166 15شهرداری منطقه   

 47 1414181411121 1414181411121 1611217861811 1683731751118 16شهرداری منطقه   

 21 11841144446 25118213425 1286165161142 1555624121173 17شهرداری منطقه   

 47 35656536717 35656536717 1112151414171 1632121111467 18شهرداری منطقه   

 46 83115881212 731163181547 2135371311111 3121565731127 11شهرداری منطقه   

 14 313167251215 882113627251 1278453714277 1454681111646 21شهرداری منطقه   

 - 573874114712 634315345714 113342481818 113342481818 21شهرداری منطقه   

 11 87141118854 116131186374 781251734138 1411332118743 22شهرداری منطقه   

 313 111368665285 1235782583411 12153411844134 5351468284162 اداره کل امور مالی

 56 581611134617 581611134617 21553155572755 46231343784738 معاونت فنی و عمرانی

 - 6222351171622 8181612342112 8181612342112 8181612342112 حسابداری امالک ومستغالت

 21 11121326851168 28231144266617 11861731814818 118715414846411 جمع

 .استسازمان مستقل گردیده  81داره کل امالک و مستغالت از سال ا
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 (اليمبلغ به ر)00-19 یها تابعه در سال یبلند مدت براساس واحدها یومشارکتها هايگذار هيصورت خالصه  سرما

 00سال  01سال  19سال  19سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

19-19 

 23 581682818156 631315775812 713465118781 875871271852 1شهرداری منطقه   

 11 65441111114 162811715171 5752181114545 6324415534781 2شهرداری منطقه   

 8- 222171143721 222171143721 766175175461 713281841511 3شهرداری منطقه   

 27 1 122381413212 311111513675 416725411114 4شهرداری منطقه   

 47- 2815713811162 3335883771587 3365514817117 1785182121411 5شهرداری منطقه   

 736153771543 1145452161581 1145452161581 1145452161581 6شهرداری منطقه   
 

 1 1 1 1 1 7شهرداری منطقه   

 113 213341758342 312116116712 312116116712 632132138176 8شهرداری منطقه   

 77116526111 247713677237 181635677237 181263151237 1شهرداری منطقه   
 

 1 1 1  11شهرداری منطقه   
 

 1 1 1 1 11شهرداری منطقه   
 

 16 515817371288 515817371288 323611713413 271285431647 12شهرداری منطقه   

 1 1 1 276535754786 13شهرداری منطقه   
 

 1 1 1 1 14شهرداری منطقه   
 

 118 51186418155 187418461311 187418461311 557638413311 15شهرداری منطقه   

 324 347171871431 426716536311 641388481711 2751412234638 16شهرداری منطقه   

 2- 1 1 14136754166 14611111518 17شهرداری منطقه   

 11 1 227525161147 227525161147 251851517167 18شهرداری منطقه   

 11- 236546275163 241615161118 134827611411 121827611411 11شهرداری منطقه   

 76 164128113721 415117355747 181241851131 318831117351 21شهرداری منطقه   

 1 1 1 315168315211 315168315211 21شهرداری منطقه   

 52847136317 1 1 331111111111 22شهرداری منطقه   
 

 1 11344416311477 11345646311477 11551516311477 11686781774165 اداره کل امور مالی

 111- 81111111 81111111 81111111 1 اداره کل رفاه وتعاون

 11 17583272117386 11538151126186 26221242181838 21146171361638 جمع

 شده  سازمانهای مندرج در جدول فوق بدلیل مستقل بودن از صورتهای مالی تجمیعی خارج
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 (اليمبالغ به ر)00-19  یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل یصورت خالصه فروش  درآمدها

 00سال  01سال  19سال  19سال  ــــــــرحشــــ
 درصدتغییر

19-19 

 32 7468721424462 8881151161215 21121364472835 21138138662284 1شهرداری منطقه   

 11 3125714771348 7276625571426 11112186631113 11131651132326 2شهرداری منطقه   

 21- 5118172651614 3853244465821 12715616577875 11162462331518 3شهرداری منطقه   

 43 3513842175851 7253731542165 5815615444172 8317255265314 4شهرداری منطقه   

 65 5115558236171 6154335544553 5482281412862 1641715441153 5شهرداری منطقه   

 14 3216634212238 3513581133121 5877161726265 6711111138138 6شهرداری منطقه   

 58 2113517243416 1373268254713 2531845686746 3113312517717 7شهرداری منطقه   

 7 618771111168 1163366483461 5156257838164 5425234238385 8شهرداری منطقه   

 36 576345651115 612115514187 641164453346 883882243487 1شهرداری منطقه   

 1 311754811261 681858446354 764717137213 831465416382 11نطقه   شهرداری م

 32 1132781352841 1241883423653 113758234848 1112584811735 11شهرداری منطقه   

 11 2442461647112 5711451264162 3164371185315 3361216465418 12شهرداری منطقه   

 81 447563721812 631111842131 1281144551451 1135114534877 13شهرداری منطقه   

 11 1555311255658 114268373584 1211115411187 1331463811423 14شهرداری منطقه   

 72 741288876836 773116753171 842711511163 1446315574472 15شهرداری منطقه   

 236 332181438881 712731412761 188171713132 3318156211171 16شهرداری منطقه   

 1- 451481837152 466144445864 117168433272 817817855454 17شهرداری منطقه   

 26 1138676312115 631633373864 1111251632611 1316215147684 18شهرداری منطقه   

 118 717321231611 762835251171 246185721313 511145185813 11شهرداری منطقه   

 34 573113154111 711115575446 815471184134 1117667322415 21نطقه   شهرداری م

 41 617141814118 818813166632 1361118415673 1112572682151 21شهرداری منطقه   

 15 1134417111581 5631351284881 4418141884213 5182867471554 22شهرداری منطقه   

 73 5541875516113 1121156111261 11241233164131 11458373754286 اداره کل امور مالی

 - 3751641121 2748381653 1 1 اداره کل رفاه وتعاون

حسابداری امالک 

 ومستغالت
1 1 315111188241 313746474866 - 

 21 51646114516156 71142351252111 11461817371651 128311171782615 جمع
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 (اليمبالغ به ر)00-19یها تابعه در سال یبراساس واحدها  یاتیعمل ریغ یصورت خالصه  درآمدها

 00سال  01سال  19سال 19سال شــــــــــــرح
درصد 

 19-19تغییر

 114 67411734111 78127751516 134414171712 2872112831634 1شهرداری منطقه   

 21- 124678825264 1245357213517 1581114121426 1411787764867 2شهرداری منطقه   

 17- 285662518147 251111526663 371543131181 316741111718 3شهرداری منطقه   

 446 13183118355 15244174778 71113511112 312143421783 4شهرداری منطقه   

 151 1111552311331 715675114445 1232884165885 3181512171263 5شهرداری منطقه   

 141 346216186211 322865111117 28771411676 61111258813 6شهرداری منطقه   

 62 231724516775 116611785215 371731117671 616171753185 7شهرداری منطقه   

 81 11642211827 8534218147 1115167732 17216712714 8شهرداری منطقه   

 67- 28167846112 42738188138 84132481335 27126125551 1شهرداری منطقه   

 51- 21515318845 17166713581 44121432575 21641622215 11شهرداری منطقه   

 1116 22322274228 13166138888 52115613818 621111117851 11شهرداری منطقه   

 117 741758867168 217156433818 161111833711 351613544557 12شهرداری منطقه   

 66 11211313114 4475513181 134653535533 45611162611 13شهرداری منطقه   

 23 11232556811 51713311861 88514616235 118811376871 14شهرداری منطقه   

 18 15387112136 46123145647 11511111435 13527841217 15شهرداری منطقه   

 36- 38113111111 58162362171 58142128166 37678162327 16شهرداری منطقه   

 6- 11516144666 135173567151 27811161164 26237155452 17شهرداری منطقه   

 1231 215722741886 13241885324 24126151451 321737717781 18شهرداری منطقه   

 42- 51381738441- 81611551811 211112111548 174313168133 11شهرداری منطقه   

 11- 13485628411 248615471171 312513148116 41273318214 21شهرداری منطقه   

 24 6153584231 11713711142 5764565171 7145672178 21شهرداری منطقه   

 251 3145556756466 1137758171241 488815788742 1718851674811 22شهرداری منطقه   

 11 1518161871211 665577271637 423571636161 514385621131 اداره کل امور مالی

 - 2315155711 1555381173 1 1 اداره کل رفاه وتعاون

 - 466433111 373163351 1 1 اداره کل پشتیبانی

 1 1 1 1 1 اداره کل امالک ومستغالت

 14 851132828 661764418 1687751828 3277431782 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

 1 1 1 1 1 معاونت فنی وعمرانی

 991 5075575755075 7757955555955 7975609575705 97510759770950 جمع
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 (اليمبالغ به ر)01-19 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها یافتنيدر یو اسناد تجار یصورت خالصه حساب ها

 01سال  19سال  19سال  شــــــــــــرح
 درصد تغییر

19-19 

 11 3333426441143 11247243713125 12516118281111 1شهرداری منطقه   

 18- 1451567352164 3115626332422 2451788178888 2شهرداری منطقه   

 28- 1811825217813 3172516111551 2224317111343 3شهرداری منطقه   

 7- 5276323811176 5832188462515 5422362811558 4شهرداری منطقه   

 8- 1312131674883 1881668463141 1727311278115 5شهرداری منطقه   

 31- 1731371511542 3187517861871 2811251714326 6شهرداری منطقه   

 44- 612628157317 1812641164828 1151514143145 7شهرداری منطقه   

 27- 741411762381 1135131553113 754745112133 8شهرداری منطقه   

 5 1564353361374 1116371611182 1156511614126 1شهرداری منطقه   

 15 268134565183 363651111731 417461113271 11شهرداری منطقه   

 15 656288626171 514161571116 512821612316 11شهرداری منطقه   

 2- 4123411717112 4155481532615 4178111181124 12شهرداری منطقه   

 25- 361617184543 1116411131122 821127361566 13شهرداری منطقه   

 21 471446356177 643515377754 827164522261 14شهرداری منطقه   

 111 613227116551 881155247214 1128781188785 15شهرداری منطقه   

 71 464352157811 538587311537 121726721176 16شهرداری منطقه   

 16- 612572143241 517646813387 435411712131 17شهرداری منطقه   

 43 785341561653 151161662123 1361111611511 18شهرداری منطقه   

 111 316751636472 332513614326 665541317316 11شهرداری منطقه   

 21 343125164471 527527184514 671751555184 21شهرداری منطقه   

 13- 1111171115722 1215737786113 1161111417617 21شهرداری منطقه   

 21 3321411557517 3717244562133 4811358884463 22شهرداری منطقه   

 1255 2111751181254 12835261135 1258171774325 اداره کل امور مالی

 17 2814171566 378872111 745511422 اداره کل رفاه وتعاون

 36 2581683711 13825717331 18761155182 اداره کل پشتیبانی

 111- 1 718118613111 1 سابداری کل امالک ومستغالتح

 83 1611111111 1611551111 2121133514 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

 41- 7671783212 574112474115 344842814115 معاونت فنی وعمرانی

 1 33617811347741 41817114615452 51211181213181 جمع

سازمان مستقل گردیده است  81 اداره کل امالک و مستغالت از سال
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 (اليمبالغ به ر)01-19 یتابعه در سالها یبراساس مناطق واحدها  یتجار یو اسنادپرداختن یصورت خالصه  حساب ها

 01سال  19سال  19سال  شــــــــــــرح
درصد 

 19-19تغییر

 26- 111161866141 2717761784151 2117238786414 1شهرداری منطقه   

 47 666832481178 1638814225536 2413651377611 2منطقه    شهرداری

 11 743611718243 783181851851 1487161217215 3شهرداری منطقه   

 33 617181116185 711448811218 142341732658 4شهرداری منطقه   

 11 1811111285135 3242152127262 3617221237256 5شهرداری منطقه   

 28 311177146674 414121117117 531241312116 6   شهرداری منطقه

 34- 674126131873 862423511182 568258851613 7شهرداری منطقه   

 86 217718448437 1838773711166 261261768124 8شهرداری منطقه   

 23 461181413651 461152614215 577124422641 1شهرداری منطقه   

 2 281411131281 511345176176 612151133444 11شهرداری منطقه   

 14- 833523381313 126117132143 811528588841 11شهرداری منطقه   

 46 853111458371 1152411112353 1538124331618 12شهرداری منطقه   

 31- 452151562162 742186212284 517512186636 13شهرداری منطقه   

 61 371517826141 1461181181248 448112661171 14شهرداری منطقه   

 46- 412318128781 2161724777651 1165326241822 15شهرداری منطقه   

 15 561532512358 871431461476 1111116117561 16شهرداری منطقه   

 31- 472733511125 671127781134 461113611181 17شهرداری منطقه   

 16 781715177811 184421132413 1131164111531 18شهرداری منطقه   

 34 876412111173 1248121741161 1673611651438 11شهرداری منطقه   

 7 687617611855 181714531111 1144813815115 21شهرداری منطقه   

 6 466367825131 432143316163 458373156488 21شهرداری منطقه   

 31 1338631118578 2217126172114 2818817112775 22شهرداری منطقه   

 31411444 31411444 اداره کل امور مالی
 

- 

 57- 11181512354 16885411215 7326741265 اداره کل رفاه وتعاون

 22 13116526311 31738435422 37544732188 اداره کل پشتیبانی

  871445428138 اداره کل امالک ومستغالت
 

- 

 111- 47611 1471617641 47611 مرکز مطالعات وبرنامه ریزی

 77- 61183178711 5741212546711 1313483651148 معاونت فنی وعمرانی

 4811511 571514522 اداره کل حراست
 

11141 

 11- 14187862815148 32811677176842 21174177712181 جمع

 سازمان مستقل گردیده است 81اداره کل امالک و مستغالت از سال 
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  و وصول درآمد صیکل تشخاداره 
 

 

 19در سال و وصول درآمد صیاداره کل تشخاهم فعالیت 

 اخذ مصوبات از شورای اسالمی شهر تهران و اجرای آن

 .و ابالغ آن( مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران)اخذ مصوبه نهایی و منقح  -

 و پیگیری تا حصول نتیجه( شهر تهرانها در  مصوبه عوارض ایمنی ساختمان)تهیه الیحه اصالح  -

 و پیگیری تا حصول نتیجه( چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند)تهیه الیحه مصوبه اصالحیه مصوبه  -

 ل نتیجهو پیگیری تا حصو( اصالحیه تعرفه و آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران)تهیه الیحه در خصوص الیحه اصالحیه مصوبه  -

الح بررسی و اظهار نظر در خصوص لوایح و طرحهای مطروحه در کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی از قبیل اصالح قانون مالیات برارزش افزوده و اص -

 قانون مالیاتهای مستقیم

 ساير موارد

 همایش مالیه شهرداریبرگزاری پنجمین  -

 1311در سال « تأمین مالی شهرداری ها» و رویکرد 81و 88، 87و راهکارها در سالهای  عنوان مشکالتبا توجه به برگزاری چهار همایش مالیه شهرداری با -

پنجمین همایش مالیه شهرداری با رویکرد اقتصاد مقاومتی انتخاب  مصوب شورای شهر تهران، شهرداری تهــران« طرح جامع درآمدهای پایدار»درچارچوب 

 .و برگزار شد

 میلیارد ریال 16،511ه مبلغ ب وصول عوارض متمرکز -

 توسط اداره کل پروژه مطالعـاتی مرتبط با طرح جامـع درآمدهـای پایدار 3فراخوان و واگذاری -

 بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری هاپروژه مطالعاتی  نظارت و تحویل -

 «رتبه بندی اعتبـاری مرحله دوم شهـرداری تهـران»برنامه ریزی برای انجـام  -

 ستمی نمودن محاسبات خسارت تأخیر و تأدیهسی -

 رسیدگی به حسابهای فی مابین شهرداری مناطق و شعب تأمین اجتماعی و برگزاری جلسات مشترک -

 1311شهرداری تهران و متمم درآمدی سال  1312تهیه بودجه درآمدی سال  -

 اصالح سامانه بازدید یکپارچه -

 شهرسازی و دفاتر مناطق در دفاتر و معاونت GISراه اندازی سیستم  -

 در سیستم جامع درآمد امالک 1311اجرایی نمودن دفترچه ارزش معامالتی امالک سال -

 منطقه سطح شهر تهران 5سیستمی نمودن نقشه های طرح تفصیلی در  -

 تطبیق و اصالح پرونده های درآمد و شهرسازی -

 لت از طریق اینترنتفراهم نمودن امکان پرداخت عوارض خودروهای سواری و موتورسیک -

 استقرار واحدهای وصول عوارض خودرو در ستادهای ترخیص خودرو راهنمایی و رانندگی -

دهکار فراهم نمودن امکان بررسی سیستماتیک بدهی عوارض پایدار بر روی پرونده های شهرسازی به گونه ای که امکان صدور پایان کار برای امالک ب -

 .میسر نباشد
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 19در سال و وصول درآمد صیه کل تشخاداراهم فعالیت 
 (.قسط 5حداکثر در )فراهم نمودن امکان تقسیط عوارض نوسازی با مبالغ مورد نظر مؤدی -

 .ی فراهم نمودن امکان پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند بصورت اینترنتی و مشاهده سوابق بدهی یا پرداختی ها -

 .قل و انتقال و صدور قبض بصورت مکانیزهمحاسبه عوارض ن -

 ساماندهی نیروی انسانی ممیزی و استقرار آن در نواحی -

 انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه ها در خصوص واگذاری عوارض کسب و پیشه از طریق اتحادیه ها -

 1311نفرساعت در سال  4154نفر از همکاران حدود  213های آموزشی جهت  برگزاری کالس -

 فقره 831بالغ بر  77سی پرونده ها و اخذ رای از کمیسیون ماده برر -

 اندازی سیستم جامع مالی در اداره کل و ثبت وصولیهای متمرکز از طریق سیستم جامع مالی راه -

 ها در بخش درآمد و حسابداری رفع مغایرت های ثبت وصولی -

 ت های مشمول عوارضاالرض و انجام مکاتبه با شرک اجرایی نمودن فاز اول مصوبه حق -

 کل کشور 1311پیگیری سهم درآمدی شهرداری تهران مقید در قانون بودجه سال  -

 های عامل طرف قرارداد های الکترونیکی قبوض عوارض در بانک بررسی، رفع مغایرت و کنترل کلیه پرداخت -

 های عاملبررسی و پیگیری فرآیند دریافت وصول الکترونیکی اسناد درجریان وصول نزد بانک  -

 پیگیری و توزیع جوایز خوش حسابی باقیمانده از سنوات گذشته -

 برگزاری جلسات ویژه کمیته تبلیغات عوارض پایدار و پیگیری انجام مصوبات در اداره کل و مناطق -

 برگزاری کارگروه وصول مطالبات شهرداری تهران و پیگیری مصوبات از مناطق و اداره کل -

 نرم افزاری محاسبه عوارض نوسازی ه دفاترخدمات الکترونیک شهر و تهیه برنامهآموزش بازدید یکسان ب -

 فقره 1533برگزاری جشن خوش حسابی و توزیع جوایز خوش حسابی شهروندان تهرانی به تعداد  -

 

 (میلیارد ريال) 06-19آمار وصولی درآمد نقدی درسال های 

 سال قبلدرصد تغییربه  وصولی به مصوب تحقق وصولی مصوب سال

84 14313 11861 75 - 

85 11723 16112 81 47 

86 28811 26664 12 67 

87 36411 31485 84 14 

88 41657 31145 76 2 

81 41311 31473 78 1 

11 52837 45841 87 46 

11 57841 828،65 114 44 
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 (الير اردیلیارقام به م) 19-19 سالهای انيشده  تا پا  وصول یدرآمد نقدمقايسه 

 واحد
در آمد مصوب 

 19نقدی 

در آمد مصوب 

 19نقدی 

درآمد نقدی 

شده   وصول

 19سال

درآمد نقدی 

شده سال   وصول

19 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  نسبت 

به بودجه مصوب 

 19نقدی  سال 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 19سال 

درصد 

تغییر 

درآمد 

نقدی 

 وصول شده 

19-19 

 46 118 115 7316 4115 6734 4735 1منطقه 

 1- 82 118 3512 3151 4383 3647 2منطقه 

 1 114 117 5252 5187 5142 4851 3منطقه 

 46 114 88 3418 2336 2171 2634 4منطقه 

 272 141 56 5411 1477 3681 2634 5منطقه 

 37 134 111 3517 2565 2622 2525 6منطقه 

 24 125 122 1616 1366 1351 1122 7منطقه 

 11 118 116 814 813 827 765 8منطقه 

 13- 13 17 364 417 313 431 1منطقه 

 43 121 113 415 211 343 281 11منطقه 

 15 16 111 761 668 717 658 11منطقه 

 4- 18 115 1483 1541 1515 1467 12منطقه 

 47 111 118 551 371 514 351 13منطقه 

 33 124 127 761 571 614 451 14منطقه 

 26 123 133 611 413 514 371 15منطقه 

 1 113 117 523 511 464 483 16منطقه 

 11 111 16 373 336 361 351 17منطقه 

 72 116 67 557 323 525 483 18منطقه 

 15 114 17 314 273 313 281 11منطقه 

 8 123 125 617 572 513 457 21منطقه 

 11 111 11 785 713 715 711 21منطقه 

 1- 18 111 1581 1614 1611 1467 22منطقه 

 31 111 111 41873 31318 36715 31234 جمع

 واحد
در آمد مصوب 

 19نقدی 

در آمد مصوب 

 19نقدی 

درآمد نقدی 

شده   وصول

 19سال

درآمد نقدی 

شده سال   وصول

19 

درصد تحقق 

درآمدنقدی  نسبت 

به بودجه مصوب 

 19نقدی  سال  

ق درصد تحق

درآمدنقدی  

نسبت به بودجه 

مصوب نقدی  

 19سال 

درصد 

تغییر 

درآمد 

نقدی 

 وصول شده 

19-19 

 41 111 112 16551 11811 15155 11553 کل درآمد  اداره

 171 111 53 7147 2651 6111 5111 اعتبارات

کمکهای اعطابی دولت 

 و سازمانهای وابسته
5151 1 1 1 1 1 1 

 41 112 87 64578 45841 57851 52837 جمع

جمع با لحاظ مازاد 

 درآمد دوره قبل
52837  46663  87 1 

 

  .بر اساس تراز موقت می باشد 19حسابهای سال 
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 (الير میلیاردمبالغ به  )طبق اعالم مناطق-19-19های  سال انيدرآمد غیرنقدی منتهی به پا مقايسه 

 شرح
درآمد مصوب غیر 

 19نقدی سال

درآمد مصوب 

غیر نقدی 

 19الس

وصولی قابل 

 19تخصیص 

وصولی قابل 

 19تخصیص 

درصد تحقق قابل 

تخصیص 

 به مصوب19سال

درصد تحقق 

قابل تخصیص 

به 19سال

 مصوب

درصد تغییر 

درآمد 

غیرنقدی 

وصولی قابل 

 تخصیص

19-19 

 123 111 112 17145 8137 1112 7163 1منطقه 

 21 116 14 7877 6114 7442 6541 2منطقه 

 28 117 18 5156 4124 4831 4184 3منطقه 

 25 115 11 4316 3456 4117 3833 4منطقه 

 17 127 111 6616 3361 5113 3347 5منطقه 

 247 145 71 4316 1241 2161 1754 6منطقه 

 158 152 77 2213 857 1453 1114 7منطقه 

 1244 116 44 4367 325 3765 741 8منطقه 

 121 121 61 411 223 381 375 1منطقه 

 11 124 84 316 271 247 334 11منطقه 

 216 122 51 863 273 711 536 11منطقه 

 38 113 11 2574 1861 2481 1871 12منطقه 

 38- 112 14 421 681 413 724 13منطقه 

 2- 143 11 411 417 287 456 14منطقه 

 315 314 21 641 131 217 456 15منطقه 

 41 161 81 747 511 465 618 16منطقه 

 25- 15 16 366 485 385 516 17منطقه 

 37 115 75 176 715 128 141 18منطقه 

 1- 17 111 414 411 511 417 11منطقه 

 24- 71 11 376 413 478 416 21منطقه 

 85 121 55 875 473 671 861 21منطقه 

 51 111 131 5431 3586 5111 2721 22منطقه 

 78 131 15 67762 38128 51151 31111 جمع
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 (الير میلیاردمبالغ به  )طبق اعالم مناطق-19-19های  سال انيمنتهی به پا مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی مقايسه 

 نام واحد

مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی 

 19سال 

مجموع درآمد نقدی و غیر نقدی 

 19سال 
 درصد تغییر

 تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب تحقق وصولی مصوب

 35 78 32 111 13132 11818 148 23235 15736 1منطقه 

 2- 16 18 11 11165 11187 17 11671 12125 2منطقه 

 1 11 11 113 1211 8134 113 11218 1881 3منطقه 

 22 33 11 11 5712 6467 111 7715 7116 4منطقه 

 68 151 48 81 4837 5181 136 12181 8873 5منطقه 

 45 88 21 81 3816 4271 121 7148 5541 6منطقه 

 33 66 25 11 2223 2236 132 3686 2813 7منطقه 

 53 366 215 76 1131 1515 116 5311 4512 8منطقه 

 31 26 4- 71 641 816 114 817 774 1منطقه 

 32 26 4- 13 571 615 122 721 511 11منطقه 

 37 72 25 71 141 1114 118 1621 1417 11منطقه 

 1- 18 21 112 3411 3346 111 4131 4114 12منطقه 

 6 1- 14- 18 1151 1175 114 168 127 13منطقه 

 27 18 6- 111 188 117 138 1171 851 14منطقه 

 67 43 14- 75 624 827 126 814 711 15منطقه 

 11 6- 16- 13 1111 1111 113 156 121 16منطقه 

 2 11- 12- 16 821 857 18 731 754 17منطقه 

 43 46 1 73 1138 1432 114 1513 1453 18نطقه م

 1 5 5 11 773 778 11 818 814 11منطقه 

 11- 7- 3 112 1166 153 111 188 181 21منطقه 

 64 31 16- 72 1186 1651 118 1648 1314 21منطقه 

 18- 28 55 124 5111 4116 112 6636 6511 22منطقه 

 21 51 25 17 61426 71224 118 114571 88745 گانه22جمع مناطق 

 8 41 31 112 11811 11553 111 16551 15155 اداره کل درآمد

 141 118 21 53 2651 5111 132 7817 6111 اعتبارات

های دولت و  کمک

... 
      5151 1 1 -111 - - 

 31 54 18 11 83877 12827 118 121127 111811 جمع کل
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 ( الير اردیلیمبالغ به م) 00-19در سال های هران ت یشهردار ینقد ریو غ یدرآمد نقد 

 عنوان

 کل غیر نقدی نقدی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

درآمد 

 مصوب
 درصد تحقق وصولی

 12 67674 73631 117 36621 31431 74 31145 42211 88سال 

 132 15831 72231 213 64711 31131 77 31138 41311 81سال 

 11 83877 12827 15 38128 31111 87 45841 52836 11سال 

 121 132342 111811 131 67764 51151 112 64578 57851 11سال 

 درصد تغییر

11-11 
1 41 21 31 78 37 18 58 33 

 

 01-19درآمد های پايدار  و ناپايدار شهرداری تهران در سال های  

 نوع درآمد 

 درصد تغییر 19سال  19سال  01سال 

 مبلغ

 (میلیارد ریال) 

سهم 

 (درصد)

 مبلغ 

 (میلیارد ریال)

 سهم 

 (درصد)

 مبلغ

 (میلیارد ریال) 

 سهم 

 (درصد)

 مبلغ

 (میلیارد ریال) 

سهم 

 (درصد)

 1 42 33 21511 33 15141 32 11561 پایدار

 3- 37 67 43178 61 31514 68 24111 ناپایدار

جمع کل 

 1 41 111 64578 111 45841 111 35661 درآمد نقدی 

 .    بر اساس تراز موقت تهیه شده است19سال

 (میلیارد ريال) 06-19های  درآمدهای پايدار شهرداری در سال 

 19 19 01 00 05 07 07 06 سال

 21511 15141 11561 6137 3115 3211 2475 2174 درآمد پایدار

 32.66 33 3244 1841 1441 1146 12461 1541 سهم وصولی

 42 31 12 55 18 33 14 - درصد تغییر

 

 (  الير ونیلیم( ) یخارج) میمستق ریغ  یقسمت متفرقه درآمدها

 01سال 00سال  عوارض و نوع درآمد
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

ماده 3موضوع تبصره)سهمیه عوارض

 قانون تجمیع(2
64711 115663 63 18685 -82 76532 311 

 85- 2651 11 17364 611 15751 2215 عوارض گذرنامه

 156 168114 12- 65651 11 74611 67331 عوارض بلیط هوایی

 17- 66371 15 71641 5- 61514 73134 حق الثبت دفاتر اسناد رسمی8درصد 

موضوع )سهمیه از عوارض

 قانون تجمیع(6ماده1تبصره
311731 481571 57 651174 33 118756 -82 

 47 14178861 121114 1613472 171 7438 2745 کاال و خدماتدرصد5/1عوارض

 38- 4216 271 6852 - 1851 1 عوارض گواهینامه

 31 14515411 1266 11441746 47 764461 521772 جمع

 (نهایی نیست1311تراز حسابهای سال )
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 واحد صدور برچسب

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19الس

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

- 16 2876 482 68511 76- 11772 48157 برچسب تهران

 یوتریکامپ ليقبوض پرداخت شده شهرستان در فا جاديواحد ا

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

قبوض ایجاد شده در فایل 

 (رستانشه)
8371 3145 -62 638 71- 1275 111 

 پانچ شده یها هيفریواحد سورت ش

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

 31 462 -15 332 13- 7618 8832 تعداد شیفریه

 47 815 -11 618 86 228162 123261 (موتورسیکلت)تعداد فیش

 دور مفاصاحسابواحد ص

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

- 25 2131 -72 3115 73- 14361 52533 تعداد مفاصه حساب صادره

 یگانيواحد با

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

 214 1851 -73 618 88- 2251 18177 غایرت و اصالح پالکرفع م

صدور گواهی پالک 

 شهرستان
2 1 -111 1 1 1 1 

نامه جوابیه شهرستان و 

 دفاتر اسناد رسمی
24 113 321 112 86 285 48 

 اداره خزانه

 01سال 00سال  عنوان
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

 درصد تغییر

19-19 

- 54 1515 -13 3314 32- 3713 5556 (هزار)داد بلیط مصرفی تع

  یحوزه معاونت فن

 01سال 00سال  موارد مورد نظر
 درصد تغییر

01-00 
 19سال

 درصدتغییر

19-01 
 19سال

 درصدتغییر

19-19 

کارشناسی  واظهارنظر 

 پرونده های  مناطق
361 211 -44 185 75- 116 42 -

مکاتبه وعودت پرونده 

 جاعی  به مناطقهای  ار
6 18 211 31 66 811 2566 

انعکاس صورتجلسات 

دریافت شده ازکمیسیون 

 های  مذکور

11 25 32 23 8- 21 8- 
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  یدرآمد نوساز

 01سال 00سال  رئوس وظايف و عملكرد
 درصدتغییر

01-00 
 19سال

 درصد تغییر

19-01 
 19سال

درصد 

 تغییر

19-19 

پاسخ نامه ها واصله از دادستانی  و 

دادگاه های  انقالب اسالمی مرتبط با 

 44اصل 

4 26 551 26 1 21 21 -

تحویل فرمهای  تفکیک آپارتمانها و 

 (فقره)اراضی  از ادارات ثبت 
7 23 221 1 - 1 1 

 1 1 1 1 1 1 . پرونده های ارسالی از مناطق

 21 615 48 575 1 386 385 مکاتبه با مناطق

 166 81 411 31 63- 6 16 مکاتبات با معاونت مالی و اداری

صدور مفاصا حساب نوسازی جهت 

امالک متعلق به دستگاههای دولتی و 

 غیرها

. 1 1 1 1 1 1 

مکاتبه در زمینه هماهنگی با سازمان 

 فناوری اطالعات و ارتباطات
57 32 -44 238 643 421 76 

 1 1 1 1 1 1 . پرونده های ارسال شده به مناطق

تهای مردمی و بررسی و جوابیه شکای

 ارگانها
55 21 -47 238 721 181 25- 

 148 87 111 81 1 1 . شهرسازی

 41 21 111 15 1 1 1 مکاتبه تامین اجتماعی

- 24 11 111 25 1 1 . بررسی امالک تفکیک شده

آموزش و پرورش مناطق % 5آمار 

 (تعداد)
   143587  -115453 27 -

آموزش و پرورش % 5آمار 

 (مبلغ)مناطق
   117261471351 _ 123615781817 15 
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 یزیستاد مم
 19سال(برداشت  و ثبت اطالعات )  یزیمم  یدانیم اتیعمل

 شرح
 های موجود در سیستم  تعداد فرم

 جمع
 19شده از ابتدا تا پايان سال   ممیزی

 جمع
 ملک آپارتمان غیرمسكونی ملک آپارتمان غیرمسكونی

 1471 16532 31116 81658 15758 1منطقه 
 

1181 3452 

 4181 236821 55111 153512 28211 2منطقه 
 

1853 6842 

 2144 155142 31253 16848 27841 3منطقه 
 

1287 3322 

 4781 255548 83671 121116 42871 4منطقه 
 

6313 11182 

 1831 252145 48431 181122 22412 5منطقه 
 

3316 5145 

 7157 171124 28113 14188 46123 6منطقه 
 

1718 8775 

 3527 163345 41281 11113 31871 7منطقه 
 

3613 7131 

 4232 143148 45151 71553 17636 8منطقه 
 

1164 6116 

 1114 51178 22435 18618 1135 1منطقه 
 

1126 2321 

 2138 121111 46412 64242 18465 11منطقه 
 

2412 4551 

 2755 144113 36172 71741 37212 11منطقه 
 

2152 4817 

 3142 231171 47214 51661 133187 12منطقه 
 

4611 8641 

 1546 88211 28536 41123 11551 13منطقه 
 

2861 4416 

 3237 148224 55851 72716 11561 14منطقه 
 

2683 5121 

 6741 186811 83121 63855 31117 15منطقه 
 

18576 25316 

 1151 81734 43218 24244 22272 16منطقه 
 

3144 4213 

 184 76627 41535 15231 21861 17منطقه 
 

2157 3141 

 2836 121217 51342 36142 33113 18منطقه 
 

8782 11618 

 518 58858 21863 15245 13751 11منطقه 
 

5614 6212 

 1252 18115 45418 32118 21411 21منطقه 
 

11636 11888 

 1351 46544 17382 21183 7171 21منطقه 
 

2164 3415 

 213 22146 11136 7124 3186 22منطقه 
 

1412 1625 

 51813 3114121 132855 1448181 623176 11جمع  کل سال 
 

11213 151116 

 65111 31461 426 26115 81162 51684 288 21111 11جمع  کل سال 

 باشد مربوط به حریم می 11آمار سال  -

 باشد مربوط محدوده می 11آمار سال  -
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 ه بلوکها وبارسنهانقش

 شرح
 19سال  19سال  19حريم در سال  19حريم در سال 

 CISتعداد تعداد ملک تعداد بلوک تعداد ملک تعداد بلوک

 463 12 545 231 542 231 1منطقه 

 487 111 48 45 41 45 2منطقه 

 114 41 1 1 1 1 3منطقه 

 285 51 224 15 211 15 4منطقه 

 526 111 1213 172 2163 172 5منطقه 

 136 37 1 1 1 1 6منطقه 

 71 13 1 1 1 1 7منطقه 

 71 11 1 1 1 1 8منطقه 

 22 2  1 1 1 1منطقه 

 13 15 1 1 1 1 11منطقه 

 121 11 1 1 1 1 11منطقه 

 141 14 1 1 1 1 12منطقه 

 23 6 2122 151 2161 151 13منطقه 

 61 25 1 2 1 2 14منطقه 

 481 35 14154 868 16188 868 15منطقه 

 51 5 1 1 1 1 16منطقه 

 71 15 1 1 1 1 17منطقه 

 311 11 5111 111 5263 111 18منطقه 

 176 18 5354 332 5172 332 11منطقه 

 161 61 1831 655 8853 661 21منطقه 

 121 21 1 1 1 1 21منطقه 

 227 72 187 116 116 116 22منطقه 

 4234 851 31467 2775 41614 2781 جمع
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 اداره کل حسابرسی 

 

 
 19آمار فعالیتهای اداره کل حسابرسی در سال 

 .برگزاری جلسات با مناطق  واحدهای تابعه بمنظور رفع اشكاالت ، ابهامات و نارسائیهای مشاهده شده در صورتهای مالی  -

مالی در شهرداری تهران به منظور امکان ارزیابی مستقل عملکرد طراحی و پیاده سازی سیستم کنترلهای داخلی ، متناسب با گسترش و پیچیدگی عملیات  -

مدیریت در مدیریت و ارایه گزارشات مدیریتی در جهت قابلیت اعتماد و درستی اطالعات ، رعایت سیاستها ، طراحها ، حفاظت از منابع عمومی و کمک به 

 .انجام دادن وظایف و تعهدات مهم

 .و ارائه نظریه کارشناسی متناسب با موضوع پرونده 38یون ماده بررسی پرونده های ارجاعی از کمیس -

 .بررسی تاییدیه مدیران ، صورتهای مالی تجمیعی وتلفیقی و تفریغ بودجه شهرداری تهران و ارائه رهنمودهای الزم -

ودهای تفصیلی ، استانداردهای داخلی ، دستورالعملهای رهنممتشکل از چارچوب نظری ، ) بررسی و مطالعه به منظور ایجاد یک دستورالعمل جامع حسابرسی داخلی  -

 .جهت شهرداری تهران و شهرداری کالن شهرها...( صادره و 

 . تهیه گزارشات مقایسه ای ، ویژه و مدیریتی متناسب با درخواست مقامات مافوق -

 . برگزاری جلسه با گروه های اصالح حساب و حسابرسان مستقل -

ها، دستورالعملها، رهنمودها، تفویض اختیارات احکام صادره، شناسایی دارائی ها و مطالبات شهرداری تهران به منظور شفاف تهیه پیش نویس بخشنامه  -

 . سازی، انضباط مالی

  .برگزاری جلسات هفتگی به منظور رفع موارد مندرج در گزارشات حسابرس مستقل منتخب شوراء  -

  .شهرداری تهران 1311و 1311کیبی و تلفیقی برای سال مالی همکاری در تهیه صورتهای مالی تجمیعی، تر -

  .بررسی صورتهای مالی سازمانها ، شرکتها ، واحدهای وابسته به شهرداری تهران -

همکاری با کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی در خصوص تهیه رهنمودهای حسابداری جهت دستگاهها و نهادهای  -

  .ومی ، دولتیعم

  .تهیه گزارشات محرمانه ، خاص ، ضمنی در خصوص شرکتها ، سازمانها و مناطق و واحدهای تابعه -

چهار ماهه و هشت ماهه  جهت مناطق و واحدهای تابعه بر مبنای حسابرسی مدیریت به منظور ارزیابی ، کنترل ، ارتقاء ( مبحثی) ارائه کارنامه تحلیلی  -

 . دهی عملیات مالی

  .تشکیل کمیته های فنی وتخصصی اعم از نرم افزاری و مالی به منظور بهبود سیستم حسابداری تعهدی -

  .تهیه گزارش درخصوص تعیین مطالبات فیمابین شهرداری تهران با گروه صنعتی ایران خودرو -

  .همچنین پرداختهای انجام شده خارج از ضوابط ارائه گزارش درخصوص پرداختهای انجام شده سازمان امالک به شرکت مسکن و ساختمان جهان و -

 .تهیه اطالعات درخصوص مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکین امالک واقع در طرحها  -

  ...پیگیری احقاق حقوق شهرداری تهران در پرونده های تجاری تیراژه ، سمرقند و نگین رضا و  -

 . ز اینوستمنت از شرکت پارس شهروندبررسی و تعیین تکلیف توافقات ، مطالبات شرکت کن -

  .1311مالی  تهیه دستورالعمل نحوه ی بستن حسابهای سال -

  .مطالبات شهرداری تهران از دستگاههای دولتی جمع آوری اطالعات در خصوص -

  .عملیات مالی برگزاری جلسات کمیته کیفی و مشورتی در ارتباط با رفع نارساییهای موجود در -

 .برگزاری کالسهای آموزشی جهت حسابرسان داخلی و تعدادی از پرسنل مالی واحدها برنامه ریزی و -
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 یاداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماع

 
 

 01-19 یدر سال ها توزيع شده  التیو تسه ايهدا تعداد

 19سال 19سال 01سال  شرح

درصد 

 تغییر

19-19 

 1 - 111111 811111 های شهروندی  توزیع کارت

 53- 8411 18111 18111 های سینمای حوزه هنری جهت کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران  یع بلیطتوز

 6توزیع معرفینامه تئاتر با همکاری منطقه
 

1311 - 1 

 1 - 2511 1 کابین توچال به واحدهای غیرمستقل شهرداری تهران  های رایگان تله  تحویل بلیط

 41- 11614 33111 21111 ن به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهرانهای ماه مبارک رمضا  توزیع حواله

 4 71321 76111 76111 های دریایی به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهران  های فرآورده  توزیع حواله

 47- 41111 76111 76111 های بن البسه به کلیه واحدهای غیرمستقل شهرداری تهران  توزیع حواله

 11- 12116 127111 125111 التحریر به فرزندان شاغل به تحصیل کارکنان  های لوازم  والهتوزیع ح

 1- 11718 21111 21111 توزیع کارت هدیه تولد

 34- 181 273 231 چی  های کانون آموزشی قلم  صدور معرفینامه

 66- 136 411 121 ماهان/های آموزشگاه عالی آزاد پارسه  صدور معرفینامه

 معرفینامه بهره مندی از تسهیالت موسسه زبان سیمینصدور
 

257 344 34 

 توزیع کارت تیزهوشان به کلیه متقاضیان از واحد های مستقل و غیر مستقل
 

1111 77 -13 

 توزیع بن تخفیف نشریات گاج و گل واژه
 

12111 - 1 

 7- 2611 2811 1811 های تخفیف پارک آبی ارم  برگه

 - 2858 1 1211 عه سحرآمیزهای تخفیف قل  برگه

 توزیع کارت های شهروند در خصوص استخرها
 

814111 - 1 

 1 - - 1211 وارد کردن اطالعات متقاضیان شرکت در طرح بصائر در سیستم کامپیوتری

 - 33275 - - (مستقل وغیر مستقل()آجیل شب عید)توزیع هدایای ویژه 

 - 2511 - - توزیع کارت های دهکده آبی پارس

 - 15111 - - تخفیف% 51توزیع بلیط برج میالد 

 - 3131 - - صدور معرفی نامه لپ تاپ

 - 61 - - صدور معرفی نامه آموزشگاه شریف

 - 11682 - - توزیع کارت های مترو

 - 21111 - - توزیع کارتهی ورزشی شارژی
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 19-19در سال(کمیته رفاهی)اعطای وام به کارکنان 

 عنوان 19سال 19سال درصد تغییر

 تعداد درصد مبلغ 
 مبلغ

 (به هزار ريال)

درصد 

 سهم
 تعداد

 مبلغ

 (به هزار ريال)

درصد 

 سهم
 تعداد

 

 کمک بالعوض 866 21 621411 1251 32 761581 45 57 22

 کاالبرگ 624 15 315585 633 16 215211 1 11 25-

 عقود اسالمی 287 7 3344111 317 8 4715111 7 16 43

 اهدا وام

 قرض الحسنه 215 7 4257511 313 8 5115111 3 11 22

- -33 -38 
 

17 672 
 

 بانک شهر 1111 25

معرفی به سازمان 

 ها وادرات و مناطق
- 1 -7 

 
5 116 

 
 اداره کل ایثارگران 211 5

- 11 2 
 

8 316 
 

 سایر ادارات و مناطق 311 7

- -2 -1 
 

7 272 
 

 معرفی به کمیته رفاهی 311 7

-87 -111 -111 761581 1 
 

 کمک بالعوض 115 3 5751313

137 -111 -111 4715111 141 
 

 (عقود اسالمی)وام از منابع بانکی  26 1 2121111

6 -111 -111 5115111 1 
 

 (قرض الحسنه)وام ازمنابع خاص  163 4 4112111

 جمع 4286 111 21311718 3158 111 21814361 216- 221- -

 

 19-19یی تهران در سال هاکمیته رفاهی شهردار

 عنوان

 درصد تغییر 19سال 19سال 

 (هزار ريال) (نفر) (هزار ريال) (نفر) (هزار ريال) (نفر)

 6 7- 3135516 531 2164716 571 هزینه ازدواج

 12- 32- 1644158 273 21851881 411 هزینه تدفین

 5- 11- 4417713 6864 4616145 7711 هزینه مهد کودک

 16- 14- 3731311 6331 4427256 7323 حصیلیجایزه ت

 دفترچه پس اندازازدواج
  

811 1611111 - - 

 56- 8- 14526767 14718 32851177 16113 جمع
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 (تعداد)01-19 یرفاه در سال ها یفعالیت های واحدتورها تعدادآمار

 19سال  01سال مقصد
درصد 

 01-19تغییر
 19سال 

درصد تغییر 

19-19 

 33- 12171 58 18111 11428 مشهد مقدس

 17 1152 65- 111 2556 قم و جمکران

 - - 85- 15 111 کیش

 17- 831 25 1111 811 کاشان

 38- 412 211 711 255 مکه مکرمه

 - - 13- 34 511 سوریه

 21- 811 11 111 811 شمال

 - - 44- 2111 3555 لواسانات/ دیزین و آبعلی

 18- 533 53- 652 1412 همدان

 21 1131 2- 811 818 صفهان و شیرازا

 - 3881 - - - جماران

 - 3661 - - - توچال

 3- 24351 13 25111 22313 جمع کل

 
 01-19های درمان در سال  یواحد مددکار تمديد بیمهآمار فعالیت 

 نتیجه کمیسیون

 (تمديد بیمه) 
 والدين پدريامادر

فرزند 

 مطلقه

فرزند 

کارکنان 

 اناث

همسر 

کارکنان 

 اناث

خواهريا   

 برادر
 نوه

فرزند 

 بیوه
 جمع

 1177 - - - - 141 6 - 131 مثبت

 1177 - - - - 141 6 - 131 11جمع کل 

 1 111 225 714 11جمع کل 
    

1121 

 1111 1 1 1 1 1 131 224 747 81جمع کل 

 7- - - - - - 23- 1 6- 81-11درصد تغییر

 5 - - - - - 14- - 32 11-11درصد تغییر 

 

 01-19ل های درمان در سا  یواحد مددکار برقراری اولیه بیمهآمار فعالیت 
 نتیجه کمیسیون

 (برقراری اولیه بیمه) 
 فرزند مطلقه (والدين)پدريامادر

فرزند کارکنان 

 اناث

همسر کارکنان 

 اناث
 جمع بیماران خاص خواهر

 85 37 - - 6 5 37 مثبت

 - - - - - 21 منفی
 

 - - - - 1 5 بررسی تکمیلی
 

 112 37 - - 6 6 63 11جمع کل 

 264 52 73 11جمع کل 
 

2 52 443 

 126 1 1 1 1 46 81 81جمع کل

 252 - - - - 13 1- 81-11درصد تغییر

 75- 21- - - 18- 88- 14- 11-11درصد تغییر 
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 01-19های  درمان در سال  یواحد مددکارصدور دفترچه آمار فعالیت 

 تمديد دفترچه ر المثنیصدو صدورجديد وضعیت
تجديد 

 دفترچه
 جمع

 15161 11162 3881 142 76 بازنشسته

 21411 16114 2641 118 1386 شاغل

 1817 1111 651 21 36 وظیفه بگیر

 37215 28256 7181 361 1418 11جمع کل 

 36812 25546 1363 416 1487 11جمع کل 

 43811 27175 14738 347 1541 81جمع کل

 16- 6- 36- 21 4- 81-11ییردرصد تغ

 1 11 23- 13- 1 11-11درصد تغییر 

 

 01-19های  درمان در سال  یواحد مددکارصدورجديد دفترچه آمار فعالیت 

 19سال 01سال صدور جديد

 درصد تغییر

 19سال

 درصد تغییر

19-01 19-19 

 13- 157 1213 2153 164 دفاتر ابطالی یبمه شده اصلی

 82- 668 527 3644 581 بیمه شده تبعیدفتر ابطالی 

 86- 825 678 5717 745 جمع دفاتر ابطالی

 

 19اداره کل رفاه درسال  یپروژه ها

 عنوان پروژه

 واقعی

 توضیحات

 تاريخ پايان تاريخ شروع

 ناتمام - 1385/7/1 (مرادآباد) ساخت پروژه رفاهی ،تفریحی کارکنان شهرداری تهران

 1311/12/31 1311/1/1 توران گفتگونگهداری مجموعه رس
 

 1311/12/31 1311/11/11 نگهداری مجموعه باغ گلستان
 

 1311/12/31 1311/11/11 نگهداری مجموعه مروارید چیتگر
 

 1311/12/31 1311/11/11 نگهداری وساماندهی مهدکودک شهرداری تهران
 

 1311/12/31 1311/11/11 نگهداری وساماندهی مهدکودک مجموعه شهرسرا
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 اداره کل منابع انسانی 
 19-19های در سال  یآمار عملكرد اداره کل منابع انسان

 شرح رديف
 درصد  19سال  19سال 

 (تعداد) (تعداد) تغییر

 81- 1 1 استعالم مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی 1

 111 11 5 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی 2

 38 14 68 به خدمت کارکنان قراردادی اعاده 3

 281 4571 1211 انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی 4

 13- 77 81 انجام امور مربوط به اعالم عدم نیاز کارکنان قراردادی 5

 314 111 184 انجام امور مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی 6

 8314 18111 215 (به تعداد واحدها)م امور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر انجا 7

 61 1451 113 انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری کارکنان قراردادی 8

 34- 253 383 انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی 1

 44 2211 1531 (درخواستهای ارجاعی از طریق خود متقاضیان)ضیان کار انجام امور مربوط به درخواست متقا 11

 163 1511 571 (درخواستهای ارجاعی از طریق مبادی ذیربط)انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان کار  11

 11683 1141 18 انجام امور مربوط به گواهی سوابق خدمت 12

 8- 35 38 دادیبرقراری مزایای ایثارگری کارکنان قرار 13

 251 316 11 ثبت اطالعات متقاضیان کار در بانک اطالعات 14

 1 121 121 عدم تجدید قرارداد 15

 41- 82 161 خروج انگیزشی 16

 41- 13 181 اخذ آزمایش فنی از کارگران جهت تبدیل عنوان شغلی 17

 67- 4 12 اصالح سوابق خدمتی کارگران رسمی 18

 56 28 18 ی کارگران رسمیاصالح مدرک تحصیل 11

 67 5 3 اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی 21

 64 23 14 تهیه احکام اعطای مزایای ایثارگری کارگران 21

 151 11 4 تهیه احکام تشویق ، تنبیه و توبیخ کارگران متعاقب رای کمیته انضباطی 22

 33- 4 6 (رسیدگی به شکایات جانبازان16رای کمیسیون ماده) تهیه حکم اعاده به خدمت کارگران جانبازان 23

 23- 11 13 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارگران 24

 11 11 11 تهیه حکم مأموریت کارگران 25

 111- 1 5 تهیه حکم مرخصی استحقاقی کارگران 26

 21 143 118 صدور احکام افزایش دستمزد کارگری 27

 41- 3 5 حکام انتقال داخلی کارگریصدور ا 28

 17- 11 111 صدور احکام بازخریدی کارگری 21

 33 4 3 صدور احکام بازنشستگی کارگری 31

 32 231 175 صدور احکام تبدیل عنوان شغل کارگری 31

 211 251 81 صدور احکام ترفیع پایه عادی و ایثارگری کارگری 32

 211 1 3 ....(انتقال و تبدیل عنوان و / تطبیق-انتقال/ ش گروه شغلی و اعطاء رتبه سوابقافزای)صدور سایر احکام کارگری  33

 61 312 171 صدور احکام ارتقاء رتبه 34

 11- 613 758 صدور احکام افزایش دستمزد و ترفیع پایه 35

 41- 17 163 (قطع-کاهش-افزایش-برقراری)صدور احکام مرتبط با عائله مندی  36
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 شرح رديف
 درصد  19سال  19سال

 (تعداد) (تعداد) تغییر

 14- 6 13 تهیه گزارش خالصه وضعیت کارگران برای مدیر کل جهت اعالم نظر 37

 34- 375 572 تعداد مکاتبات محرمانه کمیته انضباط کار 38

 221 12 28 احکام برقراری مزایای ماندگاری شغل 31

 16- 141 177 ی تبدیل عنوانتهیه خالصه پرونده کارگران برا 41

 38- 11 16 مراجعه به مناطق جهت بررسی پرونده کارگران رسمی برای صدور احکام کارگری 41

 84- 22 136 مراجعه به مناطق جهت بررسی وضعیت حقوقی کارگران شرکت های پیمانکاری 42

43 
ارسال پرونده به )زنشستگی، فوتی، مستعفی بازخریدی، با-انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت 

 (بایگانی راکد
147 551 -42 

 12- 5 65 (ارسال پرونده به واحد مقصد)انجام امور مربوط به پرونده پرسنلی که به خارج از شهرداری منتقل می شوند  44

 61- 111 2271 برگ شماری و الک و مهر پرونده 45

 12- 152 1156 موضوعی تشکیل پرونده های جدید پرسنلی و 46

 63- 511 1348 تعویض پوشه فرسوده پرونده ها 47

 58- 11311 27181 تهیه و ارسال سوابق درخواستی سایر ادارات 48

 17- 21511 25761 دریافت اوراق و اسناد جهت بایگانی 41

 48- 351 668 ساماندهی و بازسازی پرونده های راکد ، فوتی و بازنشسته 51

51 
بات مربوط به تعیین گروه حقوقی و سایر موارد مورد نیاز برای تهیه حکم کارمندان رسمی مأمور از سایر محاس

 ارگانهای دولتی به شهرداری تهران
35 48 37 

 253 1141 551 مکاتبات مرتبط با سابقه خدمت داخل شهرداری و خارج از شهرداری 52

 41- 21 48 یاجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت ادار 53

 2- 175 178 اجرای احکام صادره هیأت رسیدگی تخلفات اداری 54

 111- 1 115 تهیه حکم فوق العاده ویژه بازرسی 55

 1561 3141 183 (کارمندان رسمی... )تهیه گزارش برای معاونین محترم شهردار تهران درخصوص انتصاب ، مأموریت ، نقل و انتقال و  56

 84- 157 166 جدید در سیستم پرسنلی ایجاد شناسائی 57

 1411 151 11 بررسی و رفع اشکاالت مربوط به سیستم پرسنلی 58

 411 211 41 برگزاری جلسات کارشناسی سیستم پرسنلی شهر 51

 111- 1 8 (سیستم پرسنلی شهر)برگزاری جلسه آموزشی مدیران و کاربران کارگزینی مناطق  61

 1 1 1 یشنهادی منابع انسانی شهرداری تهران برای سال آتیتهیه و برآورد بودجه پ 61

 1411 311 21 تهیه گزارشات از سیستم پرسنلی 62

 1 274 272 صدور احکام اصالح عنوان، شماره پست سازمانی و مشخصات پرسنلی 63

 73 1712 186 صدور احکام مرتبط با تعیین صندوق بازنشستگی، محاسبه سنوات خدمت و اصالح سوابق خدمتی 64

 35- 11 17 صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت 65

 38 18 13 صدور احکام اعاده به خدمت و توقف اجرای رأی، توقف اجرای تعلیق 66

 77- 41 176 صدور احکام شروع یا خاتمه نیمه وقت بانوان، تطبیق وضعیت آزادگان، رزمندگان 67

 27 141 117 خصی بدون حقوقصدور احکام شروع یا تمدید مر 68

 78- 2 1 صدور احکام شروع یا تمدید مرخصی صعب العالج 61

71 
شرایط محیط کار، عضویت در بسیج، فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه )صدور احکام مرتبط با افزایش حقوق و مزایا 

 ...(کارشناسی و
6744 7477 11 

 1177 2121 166 صدور احکام فوق العاده ویژه کارشناسی 71

 17- 24 122 صدور احکام انتقال و تطبیق و انتصاب در شهرداری 72

 8- 456 416 (بازخریدی، بازنشستگی، خاتمه خدمت آزمایشی، انتقال، استعفاء)صدور احکام مرتبط با خروج خدمت  73

 11- 1616 1711 ...(مدیران، رزمندگان و  استحقاقی، ایثارگران، خدمات برجسته، تشویقی)صدور احکام مرتبط با ارتقاء گروه  74
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 شرح رديف
 درصد  19سال  19سال

 (تعداد) (تعداد) تغییر

 52- 361 767 صدور احکام مرتبط با مأموریت 75

 15- 343 414 صدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد و عائله مندی 76

 14 2461 2155 صدور احکام مرتبط با انتصاب 77

 23 372 313 صدور احکام مرتبط با ارئه مدرک تحصیلی 78

 1623 1411 87 صدور احکام استخدام قطعی 71

 14- 84 1412 صدور احکام استخدام آزمایشی 81

 17- 115 1214 مکاتبه در خصوص تأییدیه ایثارگری، نظام وظیفه و مدرک تحصیلی 81

 31- 47 68 صدور حکم اصالحیه استخدام آزمایشی 82

 14- 84 1315 صدور حکم استخدام آزمایشی 83

 45133 1357 3 مکاتبه با هسته گزینش و حراست در ارتباط با صدور حکم استخدام قطعی 84

 13527 1411 11 صدور حکم استخدام قطعی 85

 111- 1 1461 81تشکیل پرونده برای افرد پذیرفته شده در آزمون  86

 111- 1 1461 81تی برای افراد پذیرفته شده در آزمون تکمیل فرم خالصه سوابق خدم 87

 111- 1 1461 81تکمیل فرم کنترل مدارک افراد پذیرفته شده در آزمون  88

 21 1756 1461 بررسی شرایط احراز پستهای پیشنهادی افراد پذیرفته شده در آزمون 81

 138 183 77 مکاتبه به دلیل فقدان شرایط احراز پست پیشنهادی 11

 111- 1 611 پستهای ارسالی به اداره کل تشکیالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی 11

 162 1147 118 درخواست اعالم نظر از اداره کل ارزشیابی مدیران و حراست کل در مورد پستهای پیشنهادی 12

 88- 125 7418 کارکنان ساماندهی شده در طرح ناحیه محوری( شرایط احراز)بررسی صالحیت انتصاب  13

 328 125 216 بررسی شرایط احراز پست افراد منصوب بر پستهای نواحی و ارسال نتیجه به منطقه 14

 1 22 22 تهیه آمار کسری و نیروی های تأیید نشده نواحی 15

 517 2551 421 گانه 22نظارت وکنترل احکام پرسنلی درسیستم پرسنلی شهر درمناطق  16

 21 522 435 زایای پرداختی درمناطق به صورت ماهانه به تفکیک منطقه وستادمحاسبه ومقایسه م 17

 21 684 571 های حقوقی کارگران ایرانی وافغانی شرکتهای پیمانکاری مناطق وکنترل لیستتهیه  18

 21 868 721 22ق بررسی مدارک مربوط به طرح مسر ارتقاء شغلی کارشناسان ، مشاوران ومدیران درکمیته های مربوطه درمناط 11

 21 112 161 گانه 22بررسی ومحاسبه سنوات خدمتی کارمندان درمناطق  111

111 
کنترل وارائه گزارش وضعیت نیروی انسانی پیمانکاری بکارگرفته شده از طریق حوزه معاونت امور اجتماعی وفرهنگی 

 منطقه
66 71 21 

 21 684 571 اجتماعی کارگران از طریق پیمانکاران طرف قرارداد بامناطقپیگیری چگونگی پرداخت حق بیمه به سازمان تءمین  112

 18 26 22 نظارت برنحوه اجرای آیین نامه انضباط کار 113

 1 16711 16781 اعالم وضعیت تصدی پستهای سازمانی 114

 7 631 511 اعالم وضعیت سقف نیروی انسانی واحدها 115

 21- 3111 3741 پاسخ به استعالم وضعیت کارکنان 116

 11- 1425 1582 جمع آوری آمار ماهانه از واحدهای تابعه 117

 8 218 113 مکاتبه درخصوص پرداخت کمک هزینه تلفن همراه کارکنان و مدیران 118

 11- 111 1112 (حسب مورد)ارائه آمارهای مختلف به مدیریت اداره کل  111

 8- 11 12 شهرداری تهرانتهیه مجله آماری ماهانه پرسنل شاغل در  111

 12- 1481 1673 (با احتساب بررسی های مجدد)بررسی شرایط تخصیص وام خودرو  111

112 
بررسی شرایط بهره مندی پرسنل شهرداری تهران از تخفیفات صدور پروانه ساختمان مصوب شواری محترم اسالمی 

 (نفر)شهر تهران 
2111 2811 33 

 21 53 44 رت ستادیبازدید از مناطق جهت نظا 113
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 شرح رديف
 درصد 19سال  19سال

 (تعداد) (تعداد) تغییر

 21 132 111 انجام امور مربوط به جذب افسران وظیفه 114

 15- 33 31 برقراری حقوق وظیفه و مستمری کارمندان 115

 111- 1 3 تهیه حکم از کارافتادگی ناشی از کار و غیرناشی از کار کارمندان 116

 6- 45 48 تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه  کارمندان بازنشسته شهرداری تهران 117

 14- 4 64 تهیه حکم برقراری حقوق وظیفه کارمندان رسمی بازنشسته کشوری شهرداری تهران 118

 338 35 8 تهیه حکم قطع سهم ورثه بازنشستگان کشوری 111

 67- 2 6 نشسته و مستمری بگیر شهرداریتهیه حکم همترازی کارمندان باز 121

 17- 5 6 تهیه حکم همترازی و تطبیق بازنشستگان کشوری 121

 61- 4 11 حکم بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری 122

 86- 25 171 صدور حکم اصالحیه بازنشستگی کارمندان 123

 51- 4 8 صدور حکم بازخریدی کارمندان 124

 4- 157 163 کارمندان( انگیزشی)یش از موعد صدور حکم بازنشستگی پ 125

 27- 122 168 صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان 126

 71 25 14 قطع حقوق وظیفه مستمری بگیران کارمندان بازنشسته یا متوفی 127

 71- 111 111 نقل و انتقال کسور بازنشستگی کارکنان 128

 4 87 84 ظیفه به شهرداری تهرانانجام مکاتبه جهت تخصیص امریه افسران و 121

 31- 81 115 صدور حکم افزایش ضریب حقوق افسران وظیفه 131

 651 31 4 صدور حکم برقراری حق عائله مندی افسران وظیفه 131

 733 25 3 صدور حکم برقراری حق حق اوالد افسران وظیفه 132

 61- 163 411 تنظیم گزارش کارکرد ادواری افسران وظیفه 133

 23- 254 331 انجام امور مربوط به مرخصی افسران وظیفه 134

 41- 254 431 تنظیم مکاتبات مربوط به گزارش کار ماهانه افسران وظیفه 135

 1 114 15 مکاتبات مرتبط با اتمام دوره خدمت و صدور کارت مورد لزوم جهت افسران وظیفه 136

 34- 43 65 هت انعکاس به نیروی زمینی سپاهتنظیم گواهی اشتغال به کار افسران وظیفه ج 137

 11 216 248 مکاتبه با امور مالی و مناطق جهت پرداخت پاداش سنوات خدمت پرسنل بازنشسته 138

 11 216 248 انجام امور مربوط به تهیه پاداش سنوات خدمت 131

 51 217 131 %25اعالم ذخیره مرخصی جانبازان باالی  141

 71 618 364 رخصی کارکنان بازنشسته ، بازخریدی ، فوتی ، اخراجی یا منتقل به خارج از شهرداریاعالم ذخیره م 141

 64 7315 4511 (ثابت)اعالم ذخیره مرخصی کارمندان رسمی  142

 34 اعالم ذخیره مرخصی کارمندان قراردادی به شرکت خدمات اداری شهر 143

کلیه 

واحدهای 

 سازمانی

- 

 11 187 171 ه مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادیاقدامات مربوط ب 144

 73- 316 1151 انجام امور مربوط به غیبت ، کسر کار و مرخصی کارکنان اداره کل منابع انسانی 145

 2335 487 21 بررسی اعتراض به ذخیره مرخصی اعالم شده کارکنان 146

 85 286 155 بررسی مرخصی کارکنان مأمور به خارج از شهرداری 147

 65- 1756 4181 روز کارکنان قراردادی 3بررسی مرخصی های استعالجی بیش از  148

 18- 7315 8184 بررسی وضعیت مرخصی استفاده شده کارکنان در سال قبل 141

 32- 4151 6111 روز کارمندان رسمی 3تهیه حکم مرخصی استعالجی بیش از  151

 151 113 312 و پاداش سنوات صدور احکام وجوه مرخصی استفاده نشده 151
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 شرح رديف
 درصد 19سال  19سال

 (تعداد) (تعداد) تغییر

 152 38752 433851 صدور حکم مرخصی استحقاقی و استعالجی 152

 153 6116 8111 محاسبه و ایجاد مرخصی ساعتی کارکنان ستادی در کامپیوتر 153

 154 11143 23511 اقدامات مربوط به عدم پانچ کارت 154

 155 741 1371 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسایی کارمندان رسمی 155

 156 615 661 بررسی و ارسال مدارک صدور کارت حضور و غیاب کارکنان 156

 157 511 6541 ارسال پرونده پرسنلی یا مکاتبات با حجم بیش از یک نامه به خارج از اداره کل 157

 158 41112 41116 ای صادرهتعداد کل نامه ه 158

 151 25562 23128 (وارده)تعداد نامه های ثبتی  151

 161 1218 1774 تعداد نامه های صادره پستی 161

 161 18 11 ثبت و ابالغ آراء حکم هیأتهای تخلفات 161

 162 15 14 بخشنامه صادره 162

 163 155 712 صدور نامه های محرمانه 163

 164 2 2 (کارمندی ، میثاق خدمت/ شهید رجایی کارگری )بوط به برگزاری جشنواره یا همایش ها انجام امور مر 164

 165 2521 1623 بررسی ، تهیه و تنظیم فرم های کمیته نظام هماهنگ پرداخت کارمندان 165

 166 481 415 بررسی ، کنترل و ثبت اطالعات احکام تهیه شده توسط سایر واحدها 166

 167 63 11 1888و رسیدگی به پیامهای بررسی  167

 168 44 66 137بررسی و رسیدگی به پیامهای  168

 161 26 38 (پرونده 774تعداد )برگزاری جلسات کمیته اجرایی نظام هماهنگ  161

 171 32 31 (پرونده 114تعداد )برگزاری جلسات کمیسیون احتساب سوابق کارمندان  171

 171 15 13 (پرونده 211تعداد )ه دائمی طبقه بندی مشاغل کارگری برگزاری جلسات ، کمیت 171

 172 24 37 (پرونده 177تعداد )برگزاری جلسات کمیته انضباط کار  172

 173 581 37 (پرونده 522تعداد )برگزاری جلسات هیأت سازش  173

 174 58 23 (پرونده 661تعداد )برگزاری جلسات هیأت ممیزه مسیر ارتقای شغلی  174

 175 1622 1566 تهیه خالصه پرونده و وضعیت کارکنان 175
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 06-00در شهرداری تهران در سال های  تعداد کل کارکنان شاغل

 نام واحد

 00اسفند  07اسفند  06شهريور 

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع
د و کارمن

 کارگر رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

 4134 2578 1456 3571 2221 1358 2111 1466 1435 واحدهای ستادی

 15255 11211 5145 14643 11166 4577 14811 1744 5146 شهرداری های مناطق

 715 311 324 1114 517 417 1371 723 656 سازمانهای غیر مستقل

 153 11 54 152 118 44 175 127 48 شورای اسالمی شهر تهران

 21157 13278 6871 11388 12112 6316 11345 12161 7285 جمع

 13651 7211 6441 11163 4172 5111 1668 4174 5514 سازمانهای مستقل

 22414 1113 13311 26686 11147 15731 25417 7275 18142 شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای مستقل و 

 شرکتهای تابعه
23736 11341 35185 21731 15111 37641 11751 16313 36163 

 56221 21511 26621 57137 28111 28126 54431 23411 31121 جمع کل

 

 19-19در شهرداری تهران در سال های  تعداد کل کارکنان شاغل

 نام واحد

  19-19درصد تغییر  19اسفند  19اسفند 

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 راردادیق

 جمع

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

کارمند و 

کارگر 

 رسمی

کارمند و 

کارگر 

 قراردادی

 جمع

 7 12 2- 4737 3261 1477 4416 2116 1511 واحدهای ستادی

 6 11 4- 16187 11711 5217 15216 1684 5522 شهرداری های مناطق

 4- 4 14- 633 316 237 651 382 277 سازمانهای غیر مستقل

شورای اسالمی شهر 

 تهران
11 58 157 112 58 161 3 1 2 

 6 11 4- 21617 14514 7113 21438 13141 7318 جمع

 4 1 1- 13427 6612 6735 12111 6121 6772 سازمانهای مستقل

 5- 3- 7- 21271 1161 11311 22445 11211 12154 شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای مستقل 

 رکتهای تابعهو ش
18126 16421 35346 18144 16653 34617 -5 1 -2 

 1 6 4- 56314 31157 25157 55784 21461 26324 جمع کل
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 یشهردار ثارگرانياداره کل امور ا
 

 

 (نفر)00-19در سال  ايثار گران تحت پوششآمار 

ی عنوان
شهدا

 
ی

شهردار
 

جانباز
 

آزاده
آزاده و جانباز 

 

ت
ن خدم

ن حی
صدومی

م
 

رزم
نده

 

ی
فرزند شهید شهردار

ی 
فرزند شهید غیر شهردار

 

پدر شهید
سر شهید 

هم
 

ن 
متوفیا

ت 
ن خدم

حی
ن 

ل ايثارگرا
جمع ک

 

 1171 1 4 4 244 115 216 4 111 11 1282  88سال 

 2316 14 6 3 281 122 272 31 111 6 1337 144 81سال 

 2668 14 6 2 325 127 611 31 11 5 1324 144 11سال 

 3531 14 4 2 415 134 1423 31 81 4 1261 157 11سال 

 ردرصد تغیی

11-81 
1 13 1 -11 1 328 5 44 1 1 1 325 

 ردرصد تغیی

11-11 
13 -55 -1 -1 -1 823 7 81 1 2 1 863 

 

 19در سال ثارگرانياداره کل امور اآمارفعالیت های 
 شهروند به مناسبت های مختلف در طول سال برگ کاال توزیع -

 سرکشی زمان در شهدا مادران و همسران هب هدیه اهداء -

 زن و کلیه رزمندگان روز مناسبت به شهدا همسران و والدین به ویژه هدایای تقدیم -

 هدیه اهداء و زن روز مناسبت به همایش برگزاری -

 شهرداری شاهد دانشجویان فرزندان به تحصیلی ی هزینه کمک -

 کلیه رزمندگان و آزادگان جانبازان دانفرزن و ایثارگران به تحصیلی هزینه کمک پرداخت -

 ازدواج در طول سال هدیه پرداخت -

 تدفین در طول سال هزینه کمک پرداخت -

 شهروندی به ایثارگران شاغل در مجموعه شهرداری تهران ورزشی توزیع کارت -

 پاراکلینیکی و پزشکی دندان خدمات هزینه کمک -

 عالیات عتبات به زیارتی تورهای برگزاری -

 مقدس در فواصل زمانی متفاوت جهت ایثارگران شهرداری تهران مشهد زیارتی سفر گزاریبر -

 نور راهیان اردوی برگزاری -

 عبرت موزه از تهران شهرداری در شاغل ایثارگران بازدید درخصوص ریزی برنامه -

 نخاعی قطع جانبازان ویژه ورزشی مسابقات برگزاری -

 شهرداری در شاغل معزز جانبازان از قدردانی و تجلیل همایش برگزاری -

 مقدس جهت خانواده های معظم شهدای شهروندی مشهد سفرزیارتی برگزاری -

 یکروزه اردوی برگزاری -

 تهران شهرداری شهدای های خانواده به رمضان مبارک ماه کاالی سبد اعطای و تهیه -

 تهران شهرداری معزز شهدای های خانواده افطاری مراسم برگزاری -

 تهران شهرداری در شاغل گرانقدر آزادگان از قدردانی و تجلیل منظور به افطاری مراسم و همایش ریبرگزا -
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 تهران شهرداری آزادگان از تن سه خاطرات کتاب از رونمایی مراسم برگزاری -

 (س)زهراء بهشت در شهدا سالگرد مراسم برگزاری -

  شهروندی ورزش کارتهای از مرحله دومین اهدای -

 تهران شهرداری شهدای معزز های خانواده دوم مرحله بن داختپر -

 شاهد آموز دانش فرزندان به تحصیلی هزینه کمک پرداخت -

 پرداخت بن لوازم التحریر -

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران در حال اخذ دیپلم -

 به دانشجویان جدید الورود کارت هدیهبرگزاری همایش و اهداء  -

 ن شهدا به عتبات عالیاتاعزام والدی -

 تشویق دانشجویان ممتاز -

 پرداخت کمک هزینه به فرزندان ایثارگر در حال تحصیل در مراکز استعدادهای درخشان -

 پرداخت پاداش پایان سال جانبازان و آزادگان گرانقدر -

 اعطاء هدیه ویژه شهردار محترم تهران -

 عیدی پایان سال -

 (س)بهشت زهرابرگزاری مراسم سالگرد شهدا در  -

 راهیان نور جنوب کشور -

 (ع)گانه شهرداری تهران در مجموعه قمربنی هاشم  22برگزاری یک روز شاد ویژه جانبازان معزز مناطق  -

 کارها اداره کل و بررسی مشکالت و راه انگانه با حضور مدیر 22نشست مسئولین ایثارگران مناطق  -

 کارها شهری و اجتماعی فرهنگی در شهروند و بررسی مشکالت و راهنشست مسئولین ایثارگران و معاونت خدمات  -

 دیدار از خانواده معظم شهدای شاغل در شهرداری و شهدای شهرداری و شهروندی -

 (شهید 3شهید و  2با حضور خانواده های معظم شاخص شهر تهران و خانواده های معزز ) برگزاری همایش بانک تکبیر -

 شهید واالمقام برونسیبرگزاری همایش یادواره  -

 سفر زیارتی سیاحتی جانبازان معزز قطع نخاعی به شهرهای قم و اصفهان -

 چاپ چهارمین نشریه یاد ایثار -

 شرکت خانواده معظم شهدای شهرداری تهران در همایش شهدای شهرداری های کشور در مشهد مقدس -

 ماه نه از موزه عبرت و قصر در بهمنگا 22نفر از خانواده معظم شهدای مناطق  1111بازدید بیش از  -

 گانه شهر تهران123گانه، نواحی 22ها،شرکتها ومناطق برگزاری نظارت ستادی ازسازمان -

 نشست فصلی جانبازان با جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران -

 انجام بیمه تکمیلی جهت ایثارگران شهرداری -

 تشکیل پرونده رزمندگان -

 ها ها و شرکت متعدد با مسئولین ایثارگران مناطق و سازمانبرگزاری جلسات  -

 (...ضروری و ودیعه مسکن، خرید مسکن،)پرداخت وام به ایثارگران  -

 پاالیش پرونده های ایثارگران -

مورد بازدید در  11818جمعاً  گردد و بازدید انجام می 2در هر هفته )شهردار ناحیه  123بازدید از خانواده های معظم شاهد و ایثارگران شهروندی توسط  -

 (طول سال
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 تهران یشهردار یسازمان  بازنشستگ
 

 

 

 (نفر)05-19در سال هایمحل خدمت  نيبر اساس آخر نیتعداد بازنشستگان و موظف

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  عنوان
درصد 

 01-19تغییر

درصد 

 19-19تغییر

 بازنشستگان

 5 7 5474 5213 4841 4425 4174 شهرداری تهران

 1 3 1188 1183 1154 1115 117 شرکت واحد

 13- 1- 84 16 115 115 123 رسمی تبدیلی

 11- 7- 147 164 176 175 214 رسمی کشوری

 _ _ در آیتم های باال لحاظ شده 112 سازمانها ی مستقل

 4 6 6713 6546 6184 5721 5511 جمع

 111- 38-  5 8 4 1 درصد تغییر

 وظفینم

 6 11 1142 186 111 882 744 شهرداری تهران

 3 5 417 483 451 452 387 شرکت واحد

 34 46 51 38 26 25 14 رسمی تبدیلی

 3 2 617 678 664 651 664 رسمی کشوری

 _ _ در آیتم های باال لحاظ شده 7 سازمانها ی مستقل

 5 7 2287 2185 2141 2111 1816 جمع

 111- 211  6 2 11 2 درصد تغییر

 جمع کل

 4 6 1181 8731 8233 7721 7316 جمع کل

 111- 14-  6 7 6 7 درصد تغییر

تعداد کل 

بازنشستگان و 

موظفین در 

پایان سال به 

تفکیک 

 جنسیت

 1 5 7611 7556 7175 6781 6324 مرد

 25 11 1461 1175 1158 141 112 زن
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 05-19هایی در سال افتيتحت پوشش و کسور در نیشاغل

 عنوان

درصد  19سال 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال 

تغییرجاری 

19-01 

درصد 

تغییرجاری 

19-19 
 تكمیلی جاری جاری جاری جاری جاری

 2 144- 1688 1688 1455 1412 1618 1581 (نفر)تعداد شاغلین 

 کل کسور ساالنه 

 (میلیون ریال )
116151 118157 266234 282685 365318 144217 6 21 

میانگین 

کسور 

ماهانه 

 (ریال)

سهم 

 کارمند
568775 575216 771118 843616 1147453 413514 8 24 

سهم 

 کارفرما
1137541 1151413 1558236 1687312 2114115 827118 8 24 

 24 8 1241512 3142358 2531181 2337354 1725611 1716324 جمع

 

 ( الير ونیلیمبالغ به م)05-19در سال های  یافتيبا کسور در یرداختپ یايحقوق و مزا نهيهز سهيمقا

 عنوان

درصد  19سال 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال 

تغییرجاری 

19-01 

درصد 

تغییرجاری 

19-19 
 تكمیلی جاری جاری جاری جاری جاری

 15 16 1 111174 711832 682752 542578 312113 هزینه حقوق و مزایا

 21 6 144217 365318 282685 266234 118157 116151 دریافتی کسور

 217- 22 144217- 545756 518147 416518 343621 115134 تفاوت

 11- 1 141 245 248 246 247 241 نسبت حقوق به کسور

 

 19-19عملكرد رفاهی سازمان در سال 

 درصد تغییر 19سال  19سال  شرح فعالیت

 21 5145 3188 (نفر)ظفین به مشهد مقدس و جزیره کیش از طریق تورهای سازماناعزام بازنشستگان و مو

 11 754 681 (مورد)اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس و جزیره کیش

 211 12 4 (دوره)پرداخت فوق العاده نقدی

 111 4 2 (دوره)ارسال سبد کاال

 1 1 1 (تعداد)مراسم تجلیل از بازنشستگان هر سال 

 51- 1178 2156 (نفر()جایزه تحصیلی و لوازم التحریر)هزینه های تحصیلی فرزندان بازنشستگان و موظفین

 111- 1 1 (تعداد()ویژه بانوان بازنشسته)برگزاری مراسم به مناسبت روززن 

 613 4111 561 (تعداد)توزیع کارت های ورزش شهروندی

 42 18 61 (مورد)عیادت از بازنشستگان

 8 13 12 (نفر)بررسی طرح حمایتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفین

 43 8877 6188 (تعداد)ارسال کارت تبریک تولد بازنشستگان

 16 13 81 (مورد)ارسال نامه تسلیت به بازماندگان بازنشستگان فوتی

 31- 21 33 (نفر)اعزام بازنشستگان به مکه معظمه

 112 3112 1166 (تعداد)لتصدور کارت شناسایی و کارت منز

معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفین به اداره کل رفاه جهت بهره مندی از خدمات 

 (نفر)درمانی
156 247 58 
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 19-19وضعیت پرداخت وام به بازنشتگان در سال 

 شرح فعالیت

 درصد تغییر 19سال  19سال 

 تعداد
 مبلغ

 (میلیون ريال)
 تعداد

 مبلغ

 (المیلیون ري)
 تعداد

 مبلغ

 (میلیون ريال)

 8 5 54111 2111 51148 1127 پرداخت وام به بازنشستگان

 138 51 17114 651 7541 432 پرداخت وام به موظفین

 18 88 2111 117 1611 57 پرداخت وام ضروری به شاغلین سازمان

پرداخت وام ودیعه مسکن به شاغلین 

 سازمان
34 2821 11 1111 -71 -64 

عه بازنشستگان و ثبت درخواستهای مراج

 وام
1136 51114 1811 41373 -6 -3 

 16 33 15551 562 7141 423 مراجعه موظفین و ثبت درخواستهای وام

 _ 21 _ 2827 _ 2352 صدور گواهی حقوق و تعهد کسراقساط

 

 19در سال  یسازمان صندوق بازنشستگ یپروژه ها ستیل

 عنوان پروژه

 واقعی
حجم 

 فعالیت

ه
زينه انجام شده

 

(
ن ريال

میلیو
) 

 

ت 
شرف

صد پی
در

ی
فیزيك

 

ی
کاربر

منطقه وقوع 
 

تاریخ شروع
 

تاریخ پایان
 

ت 
)مساح

مترمربع
)

 

 1645 77413 48111 31/3/12 11/3/11 (گالبدره) پارکینگ طبقاتی الغدیر 
تجاری -پارکینگ طبقاتی

 فرهنگی-
1 

 4 اقامتی -رفاهی  111 8115 2511 28/11/11 28/11/11 (1فاز)متل شیان

 4 رفاهی-پذیرایی  111 3236 2811 21/12/11 1/1/11 (1فاز)بازسازی مجموعه پذیرایی شیان

مجتمع رفاهی تفریحی کارکنان 

 (مرادآباد)شهرداری
28/12/11 26/8/12 2511 

هزینه 

توسط اداره 

کل رفاه 

صورت       

 می پذیرد

 5 رفاهی –پذیرایی  61

 8 اقامتی  -رفاهی  111 1561 8611 21/12/11 1/1/11 (اول فاز)بازسازی هتل شهر 

 4 رفاهی-پذیرایی  28/11/11 28/11/16 2511 _ 5 (B.O.T)بازسازی مجموعه پذیرایی شیان 

 4 رفاهی-پذیرایی  11 _ 381 31/2/12 2/11/11 ساخت کافی شاپ در مجموعه پذیرای شیان
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 اداره کل پشتیبانی

 
 19-19پوشش واحد خدمات عمومی در سال آمار ساختمان های تحت 

 تعداد اتاق های ساختمان ها تعداد طبقات ساختمان ها تعداد ساختمان ها عنوان
تعداد سالن ها 

 کنفرانس

 11سال 
 16 441 45 7 مرکزی 

 58 1537 181 37 ستادی

 11سال 
 17 368 46 8 مرکزی 

 117 1428 167 36 ستادی

درصد 

 تغییر

 6 16- 2 14 مرکزی 

 112 7- 7- 3- ستادی

 

 19-19آماراياب و ذهاب واحد موتورپول در سال 

 نوع خودرو عنوان
 استفاده کنندگان سرويس ها اتوبوس های برون شهری اتوبوس های درون شهری

 مینی بوس اتوبوس مینی بوس اتوبوس مینی بوس اتوبوس

 11سال 
 31 841 1 4 2 16 تعداد

 1 1 1 1843632111 411441111 6544512111 هزینه

 11سال 
 31 1211 1 4 5 11 تعداد

 1 1 1 2175121111 1311211111 8812121111 هزینه

 درصد تغییر
 1 43 1 1 151 11 تعداد

 1 1 1 18 227 34 هزینه

 

 19-19آمار خودروهای استیجاری واحد موتورپول در سال 
 وضعیت خودروهای استیجاری ستادی

 موتورسیکلت مینی بوس و ون وانت ریسوا نوع خودرو

 11سال 

 1 6 1 261 تعداد

 42121 ساعت 18135نیم راه و  1511 1 118132 ساعت کارکرد

 277 271 1 215 روزهای کارکرد

 284 تعداد کل خودروهای استیجاری ستادی

 11سال 

 11 6 1 271 تعداد

 42121 نیم راه44 1 1811 ساعت کارکرد

 277 271 1 141 ردروزهای کارک

 288 تعداد کل خودروهای استیجاری ستادی
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 19-19آمار خودروهای ملكی واحد موتورپول در سال 

 جمع موتورسیكلت ون مینی بوس وانت سواری عنوان

 11سال 
 311 1 1 1 251 51 مناطق

 351 131 11 5 31 184 ستاد

 11سال 
 341 1 1 1 267 73 مناطق

 378 141 13 5 38 181 ستاد

درصد 

 تغییر

 11 1 1 1 7 24 مناطق

 5 8 31 1 27 2- ستاد

 

 (صد هزار ريال)19-19عوارض پرداختی  واحد موتورپول در سال 
 جمع موتورسیكلت مینی بوس وانت سواری هزينه عنوان

 11سال 

 116 1 1 181 736 عوارض خودروهای تحت پوشش

 1241 1311 451 1151 6441 بیمه ثالث خودورهای تحت پوشش

 4421 41 111 611 3681 بیمه بدنه خودروهای تحت پوشش

 11 1 2 14 83 خالفی ثالث خودورهای تحت پوشش

 115 1 8 3 184 معاینه فنی خودورهای تحت پوشش

 11سال 

 588 1 1 78 1511 عوارض خودروهای تحت پوشش

 18645 2465 511 2181 13611 بیمه ثالث خودورهای تحت پوشش

 5145 1115 751 311 2811 بیمه بدنه خودروهای تحت پوشش

 1 1 1 1 1 خالفی ثالث خودورهای تحت پوشش

 4 1 2 2 1 معاینه فنی خودورهای تحت پوشش

درصد 

 تغییر

 36- 1 1 57- 115 عوارض خودروهای تحت پوشش

 112 11 11 18 111 بیمه ثالث خودورهای تحت پوشش

 14 2438 651 35- 21- تحت پوشش بیمه بدنه خودروهای

 111- 1 111- 111- 111- خالفی ثالث خودورهای تحت پوشش

 18- 1 73- 51- 111- معاینه فنی خودورهای تحت پوشش

 

 19-19سوخت واحد موتورپول در سال 

 جمع موتورسیكلت مینی بوس وانت سواری عنوان عنوان

 11سال 
 411 62 24 12 232 (هزار لیتر)میزان 

 1842 25 4 367 1447 (میلیون ریال) هزینه 

 11سال 
 511 74 21 111 216 (هزار لیتر)میزان 

 2627 215 43 441 1841 (میلیون ریال) هزینه 

درصد 

 تغییر

 24 21 21 21 28 (هزار لیتر)میزان 

 43 1111 1111 21 28 (میلیون ریال) هزینه 
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 19-19مان ها و شرکت ها در سال های تعداد خودروهای در اختیار مناطق و ساز

 درصد تغییر 19سال  19سال  سازمان ،شرکت ،اداره درصد تغییر 19سال  19سال  عنوان

 1 12 12 حمل ونقل و ترافیک 2 155 152 1منطقه 

 67- 51 154 پارک ها و فضای سبز 1- 157 158 2منطقه 

 3- 31 41 مدیریت پسماند 5- 111 115 3منطقه 

 1 11 11 مشاور فنی و مهندسی 2 181 176 4منطقه 

 751 34 4 زیباسازی 1 141 147 5منطقه 

 7 31 28 آتش نشانی 3- 117 121 6منطقه 

 3- 21 31 فرهنگی هنری 1- 87 88 7منطقه 

 11 21 18 عمرانی مناطق شهرداری 57- 73 171 8منطقه 

 6- 16 17 امالک و مستغالت 2 67 66 1منطقه 

 14 25 22 رفاه و خدمات اجتماعی 3 71 68 11منطقه 

 3- 75 77 11منطقه 
سزمایه گذاری و مشارکت های 

 مردمی
8 7 -13 

 13- 13 15 ساماندهی صنایع ومشاغل 4 17 13 12منطقه 

 1 3 3 واحد گشت 3 11 88 13منطقه 

 5 22 21 اتوبوسرانی تهران و حومه 1 84 77 14منطقه 

 25- 41 65 ل تشخیص و وصول درآمداداره ک 2- 118 121 15منطقه 

 22 335 275 اداره کل پشتبانی 2- 87 81 16منطقه 

 4- 714 731 جمع 6 73 61 17منطقه 

 1- 118 111 18منطقه 

 

 2- 115 117 11منطقه 

 1 71 78 21منطقه 

 1 12 11 21منطقه 

 3 116 113 22منطقه 

 4- 2271 2363 جمع



 حوزه معاونت مالی و اداری 

 995                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 سازمان ها یهااداره کل مجامع و شورا

 
 

 19اهم فعالیت های اداره کل مجامع در سال
 (واحد 41تقلیل تا )ادامه اجرای مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکتها -

 بودجه عملیاتی برای استفاده در:ب.بودجه مورد نیاز شورای شهر برابر فرمتهای ارائه شده از آن شورا:تهیه دو مدل بودجه برای سازمانها و شرکتها الف -

 مجامع شرکتها و شورای سازمانها

 تهیه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیق مدیریتی برای سازمانها و شرکتهای تابعه - -

 تقلیل زمان برگزاری مجامع شرکتها و شورای سازمانهای تابعه تا پایان اردیبهشت - -

 اجرای کامل سیستم بهای تمام شده - -

 یکپارچه سازی سیستم کدینگ - -

 اختالفات با سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی ادامه رفع - -

واحد شورا و مجمع خود  41سازمان و شرکت فعال موجود، تعداد  47از مجموع  11شفاف سازی صورتهای مالی سازمانها و شرکتها به نحوی که در سال  - -

 گزارش مطلوب داشتند% ( 111)واحد  41را برگزار کردند که همه 

 

 06-19های تابعه  سال های  ها و شرکت مطلوب سازماندرصد گزارش 

 ها ها و شرکت مجامع سازمان تعدادکل سال
 های مطلوب ها و شرکت جمع سازمان

 درصد تعداد

84 1 1 1 

85 67 6 7 

86 74 21 41 

87 73 32 53 

88 53 33 71 

81 47 32 81 

11 45 41 11 

11 47 44 15 

 

 19-19در سال  سازمانها و شرکت ها یا مهیو ب یاتیمال یتعداد پرونده ها

 مناطق شرکت ها سازمان ها عنوان

 11سال 
 35 61 65 مالیات

 11 35 31 بیمه

 11سال 
 45 65 71 مالیات

 25 41 35 بیمه

 درصد تغییر
 21 8 8 مالیات

 151 14 17 بیمه
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 ) ارقام به میلیارد)و بیمه  فعالیتهای اداره کل امور مجامع در جهت تقلیل بدهیهای مالیاتی

  پرداختی توسط شهرداری  طی بررسی انجام شده کاهش  مورد ادعای حوزه های مالیاتی

1826 1371 455 

 پرداختی توسط شهرداری طی بررسی انجام شده کاهش مورد ادعای سازمان تأمین اجتماعی

2111 1126 

385 

 در دست رسیدگی 581

 

  01-19ی در سال ترکیب کلی نیروی انسان

 عنوان

 فوق ديپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

 19سال  19سال  01سال 19سال  19سال  01سال 19سال  19سال  01سال 19سال  19سال  01سال

 1141 1121 1127 2742 2572 2636 461 422 412 47 46 46 سازمانها

 2115 2111 1431 2382 2151 1771 265 262 174 173 57 55 شرکت ها

 3255 3111 2466 5125 4722 4416 734 684 586 221 113 111 جمع

 

 عنوان

 جمع زيرديپلم ديپلم

 19سال  19سال  01سال  19سال  19سال  01سال  19سال  19سال  01سال 

 12716 12168 13472 2216 2116 3346 6112 5112 6115 سازمانها

 25765 22871 21736 12117 11731 11576 8733 7571 6722 شرکت ها

 38481 35838 35218 14313 13727 14122 14835 13411 12727 جمع
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 کل ارزشیابی و کارگزينی مديران اداره
 

 

 19فعالیت های معاونت ارزشیابی در سال 

               اداره ارزشیابی -

 منطقه 22در  11بازخورد ارزشیابی سال  -

 ین مناطق و قائم مقام هاتدوین مدل و طراحی ابزار برای کانون ارزشیابی معاون -

 تدوین مدل و ابزار برای کانون روسای ادارات -

 درجه از طریق سامانه برای مدیران ارشد 361ارزشیابی  -

                    اداره تجزیه و تحلیل -

 ارسال پکیج آموزشی تحت عنوان حلقه های موفقیت به صورت هفتگی -

 تحلیل نتایج کانون ارزیابی شهرداران نواحی -

 .ی آموزشی هدفمند با توجه به خروجی کانون ارزیابی شهرداران نواحیبرگزاری دوره ها -

 .برگزاری دوره های آموزشی داخلی با توجه به نیاز های آموزشی کارکنان داخلی -

                             ارزشیابی سازمان ها و شرکت ها -

 دیریتی و ارائه بازخورد به آنهابه روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته م 1311سازمان شهرداری تهران در سال  21ارزیابی معاونین  -

 

 19فعالیت معاونت شناسايی در سال 

 19سال -افراد معرفی شده جهت احصاء صالحیت مديريتی و تخصصی 

 تعداد عنوان

 423 افراد معرفی شده جهت مصاحبه مدیریتی

 318 افراد معرفی شده جهت مصاحبه تخصصی

 115 ثبت شده در بانک مدیران

 48 بانک مدیران بکارگیری شده از

 و انتصابپرونده های شناسایی  5،362آرشیو الکترونیکی  -

 19نفر از کارکنان شهرداری در سال  969استعداد يابی با رويكرد کانون ارزيابی با شرکت 

 نفر آزمون عنوان

 141 بازپاسخ 11فروردین : مرحله اول 

 72 هیبحث گرو 11اردیبهشت ماه : دعوت از منتخبین در مرحله دوم

 72 ارائه تحلیلی و آزمون مصاحبه 11خرداد و تیرماه :دعوت از منتخبین در مرحله سوم 

 131 ارائه کارنامه و گزارش بازخورد

 35 منتخبین جهت ثبت در بانک اطالعات مدیران

 14 از بانک اطالعات مدیران انتصابو  معرفی

 

 بازدید میدانی -

 14-13گانه و ارائه فرایند مدیران  22الی و اداری مناطق حضور در جلسات میدانی معاونین م -

 مورد رزومه افرادی که سال گذشته در مناطق شناسایی شده بودند، به شهرداران مناطق 881ارائه  -
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 19گزارش آماری کمیسیون انتصابات مناطق در سال 

 نفر عنوان

 164 عملکرد ایشان مورد تایید و در سمت فعلی موفق است 

 215 کرد ایشان مورد تایید و در سمت فعلی موفق است اما جهت ارتقا وی الزم است فضا سازی اداری صورت گیردعمل

 312 عملکرد ایشان مورد تایید و قابلیت ارتقا نیز دارد

 15 عملکرد ایشان مورد تایید نیست 

 1486 کل نظریه های ارسالی

 146 14و  13ص مدیران منصوب شده در رده تعداد صورت جلسه های کمیسیون انتصابات در خصو

 

 (نفر 231)برگزاری آزمون مدیران حوزه مالی و اداری  -

 

 19مورد پرونده در سال  675جلسه کمیسیون انتصابات و بررسی  96برگزاری 

 اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم سه ماهه

67 15 216 75 

 

 اری کمیسیون انتصابات و ارسال گردشکار به صورت سیستمی راه اندازی سامانه الکترونیکی برگز -

 مناطق در قالب اکسل 14و  13تهیه بانک اطالعات مدیران  -

 

 19برگزاری آزمون استعداديابی از کارکنان شهرداری در سال 

 نفر وضعیت استخدامی

 1146 خدمات اداری شهر

 1132 ثابت قطعی

 41 موسسه هادیان شهر

 3127 جمع کل
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 19عالیت های معاونت کارگزينی در سال ف

 اداره کارگزينی -

 استخدامی  -تبدیل وضعیت مدیران قراردادی شهرداری طبق مصوبات شورای اداری  -

 بالتصدی شدن پست های مدیران منصوب، انجام مکاتبات با اداره کل منابع انسانی جهت بالتصدی نمودن و پیگیری تاحصول نتیجه  -

 یران گروههای تشویقی مد -

 انجام مکاتبات جهت ایجاد پست ستاره دار -

 قائم مقام محترم معاونت مالی و اداری ،حراست کل،سازمان بازرسی، ارگان و سازمان مربوطه:مکاتبه با تمدید ماموریت، بازنشستگی مدیران -

 بررسی احتساب سوابق مدیران  -

 های مدیران  پروندهراه اندازی و بهره برداری از سیستم آرشیو الکترونیک  -

           اداره رفاه

ورود سابقه پست های مدیریتی مـدیران،  )برداری از سامانه جامع معاونت منابع انسانی و رفاه و تکمیل اطالعات مدیران منصوب تحت پوشش شامل بهره  -

 شات جامع و چند کاربره بودن سیستمبا قابلیت محاسبه ذخیره مرخصی، گروه، حقوق و مزایا وتهیه گزار (دستورالعمل حقوق ومزایا و گروه مدیران

د اجراء طرح تحکیم خانواده مدیران شامل پیام فرهنگی، بسته رفاهی، حضور خانواده جهت پذیرایی شام در محیط اختصاصـی و ایجـاد یـک شـب بـه یـا       -

 ندر جهت تحکیم روابط خانواده مدیران و تجلیل از همسران ایشا( پایلوت در خصوص شهرداران نواحی)ماندنی 

پخـش فـیلم سـینمایی مطـرح روز سـینما بـا موضـوعات        : حضور جمع خانواده مدیران هفته ای یک بار به همراه برنامه هایی با موضـوع فرهنگـی شـامل    -

 (ایوان شمس)فرهنگی، برنامه های سرگرمی و هنری جنبی برای کودکان و پذیرایی شام در محیط اختصاصی 

 ارسال پیام فرهنگی و کارت هدیه تولد در همان روزبررسی اطالعات سالروز تولد مدیران و  -

                 حوزه برنامه ريزی

شـاخص  )جهت تحلیل به روز شاخص های منابع انسانی و مدل مدیریتی شهرداری تهران در هر منطقه و حـوزه تخصصـی    ایجاد سامانه داشبورد مدیریت -

 ...(وت و قابل بهبود مدیران هر منطقه و حوزه، اولویت های توسعه ای هر منطقه وهایی چون ثبات مدیریت، سابقه و تجربه مدیریتی، سن، تحصیالت، نقاط ق

 

 19جمع آوری و تحلیل اين شاخص در سال   تعیین شاخص ثبات مديريت، ارسال،

 (ماه)میانگین پیشنهادی  حوزه

 48 شهرداران مناطق

 45 قائم مقام شهردار

 46 معاون مالی و اداری

 41 افیکمعاون حمل ونقل و تر

 41 معاون فنی و عمرانی

 41 معاون فرهنگی و اجتماعی

 31 معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

 41 معاون شهرسازی

 51 معاون امورر شهری و فضای سبز

 34 شهرداران نواحی

 41 رئیس اداره حقوقی

 44 رئیس اداره امالک

 56 رئیس اداره روابط عمومی

 انی مناطق و ارائه گزارش به آن هاتحلیل شاخص های منابع انس -

 تحلیل نتایج کانون ارزیابی شهرداران نواحی و ارائه نتایج آن به شهرداران مناطق -
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 شهر یشرکت خدمات ادار

 

 

 19اهم فعالیت های شرکت خدمات اداری شهر در سال 
در   13111311مـاه   مومی عـادی سـال مـالی منتهـی بـه اسـفند      قانونی و برگزاری مجمع ع  های مالی به حسابرس و بازرس ارائه به موقع و شفاف صورت -

از حسابرس مسـتقل شـرکت و حسـابرس منتخـب شـورای اسـالمی شـهر        ( clean)و اخذ نظریه مطلوب بدون بند بازرس قانونی   13111311پانزدهم فروردین ماه 

  .تهران

از حسـابرس  ( clean)ع عمومی عادی سالیانه واخذ نظریـه مطلـوب   برگزاری مجم ،،8181وو  87،8887،88کسب رتبه برتر از نظر زمان ارائه صورت های مالی سالهای  -

  مستقل و حسابرس منتخب شورای اسالمی شهر تهران

   ..13111311تکلیفی و حقوق برای سال مالی  اخذ مفاصاحساب قطعی مالیاتی شرکت شامل عملکرد، -

  ن اجتماعیاز سوی سازمان تأمی  13111311معرفی شرکت بعنوان کارفرمای نمونه و حامی کارگر سال  -

  از سوی سازمان امور مالیاتی 13111311معرفی شرکت بعنوان مؤدی مالیاتی نمونه سال  -

از اداره کـل مالیـات بـر ارزش افـزوده      1311برای سال مالی منتهی بـه اسـفند مـاه     اخذ برگ قطعی رسیدگی به عملکرد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده -

  تهران

تأمین اجتماعی و همکـاری شـرکت بـه حسـاب حقـوقی آنـان در        21شعبه نفر از کارکنان توسط  537ای  های بیمه متکاهش سفرهای شهری با واریز غرا -

  ها و غرامات بانک شهر و عدم نیاز به مراجعه حضوری کارکنان به شرکت و تأمین اجتماعی جهت دریافت هزینه

  ان تحت پوشش و افراد تحت تکفل انانجلد دفاتر درمانی کارکن61111صدور، تعویض، تمدید و صحافی تعداد  -

 5روز بـه   11بندی مشاغل در ابتدای دوره تجدیـد قـرارداد از    کاهش زمان فرآیند تجدید قراردادهای کار کارکنان تحت پوشش شرکت براساس طرح طبقه -

  روز

 

 19شهر در سال یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

 واحد طرف قرارداد

 اردادنوع قر جنسیت کارکنان

 زن مرد
سـاعتی و حق 

 الزحمه ای
 جمع کارمندی جمع کارگری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 11 8131 145 41 143 25 27 2181 73 5124 مناطق

 12 2261 146 41 647 165 31 763 61 1713 ادارات ستادی

 17 11311 148 81 148 111 28 2143 72 7627 جمع

 74 1241 26 426 142 3 11 316 81 1354 ها سازمان

 43 25 48 28 846 5 17 11 83 48 شورای شهر 

شرکتها و معاینه فنی 

 خورو
334 52 313 48 2 143 46 742 581 12 

 78 1855 21 511 144 11 27 621 73 1736 جمع

 14 12155 415 581 145 211 28 3572 72 1363 11جمع کل

 12 1816 541 631 146 173 27 2811 73 7721 11جمع کل 

 2 24 6764 8- 6- 16 4 24 1- 21 درصد تغییر
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 19در سالبه تفكیک جنسیت شهر  یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادار

واحد طرف 

 قرارداد

 مدرک تحصیلی
جمع کل 

 نیروهای

 جاری دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم مرد

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

تعداد
 

درصد
 

 63 8114 142 17 644 511 31 3116 21 1718 32 2575 1 71 73 5124 مناطق

ادارات 

 ستادی
1713 61 51 2 517 24 438 18 1143 42 316 12 32 143 2466 11 

 82 11571 145 41 748 825 41 4231 21 2156 31 3172 142 121 72 7627 جمع

 13 1671 1 16 544 11 34 567 14 242 27 452 18 313 81 1354 ها سازمان

 144 58 1 1 1 1 11 11 12 7 33 11 36 21 83 48 شورای شهر

شرکتها و 

معاینه فنی 

 خورو

334 52 36 547 242 38 81 14 222 35 26 441 22 345 637 5 

 18 2365 146 38 441 116 34 811 14 338 31 713 15 361 73 1736 جمع

 111 12135 147 87 743 141 31 5131 11 2414 31 3885 348 481 72 1363 جمع کل

 :توضیحات

 .نیروهای شاغل در مناطق و ستاد تحت پوشش شرکت می باشند% 47بالغ بر  -

 %(6به % 14در پایان سال گذشته نسبت مشابه . )کارگری هستند% 445نیروهای تحت پوشش کارمندی و % 1545 -

 %(63به % 37:  11نسبت مشابه در پایان سال . )فوق دیپلم و باالتر هستند% 66و ( زیردیپلم% 348دیپلم و % 3142)دیپلم و پائین تر % 34نفر نیروهای کارمندی و کارگری 12135از  -

 .است( واحد محل خدمت) مرکز124پراکندگی نیروهای شاغل در  -

 .کل رؤسای نواحی میباشند% 45نفر معادل 55ی تحت پوشش شرکت رؤسای نواح -

 .مشمولین نظام پرداخت مدیران میباشند% 47نفر معادل 235مدیران میانی و ارشد تحت پوشش  -

 .می باشندنفر آزاده  نفر رزمنده و یک112نفر جانباز، 215نفر فرزندان شاهد، 181: نفر بوده که شامل 411ایثارگران تحت پوشش شرکت مجموعا  -

 (نفر زن 15نفر مرد و 116) .نفر نیز عضو گردان عاشورا یا گردان الزهرا می باشند131از کل نیروهای تحت پوشش تعداد  -
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 01-19ل های شهر در سا یپرسنل تحت پوشش شرکت خدمات ادارتغییرات 

 تحصیالت

 19سال  19سال  01سال 

ن 
ل فروردي

ض
تفا

01
 

و اسفند 
19

 

ی تح
تعداد نیروها

ش در 
ن ت پوش

فروردی
81

 
ش در  81تغییرات سال 

ت پوش
ی تح

تعداد نیروها

اسفند
81
 

ن 
و فروردی

11
ش در  11تغییرات سال  

ت پوش
ی تح

تعداد نیروها

اسفند
11
 

ن 
و فروردی

11
ش در  11تغییرات سال  

ت پوش
ی تح

تعداد نیروها

اسفند 
11

 

ی
ورود

 

ی
خروج

 

ی
صیل

ک تح
تغییر مدر

 

ی
ورود

 

ی
خروج

ص 
ک تح

تغییر مدر
ی

یل
 

ی
ورود

 

ی
خروج

 

ی
صیل

ک تح
تغییر مدر

 

 -3257 481 7 21 11 412 -13 466 11 161 -11 2781 15 3746 زیردیپلم

 -218 3885 -511 141 1186 3438 -264 552 377 3877 -153 171 116 4113 دیپلم

 167 2414 335 43 326 1876 254 138 112 1648 121 51 52 1527 فوق دیپلم

 815 5131 138 116 118 4181 22 785 451 4313 41 152 271 4234 لیسانس

فوق 

 لیسانس
736 71 31 2 771 111 217 1 665 115 37 118 141 215 

 31 87 1 4 31 51 1 1 11 57 1 4 12 48 دکترا

 -1441 12135 1 351 2675 11611 1 2167 1181 11716 1 3214 536 14384 جمع

 :نی تحت پوشش مندرج در این جدول و منحنی آماری ناشی از موارد ذیل بوده استغییرات آماری نیروی انسا:وضیحاتت

 کت و موسسه هادیان شهرجابجایی نیروها بین شر -

 حدهای تابعه شهرداری تهرانتحت پوشش قرار گرفتن نیروهای شاغل برخی دیگر از وا -

 نمی آزمایشی شهرداری تهراتغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رس -

  ر مدرک تحصیلی کارکنان موجود و قرار گرفتن در ردیفهای دیگر تحصیالتیتغیی -

 خروج و قطع همکاری طبق موازین قانونی و جایگزینی نیروهای دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط -
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 شرکت شهر سالم 
 

 

 05-19 یها  تعداد خدمات اورژانس سال

 19سال  19سال 01سال  00سال  05سال  زمان
 درصد تغییر

19-01 

درصد تغییر 

19-19 

 7 -11 4133 3861 4212 1657 1113 ماهه اول  سه

 51 18 6686 4457 3712 2124 2857 ماهه دوم  سه

 41 65 5311 3757 2283 3816 1642 ماهه سوم  سه

 182 -37 7654 2714 4282 2236 1141 ماهه چهارم  سه

 61 1 23782 14717 14641 1733 7632 جمع

 

 05-19 یها  هاسال  ونیسیاجعات به واحد کمتعداد مر

نوع 

 کمیسیون
 19سال  19سال 01سال  00سال  05سال 

درصد تغییر 

19-01 

درصد 

 19-19تغییر

 11 -1 111 811 811 1134 157 استعالجی

 14 16 1213 1151 115 1144 1166 پزشکی

 13 4 2113 1861 1715 2278 2123 جمع

 

 05-19یها  سال صادره یبستر یها  نامهیمعرف

 19سال  19سال  01سال  00سال  05سال  معرفینامه صادره

درصد 

 تغییر

19-01 

درصد 

 تغییر

19-19 

 7 -7 35111 32126 35477 38615 31371 نامه صادره  تعدادکل معرفی

 4 -3 6343 6116 6211 6418 6431 نامه بستری صادره  تعدا کل معرفی

 7 -8 28748 26821 21186 32277 24141 درهنامه سرپایی صا  تعداد کل معرفی

 5 -3 5541 5214 5444 5588 5678 های خصوصی  تعداد موارد بستری در بیمارستان

 145- -4 818 812 847 831 755 های دولتی  تعداد موارد بستری در بیمارستان

 5 -7 11535 18564 11161 18578 21433 مجموع روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 6 -1 16267 15344 16821 15578 18111 های خصوصی  مجموع روزهای بستری در بیمارستان

 145 3 3268 3221 3141 3111 3234 های دولتی  مجموع روزهای بستری در بیمارستان

 28- -4 3418 443 3417 3 3433 متوسط روزهای بستری در بخش خصوصی و دولتی

 141 -6 2481 2481 3418 3 342 صیمتوسط روزهای بستری در بخش خصو

 2 21 4414 3416 3417 3 4428 متوسط روزهای بستری در بخش دولتی

 5- 31 5236 5527 4238 5111 4128 آمده از بیماران بستری  های به عمل  تعداد عیادت
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 05-19 یها  سال میرمستقیمنعقده در بخش درمان غ یادهادقرار

 

 19سال  19سال 01سال  00سال  05سال  طرف قرارداد

درصد 

 تغییر

19-01 

درصد 

 تغییر

19-19 

 1111 -75 11 1 4 4 1 پزشکان عمومی

 1 -5545 4 4 1 15 1 پزشکان متخصص

 1 1 1 2 1 پزشکان فوق تخصص
 

- 

 51 14 12 8 7 7 6 دندانپزشکان عمومی

 1 1 4 2 1 دندانپزشکان متخصص
 

- 

 111- 1 1 1 1 1 2 مراکز جراحی محدود

 1 1 1 1 1 های دانشگاهی  بیمارستان
 

- 

 51- 33 2 4 3 1 1 های غیردانشگاهی  بیمارستان

 211 -66 3 1 3 1 1 ای  مراکز پزشکی هسته

 51 111 3 2 1  2 پاتوبیولوژی

 21 41 1 7 5 6 1 آزمایشگاه

 51 77 3 2 1 7 1 خدمات تصویری

 1 1 1 1 1 سنجش تراکم استخوان
 

- 

 1 1 1 1 1 اسکن  تی  سی
 

- 

 111- 125 1 1 4 4 4 فیزیوتراپی

 411 -51 5 1 2 3 1 روزی  داروخانه شبانه

 81 24 38 21 17 14 13 داروخانه روزانه

 71 -31 12 7 11 1 2 درمانگاه پزشکی

 4 1 1  1 درمانگاه دندانپزشکی
 

- 

 1 2 1 توانبخشی
 

3 
 

- 

 1 1 1  1 ویزیت در منزل اورژانس
 

- 

 63 17 111 68 82 78 47 جمع

 

 00-19یها  قرارداد سال یها  طرف کیدرمان به تفك نهيهز سهيمقا

نوع 

 خدمات

 درصد تغییر 19سال  19سال  01سال 00سال

نسبت  هزينه

 به کل

 هزينه

نسبت  هزينه

 به کل

 هزينه

نسبت  هزينه

 به کل

 هزينه

نسبت  هزينه

 به کل

 هزينه

نسبت  هزينه

 به کل

 هزينه
 (هزار ريال)  (هزار ريال) (هزار ريال) (هزار ريال) (هزار ريال)

 1- 24 32 111221121 35 87142121 37 88541881 35 76364133 بستری

 1 46 28 17131418 26 67248111 26 61821484 27 61485122 سرپایی

 14- 16 14 47268711 16 41713851 15 35842111 15 32174721 داروخانه

 21 58 16 54217231 13 34241131 13 31365665 13 21678382 دندانپزشکی

 11- 24 6 21368128 7 17175151 6 15184226 7 14785872 آزمایشگاه

 36 111 4 14171563 3 6421143 3 7222648 3 6381541 تصویربرداری

 1 36 111 344184171 111 253821213 111 238876112 111 221668778 جمع
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 00-19در سال های  شرکت شهر سالم نیمراجع یا سهيآمار مقا

 نام خدمات

 درصد تغییر 19سال  19سال  01سال  00سال 

 (نفر)تعداد 

 درآمد

میلیون )

 (ريال

 (نفر)تعداد  

 درآمد

میلیون )

 (ريال

 (نفر)تعداد  

 درآمد

میلیون ) 

 (ريال

 (نفر)تعداد  

 درآمد

میلیون ) 

 (ريال

 درآمد تعداد 

ویزیت پزشک 

 عمومی
313138 11147 372413 15641 358263 11417 311524 27613 1 43 

ویزیت پزشک 

 متخصص
116672 11474 216341 14162 217328 26156 315528 34267 6 32 

ویزیت پزشک 

 تخصص فوق
21767 1631 21611 1731 28171 3117 31615 4224 6 32 

دندانپزشکان 

 عمومی
71517 14211 114411 21317 151217 31667 141167 56634 1 43 

دندانپزشکان 

 متخصص
34377 14553 64112 25416 71281 37361 81186 51486 12 51 

 75- 13- 731 47121 2134 54151 3151 76573 638 65631 بهداشت خانواده

 _ 11- 1 14162 1 15846 1 1 158 72663 واکسیناسیون

 17 4 7473 415211 6312 388114 4317 438252 3551 263717 تزریقات

 32 8 4451 11116 3375 17724 524 5211 1616 11157 جراحی سرپایی

 37 1 1112 21177 1458 27451 613 11717 533 16631 نوار قلب

تست ورزش 

 وهولتر
2781 728 2711 837 6426 2111 2512 1333 -61 -36 

 41 38- 5811 8251 4142 13313 3215 8234 2864 7148 اکوکاردیوگرافی

 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 هولتر

 21- 31- 111 334 128 486 1 1 1 1 نوار مغز

 28 11 1463 16111 1141 15375 627 7413 371 5581 ادیومتری

 اپتومتری
  

21712 816 31237 1411 34331 1141 14 21 

 1 14- 2421 4677 2421 72611 2658 4146 156 31315 ترک اعتیاد

 38 16 771 11735 564 1255 212 2716 116 2111 اسپیرومتری

 41 27 542 3177 386 2425 317 2576 261 2512 مشاور خانواده

 36 15 512 7147 434 6128 271 5115 115 2735 مشاور تغذیه

 6 1- 371 3144 351 4352 265 3841 184 3663 گفتار درمانی

 76 14 6158 77384 3153 67844 6552 53573 1 1 فیزیوتراپی

رادیولوژی و 

 سونوگرافی
31322 3521 56637 1724 13161 28131 137565 51121 48 81 

 12 32 18268 132111 16321 11748 15711 83715 4182 41627 آزمایشگاه

 13- 43 11478 111361 12174 71181 1716 115631 5227 73315 سایر

 41 6 211144 2122211 213516 1111451 138172 1615656 76112 1261133 جمع
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 00-19در سال های  شرکت شهر سالم  یها تیآمار فعال

 19سال 19سال 01سال 00سال فعالیت

درصد 

 تغییر

 19-19 

 6 2122211 1111451 1668867 1511631 (نفر) تعداد مراجعات به مراکز درمانی  تحت پوشش 

 41 74761 53376 21775 21215 (میلیون ریال) ارزش خدمات پاراکلینکی مراکز 

 41 224283 161131 118317 67545 (میلیون ریال) ارزش خدمات کلینکی مراکز 

 12 552 411 365 365 (نفر) تعداد بیماران خاص تحت پوشش شهرداری 

 31 47471 36514 31115 22473 (میلیون ریال) هزینه بیماران خاص تحت پوشش شهرداری 

 7 28748 26821 21186 32277 (عدد) بیماران سرپایی تعداد معرفی نامه های صادره جهت 

 4 6343 6116 6211 6418 (عدد) تعداد معرفی نامه های صادره جهت بیماران بستری 

 -13 6115 7161 6655 5111 (نفر) چکاب کارگران شرکت پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز

 63 5421 3331 2512 781 (نفر) رف قراردادچکاب کارمندان رسمی و کارکنان سازمان ها و شرکت های ط

چکاب رانندگان معرفی شده از سوی شرکت های تحت پوشش سازمان 

 (نفر) تاکسیرانی 
2311 2512 1 1 - 

ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های پیمانکاری 

 (دوره) فضای سبز 
4 4 4 2 - 

 - دوره2 دوره4 مستمر مستمر م حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با موش ارزیابی وضعیت لباس کار و لواز

ارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی کارگران شرکت های پیمانکاری 

 (دوره)خدمات شهری  
4 4 4 2 - 

 - 2 4 4 4 (دوره)نظارت بهداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه زباله ها

 - 2 4 4 4 (دوره)هداشتی بر عملیات جمع آوری مکانیزه و غیر مکانیزه رفت و روبنظارت ب

 -76 7 21 14 44 (نفر) تعداد حوادث ناشی از کار

 61 23782 14717 14641 1733 (نفر) خدمات ارائه شده توسط اورژانس 

 



 حوزه معاونت مالی و اداری 

 971                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 11در سال فعالیت های واحد آموزش و پژوهش

 نام دوره آموزشی  رديف 
تعداد 

 اگیران فر

ساعت 

 آموزشی 

تعداد نفر 

 ساعت 

 144 18 8 آموزش تعمیرات یونیت دندانپزشکی  1

 175 7 25 شرکت در همایش علمی مدیریت جهادی  2

 16 16 1 آموزش استانداردهای آزمایشگاهی استانداردهای تهران  3

 16 16 1 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین استخدامی یک نفر 4

 HsE  1 24 24گزاری دوره آشنایی با ممیزی بر 5

 1264 8 158 برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع  6

 128 8 116 ... جهت پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و CPRآموزش  7

 248 4 62 کارگاه باز آموزی دستیاران دندانپزشک 8

 168 3 56 نیوم برگزاری کارگاه بازآموزی آشنایی با مواد ضدعفونی یومو 1

 16 16 1 برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندو اثربخشی و کارایی  11

 41 2 21 برگزاری کارگاه بازآموزی دستگاه الکترو شوک  11

 32 1 32 برگزاری آموزش لوله گذاری دستگاه تنفسی  12

 8 8 1 همایش فصلی مدیران  13

 32 8 4 همایش سمینار سبک زندگی شهری  14

 16 8 2 ( برج میالد)همایش سراسرس تحول اداری در مدیریت شهری  15

 32 8 4 همایش مالیه مدیران  16

 16 8 2 همایش کشوری آزمایشگاههای همکار  17

 3175 163 414 جمع 
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 مرکز بهداشت

 گروه بهداشت و ايمنی

 .های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز  موش و کارگران شرکتارزیابی وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردی مجریان عملیات مبارزه با 

 .آوری مکانیزه و غیرمکانیزه زباله  نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات جمع

 .کنترل بهداشت و ایمنی عملیات مکانیزه و غیرمکانیزه رفت و روب

 .نی شهرداری و پیگیری اجرای مصوبات هر کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، در واحدهای سازما  تشکیل و راهبری کمیته

 .ثبت و پیگیری حوادث ناشی از کار

 19-19درصد تغییر  19سال  19سال  01سال  00سال  گرفته  های انجام  بندی نتايج فعالیت  جمع

 1 11 11 11 11 (برنامه) پذیرفته   های انجام   تعداد برنامه

 44- 5866 11533 8818 11112 (مورد) گرفته   های صورت   بازرسی

 41- 263317 446141 453718 514148 (آیتم) شده    های ارزیابی  تعداد آیتم

 54- 357 773 3851 3132 (مکاتبه)شده   های ارسال   تعداد گزارش

 گروه بهداشت محیط

 .های شهر تهران  مربوطه در پارکها و فضای سبز و ارزیابی تابلوهای   پایش سالمت آب آشامیدنی مورد استفاده در پارک

 .ها  ارزیابی ضوابط بهداشت و ایمنی ساختار عمومی و تجهیزات خدمات شهری در پارک

اکن ، عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی در ام(های شهری  آوری موقت زباله  محل جمع)های خدمات شهری   ها و فضای سبز، ایستگاه  نظارت بهداشتی بر عملیات سمپاشی پارک

 .ها و معابر شهر تهران  های بهداشتی عمومی واقع در پارک  وابسته به شهرداری تهران و سرویس

 .های طرف قرارداد شهرداری تهران  بازرسی بهداشتی و ایمنی از محل سکونت کارگران شرکت

 .های نگهداری حیوانات واقع در اماکن وابسته به شهرداری تهران  بهداشت و ایمنی محل

 19-19درصد تغییر  19سال  19سال  01سال  00سال  گرفته  های انجام  بندی نتايج فعالیت  عجم

 1 11 11 11 11 (برنامه) پذیرفته   های انجام  تعداد برنامه

مورد ) گرفته  های صورت  مجموع بازرسی

 (بازرسی
11115 1771 6351 3141 

38- 

 -44 133333 238866 213371 343137 (مورد) شده  های ارزیابی  تعداد آیتم

 -71 511 2455 2231 3823 (مورد) شده  های ارسال  تعداد گزارش

 8 2312 2214 1871 1818 (مورد) ها   برداری از آب پارک  تعداد کل نمونه

 12 26312 23411 21661 22776 (پارامتر) تعداد موارد سنجش

 گروه طب کار

کلینیک و مراکز   های تشخیص پزشکی، در واحدهای طب کار پلی  هران از طریق تشکیل شناسنامه سالمتی، انجام معاینات و آزمایشمراقبت از سالمتی کارکنان شهرداری ت

 های یافته  های الزم جهت کنترل نشانگان، عوارض و بیماری  بهداشت و درمان مناطق، تکمیل پرونده بهداشتی و پیگیری

 .های طرف قررداد شهرداری تهران  تناسب با کار محوله کارگران شرکتتشکیل پرونده بهداشتی و صدور کارت 

 19-19درصد تغییر  19سال  19سال  01سال  00سال  گرفته  های انجام  بندی نتايج فعالیت  جمع

 11 11545 11411 12113 8111 (نفر) اند  تعداد کل افراد که چکاپ شده

های پیمانکاری خدمات   کارگران شرکت

 (نفر) فضای سبز شهری و
5111 3263 7161 6115 13- 

ها و   کارمندان رسمی و کارکنان سازمان

 (نفر) های طرف قرارداد  شرکت
781 2613 3331 5421 63 

های   شده از سوی شرکت  رانندگان معرفی

 (نفر) تحت پوشش سازمان تاکسیرانی
2311 3654 1 1 _ 

 2- 5454 5561 1181 8111 (فقره) تعداد کل کارت تناسب صادرشده
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 19خالصه نتايج برنامه های نظارتی کنترلی مرکز در سال 

 عنوان برنامه ردیف
تعداد 

 دوره
 حجم عملیات

امتیاز 

کسب 

 شده

وضعیت 

 ارزشیابی

مقايسه 

با سال 

19 

1 
ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی محلهای اسکان 

 کارگری
 1 متوسط 65 محل در هر دوره 121ارزیابی  2

2 
برنامه بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب 

 (مکانیزه)
 -3 متوسط 73 مورد ارزیابی اکیپ 125 2

3 
غیر )برنامه بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب 

 (مکانیزه
 -3 متوسط 72 نفر کارگر 2131ارزیابی  2

4 
ات جمع آوری و انتقال برنامه بهداشت و ایمنی عملی

 (مکانیزه)زباله 
 -3 متوسط 72 مورد ارزیابی اکیپ724 2

5 
برنامه بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال 

 (غیر مکانیزه)زباله 
 -1 متوسط 61 مورد ارزیابی اکیپ 147 2

6 
وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت  برنامه بهداشت

 (خدمات شهری)فردی 
 -3 متوسط 72 نفر کارگر 5221ارزیابی  2

7 
برنامه بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت 

 (فضای سبز)فردی 
 -1 خوب 76 نفر کارگر4716ارزیابی   2

8 
نترل ضوابط بهداشت و ایمنی ایستگاههای ک

 خدمات شهری

 1 متوسط 75 ایستگاه در هر دوره 11ارزیابی  2

1 
برنامه ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی ساختار 

 عمومی و تجهیزات خدمات شهری پارکها

 1- متوسط 85 پارک در هر دوره482ارزیابی  2

11 
برنامه نظارت بهداشتی بر سرویس های بهداشتی 

 پارکها و معابر

 1 متوسط 84 مورد سرویس در هر دوره 538ارزیابی  2

 2+ نامناسب 72 پارک در هر دوره 747ارزیابی  2 برنامه ارزیابی تابلوهای آب پارکها 11

12 
ارزیابی روشنایی و ایمنی پارکها و فضای سبز  برنامه

 (در شب)شهر تهران 
 - نامناسب 74 پارک در هر دوره115ارزیابی  1

13 
برنامه ارزیابی ضوابط بهداشتی وایمنی محل 

 نگهداری حیوانات در پارکها
 1 متوسط 81 محل نگهداری حیوانات 4بازرسی از   1

14 
برنامه تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت 

 کار
 (جلسه 3به طور متوسط هر ماه  )جلسه  37تشکیل  مستمر

 (نفر کارگر 1661به تعداد )جلسه  48تشکیل  مستمر برنامه آموزش بهداشت 15

 مورد حادثه7تعداد   مستمر برنامه ثبت وپیگیری حوادث ناشی از کار 16

17 
شکیل شناسنامه سالمتی وتکمیل پرونده برنامه ت

 بهداشتی
 نفر 11112انجام چکاپ تعداد   مستمر

 مورد نمونه برداری2312حدود   4 برنامه پایش سالمت آب 18

11 
برنامه نظارت بهداشتی بر عرضه مواد خوراکی 

 وآشامیدنی درواحدهای سازمانی شهرداری تهران
 مورد نمونه برداری 11تعداد  1
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 ن سرمايه گذاری و مشارکت های مردمیسازما
 

 

 19اهم فعالیت های سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی در سال 
 گانه شهر تهران 22پروژه مشارکتی در حال اجرا در سطح مناطق  61، نظارت و راهبری  -

 مدیریت و پیگیری پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب -

 ر و یک شهرمدیریت و پیگیری پروژه هزا -

 برج میالد 2مدیریت و پیگیری پروژه فاز  -

 مدیریت و پیگیری پروژه تفرجگاهی مسیل کن -

 مدیریت و پیگیری پروژه بلیت الکترونیک -

 (ع)مدیریت، نظارت و پیگیری پروژه تملک بزرگراه امام علی  -

 

 17الی  05های  قرارداد های مشارکتی منعقد شده در سال

 19-17ل سا 05-01سال  عملكرد

 54 37 تعداد قراردادهای مشارکتی

 1251 1247 (میلیارد تومان)ارزش قراردادهای مشارکتی

 

 19قرارداد های مشارکتی منعقد شده در سال 

 منطقه نوع کاربری نام پروژه رديف
 ارزش قرارداد زيربنا

 (میلیاردریال) (مترمربع)

 1851 167111 16 پارکینگ -تجاری بافکار شمالی 1

 6416 511681 16 پارکینگ -تجاری بافکار جنوبی 2

 815 48124 22 اداری -تجاری مجتمع تجاری اداری المپیک 3

 467 35285 18 اداری -تجاری مجتمع تجاری اداری  مدائن 4

 821 42111 اراضی عباس آباد پارکینگ -تجاری پارکینگ طبقاتی نوروز 5

 1166 41151 15 پارکینگ -تجاری ساختمانیمجتمع نمایشگاهی و عرضه سنگ های  6

 451 27111 4 رفاهی –تجاری پارک آبی سرپوشیده 7

 356 33611 18 پارکینگ -تجاری پارکینگ طبقاتی قائم 8

 357 14711 6 فرهنگی -تجاری مجتمع فرهنگی، تجاری زند 1

 2118 161461 22 اداری -تجاری مجتمع تجاری اداری ساحل 11

 21 831 1 ورزشی-تفریحی زشی پادمجموعه ور 11

 22821 4474231 18 تفریحی –تجاری مسیل کن 12

 411 31436 13 تجاری –مسکونی  مجتمع تجاری مسکونی دارابی و ساالری 13

 767 11247 21 تجاری –مسکونی  مجتمع تجاری مسکونی خلیج فارس 14
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 01-19ای کاربری در سال ه تفكیک به مشارکتی های پروژه عملیات حجم

 نوع کاربری سال
 سهم از کل مساحت زيربنا

 )درصد( )متر مربع (

 81سال 

 41 47687 پارکینگ

 11 12371 مسکونی

 18 21118 تجاری

 14 16145 اداری

 6 6725 فرهنگی و ورزشی

 11 11884 سایر

 111 114118 جمع

 11سال 

 33 882671 پارکینگ

 1 13558 مسکونی

 32 847468 تجاری

 6 163853 اداری

 15 413118 فرهنگی و ورزشی

 13 335711 سایر

 111 2646438 جمع

 11سال 

 15 844261 پارکینگ

 1 41514 مسکونی

 23 1313812 تجاری

 13 744141 اداری

 21 1222735 فرهنگی و ورزشی

 28 1612111 سایر

 111 5777361 جمع

 81-11درصد تغییر 

 21- 1751 پارکینگ

 11- 11 مسکونی

 78 4116 تجاری

 57- 121 اداری

 151 5814 فرهنگی و ورزشی

 31 2726 سایر

 1 2213 جمع

 11-11درصد تغییر 

 55- 4- پارکینگ

 1 265 مسکونی

 28- 55 تجاری

 117 354 اداری

 41 213 فرهنگی و ورزشی

 115 377 سایر

 1 118 جمع
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 وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطقاداره كل برنامه ريزی 

 

 

 91-17 یعملكرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال ها

 درصد تغيير 17سال  19سال  91سال  نوع عملكرد

 - 201 - (تعداد) بررسي پروژه 
 

 - - 77500755 - (هزار ريال) بررسي پروژه 

 33- 8 21 22 (تعداد) بودجه جاري پيشنهادي 

 113 10000000 5283000 103007000 (هزار ريال) بودجه جاري پيشنهادي 

 10- 8 20 22 (تعداد) بودجه جاري مصوب 

 38 8725000 5283000 - (هزار ريال) بودجه جاري مصوب 

 31 10 11 20 (تعداد) بودجه عمراني مصوب 

 210 2777000000 510725000 122800000 (هزار ريال) بودجه عمراني مصوب 

 (تعداد)تعداد قرار داد مشاوران 
 

20 27 70 

 5- 10008558 32157120 05777555 (هزار ريال) تعداد قرار داد مشاوران 

 0 1 1 1 (تعداد) تنظيم و ارسال تفاهم نامه 

 85- 27 201 20 (تعداد) تنظيم و ارسال موافقت نامه 

 - - 200 70 (فتدرصد پيشر) تنظيم و ارسال موافقت نامه 

 - - 07 225 (تعداد) ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه 

 - – 78 70 (درصد پيشرفت) ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه 

 - - 77750077 275075801 (هزار ريال) ثبت قرارداد در سامانه کنترل پروژه 

 10 (درصد پيشرفت) جمع مبلغ کل قراردادها 
 

- - 

 00- 10008558 182558728 - (هزار ريال)کل قراردادها  جمع مبلغ

 122 18 0 7 (تعداد) دريافت پيشنهاد بودجه از ادارات کل حوزه 

 51 2003500000 537700000 100000000 (هزار ريال) دريافت پيشنهاد بودجه از ادارات کل حوزه 

 - - - 278852588 (هزار ريال) صورت وضعيت مالي دريافتي از مشاور طرح 

 - - - 71 (تعداد) صورت وضعيت مالي تاييد شده توسط دستگاه نظارت 

 - – – 71 (تعداد) صورت وضعيت مالي دريافتي از مشاور طرح 

 - - - 37 (درصد پيشرفت) صورت وضعيت مالي دريافتي از مشاور طرح 
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 17مشاور در سال  نيعملكرد امور مهندس
 17سال  نوع عملكرد 17سال  نوع عملكرد

 12 تعداد نامه هاي آزاد سازي حسن انجام کار 35 تعداد موافقتنامه هاي تخصيص نقدينگي

 27 تعداد جلسات کميته هاي ارزيابي برگزار شده 2770777517 مبلغ موافقتنامه هاي تخصيص نقدينگي

 17 تعداد جلسات کميته کارشناسي 20 تعداد جلسات جهت هماهنگي با مشاور منتخب

 8 اد شرح خدمات ارسالي جهت تدفيقتعد
تعداد شرکت در جلسات تعيين تکليف طرحهاي 

 موضعي با حضور مناطق مرتبط
7 

 53 تعداد د رزومه هاي دريافتي و ارسالي
تعداد ارزيابي هاي فني بررسي مستندات ارسالي از 

 سوي مهندسين مشاور
10 

 12 تعداد رزومه هاي اضافه شده به بانک اطالعاتي
د بررسي و ارزيابي فني صورت گرفته شرح تعدا

 خدمات
20 

 5 تعداد  قراردادهاي ارسالي جهت انعقاد به کارگزار
تعداد جلسات برگزار شده در خصوص تدوين برنامه 

 هاي فرادست معاونت شهرسازي و معماري
51 

 23 تعداد قرار دادهاي ابالغ شده  به دستگاه نظارت
ي مرتبط با تعداد گزارشات بررسي شده موضوع

 فعاليت معاونت شهرسازي و معماري
70 

 53 تعداد نامه هاي تمديد زمان ارسالي به کارگزار
تعداد پروژه هاي پيشنهادي بررسي شده سامانه بر 

 اساس اسناد فرادست
 -

 75 تعداد  جلسات کميته تخصصي شبکه معابر تهران 22 تعداد نامه ها ي متمم ريالي ارسالي به کارگزار

 300 اد جلسات کميته فنيتعد
تعداد بررسي هاي موضوعي نظارت بر تحقق برنامه 

 هاي مصوب
27 

 77 (درصد)کارنامه مطالعاتي جلد اول  50 گزارشات دريافت شده از مشاورين

 38 (درصد)کارنامه مطالعاتي جلد دوم  237 تعداد صورت جلسه تنظيم شده کميته راهبري

 30 تعداد نامه هاي خاتمه قرارداد 05 رگزارتعداد نامه هاي پرداختي به کا

 

 91-17در سال های واحد آمار و اطالعات  -فناوری عملكرد معاونت 

 17سال  19سال  91سال نوع عملكرد

جمع آوري، جمع بندي، ويرايش و تهيه گزارش عملکرد ساليانه معاونت شهرسازي و معماري در 

 (نفرساعت) بازه هاي زماني مختلف
250 250 250 

 80 80 80 (نفرساعت)معاونت شهرسازي و معماري   آمارنامهجمع آوري، جمع بندي، ويرايش و تهيه 

 2100- -  (نفرساعت)گانه شهرداري تهران 11ابالغ مصوبات جلسات نظارت و حمايت ستادي از مناطق 

 210- -  (نفرساعت)ابالغ مصوبات جلسات شوراي معاونين 

 188- -  (نفرساعت)رسازي و معماري مصوبات جلسه کميسيون شه
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 17واحد آموزش در سال  -عملكرد معاونت فناوری 
 17سال  نوع عملكرد 17سال  نوع عملكرد

 التياداره کل تشک يابالغ ميطبق تقو يآموزش يدوره ها يبرگزار

-ومناطق يو معمار يوآموزش جهت پرسنل معاونت شهرساز

 حراست-کيدفاتر خدمات الکترون- ينواح

170 

پرسنل معاونت  هيکل يشناسنامه آموزش هيه

و    ACCESSدر قالب فرمت  يو معمار يشهرساز

EXCEL  به  يدر امور دسترس ليجهت تسه

 رانياطالعات فراگ

7100 

اداره کل  يابالغ ميمازاد بر تقو يآموزش يدوره ها يبرگزار

 و آموزش التيتشک
218 

ذ جهت اخ التيبه اداره کل تشک يمراجعه هفتگ

 يعقد قرارداد با شرکتها-دوره  انيپا يها نامهيگواه

 پرسنل يامور جار يريگيپ-تابعه
05 

 IT 270 يآموزش يدوره ها يرگزارب
 - يتفلن يريگيپ -مکاتبات  - يآموزش ياطالع رسان

 (نفر ساعت)تابلو اعالنات
250 

از اداره کل  يابالغ يشهايهما يجهت برگزار يو همکار يهماهنگ

 آموزش و التيتشک
201 

پرسنل معاونت  هيکل يشناسنامه آموزش هيه

و    ACCESSدر قالب فرمت  يو معمار يشهرساز

EXCEL  به  يدر امور دسترس ليجهت تسه

 رانياطالعات فراگ

7100 

 

 02در سال فن آوری اطالعات واحد  -عملكرد معاونت فناوری
 17سال  نوع عملكرد 17سال  نوع عملكرد

نفر )سرويسهاي تحت شبکه کامپيوتري پشتيباني و کنترل 

 (ساعت
 2075 (تعداد ارجاعات )ها serverراهبري  7180

 3505 (نفر ساعت )پشتيباني و کنترل سرويس هاي سخت افزاري
 راهبري و پشتيباني اتوماسيون اداري

 (تعداد ارجاعات )
25805 

 155100 (نفر ساعت)پشتيباني و کنترل سرويس هاي نرم افزاري
تعداد  )کال کاربران مهندسين ناظررفع اش

 (ارجاعات
1355 

 718 (نفر ساعت)ها serverراهبري 
پشتيباني و کنترل سرويسهاي تحت شبکه 

 (تعداد ارجاعات )کامپيوتري
27870 

 1355 (نفر ساعت)راهبري و پشتيباني اتوماسيون اداري
 )پشتيباني و کنترل سرويس هاي سخت افزاري

 (تعداد ارجاعات
0170 

رجاع مشکالت پيگيري از سازمان فناوري اطالعات و ا

 (نفر ساعت)ارتباطات
1355 

 پشتيباني و کنترل سرويس هاي نرم افزاري

 (تعداد ارجاعات )
20750 

 157 (نفرساعت)راهبري و پشتيباني سيستم تردد 2787 (نفر ساعت)رفع اشکال کاربران مهندسين ناظر

ي اطالعات و ارجاع مشکالت پيگيري از سازمان فناور

 (تعداد ارجاعات )ارتباطات 
 501 (نفرساعت)راهبري و پشتيباني پرتال 7117

 

 91-17واحد ارزيابي عملكرد در سالهای  -عملكرد معاونت فناوری

 17سال  19سال  91سال نوع عملكرد

 310 - 100 (نفرساعت) گانه 11ارزيابي عملکرد دوره اي  معاونت شهرسازي و معماري مناطق 

 350 107 750 (نفرساعت) رائه ساير گزارشات مورد نياز مديريت ارشد ا

 بررسي، تغيير و اصالح شاخصهاي ارزيابي عملکرد با توجه به ماموريت ها و وظايف جديد ابالغي

 (نفرساعت)
 - -250 

 770- -  (نفرساعت) بررسي اسناد و مدارك پروژه ها و قراردادهاي معاونت شهرسازي و معماري

 310- -  (نفرساعت) وز رساني و تدقيق اطالعات سامانه مديريت و کنترل پروژه شهرداري تهرانبر
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 اداره كل معماری و ساختمان

 

 17در سال معاونت ساختمان  یها تيخالصه فعال
 17سال  عنوان 17سال  عنوان

 2557 تسويه حساب برگ مهندسان حقيقي 188 (عدد) آراي صادره از شوراي انتظامي 

 2200 تسويه حساب برگ مهندسان حقوقي 013 تشکيل پرونده مهندسان حقيقي

 70 تعداد صدور برگ شهرسازي 7 تشکيل پرونده مهندسان حقوقي

 17 (اتمام عمليات ساختماني ) تعداد صدور برگ  013 اصالح پرونده مهندسان حقيقي

  201 اصالح پرونده مهندسان حقوقي
 

 17در سال  و ساختمان معماریبخش ا در ه تيخالصه فعال
 تعداد نفرات تعداد مكاتبه تعداد جلسه عنوان

 - 215 78 (مسابقات، نشست ها وکالسهاي آموزشي) فعاليت هاي  آموزشي 

 20 -27 107 73 طراحي جداره هاي شهري

 5 -20 18 5 نور پردازي اماکن مذهبي و ساختمان هاي شهرداري

 27 -10 07 17 (با تاکيد بر معماري اسالمي و ايراني ) براي بناهاي با اهميت شهري تدوين سند راهبردي طراحي نما 

مطالعات و طراحي الگو براي ساختمان هاي جديد االحداث نواحي شهرداري و سراي محالت مناطق مختلف شهر 

 تهران
7 25 7 

 10 210 70 کميته تخصصي  ارتقا کيفي سيما و نماي شهر تهران

 5 27 20 ندهي و بررسي طرح مساجدکارگروه ساما

 20 2273 537 (معماري و ساختمان) نظارت دوره اي مناطق 

 20 305 700 (معماري و ساختمان ) نظارت هاي موردي 

 27 15 27 ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولين جسمي ، حرکتي و حسي

 پرونده 25 285 53 (... مساجد، بناهاي شاخص و) پرونده هاي بررسي شده معماري

 20 2700 800 ... (تخلفات و )پرونده هاي بررسي شده ساختمان

دکلها آنتن هاي مخابراتي ، ميادين، سينما ها ، مناطق پايلوت، آتش نشاني ، ) کميسيون هاي موردي 

 ...(شرکت هاي خدمات آزمايشگاهي ، طراحي شهري و 
275 505 - 

 2 17 5 ام پيشنهاداتبررسي پيشنهادات ارسال شده از نظ

 5 12 17 ...(حصار کارگاهي ، پوشش موقت ، اشغال معابر و ) بخشنامه ها 

 7 -10 200 51 (گودبرداري و نما) لوايح بررسي شده 

 2 22 - 2888و 235پرونده هاي موردي 

 پرونده 2270 - - شوراي امن

 پرونده هاي تشکيل شده در  امور مهندسان ناظر تشکيل
  

50 

 عداد مهندسان برائت شدهت
  

831 

 تعداد مهندسان برائت شده با اخذ تعهد
  

37 

 (ارسال به شوراي انتظامي) تعداد مهندسان تعليق شده 
  

125 

 مکاتبات صادره به  سازمان نظام مهندسي
 

5731 
 

 مکاتبات صادره به  اداره کل راه و شهرسازي استان تهران
 

237 
 

 گانه شهر تهران 11 مکاتبات صادره به مناطق
 

8731 
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 اداره كل شهرسازی و طرح های شهری
 

 جلسات برگزار شده درخصوص اليحه و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در كميسيون ها و  صحن اصلي شورای اسالمي شهر

 موضوع سال

 گيری سازی و تصميم جلسات برگزار شده در مراجع تصميم

نفر 
- 

ت
ساع

 

 اسالمي شهر تهرانشوراي  شهرداري تهران

ت
ل تعداد جلسا

جمع ک
 

ي
ت کارشناس

جلسا
 

ق 
مناط

11
گانه

 

ي و 
ت شهرساز

حوزه معاون

ي
معمار

 

ي و 
کميسيون شهرساز

ي
معمار

 

جمع
 

کميسيون توسعه و عمران 

ي شهر
شورا

 

کميسيون برنامه و بودجه 

ي شهر
شورا

 

ي شهر
ي شورا

ن علن
صح

 

جمع
 

00 

ضوابط و مقررات 

 طرح تفصيلي
207 55 

کارگاه ) 3

 (روزه يک
1 257 3 10 27 38 121 3520 

و  يموضع يطرح ها

 يموضوع
782 152 737 7 2100 5  7 22 2302 25023 

02 
و  يموضع يطرح ها

 يموضوع
101 75 170 5 507 7  7 20 527 5081 

 

 17-19در سال های  طرح های موضعي و موضوعي

 سال

تعداد كل طرح های 

موضعي و موضوعي در 

 دستوركار

تعداد كل طرح های 

موضعي و موضوعي 

 مصوب

تعداد طرح های 

موضعي با پيشرفت 

 %19فيزيكي بيش از 

تعداد طرح های 

موضعي با پيشرفت 

 فيزيكي 

 %19تا % 09بين 

تعداد طرح های 

موضعي با پيشرفت 

 %09فيزيكي كمتر از 

 3 5 17 1 35 19سال 

 31 17سال 
 

10 3 0 

 200- 70- 25 200- 22- درصد تغيير

 

 17طرح های سال 

 توسعه و بهسازی بزرگراه شهيد صياد شيرازی - طراحي شهری اراضي سيمين قلعه -

 طراحي شهري محور شهيد مدني - ساماندهي بافت فرسوده محله چيذر -

 طرح ساماندهي بافت با ارزش نارمک - طرح پياده راه سازي محور ستارخان ما بين فلکه دوم صادقيه و محدوده بازارخسرو -

 0ساماندهي و پااليش صنعتي واقع در منطقه  - احي شهري بلوار ميردامادطر -

 طرح ساماندهي و نوسازي حريم بزرگراه يادگار امام - (غياثوند، شهرزاد، زرگنده و نيل) 3هاي منطقه احياي مسيل -

 طرح موضعي گذر پشت نواب - طراحي شهري محور بني هاشم تهران -

 ساماندهي خيابان قزوين - ميهبرنامه ريزي و طراحي پهنه صنعتي حکي -

 ساماندهي بازار آهن - طراحي شهري خيابان امام خميني -

 طرح مجموعه پرديس خودرو و پايانه ها - طرح امکان سنجي ترافيکي و طراحي شهري خيابان کرمان -

 20ايجاد و توسعه سايت صنعتي، کارگاهي در اراضي جنوب غرب منطقه  - بازسازي و بهسازي گورستان ارامنه -

 نمايشگاهي حوزه جنوب تهران –احداث مجموعه فرهنگي  - راحي شهري محور بيست متري افسريهط -

 طرح توسعه اراضي بالفصل بوستان واليت - طراحي شهري محور صابونيان -

 10بهسازي و نوسازي ناحيه صنعتي شمال منطقه  - ساماندهي بازار کيف و کفش امين الملک -

 طرح راهبردي احياء و بهسازي محدوده تاريخي چشمه علي - زي آبادمدائن محله نا-طراحي شهري محور پارس -

 طرح تفصيلي ويژه باغات روستاي کن -
 تجاري و اداري تهرانسر –مرکز خدماتي  -

 ساماندهي محالت مسکوني وردآورد -
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 02 تعداد طرح های موضعي در طرح تفصيلي شهر تهران به تفكيک وسعت و منطقه در سال
منطقه

ح 
نام طر

 

زير منط
ی

قه ا
 

ی
حوزه ا

 

ی
شهر

ی  و فرا
شهر

 

ت
ساح

م
 

ت 
شرف

صد پي
در

19
 

ت 
شرف

صد پي
در

17
 

صد تغيير
در

 

2 
 17 80 77 27  *  طراحي شهري اراضي سيمين قلعه

 1 73 72 203   * ساماندهي بافت فرسوده محله چيذر

1 
 20 07 87 11  *  طرح پياده راه سازي محور ستارخان ما بين فلکه دوم صادقيه ومحدوده بازار خسرو

 20 200 00 1.5   * طرح موضعي بلوار درختي

3 
 0 80 80 71  *  طراحي شهري بلوار ميرداماد

 0 200 200 250  *  (غياثوند،شهرزاد،زرگنده ونيل)3احياي مسيل هاي منطقه 

7 

 0 08 80 15   * طراحي شهري محور بني هاشم تهران

 0 00 00 50   * برنامه ريزي  وطراحي پهنه صنعتي حکيميه

 5 200 83 37  *  توسعه وبهسازي بزرگراه شهيد صياد شيرازي

7 
 20 07 87 288   * طرح تفصيلي ويژه باغات  روستاي کن

 0 00 00 33   * طرح موضعي شهر زيبا

 20 07 87 52.3    طراحي شهري محور شهيد مدني وميدان امام حسين 5

 5 00 87 70   * مکطرح ساماندهي بافت با ارزش نار 5

 25 50 53 280  *  0ساماندهي وپااليش صنعتي واقع در منطقه  8

0 

 10 50 70 270 *   طرح ساماندهي  ونوسازي حريم بزرگراه يادگار امام

 7 00 85 30   * طرح موضعي گذر پشت نواب

 01 07 57 38  *  (20،25مناطق )ساماندهي خيابان قزوين 

20 
 7 200 07 51  *  بان امام خمينيطراحي شهري خيا

 10 00 50 38  *  (22منطقه (ساماندهي خيابان قزوين

22 

 73 81 10 28.5   * طرح امکان سنجي ترافيکي وطراحي شهري خيابان کرمان

 2 08 05 27 *   باز سازي وبهسازي گورستان ارامنه

 21 55 77 15   * طراحي شهري محور بيست متري افسريه

21 
 0 87 87 27   * راحي شهري محور صابونيانط

 23 200 85 31   * مدائن محله نازي آباد -طراحي شهري محور پارس

23 
 25 200 83 17.0  *  ساماندهي بازار کيف وکفش امين الملک

  00 57 38  *  (20،25مناطق )ساماندهي خيابان قزوين

27 
 10 00 50 88 *   ساماندهي بازار آهن

 0 80 80 210 *   جموعه پرديس خودرو وپايانه هاطرح م

27 

 0 55 55 85  *  20ايجاد وتوسعه سايت صنعتي،کارگاهي در اراضي جنوب غرب منطقه 

 20 07 87 57 *   نمايشگاهي حوزه جنوب تهران –احداث مجموعه فرهنگي 

    300 *   طرح توسعه اراضي بالفصل بوستان واليت

 78 200 71 200  *  10ناحيه صنعتي شمال منطقه  بهسازي ونوسازي 25

25 
 0 00 82 30   * تجاري واداري تهران سر-مرکز خدماتي

 7 07 02 335   * ساماندهي محالت مسکوني وردآورد
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 17در سال  استعالمات انجام شده از اداره كل شهرسازی و طرح های شهری

منطقه
 

تعداد پرونده ها
 

ی
تغيير كاربر

 

ش ت
افزاي

راكم
 

گذر
ک 

تفكي
 

مترو
 

ی
ن پهنه بند

تعيي
 

ت
جايگاه سوخ

 

حريم
 

ي و 
ضع

ی مو
ح ها

طر

ي
ضوع

مو
ی 

ت دوره ا
نظار

 

ساير
 

ج
ع

م
 

2 75 20 7 7 1 0 22 0 0 2 5 8 07 

1 235 35 3 28 7 0 28 0 2 5 7 35 153 

3 231 80 5 17 3 7 7 0 0 2 2 5 157 

7 788 302 21 22 0 0 252 2 8 7 1 23 2202 

7 87 32 3 5 2 0 35 1 0 0 3 1 250 

5 33 5 2 7 0 0 7 0 0 3 22 3 55 

5 785 775 0 0 0 0 207 0 0 0 3 21 2251 

8 327 205 0 27 0 0 87 7 0 1 1 0 518 

0 75 20 7 11 0 0 3 0 0 0 7 3 01 

20 27 0 0 7 0 0 0 0 0 5 3 2 30 

22 70 10 0 8 1 0 7 0 0 1 7 8 08 

21 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 27 

23 175 77 0 21 2 0 255 7 0 3 3 21 727 

27 50 7 0 22 0 0 70 0 0 0 2 3 238 

27 03 25 0 7 2 0 77 2 3 0 3 5 283 

25 320 285 0 8 0 
 

222 3 0 0 1 0 512 

25 57 3 0 5 0 2 78 1 0 0 3 3 231 

28 251 77 0 8 1 0 200 0 0 0 3 2 372 

20 55 35 0 1 2 0 32 3 2 0 7 0 275 

10 77 3 0 3 0 0 30 1 5 1 5 3 220 

12 77 21 0 5 1 0 0 2 5 7 2 28 227 

11 15 8 0 7 0 2 0 0 0 2 7 8 77 

 5777 278 58 77 17 17 2032 8 20 288 33 2528 3128 جمع
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 17در سال  كميته شبكه معابراقدامات 
منطقه

ح شده 
مطر

 

ستانه 
در آ

الغ
اب

 

الغ شده
اب

 

ی 
اعمال شده بر رو

شه
نق

ه 
ي

صيل
ح تف

ی طر
ا

 

ح مجدد
طر

ک 
ص مدار

نق
 

ت 
صور

ی كه به 
موارد

ح 
ی طر

شه ها
ت نق

شي

ي 
ي مورد بازبين

صيل
تف

ت
قرار گرف

 

2 10 0 22 5 - -  

1 280 10 278 50 27 5  

3 177 55 232 30 25 32  

7 377 08 255 37 20 75  

7 155 228 271 22 20 5  

5 77 33 - - - 21  

5 85 20 55 - - -  

8 278 25 211 75 8 21  

0 55 5 75 77 20 7  

20 255 77 00 50 27 8  

22 251 17 223 57 - 37  

21 53 22 50 - - 1  

 شيت نقشه ابالغ گرديد 2 3 - - 77 5 57 23

 (منطقه شناسنامه تحويل نداده است) 73 - - 2 - 77 27

27 25 - 25 - - - 
مورد  به صورت  شيت نقشه ها   17

 .غ گرديدبررسي و ابال

25 02 8 70 30 - 31  

25 5 - 2 - - - 
مورد  به صورت  شيت نقشه ها  بررسي 22

 .و ابالغ گرديد

28 - - - - - - 
مورد  به صورت  شيت نقشه ها  بررسي 27

 .و ابالغ گرديد

 .مورد شيت نقشه اصالح گرديد 3 - - - - 21 21 20

10 10 - 27 1 - 7  

12 15 27 8 5 - 3 
ه صورت شيت نقشه بررسي وا مورد ب 1

 .بالغ گرديد

 .تمام موارد به صورت بزرگراهي مي باشند - - - 2 - 2 11

 مورد شيت نقشه 52 170 83 755 2181 708 1211 جمع
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 17در سال  GISاقدامات گروه 

 رديف عنوان تعداد

 2 (جلسه)شرکت در جلسات کميته فني 11

 1 (جلسه) (در محل  معاونت  و وزارت راه و شهرسازي)محدوده هاي تثبيت شدهبرگزاري جلسات در ارتباط با نقشه  11

 3 (مورد)ارسال مصوبات کميسيون ماده پنج جهت انعکاس بر روي نقشه هاي طرح تفصيلي جديد به مشاور طرح تفصيلي 57

 7 (مورد)(و پاسخ به مناطق مکاتبه با مشاور طرح تفصيلي)مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصيلي 100

 7 (مورد)اليه اطالعاتي 25گانه شهر تهران در 11به تفکيک مناطق  Shpتهيه نقشه هاي طرح تفصيلي جديد با فرمت  11

 5 (جلسه)شرکت در جلسات کميته حرائم 8

 5 (جلسه)شرکت در جلسات حريم رود بسترها 3

 8 صصي شبکه معابر شهر تهرانتهيه و تنظيم فرمت مربوط به نقشه هاي کميته تخ 

100 
جهت انعکاس بر روي نقشه هاي طرح ( Shpبا فرمت )تهيه اليه هاي معابر و پوسته تصويب شده در کميته تخصصي شبکه معابر 

 (مورد)تفصيلي جديد
0 

 20 (مورد)تنظيم نقشه هاي موردي معابر جهت طرح مسئله در کميته تخصصي شبکه معابر 27

20 

و گزارش گردش کار با معاون محترم شهرسازي و معماري در خصوص چگونگي  7.م.هندسان مشاور، دبيرخانه كمکاتبه با م

انعکاس مصوبات کميسيون ماده پنج، صورتجلسات کارگروه تطبيق و ديگر مصوبات قانوني بر روي نقشه هاي طرح تفصيلي جديد 

 (مورد)(تبطهمچنين برگزاري جلسات مر)و ايجاد و ويژگي هاي اليه جديد 

22 

20 
مکاتبه و برگزاري جلسه با مهندسان مشاور طرح تفصيلي در خصوص چگونگي انعکاس معابر تصويب شده درکميته تخصصي 

 (مورد)شبکه معابر و ايجاد  فيلدهاي جديد در اليه شبکه معابر
21 

 23 ديدبررسي و نظارت بر حسن اجراي اعمال اليه مصوبات بر روي نقشه هاي طرح تفصيلي ج 

7 
مکاتبات با مشاور طرح تفصيلي جديد در خصوص اعمال  اصالحات بر روي نقشه هاي طرح تفصيلي حسب دستور معاون محترم 

 (مورد)شهرسازي و معماري
27 

 27 (مورد)بازبيني انعکاس اصالحات صورت گرفته بر روي نقشه هاي طرح تفصيلي جديد متضمن دستور معاون محترم 55

10 
رسال گزارش درخصوص شهرك هاي منفصل و استعالم از معاون محترم شهرسازي و معماري و متعاقباً مکاتبات مرتبط با تهيه و ا

 (مورد)نهادهاي مسئول در خصوص تهيه نقشه و طرح محدوده مورد نظر
25 

20 
عاون محترم شهرسازي و تهيه و ارسال گزارش درخصوص موارد درخواستي از سوي اداره کل مسکن و شهرسازي و استعالم از م

 (مورد)معماري و متعاقباً مکاتبات مرتبط با نهادهاي مسئول
25 

 28 (مورد)مکاتبه با وزارت راه و شهرسازي در خصوص نقشه هاي طرح تفصيلي جديد 7

 20 (مورد)مکاتبه هاي موردي در خصوص استعالم از طرح تفصيلي جديد با ارگان هاي مختلف 70

 10 (مورد)اطالعات و نقشه هاي موردي به موسسات مختلفتهيه و ارسال  200

 12 (منطقه)تهيه جداول اطالعات هر منطقه در خصوص نظارت دوره اي 11

 11 (جلسه)تهيه گزارش در خصوص بندهاي مرتبط در جلسه کميته راهبري طرح تفصيلي 7

 13 (مورد)ه معاونتپاسخگويي به استعالمات موردي از جمله تهيه نقشه جهت همکاران حوز 200
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 17در سال  اقدامات گروه طرح های اجرايي

 عنوان رديف

 تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع هاي سطح شهر 2

 :انجام خدمات مديريت طرح هاي اجرايي توسط عامل چهارم از طريق 1

 تهران نظارت و کنترل بر تهيه طرح هاي اجرايي گذرها و تقاطع هاي شهر 3

 رقومي سازي طرح هاي اجرايي 7

 يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي 7

 بازبيني طرح هاي اجرايي گذرها و تقاطع هاي نقشه هاي طرح تفصيلي 5

 متر نقشه هاي طرح تفصيلي 5ساماندهي شبکه معابر زير  5

 تهيه طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ها 8

0 

ات و سازمان مشاور فني و مهندسي و سازمان حمل و نقل و ترافيک درخصوص تهيه طرح هاي اجرايي و همکاري با سازمان فناوري اطالع

همچنين هماهنگي با ساير نهادهاي متولي و دبيرخانه کميسيون ماده پنج درخصوص تهيه و انعکاس طرح هاي اجرايي بر روي نقشه هاي طرح 

 تفصيلي مالك عمل

 قشه ها و اسناد در آتليه فني شهرسازيجمع آوري و نگهداري مدارك، ن 20

 تهيه و چاپ نقشه هاي طرح اجرايي جهت ارسال و ابالغ به مناطق 22

 (نقشه برداري و پوسته گذاري) تهيه  دستورالعمل جديد تهيه طرح هاي اجرايي 21

 ابالغ کليه مصوبات مربوط به کميسيون رسيدگي به طرح ها 23

 هاي اجرايي تقاطع هاي شبکه معابر طرح تفصيلي جديد، مطابق با اليحه طرح تفصيلي يکپارچه برنامه ريزي جهت تهيه طرح 27

 پيگيري و همکاري با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات درخصوص طراحي و پياده سازي سامانه طرح هاي اجرايي 27

 معابربرنامه ريزي جهت امور قابل واگذاري به مناطق مرتبط طرح هاي اجرايي  25

 بازنگري طرح هاي اجرايي مورد نياز مناطق 25

 گانه سطح شهر تهران11تهيه طرح هاي اجرايي گذرها و معابر و تقاطع هاي مناطق  28

 تشکيل جلسات کميسيون رسيدگي به طرح ها به صورت هفتگي 20

 بازديد از گذرها و پالکهاي ثبتي موردي و تهيه گزارشات کارشناسي 10

 کنترل طرح هاي اجرايي بزرگراهي تهيه و 12

 پاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح هاي اجرايي و پالك هاي ثبتي 11

 ارجاع طرح ها به کميسيون ماده پنج و اخذ مصوبات الزم از کميسيون مذکور 13
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 17فعاليت ها ی انجام شده در زمينه طرح های اجرايي در سال 

 عنوان رديف

 .ساعت بوده است  3برگزار شده و مدت زمان هر جلسه  02سيون رسيدگي به طرحها در سال جلسه کمي 25تعداد   الف

 ساعت 2100بازديد موردي پرونده ها و به مدت زمان  300تعداد  ب

 .طرح تصويب و ابالغ شده که به شرح ذيل مي باشد  27طرح اجرايي بررسي شده که از اين تعداد  70تعداد   ج

 از جنوب مالک اشتر تا جنوب هالل احمر( ره ) دگار امام طرح بزرگراه  يا 2

 متري سرو غربي 37خيابان اجرايي  1

 (عباس حصارکي ) متري کشاورز  20طرح اجرايي خيابان  3

 با خيابان سازمان آب ( ره ) طرح بزرگراه يادگار امام 7

 طرح بزرگراه شهيد باقري از بلوار استقالل تا بلوار گلستان 7

 تا بلوار شاهد( ع ) رح بزرگراه خاوران از بزرگراه امام علي ط 5

 طرح بزرگراه طبقاتي صدر از ديباجي تا بن بست دلدار و تقاطع قيطريه   5

 متري شهيد سرداران آجرلو حدفاصل بين هاشمي و دامپزشکي 20طرح خيابان  8

 طرح خيابان گلپر حدفاصل خيابان گلشن تا کوچه مشيري 0

 (کوچه اقاقيا منشعب از هميال ) مسيل فرحزاد  طرح  20

 و خيابان اوشاني و صياد شيرازي( ع) طرح بزرگراه ارتش با بزرگراه امام علي  22

 و تقاطع ها( س ) طرح بزرگراه حرم تا حرم از خيابان عماد آورد تا بزرگراه بهشت زهرا  21

 طرح دسترسي دانشگاه علوم پزشکي  23

 تا بزرگراه مدرس( مقصود بيک ) طبقاتي صدر طرح بزرگراه  27

 طرح پس از بررسي در کميسيون رسيدگي به طرح ها به صورت موردي بررسي و به مناطق پاسخ داده شده است 10تعداد  ه

 مورد بوده است 700رسيدگي به مکاتبات موردي مناطق و پاسخگويي به آنها پس از بررسي کارشناسي و تهيه گزارشات  و
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 تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانهاره كل اد

 

 

 19-17تعدادكل پروانه به تفكيک نوع پروانه و گروه كاربری در سال های 

 عمومي صنعتي تجاری بهداشتي آموزشي اداری نوع پروانه سال
فضای 

 سبز
 مسكوني مذهبي

 يمسكون

با مختلط 

 ريسا

 ها یكاربر 

 جمع

19 

 12  12 0 0 0 0 0 0 0 0 اضافه اشکوب

 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 اضافه اشکوب وتوسعه

 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 پروانه تعميرات

 2372  2200 0 203 5 5 1 7 15 1 پروانه ساختمان

 20  8 0 2 - 2 - - - - تبديل

 15277  15025 0 57 5 23 5 20 15 3 تخريب ونوسازي

 22  8 0 0 0 3 0 0 0 0 تغييرات

 7727  7375 0 37 7 1 1 7 0 2 انهتغييرنقشه پرو

تمديدپروانه ساخته 

 نشده
0 - - - - - - 0 7  7 

 77  12 0 7 - 25 - 2 - 0 توسعه بنا

 33005  31532 0 125 25 73 22 10 51 5 جمع

17 

 17 3 28 0 0 0 0 1 2 0 0 اضافه اشکوب

 22 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 اضافه اشکوب وتوسعه

 10 2 5 0 0 0 0 20 0 0 1 پروانه تعميرات

 2187 78 2055 0 0 3 17 88 7 5 31 پروانه ساختمان

 50 10 13 0 0 0 2 11 2 0 3 تبديل

 18587 1033 17150 0 0 5 18 1175 3 0 288 تخريب ونوسازي

 35 8 25 0 0 0 0 20 0 2 2 تغييرات

 7875 735 7838 0 0 3 20 700 7 3 51 تغييرنقشه پروانه

يدپروانه ساخته تمد

 نشده
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

 80 21 31 0 0 2 23 27 1 2 27 توسعه بنا

 35258 1757 30100 0 0 27 55 1007 25 21 301 جمع

صد تغيير
در

 

 27 - 27- - - - - - - - - اضافه اشکوب

 155 - 233 - - - - - - - - اضافه اشکوب وتوسعه

 755 - 233 - - - - - - - - پروانه تعميرات

 7- - 0- - 200- 70- 173 7300 17 57- 2700 پروانه ساختمان

 500 - 288 - 200- - 0 - - - - تبديل

 5 - 20- - 200- 25 227 31210 50- 200- 5255 تخريب ونوسازي

 135 - 223 - - - 200- - - - - تغييرات

 33 - 22 - 200- 17- 700 17000 10- 55- 5200 تغييرنقشه پروانه

 57- - 57- - - - - - - - - تمديدپروانه ساخته نشده

 201 - 71 - 200- - 17- - 200 - - توسعه بنا
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 91-17تعدادكل پروانه به تفكيک نوع پروانه و گروه كاربری در سال های 

 سال

ی
ادار

ي 
آموزش

 

ي
شت

بهدا
 

ی
جار

ت
 

ي
ح

تفري
 

ی
توليد

 

ي
صنعت

 

ي
عموم

 

ی 
ضا

ف

سبز
ي 

مذهب
 

ي
سكون

م
 

شاعا
م

ت
 

ي
ورزش

 

جمع
 

85 10 35 25 21 - - 30 70 172 8 15228 2 7 15707 

85 21 75 28 23 2 1 37 50 320 7 11508 8 22 13207 

88 20 32 8 0 - - 32 17 107 3 21088 1 1 21355 

80 3 75 25 25 - - 75 23 157 2 20003 - - 10172 

00 5 57 12 12 - - 75 25 327 - 33200 - - 33785 

02 302 21 25 1808 - - 55 27 0 0 30171 - 22 33770 

درصد 

 تغيير
7025 -82 -17 23500 - - 57 -28 -200 - - - - 0 

 

 17تعداد پروانه های صادره به تفكيک منطقه و گروه كاربری در سال 

 منطقه

ی
ادار

ي 
آموزش

ي 
بهداشت

 

ی
تجار

 

ي
صنعت

 

ي
عموم

ی سبز 
ضا

ف
 

ي
سكون

م
 

جمع
 

2 30 0 1 301 0 0 0 1070 1701 

1 27 7 2 07 0 2 0 1270 1177 

3 38 0 1 57 0 2 0 2051 2258 

7 23 0 2 277 21 0 0 1058 1178 

7 20 1 1 287 0 2 0 1100 1780 

5 31 0 2 75 0 2 0 587 857 

5 10 0 2 200 2 0 0 2110 2371 

8 5 2 0 125 0 0 0 1711 1575 

0 3 0 0 57 1 0 0 008 058 

20 3 0 0 203 0 2 0 2358 2787 

22 20 0 0 88 2 0 0 2075 2275 

21 75 0 0 273 5 2 0 027 2213 

23 3 0 0 81 7 0 0 805 085 

27 3 0 0 200 2 0 0 1213 1325 

27 2 0 0 280 0 1 0 1157 1775 

25 3 0 0 275 0 2 0 058 2228 

25 20 0 0 230 0 2 0 2105 2375 

28 7 0 1 275 25 2 0 2181 2753 

20 0 0 0 00 0 0 0 535 515 

10 5 2 0 117 1 0 0 2785 2510 

12 17 2 0 37 18 2 0 705 785 

11 8 3 7 57 2 1 0 750 551 

 33770 30171 0 27 55 1808 25 21 302 جمع
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 19تعداد پروانه های صادره به تفكيک منطقه و تعداد طبقات در سال 

 جمع شترطبقه و بي0 طبقه4 طبقه3 طبقه1 طبقه7 منطقه

2 25 70 35 383 2751 2030 

1 20 37 73 2225 2270 1351 

3 5 22 25 388 750 003 

7 22 31 58 855 2170 1135 

7 5 17 12 721 2705 2052 

5 2 3 0 180 750 873 

5 2 7 50 2200 150 2777 

8 5 23 2052 2055 720 1775 

0 5 30 878 201 
 

2087 

20 3 8 250 2317 272 2557 

22 1 5 215 2107 207 2737 

21 12 35 218 821 182 2158 

23 22 227 751 705 
 

2207 

27 5 22 788 2137 500 1730 

27 23 278 802 352 055 1700 

25 3 20 78 787 385 072 

25 5 27 352 307 718 2327 

28 25 25 221 030 102 2355 

20 2 25 127 101 155 520 

10 8 50 205 757 501 2370 

12 21 20 328 280 275 585 

11 7 773 15 2 75 510 

 31051 22555 23011 7053 2115 283 جمع
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 17تعداد پروانه های صادره به تفكيک منطقه و تعداد طبقات در سال 

 جمع طبقه و بيشتر0 طبقه4 طبقه3 طبقه1 طبقه7 منطقه

2 3 20 11 30 1070 1233 

1 0 3 7 38 1213 1258 

3 1 5 8 20 2050 2005 

7 8 22 28 33 1070 1210 

7 2 2 10 17 1178 1307 

5 0 2 3 3 820 825 

5 0 3 1 73 2208 2175 

8 1 7 1 25 1720 1737 

0 2 2 0 0 002 021 

20 2 1 7 75 2320 2383 

22 7 3 1 30 2018 2055 

21 7 8 13 55 885 000 

23 1 2 5 28 858 007 

27 2 1 0 73 1055 1232 

27 5 5 00 50 1007 1155 

25 7 3 22 72 010 050 

25 1 2 22 70 2250 2113 

28 5 11 28 77 2125 2305 

20 0 2 5 58 777 570 

10 7 7 50 207 2325 2700 

12 2 22 5 108 320 735 

11 0 5 8 707 257 703 

 30550 18817 2712 371 210 73 جمع
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 19تعداد پروانه های صادره به تفكيک منطقه و مساحت زيربنا در سال 

 منطقه
 799كمتر از 

 متر مربع

تا  799بين 

متر  709

 مربع

تا  709بين 

متر  199

 مربع

تا  199بين 

متر  109

 مربع

تا  109بين 

متر 399

 مربع

تا  399بين 

متر 309

 مربع

تا  309بين 

متر  099

 مربع

بيشتر از 

متر  099

 مربع

 جمع

2 5 5 25 20 31 75 230 2553 2030 

1 
 

2 3 22 70 53 310 2805 1351 

3 7 7 7 20 10 33 80 835 003 

7 2 22 10 30 57 82 301 2520 1135 

7 2 5 20 22 27 27 08 2825 2052 

5 
   

5 12 18 207 503 873 

5 2 20 75 223 172 118 351 733 2777 

8 7 280 770 357 125 250 730 573 1775 

0 
 

7 15 55 203 237 105 357 2087 

20 7 25 87 281 335 170 710 353 2557 

22 2 0 53 55 125 127 772 721 2737 

21 8 11 77 75 200 210 373 755 2158 

23 
 

7 75 03 228 231 173 775 2207 

27 5 35 375 107 187 177 787 572 1730 

27 7 20 275 502 111 287 215 007 1300 

25 7 27 30 37 225 137 227 307 072 

25 1 11 207 270 02 82 117 770 2327 

28 28 5 77 88 133 150 158 775 2355 

20 2 25 77 217 51 225 52 157 520 

10 5 72 217 210 210 255 103 758 2370 

12 1 2 7 27 50 207 230 378 587 

11 
 

7 27 81 01 37 257 115 510 

 31050 25515 7787 1071 1072 1575 2507 775 58 جمع
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 17عداد پروانه های صادره به تفكيک منطقه و مساحت زيربنا در سال تتعدادكل 

 منطقه

كمتر از 

متر  799

 مربع

تا  799بين 

متر  709

 مربع

تا  709بين 

متر  199

 مربع

تا  199بين 

متر  109

 مربع

تا  109بين 

تر م399

 مربع

تا  399بين 

متر 309

 مربع

تا  309بين 

متر  099

 مربع

بيشتر از 

متر  099

 مربع

 جمع

2 5 3 8 0 23 12 221 2070 1231 

1 1 0 2 2 7 27 225 1017 1255 

3 0 3 1 2 8 20 77 2018 2005 

7 7 1 7 7 30 30 207 2835 1225 

7 2 2 2 5 5 20 77 1137 1307 

5 0 0 0 0 1 5 75 550 827 

5 0 3 25 10 202 277 317 532 2170 

8 0 2 13 250 177 322 710 2213 1722 

0 0 0 1 22 77 215 130 787 020 

20 0 1 20 37 275 138 728 703 2352 

22 1 1 0 21 50 233 150 752 2070 

21 7 1 22 28 18 77 100 558 007 

23 2 0 3 0 77 58 112 773 000 

27 1 7 28 70 177 100 731 055 1225 

27 3 3 7 35 77 270 2007 2023 1170 

25 7 7 8 28 77 05 373 770 058 

25 0 7 27 13 00 225 172 525 2128 

.28 7 5 27 13 77 275 775 502 2305 

.20 2 2 7 10 13 75 150 181 538 

.10 7 5 17 75 57 251 355 583 2785 

12 0 2 0 7 8 25 220 307 737 

11 0 0 0 2 2 23 83 707 703 

 30577 10088 5275 1133 2338 775 201 70 71 جمع
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 19تعداد پروانه های صادره بر حسب نوع سازه  در سال 

 جمع ساير نيمه فلزی فلزی آجری بتني منطقه

2 000 2 2057 0 2 2055 

1 2525 0 553 2 0 1302 

3 777 0 771 0 0 005 

7 808 0 2308 0 0 1105 

7 2508 0 288 2 0 2085 

5 777 0 725 0 0 852 

5 707 2 2050 3 0 2778 

8 787 1 2082 1 0 1750 

0 003 0 287 0 0 2085 

20 2051 5 700 2 0 2550 

22 2300 2 133 0 0 2773 

21 518 2 750 1 0 2102 

23 105 1 022 0 0 2210 

27 370 1 1221 3 0 1775 

27 733 0 1025 0 0 1770 

25 300 2 750 0 0 050 

25 077 0 355 0 0 2311 

28 2173 0 275 0 2 2300 

20 320 0 727 0 0 517 

10 775 1 027 1 0 2357 

12 785 0 200 2 0 505 

11 727 2 221 0 0 518 

 33338 1 25 25750 12 25530 جمع
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 17تعداد پروانه های صادره بر حسب نوع سازه  در سال 

 جمع ساير نيمه فلزی فلزی آجری بتني منطقه

2 
088 7 2237 7 0 1233 

1 
820 5 755 0 0 2383 

3 
878 0 100 0 0 2055 

7 
771 3 777 0 0 000 

7 
207 0 508 1 0 007 

5 
300 0 2572 0 0 1232 

5 
731 0 2577 0 0 1155 

8 
720 0 770 2 0 050 

0 
057 0 178 0 0 2113 

20 
2201 0 221 0 3 2305 

22 
325 0 313 0 0 530 

21 
2738 2 518 1 0 1250 

23 
758 7 027 1 0 2700 

27 
770 0 85 0 0 735 

27 
757 0 225 2 0 703 

25 
705 0 788 0 0 2005 

25 
010 2 2283 3 2 1210 

28 
1083 2 127 3 0 1307 

20 
731 0 387 2 0 825 

10 
711 2 813 0 0 2175 

12 
771 3 2855 3 0 1737 

11 
558 0 277 0 0 021 

 جمع
27078 15 27578 11 7 30550 
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 19در پروانه های تخريب و نوسازی و احداث ساختمان در سال  نگيدرصد كسر پارك

 تعداد پروانه ها منطقه

تعداد كل 

واحد های 

 مسكوني

تعداد كل 

پاركينگ های 

 مسكوني

تعداد كسر 

 پاركينگ

تعداد كل 

پاركينگ های 

 تجاری

تعداد كل 

پاركينگ های 

 اداری

كل  تعداد

پاركينگ های 

 صنعتي

2 2173 23777 10707 05 2007 200 0 

1 1250 27575 28050 175 2131 575 0 

3 850 5575 22275 08 107 2207 0 

7 1122 10500 10155 727 1735 835 77 

7 2851 20700 12870 55 382 77 0 

5 572 7870 5275 220 307 2570 0 

5 2377 5302 5808 882 213 202 0 

8 1208 21327 20252 517 787 21 0 

0 075 7528 3057 777 2233 257 0 

20 2301 5757 7575 2058 58 0 0 

22 2275 5501 7057 707 275 0 0 

21 2071 5373 7020 700 2737 553 0 

23 085 7750 7078 375 77 0 5 

27 1272 22535 5507 2701 70 0 0 

27 1107 23877 20057 2203 17 0 0 

25 817 7773 1532 727 2013 80 0 

25 2157 5325 7055 805 1775 75 0 

28 2107 8278 7587 770 185 0 3 

20 530 3531 1355 310 735 20 0 

10 2170 5353 7080 550 127 00 0 

12 503 7077 7152 3 238 252 11 

11 725 5307 5828 27 20373 502 10 

 205 5855 15250 20081 280500 101505 18830 جمع
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 17در پروانه های تخريب و نوسازی و احداث ساختمان در سال  نگيدرصد كسر پارك

 تعداد پروانه ها منطقه

تعداد كل 

واحد های 

 مسكوني

تعداد كل 

پاركينگ های 

 مسكوني

تعداد كسر 

 پاركينگ

تعداد كل 

پاركينگ های 

 تجاری

تعداد كل 

های پاركينگ 

 اداری

تعداد كل 

پاركينگ های 

 صنعتي

2 2137 23733 13177 02 8108 7711 0 

1 2808 27702 25837 218 3230 555 0 

3 552 5255 20371 70 2100 1573 0 

7 2001 28575 28801 203 1788 181 10 

7 2552 12308 17505 71 3355 582 0 

5 512 7008 7512 52 152 2350 0 

5 2050 7775 7283 751 2387 355 20 

8 2080 22553 0701 755 2875 251 0 

0 817 7175 3857 305 210 70 0 

20 2105 5570 3873 538 275 201 0 

22 011 7358 3017 322 555 117 0 

21 837 7071 3555 130 371 271 75 

23 832 7583 3755 115 277 13 7 

27 2025 20133 5702 820 257 70 0 

27 1015 21207 0553 752 770 0 0 

25 858 7017 3055 710 800 277 0 

25 2280 5355 7357 701 1235 23 0 

28 2217 5172 7003 375 155 55 113 

20 787 3052 2085 287 55 0 0 

10 2338 20070 8715 570 505 87 2 

12 770 27170 7377 8 771 85 85 

11 755 5370 8175 21 870 237 11 

 771 22037 10513 5025 285027 102500 17570 جمع
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 19آمار گواهي های صادره بر حسب نوع گواهي در سال 

 منطقه
بالمانع 

 ناحيه

پايان كار 

 صوری

پايان 

 كارآپارتماني

پايان 

 كارساختمان

پايان 

كارقبل 

 41از

تمديدپايان 

 كارساختمان
 جمع عدم خالف

2 78 05 1700 2020 70 15 317 7077 

1 231 208 3130 2137 50 71 2070 7807 

3 2 130 3315 527 71 18 328 7550 

7 371 70 1220 2751 12 77 850 7035 

7 70 23 27205 2127 2 31 2270 25775 

5 217 70 2075 701 53 55 710 3201 

5 277 53 1807 077 270 50 718 7503 

8 50 51 2155 2757 53 55 517 3515 

0 27 23 555 755 3 2 335 2521 

20 15 13 1530 2187 70 203 772 7555 

22 78 11 1828 2078 203 51 770 7750 

21 71 17 2037 817 157 57 371 1505 

23 25 5 2110 807 25 18 250 1177 

27 5 21 1175 2701 50 153 780 7700 

27 07 
 

1177 1127 32 132 505 7711 

25 37 5 885 2055 57 202 182 1771 

25 18 2 2711 2102 15 177 377 3375 

28 7 1 877 057 2 78 738 1717 

20 
 

3 505 582 
  

88 2758 

10 71 
 

858 2011 18 203 150 1371 

12 5 
 

1000 700 
 

25 155 1558 

11 75 1 280 758 
 

2 175 051 

 80718 20378 2857 2275 11008 72207 807 2332 جمع
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 17حسب نوع گواهي در سال آمار گواهي های صادره بر 

 منطقه
بالمانع 

 ناحيه

پايان كار 

 صوری

پايان 

 كارآپارتماني

پايان 

 كارساختمان

پايان 

كارقبل 

 41از

تمديدپايان 

 كارساختمان
 جمع عدم خالف

2 202 52 1173 000 70 5 377 3005 

1 125 88 1575 2730 80 35 2871 5758 

3 2 251 1752 532 17 10 707 3817 

7 528 11 2587 2513 23 28 2005 7057 

7 10 0 5130 2553 1 15 2335 20388 

5 118 205 1785 721 50 15 703 3833 

5 88 02 1125 2012 50 30 000 7717 

8 51 51 077 2703 33 77 001 3572 

0 3 8 738 733 0 2 713 2505 

20 23 27 2510 2203 20 03 830 3801 

22 15 17 1773 2277 50 21 807 7531 

21 73 28 558 570 211 17 505 1313 

23 27 7 007 857 5 1 185 1003 

27 15 0 2507 2507 13 237 557 7375 

27 73 5 2525 1750 32 210 2305 7501 

25 7 22 850 2255 75 05 752 1577 

25 18 0 2380 2021 77 257 512 3372 

28 5 2 723 035 2 38 758 1057 

20 3 3 737 750 0 1 277 2278 

10 207 2 000 2211 27 52 772 1573 

12 0 0 2713 777 0 25 157 1378 

11 70 7 125 507 0 2 157 2270 

 82533 27715 003 570 17285 35552 528 2508 جمع
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 19آمار گواهي های صادره مسكوني بر حسب نوع گواهي در سال 

 منطقه
بالمانع 

 ناحيه

پايان 

كار 

 صوری

پايان 

 آپارتمانيكار

پايان 

 كارساختمان

پايان 

كارقبل 

 41از

تمديدپايان 

 كارساختمان

عدم 

 خالف
 جمع

2 75 07 1778 002 75 15 328 3080 

1 215 205 3257 2100 58 70 2028 7577 

3 2 115 3153 503 70 18 307 7775 

7 337 70 1201 2713 12 72 870 7030 

7 75 23 23870 2201 2 31 2215 25170 

5 213 78 2010 781 50 57 717 3233 

5 273 51 1550 038 270 50 718 7558 

8 50 51 2157 2751 53 55 513 3520 

0 27 23 557 775 3 2 337 2788 

20 15 12 1537 2152 75 203 778 7570 

22 75 11 1807 2077 202 51 778 7730 

21 71 17 2010 825 177 53 372 1751 

23 25 5 2100 507 25 15 250 1131 

27 5 21 1117 2707 50 151 785 7777 

27 01 
 

1257 1217 10 115 503 7318 

25 37 5 870 2032 50 280 157 1777 

25 15 2 2370 2155 17 177 371 3157 

28 7 1 500 070 0 77 718 1320 

20 0 2 500 557 0 0 88 2773 

10 71 
 

875 2008 18 203 150 1105 

12 5 0 2070 755 27 177 30 1518 

11 0 1 288 751 0 2 177 808 

 85855 0080 1058 2217 11770 70107 502 2172 جمع
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 17آمار گواهي های صادره مسكوني بر حسب نوع گواهي در سال 

 منطقه
بالمانع 

 ناحيه

پايان 

كار 

 صوری

پايان 

 كارآپارتماني

پايان 

 كارساختمان

پايان 

كارقبل 

 41از

تمديدپايان 

 اختمانكارس

عدم 

 خالف
 جمع

2 255 52 1217 055 78 5 318 3522 

1 200 85 1771 2722 88 35 2535 5201 

3 2 272 1100 780 17 17 302 3751 

7 735 11 2537 2702 20 28 2031 7877 

7 20 0 5070 2575 1 15 2117 0050 

5 105 25 2001 751 57 17 380 3277 

5 55 2 2011 085 55 30 505 3850 

8 50 70 003 2787 33 77 830 3727 

0 1 8 783 702 0 2 727 2720 

20 22 27 2550 2250 28 01 581 3575 

22 25 11 1355 2217 53 21 577 7370 

21 35 7 582 550 207 17 755 1085 

23 27 3 851 851 5 1 150 1030 

27 17 8 2752 2581 11 237 503 7137 

27 38 5 2735 1180 30 215 2252 7288 

25 3 22 812 2273 77 05 737 1751 

25 17 0 2171 005 77 257 527 3207 

28 5 0 705 025 0 35 751 2015 

20 3 1 718 775 0 1 215 2228 

10 05 2 557 2007 27 50 733 1757 

12 0 0 2780 721 0 21 137 1178 

11 77 7 122 502 0 2 178 2200 

 55113 27017 057 507 13757 37080 781 2787 جمع
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 17در سال  منطقه کيبه تفك يخدمات یسرانه ها نيمار درصد تامآ

 مساحت مالک عمل تعداد پروانه ها منطقه

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

پاركينگ 

 عمومي

سطح خالص 

كاربردهای موجود 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

 گردشگری

سطح خالص 

ی كاربردها

موجود 

-فرهنگي

 سينماها

سطح خالص 

كاربردهای موجود 

 آموزشي

سطح خالص 

كاربردهای موجود 

 تفريحي-ورزشي

2 25 17381 238 0 0 0 7771 

1 2 23770 0 75870 0 0 0 

3               

7 1 1000 0 0 0 7030 0 

7 3 8705 0 0 0 3505 0 

5               

8               

20               

22               

21 2 1278 3852 0 0 0 0 

23               

27 1 702 0 0 0 0 0 

27               

25               

25               

28 7 17387 0 0 0 2250 0 

20 2 0 0 0 0 0 0 

10               

12               

11 7 73272 0 0 0 0 0 

 7771 0885 0 75870 7000 210717 35 جمع
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 17در سال  منطقه کيبه تفك يخدمات یسرانه ها نيآمار درصد تام

 منطقه

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

 مذهبي

سطح خالص 

كاربردهای 

موجود 

-بهداشتي

 درماني

سطح خالص 

كاربرد 

پاركينگ های 

عمومي بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربرد های 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

گری بر گردش

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربرد های 

-فرهنگي

سينماها بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربردهای 

آموزشي بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربردهای 

-ورزشي

تفريحي بر 

 اساس پروانه

سطح خالص 

كاربردهای 

مذهبي بر 

 اساس پروانه

2 775 8 0 0 0 0 775 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
        

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 7500 0 0 0 0 0 

5 
        

8 
        

20 
        

22 
        

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
        

27 0 750 0 0 0 0 0 2557 

27 
        

28 0 0 25115 0 0 0 0 703 

20 171 0 0 0 0 0 0 0 

10 
        

11 0 0 0 0 0 0 13501 1057 

 7230 17270 0 0 0 12837 758 500 جمع
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 17در سال  منطقه کيبه تفك يخدمات یسرانه ها نيآمار درصد تام

 منطقه

سطح خالص 

كاربردهای 

-بهداشتي

درماني بر اساس 

 پروانه

درصد تامين 

پاركينگ 

 های عمومي

درصد تامين 

هتل -هتل

-آپارتمان

تاسيسات 

 گردشگری

درصد تامين 

-فرهنگي

 سينماها

درصد تامين 

 آموزشي

مين درصد تا

-ورزشي

 تفريحي

درصد تامين 

 مذهبي

درصد تامين 

-بهداشتي 

 درماني

2 0 0 0 0 0 0.02 0 0 

1 0 0 0.21 0 0 0 0 0 

3          

7 0 0 0 0 0.02 0 0 0 

7 5123 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 

5          

5          

8          

0          

20          

22          

21 0 0.01 0 0 0 0 0 0 

23          

27 0 0 0 0 0 0 0.02 0 

27          

25          

25          

28 0 0.07 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

10          

12          

11 7705 0 0 0 0 0.07 0 0.02 

 0.01 0.02 0.07 0.03 0 0.21 0.08 20520 جمع
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 17كميسيونها در سال  ميانگين زمان صدور پروانه در

 نوع مجوز
پروانه 

 ساختمان

تخريب و 

 نوسازی

اضافه 

 اشكوب

توسعه 

 بنا

تغيير 

نقشه 

 پروانه

تمديد 

پروانه 

ساخته 

 نشده

 تغييرات

اضافه 

اشكوب و 

 توسعه

 تبديل
پروانه 

 تعميرات

 25 17 5 10 1 7037 73 20 17780 2250 تعداد پرونده

 257.7 180.3 772.5 152.1 821.7 238.5 100.7 370.1 152.0 370.2 ميانگين زمان صدور

ميانگين زمان 

 متقاضي
178.7 281.5 132.8 253.3 81.2 550.7 253.7 170.0 278.5 202.3 

ميانگين زمان توقف 

 در اجراي احکام
0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ميانگين زمان 

 شهرسازي
202.3 88.0 225.2 217.5 75.3 273.0 05.7 102.5 232.3 57.2 

ميانگين زمان توقف 

 در کميسيون
1.5 1.3 3.7 1.8 1.3 0.0 2.0 0.0 0.5 0.7 

ميانگين زمان 

 شهرسازي منطقه
0.0 0.2 0.0 7.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 

ميانگين زمان 

 شهرسازي دفتر
57.0 77.0 77.1 58.7 37.5 71.7 53.0 77.5 58.0 71.2 

ميانگين روزهاي 

 لتعطي
32.5 32.8 70.0 75.3 25.8 00.7 11.3 275.0 51.0 32.2 

ميانگين زمان آتش 

 نشاني
220.7 87.0 205.0 07.2 72.0 150.7 82.3 277.0 88.1 73.2 

ميانگين روزهاي 

 تعطيل مالک
73.5 38.0 15.3 33.3 27.5 58.7 31.7 70.5 13.7 27.3 

ميانگين روز هاي 

 تعطيل دفتر
7.3 7.2 0.1 7.2 1.5 15.0 1.0 30.2 0.5 1.7 

ميانگين روز هاي 

 تعطيل منطقه
8.5 8.8 8.3 22.0 5.5 21.7 25.5 8.0 5.0 8.3 
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 17عملكرد اداره كل تدوين ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال 

ت برگزار 
سا

تعداد جل

شده
 

شده
جام 

تعداد موارد ان
 

عملكرد 
( 

نفر 
– 

ت
ساع

)
 

 عنوان

- - 210 
گانه  به منظور هم انديشي در راستاي  11خصصي ضوابط شهرسازي با معاونت هاي شهرسازي مناطق برگزاري جلسات کميته ت

 اصالح و تدوين ضوابط  مالك عمل  شهرسازي  درزمينه صدورانواع پروانه و گواهي هاي ساختماني.بازنگري 

- 70 - 
با عنايت به ابالغ )انواع پروانه و گواهي هاي ساختماني تدوين ضوابط ،  دستورالعمل ها ولوايح مورد نياز شهرسازي در زمينه صدور 

 (طرح تفصيلي جديد شهر تهران

 اعمال ضوابط طرح تفصيلي جديد در سامانه شهرسازي ، هوشمند سازي  و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن - 257 -

 اريبروز رساني سامانه قوانين و مقررات شهرداري تهران در حوزه شهرسازي ومعم - 57 -

 بازنگري و اصالح ضوابط و دستورالعمل هاي شهرسازي در زمينه صدور انواع پروانه و گواهي هاي ساختماني - 7 -

- 1 - 
شوراي اسالمي شهر  تشويقي جهت احداث پارکينگهاي طبقاتي و مجتمعهاي سينمائي و ارسال آن به تدوين اليحه اعطاي امتيازات

 تهران

- 7700 - 
حوزه -شوراي شهر-دفترشهردار)موارد ارجاعي ازسوي مراجع مافوق .ادارات کل حوزه . گانه 11ه استعالمات مناطق پاسخگويي به کلي

 وساير سازمانهاي درون و برون سازماني شهرداري تهران( معاونت شهرسازي ومعماري

 گانه و دفاترخدمات الکترونيک 11 ابالغ ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با صدورپروانه و گواهي جهت اجرا به مناطق - 77 -

 help deskپاسخگويي به سواالت دفاتر خدمات الکترونيک شهر و مناطق از طريق سامانه  - 2700 -

 2888و سامانه نظارتي   راهبري و پاسخگويي به موارد ارجاعي از ستاد تکريم ارباب رجوع - 37 -

- - 100 
پروانه شهرسازي و )العمل دو مرحله اي شدن فرآيند صدورپروانه تحت عناوين تدوين و نظارت مستمر بر صحت اجراي دستور

 و اعمال آن  در سيستم مکانيزه شهرسازي(  ساخت

 برگزاري جلسات با اداره کل ثبت اسناد استان تهران به منظور اجراي مفاد تفاهمنامه  فيمابين 00 - -

 اختماني به منظور اجراي تفاهم نامه با ثبتاصالح  فرمت گزارشات بازديد و پايان کار س 57 - -

 اصالح گردش کار شوراي معماري منطقه 50 - -

 برگزاري جلسات کميته هماهنگي بهبود فرآيندها به منظور کاهش مراحل زائد صدور پروانه و گواهي ساختمان 250 - -

 کاهش مراحل زائد گردش کار صدور انواع پروانه و گواهي ساختمان - 20 -

 فرا منطقه اي  نمودن عملکرد دفاتر خدمات الکترونيک شهر - - 3

- 1700 - 
منظور اعمال  انجام بازديد ميداني و احصاء مسائل و مشکال ت مناطق و دفاتر خدمات الکترونيک و برگزاري جلسات مشترك به-

 هاي ساختماني  رويه و تسريع در روند صدور انواع پروانه و گواهي وحدت

 سيستماتيک نمودن گزارشات مرحله اي مهندسين ناظر 500 - -

 سيستماتيک نمودن گزارشات ناحيه محوري 800 - -

- 270 - 
رسيدگي به سوابق پرونده هاي تخلفاتي دفاتر خدمات الکترونيک  و ارسال ناحيه محوري آن به کميته انضباطي دفاتر خدمات 

 الکترونيک شهر
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 17ارت و صدور پروانه در سال عملكرد اداره كل تدوين ضوابط نظ

ت برگزار 
سا

تعداد جل

شده
 

شده
جام 

تعداد موارد ان
 

عملكرد 
( 

نفر 
– 

ت
ساع

)
 

 عنوان

 شرکت موثر در جلسات کميته تخصصي شبکه معابر - - 70

 شرکت موثر در جلسات کميته فني حريم - - 27

 بندي طرح تفصيلي جديد شهر تهرانشرکت موثر در جلسات کميته هاي متعدد تدقيق نقشه هاي پهنه  - - 220

 شرکت موثر در جلسات کميته راهبري دفاتر خدمات الکترونيک شهر و اجراي مصوبات آن - - 5

 شرکت موثر در جلسات نظارت و حمايت ستادي از مناطق و اجراي مصوبات آن - - 15

 هرانشرکت موثر در جلسات هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و ساختمان ت - - 27

- 570 - 
 گانه در امر صدور پروانه و گواهي و ارائه آمار فعاليتهاي  11ارزيابي عملکرد معاونتهاي شهرسازي و معماري مناطق 

 ...انجام شده به مراجع مختلف منجمله مرکز آمار ايران ،  بانک مرکزي ، شوراي اسالمي شهر و 

 مصوبات کميته تغييرات سامانه شهرسازي - 121 -

 تدوين الگوريتم پياده سازي ضوابط طرح تفصيلي جديد در سامانه شهرسازي - 270 -

 ارائه گزارشات فصلي اجراي مصوبات شوراي  محترم اسالمي شهر - 10 -

- - 7700 

 11آ موژش ضوابط و مقررات طرح تفصيلي جديد شهر تهران جهت کليه مديران و پرسنل معاونت هاي شهرسازي و معماري  مناطق 

کليه ادارات کل و سازمانهاي درون شهرداري مرتبط با شهرسازي و -گانه ، کليه مديران و کاربران فني دفاتر خدمات الکترونيک شهر

 معماري

 گانه و دفاتر خدمات الکترونيک شهر 11آموزش نحوه صدوردستورنقشه جهت امالك تجميعي در سامانه شهرسازي به مناطق  1700 - -

 8،27،25جلسات آموزش سامانه ناحيه محوري براي پرسنل ادارات شهرسازي نواحي در مناطق  برگزاري 170 - -

 گانه 11برنامه ريزي و راهبري آموزش ضوابط طرح تفصيلي جديد تهران به شورا ياران محالت توسط معاونت هاي شهرسازي مناطق  1100 - -

 ابالغ دستور العمل ايمني از حريقتشکيل جلسات هماهنگي با آتش نشاني و تدوين و  310 - -

- - 150 

آموزش نحوه عملياتي نمودن توافقنامه شهرداري تهران و سازمان ثبت اسناد و امالك کشوردر سيستم مکانيزه شهرسازي جهت 

 8پرسنل شهرداري منطقه 

 و دفاترخدمات الکترونيک منطقه مذکور 

 در سامانه طرح تفصيلي جديد شهر تهران......( يتي ، تاسيساتي و تاريخي ، امن) تشکيل جلسه جهت اعمال حرائم  - - 5

7 - - 
برگزاري جلسات هماهنگي با اداره کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران جهت راه اندازي تشکيل پرونده يکپارچه و آرشيو 

 الکترونيک يکپارچه

 ظارت و صدور پروانه و مديريت شبکه تاالر گفتمانپرتال اداره کل تدوين ضوابط ، ن راهبري و به روزرساني - 70 -

 همکاري موثر در برگزاري همايش چالش هاي قانون شهرداري و تشکيل و راهبري کارگروه تخصصي شهرسازي و معماري 200 - -

- - 100 

ن با اولويت پارکينگهاي تدوين ضوابط و روشهاي تامين پارکينگ هاي اختصاصي شهر تهرا»راهبري مشاورين جهت انجام پروژه هاي  

با هدف تدوين استاندارد "نامه فني و دستور العمل ايمني پارکينگ هاي مکانيزه  تدوين ضوابط و تهيه  آئين"و نيز پروژه «  مکانيزه

 ملي پارکينگ هاي مکانيزه

 ع پروانه و گواهي ساختمانيبروزرساني و تدوين کتاب مالك عمل ضوابط و مقررات شهرسازي در زمينه عوارض صدور انوا 780 - -
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 سازمان نوسازی شهر تهران
 

 

  عاليتهای پژوهش و نشر سازمان نوسازیف
 عنوان فعاليت فعاليت

ب
ترجمه کتا

 

Culture-led urban regeneration 

Toward an urban renaissance 

Whose Urban Renaissance? An International Comparison of Urban Regeneration Policies 

Urban regeneration management 

tools to support participatory decision making 

the new economy of inner city 

urban form in the arab world 

The community economic development movement 

Public Participation Handbook 

Culture and the public sphere 

Place, Policy and Politics 

Conservation and Sustainability in Historic Cities 

Urban regeneration handbook 

ش
پژوه

 

 بررسي ميزان تمايل به مشارکت ساکنان محله اسالم آباد

 شناخت نقش و شرايط حضور گروه خاص در جريان نوسازي بافت هاي فرسوده

 ازي نمونه هاي پيشگام نوسازي بافت هاي فرسوده  شهر تهرانمستندس

 10تا  5ارزيابي عملکرد سازمان نوسازي شهر تهران و دفاتر خدمات نوسازي در محالت فرسوده مناطق 

 تدوين استراتژي ها و سياست هاي کلي سازمان براي بافت هاي فرسوده کالنشر تهران

 استراتژي ها و سياست هاي کلي سازمانارائه الگوي پيشنهادي مبتني بر 

 نيازسنجي پژوهشي سازمان نوسازي شهر تهران براي کالنشهر تهران

 هاي فرسوده شهر هاي ارزيابي مديريتي سازمان نوسازي شهر تهران در احياي بافت تعيين شاخص

 هاي فرسوده  شهريدر فرآيند نوسازي بافت وکارهاي کوچک و خانگيتدوين و ارائه راهکارهاي اجرايي ساماندهي و توسعه کسب
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 17در سال فعاليتهای پژوهش و نشر سازمان نوسازی

 عنوان فعاليت فعاليت

ی
ص

ص
ب تخ

ف کتا
تهیه و تالی

 

 (مستندسازي مطالعات پژوهشي و ترويجي موجود سازمان)تدوين کتاب پژوهشنامه نوسازي 

 (هاي مورد حمايت سازمان امهن برگرفته از پايان)تدوين کتاب مجموعه مقاالت 

 تدوين دو کتابچه راهنما در حوزه آموزش گروهي و غير رسمي

 تدوين کتابچه راهنما در حوزه برنامه ريزي

 تدوين کتابچه راهنما در حوزه شناخت

 بسيج و ترويج محليتدوين کتابچه راهنما در حوزه 

 تدوين کتابچه راهنما در حوزه تجميع

 بچه راهنما در حوزه توانمندسازي اقتصاديتدوين کتا

 تدوين کتابچه راهنما در حوزه اطالع رساني

 رواني -تدوين کتابچه راهنما در حوزه توانمندسازي اجتماعي

ب ها و ويژه ه نامه ها
ي از انتشار کتا

پشتيبان
 

Whose Urban Renaissance? An International Comparison of Urban Regeneration Policies 

Urban regeneration handbook 

Toward an urban renaissance 

Urban regeneration management 

tools to support participatory decision making 

urban form in the arab world 

Culture-led urban regeneration 

the new economy of inner city 

The community economic development movement 

Public Participation Handbook 

Culture and the public sphere 

Place, Policy and Politics 

Conservation and Sustainability in Historic Cities 

ساير
 

 اندازي سايت جديد نشريه اينترنتي نوسازي راه

 با موضوع مديريت اجتماعي 27شماره  انتشار نشريه اينترنتي

 نوسازي 25انتشار نشريه اينترنتي شماره 

 نوسازي 25انتشار نشريه اينترنتي شماره 

 نوسازي 28آماده سازي محتوا براي نشريه شماره 

 

 فعاليت های انجام شده در معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری سازمان نوسازی

 عنوان

 سازماني و دريافت گواهينامه تعهد به تعالي سازمانيپياده سازي تعالي 

 iso0002ارائه اطالعات شناسنامه اي سازمان نوسازي به مميزان و دريافت گواهينامه استاندارد 

 تدوين استراتژي هاي سازمان طي پروژه برنامه ريزي استراتژيک

 .است آغاز شده  02ساله دوم سازمان نوسازي که از سال  7تدوين برنامه 

 پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان نوسازي به طور جامع
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 گزارش عملكرد پروژه های فعال نوسازان

 
 19-17پروژه های فروش متری در سال 

درصدپيشرفت 

 ساخت

 17تا پايان سال 

 درصدپيشرفت ساخت

 19تا پايان سال 

درصد پيشرفت 

ساخت در سال 

17 

درصد پيشرفت 

ساخت در سال 

19 

عداد ت

 واحد
 نام پروژه

 شهرزاد – 5نوسازان  171 15.70 0.51 00.20 00.02

 گلسار – 21نوسازان  517 18.78 22.07 83.77 07.70

 غدير – 2محله نوسازان  818 70.73 22.55 55.80 88.77

00.5 00 0.5 83.25 105 
 بهاران – 3محله نوسازان 

 (فاز غربي )  

 
 19-17های در سال  پروژه های فاقد تعهد

درصدپيشرفت ساخت 

 17تا پايان سال 

درصدپيشرفت ساخت تا 

 19پايان سال 

درصدپيشرفت 

 17ساخت در سال 

درصدپيشرفت 

 19ساخت در سال 
 نام پروژه

 2نوسازان  - 8و  5بلوکهاي  53.00 22.5 88.50 00.85

7.17 3.38 2.81 3.38 
 غدير – 2محله نوسازان 

 ( 1فاز)  

 پاسارگاد - 27نوسازان  7.55 3.17 7.50 8.03

 
 19-17پروژه های تعهد مردمي در سال های 

 تعهد

پيشرفت 

ساخت در سال 

17 

پيشرفت ساخت 

 19در سال 

درصد 

مشاركت از 

 سود شريک

 نام پروژه تعداد واحد

 مبعث – 3نوسازان  115 55.7 25.50 51.83 25.02

 کاوه – 7نوسازان   50 27.22 5.70 12.05

 شمشيري – 5نوسازان  278 77 0.55 31.00 17.00

 بهروز – 20نوسازان  57 58 5 12.15 17.58

 خوب بخت – 22نوسازان  38 78 28.57 51 17.85
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 گزارش عملكرد  معاونت فرهنگي و اجتماعي

 19-17در سال  خالصه فعاليت دفاتر تسهيل گری نوسازی

  عنوان رديف
 17سال  19سال 

 تيراژ تعداد اژتير تعداد تبليغات محيطي

2 
اقدامات تبليغي و 

 ترويجي

نشريه و خبرنامه 

 نوسازي
77 222070 570 08111 

 00512 180 23510 75 تراکت

 230757 1051 280527 225 بروشور

 78755 707 1278 202 بنر و پوستر

 تعداد تعداد جلسات

 7257 2858 گروهي

 1270 180 عمومي

 عدادت تعداد اقدامات

 250 12 مسابقه

 00 5 همايش

 اقدامات توانمند سازي 1

 تعداد تعداد اقدامات

 388 57 دوره هاي آموزشي

تشکيل صندوق هاي 

 قرض الحسنه
7 3 

 70 7 کارگاههاي اشتغال

 23 7 تعاوني هاي محلي

بازارچه هاي خود 

 اشتغالي
2 27 

3 
تشکيل کارگروههاي 

 ازيمحلي و نهاد نوس

 تعداد تعداد اقدامات

 57 17 کميته هاي نوسازي

 253 127 کارگروه هاي نوسازي
 

 ساخت و ساز مردمي 7

 17سال  19سال 

 پروانه ها
تعداد 

 پروانه
 پروانه ها تعداد واحد

تعداد 

 پروانه

تعداد 

 واحد

 صادره

 (تک پالك)
7083 15080 

 صادره

 (تک پالك)
2708 5577 

 8105 2000 (عتجمي)صادره 
صادره 

 (تجميع)
771 7577 

 

7 
 ارائه خدمات فني و مهندسي به ساکنين

 (مشاوره و تهيه نقشه هاي معماري) 

 17سال  19سال 

 تعداد عنوان خدمات تعداد عنوان خدمات

 10700 مشاوره به ساکنين 7500 مشاوره به ساکنين

 712 تهيه نقشه معماري 278 تهيه نقشه معماري
 

5 
 شناسايي و جذب توسعه گران، سازندگان

 (تعداد)و سرمايه گذاران

 17سال  19سال 

722 2317 
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  19-17های دفاتر پيشگام تسهيلگری در سال

 درصد تغيير 17سال  19سال  منطقه

1 2 0 -200 

5 3 7 55 

8 1 7 200 

0 7 7 0 

20 1 20 700 

22 2 5 500 

21 7 5 10 

23 1 2 -70 

27 3 5 200 

27 5 5 0 

25 3 3 0 

25 5 5 25 

28 1 2 -70 

20 2 2 0 

10 1 1 0 

 75 53 73 جمع

 

 (تخريب و نوسازي -پروانه ساختماني(17الي  99مقايسه پروانه های صادره در بافت با كل شهر و خارج بافت از سال 

 جمع 17 19 91 99 91تا  99 سال

 درصد

تغيير 

 19به17

نسبت 

 91به17

 (درصد)

 تنسب

 19به 17 

 (درصد)

تعداد پروانه نوسازي 

 مسکوني بافت فرسوده
15221 1131 7525 5255 7002 75038 -28 218 81 

تعداد پروانه نوسازي 

 مسکوني خارج بافت
220757 8215 23115 12320 20300 251775 -0 275 00 

تعداد کل پروانه نوسازي 

 مسکوني کل شهر
235755 20370 25873 18705 17120 120787 -22 272 88 

  .به دليل خطای آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده است 11آمار جدول فوق بدون منطقه 
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 17وضعيت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق تا پايان سال 

 تعداد بلوک ها وسعت پهنه ها وسعت بلوک ها منطقه

درصد نوسازی و *

احيای بافت 

 فرسوده

د واحد نسبت تعدا

مسكوني در بافت 

نسبت به خارج 

 بافت

نسبت تعداد واحد 

مسكوني در بافت 

 نسبت به كل شهر

2 707773 570572 07 23.8 2.23 .05 

1 157777 137503 33 .57 .18 .01 

3 77727 55212 25 15.5 0 0 

7 257270 177715 75 3.73 .05 .005 

7 73115 50108 5 7.03 .05 .02 

5 2005550 2738775 281 .37 0 0 

5 2808850 1357577 153 17.05 27.0 .005 

8 30317 70557 5 38.7 5.51 .07 

0 2055821 2750175 108 11.85 7.28 .01 

20 3125231 7155035 533 10.85 58.75 .03 

22 1522532 3772730 323 31.35 77.77 .007 

21 7503008 7015701 785 20.11 55.73 .03 

23 731555 530777 272 18.82 27 .02 

27 2025227 1757357 777 30.53 5.08 .05 

27 2001511 1751838 507 5.27 1.37 .2 

25 2055727 2713000 353 27.10 3.52 .02 

25 2007701 2351158 157 71.30 20.88 .07 

28 270055 105058 30 51.5 7.20 .17 

20 557503 2018121 287 1.71 .25 .007 

10 2515050 1377505 712 0.00 .58 .01 

12 73207 50280 7 25.70 .25 .02 

11 
      

 به دليل خطای آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده است 11آمار جدول فوق بدون منطقه 
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 سهم نوسازی مردمي: كل شهر

 ي در كليه مناطقصادره مسكون( پروانه ساختمان تخريب ونوسازی توسعه بنا)پروانه های   

 جمع 17 19 91 99 91تا  99 سال

صدتغيير 
در

17
- 

91
 

صدتغيير 
در

17
- 

19
 

ت 
نسب

02
به

80
(

درصد
)

 

ت 
نسب

02
 

به 
00

(
درصد

)
 

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

تعداد 

 پروانه
270285 20737 25800 18773 17175 111310 72.2 -22.7 272.2 88.7 

مساحت 

 پروانه
228583723 21850270 20015020 10503200 30570833 122013507 73.5 3.2 273.5 203.2 

تعداد 

واحد 

 مسکوني

851080 52370 217551 205120 207077 2750357 77.7 2.5 277.7 08.3 

مساحت 

واحد 

 مسکوني

53778817 5220072 20000235 25378770 25800755 217515078 77 -3.2 277 05.8 

تعداد 

مسکوني 

تخريب 

 شده

117830 10227 73528 53103 58777 732320 75.7 -5.7 275.7 03.7 

مساحت 

مسکوني 

تخريب 

 شده

20058555 2785031 3715027 7710230 7077118 30800102 72.7 -8.7 277.5 02.7 

مساحت 

طبق 

 سند

77775575 3070580 7551521 8270158 5188000 50505715 15.1 -20.7 215.1 80.7 

مساحت 

اصالح 

 شده

38580575 3300088 7373375 5550705 5881537 52055311 18.8 -20.1 218.8 80.5 

معبر 

آزاد 

 شده

5855200 770501 710355 758582 707357 8530107 -00.2 -00.1 07.7 87.5 

مبلغ 

-تخفيف

ميليون 

 ريال

0 73250 350275 872725 507501 2815737 70.5 -18 270.5 52.0 

 .به دليل خطای آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده است 11آمار جدول فوق بدون منطقه 
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 معابر آزاد شده در اثر نوسازی : كل شهر
 17الي  99در سال های صادره مسكوني به تفكيک مناطق و ( پروانه ساختمان تخريب ونوسازی توسعه بنا)پروانه های  

 منطقه
تعداد مسكوني 

 تخريب شده

مساحت مسكوني 

 دهتخريب ش
 مساحت طبق سند

مساحت اصالح 

 شده

تعداد پالكهای 

 تجميع شده
 معبر آزاد شده

2 18508 1772082 5727753 7530052 378 555701 

1 73272 3510207 5007718 7730070 038 1777750 

3 13250 1051217 3571058 1850000 273 551058 

7 15278 1588053 5085007 5177125 2023 832858 

7 50775 3020515 5501308 5157082 2007 718325 

5 25087 2570011 1117053 2080237 372 173010 

5 27517 2770378 1018750 2858007 500 270557 

8 17715 1207872 1780851 1705581 2555 03280 

0 8350 558073 1220201 2022755 1007 208517 

20 20702 2783158 2800075 2500701 1500 220757 

22 27255 2505058 2025211 2570157 2758 255878 

21 23038 2757580 2501072 2525577 505 57305 

23 25557 2537557 2808077 2570525 500 55330 

27 28227 2073572 1757800 1737153 1000 232535 

27 11507 2738773 3880785 3507013 2052 287757 

25 5050 557050 2277077 2007205 2582 70078 

25 8107 833381 2300070 2305700 3520 83350 

28 20580 880552 7855010 7737028 2582 771022 

20 5703 750105 2373077 2277171 502 280503 

10 25330 070875 3285031 1701327 2718 583525 

12 7853 302081 7205577 7721070 522 707507 

11 
      

 8530173 18122 52058015 50508153 37370727 732327 جمع

 ی آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده استبه دليل خطا 11آمار جدول فوق بدون منطقه 
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 معابر آزاد شده در اثر نوسازی : داخل بافت فرسوده
 17الي  99صادره مسكوني به تفكيک مناطق و در سال های ( پروانه ساختمان تخريب ونوسازی توسعه بنا)پروانه های  

 منطقه
تعداد مسكوني 

 تخريب شده

مساحت مسكوني 

 تخريب شده
 مساحت طبق سند

مساحت اصالح 

 شده

تعداد پالكهای 

 تجميع شده
 معبر آزاد شده

2 770 37020 00801 55820 73 21083 

1 271 21518 13088 10557 8 3317 

3 322 20135 18078 10530 8 5315 

7 75 7827 8050 5020 7 2050 

7 30 1250 5025 5775 7 770 

5 00 5302 5070 5757 0 787 

5 7501 725755 757071 710777 353 77785 

8 7000 358707 300702 355135 708 31257 

0 3175 172832 317505 108500 2733 17005 

20 21335 080257 2007187 005073 1057 05332 

22 5877 808807 855780 558735 2000 88071 

21 5723 535870 871751 823775 780 38025 

23 2037 282725 285283 257531 200 10771 

27 7587 707105 575570 787015 550 51831 

27 1273 277070 177530 120587 520 17077 

25 2003 200577 125553 200171 702 28732 

25 3350 335710 710771 781020 1722 35733 

28 2037 270372 712710 700807 777 12517 

20 125 21220 20780 28303 7 2285 

10 3270 288550 158707 172378 351 15075 

12 78 3552 27720 21057 25 2777 

11 
      

 750201 22053 5178507 5818805 7375818 50717 جمع

 .به دليل خطای آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده است 11آمار جدول فوق بدون منطقه 



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 711                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 سهم نوسازی مردمي: داخل بافت فرسوده 

 17الي  99صادره مسكوني در كليه مناطق و درسال های ( پروانه ساختمان تخريب ونوسازی توسعه بنا)پروانه های 

 جمع 17 19 91 99 91تا  99 سال
درصدتغيير 

17- 91 

درصدتغيي

 19 -17ر 

نسبت 

)80به02

 (درصد

 02نسبت 

 به 

 (درصد)00

ي صادره
ل پروانه ها

ک
 

 07 275 5- 12 78720 5557 5287 7525 1173 15520 تعداد پروانه

 203 258 3 30 17007270 7001570 3077350 1710508 2255807 21372778 مساحت پروانه

تعداد واحد 

 مسکوني
230078 22077 13057 35002 38177 170721 10 2 255 202 

مساحت واحد 

 مسکوني
8078257 522350 2753257 1787573 1517050 27372710 33 5 258 205 

تعداد مسکوني 

 تخريب شده
31752 3225 5331 0557 8858 50771 28 -8 270 01 

مساحت مسکوني 

 تخريب شده
3075550 153023 755500 800150 552220 7378852 8 -25 225 83 

مساحت طبق 

 سند
22151718 318150 553170 2050717 2038807 27381155 17 -3 277 05 

مساحت اصالح 

 شده
7805380 105350 527883 055158 015888 8522588 13 -7 272 05 

  203278 78355 32020 7757230 معبر آزاد شده
   

0 0 

-مبلغ تخفيف

 ميليون ريال
0 73250 350212 872731  

   
0 0 

ي صادره
پروانه ها

 
تجميع شده

 

تعداد پالکهاي 

 تجميع شده
375 721 2807 7305  

 
-200 -200 0 0 

 05 107 7- 73 7508 2520 2587 830 288 258 تعداد پروانه

 205 177 5 75 3578508 2788775 2385351 508825 235707 215755 مساحت پروانه

تعداد واحد 

 مسکوني
2337 2380 5073 23153 27227 35277 73 5 137 205 

مساحت واحد 

 مسکوني
88057 01825 305772 022503 005517 1788570 78 0 172 200 

مساحت طبق 

 سند
35855 35300 250377 378257 370870 032737 78 0 128 200 

مساحت اصالح 

 شده
31801 31070 277730 323717 321257 835052 75 0 127 200 

  37530 27825 3350 3055 معبر آزاد شده
 

-200 -200 0 0 

-مبلغ تخفيف

 ميليون ريال
0 5117 203510 375738  

 
-200 -200 0 0 

ل
درصد سهم تجميع از ک

 201 270 1 28 55.30 17.72 17.83 28.25 8.38 0.5 تعداد پروانه 

 207 277 7 10 200.25 35.35 37.05 17.05 22.58 2 مساحت پروانه

تعداد واحد 

 مسکوني
2 21.75 15.1 37.07 35.80 222.5 20 5 272 205 

مساحت واحد 

 مسکوني
2.2 23.07 15.08 35.5 35.01 223.87 25 -1 237 08 

 .به دليل خطای آماری كه اين منطقه داشته در نظر گرفته شده است 11آمار جدول فوق بدون منطقه 
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 ماده صد یها ونيسيكم يياداره كل امور اجرا
 17-11های به تفكيک مناطق و رای در سال  اهم آراء صادرهگزارش تعداد و متراژ 

 مقدار تخلف منطقه

 درصد تغيير 17سال  19سال 

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل و 

 اعاده

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل و 

 اعاده

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل 

 و اعاده

2 

 75 70 20 101 127 17 235 273 12 تعداد راي

 270 75 87 58070 73572 1307 18370 18035 2175 متراژ راي

1 

 52 70- 77 777 155 71 183 775 35 تعداد راي

 227 10- 51 282553 30573 7750 87558 70502 1825 ژ رايمترا

3 

 205 38 25 302 55 27 275 77 21 تعداد راي

 277 75 55- 280387 22071 807 53028 5708 1585 متراژ راي

7 

 25- 1- 5- 721 507 202 521 520 205 تعداد راي

 0- 72- 5- 83118 50105 5503 02217 250577 8177 متراژ راي

7 

 5 7 1 171 175 51 115 137 52 تعداد راي

 5 73- 27 01077 17113 5257 85851 77153 7732 متراژ راي

5 

 27- 77- 22- 152 30 25 305 50 20 تعداد راي

 15- 75- 70- 207505 2053 075 271135 7700 2028 متراژ راي

5 

 15- 37- 77- 735 87 13 537 218 72 تعداد راي

 30- 10- 57- 270088 5030 2175 127250 0801 3775 متراژ راي

8 

 75 17 23 255 210 35 210 207 31 تعداد راي

 278 300 10 71518 22003 1070 25125 1551 2505 متراژ راي

0 

 70- 70- 80- 58 75 5 223 01 30 تعداد راي

 20- 81- 87- 0520 3553 127 20507 10515 2350 متراژ راي

20 

 1 27 5- 277 51 10 271 53 32 تعداد راي

 25- 50- 27- 25832 7157 2737 12281 20578 2507 متراژ راي

22 

 20- 2 17- 175 57 15 307 53 35 تعداد راي

 37- 72 25- 35827 7555 1200 75555 3303 1577 متراژ راي

21 

 227 12 35- 758 210 11 150 205 37 تعداد راي

 200 277 25 222517 10071 3077 73702 8107 1523 متراژ راي
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 17-11 یبه تفكيک مناطق و رای در سال ها اهم آراء صادرهگزارش تعداد و متراژ 

 مقدار تخلف منطقه
 درصد تغيير 17سال 19سال 

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل و 

 اعاده

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل و 

 اعاده

تامين 

 پاركينگ
 تخريب

تعطيل و 

 اعاده

23 

 200 277 55 255 201 10 80 70 21 تعداد راي

 87 338 85 28180 75207 2582 0027 23015 808 متراژ راي

27 

 17- 1 13- 253 223 77 127 222 50 تعداد راي

 35- 27- 31- 23077 7082 3210 10515 7535 7757 متراژ راي

27 

 5- 57 25- 330 155 270 353 251 250 تعداد راي

 10 238 13- 37817 37357 22751 15027 27777 27018 ايمتراژ ر

25 

 12- 8- 27- 270 208 70 100 225 78 تعداد راي

 37 70 10- 17807 21857 1823 28700 8001 3085 متراژ راي

25 

 32 21 10- 227 57 31 88 75 70 تعداد راي

 77 202 7- 21858 0000 1302 8385 7715 1705 متراژ راي

28 

 35 5 27 107 175 205 125 110 01 د رايتعدا

 53 30- 23 71030 71332 8315 31777 50587 5352 متراژ راي

20 

 85 213 55 88 273 75 75 57 15 تعداد راي

 75 218 77 7820 25515 1577 3510 5318 2021 متراژ راي

10 

 23- 71- 35- 227 225 77 231 171 50 تعداد راي

 17- 85- 50- 20702 17033 1377 15001 285750 7830 متراژ راي

12 

 77 75 75- 57 205 20 77 51 20 تعداد راي

 10- 53- 37- 5053 73777 775 8807 273803 870 متراژ راي

11 

 20- 38- 75- 73 38 25 78 52 30 تعداد راي

 0- 1201 70- 7200 210770 1035 7583 7578 3723 متراژ راي

 جمع

 0 0 21- 7151 3107 071 120 270 70 تعداد راي

 11 12- 27- 2157857 535323 50357 75357 35580 3537 متراژ راي
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 (مبالغ به هزار ريال)19-17یگانه درسالها11احكام مناطق یآمار عملكرد واحد اجرا

 منطقه

 درصدتغيير 17سال  19سال 

 وصول جرايم نقدی جرايم صادره ماده صد وصول جرايم نقدی
م صادره ماده جراي

 صد
 وصول جرايم نقدی

جرايم صادره 

 ماده صد

2 70017000000 123273301258 80501000000 370735000000 57 57 

1 20007000000 70073157873 32200000000 55772020225 75 30 

3 18552000000 77581511332 77051000000 288585000000 75 312 

7 20502000000 108558353705 77715000000 05575758307 230 -77 

7 25300000000 71038255571 73777000000 280855000000 255 312 

5 20151000000 200070015570 5008000000 78003581000 -13 -57 

5 37855000000 273703721053 71017000000 280330000000 13 15 

8 0528000000 22001213250 25375000000 12151358508 50 55 

0 072000000 20752778558 7110000000 5252705755 370 -71 

20 1110000000 13708038328 5078000000 20725008030 252 -77 

22 1812000000 70250075008 27578000000 15537055803 713 -32 

21 5700000000 33715703781 5077000000 72500711557 -5 17 

23 7007000000 5057077708 7030000000 5258020785 2 2 

27 3515000000 22050177250 7755000000 20535127557 75 -7 

27 8215000000 33028778705 5585000000 17323823075 -7 -18 

25 22758000000 37350255157 27152000000 28707207882 17 -78 

25 5117000000 0717717175 5810000000 21175357055 20 10 

28 22705000000 25770707701 27027000000 11081777571 32 32 

20 3750000000 5033827872 8175000000 23050315252 232 57 

10 20577000000 27735521105 8125000000 20558232101 -13 -17 

12 8081000000 31035702073 7277000000 8005085275 -70 -51 

11 3728000000 5858705053 3127000000 7588810250 -5 -31 

 27 77 2373007555580 717270000000 2200757823100 153517000000 جمع
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 17گانه درسال  11كد خالف و مناطق  کيشده به تفك يتخلفات بررس

 1 0 4 3 1 7 كد خالف

 دتعدا متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ منطقه

2 22313 50 77833 157 1 2 
  

1750 1 87513 372 

1 8031 222 70858 777 2022 1 55 2 870 7 127005 705 

3 1510 10 27105 207 257 1 
    

205801 358 

7 75827 727 52581 517 715 5 
  

111 3 275237 050 

7 3802073 277 70070 732 2130 3 5015 2 570 7 227711 382 

5 175 5 5757 53 
      

223878 330 

5 508 27 7051 225 778 8 
    

252711 585 

8 508 35 5008 105 8 2 
    

77052 177 

0 702 12 3501 87 22 2 
    

27312 218 

20 51 22 7105 205 377 1 
    

17000 170 

22 715 25 7787 215 305 5 
    

78738 375 

21 2052 70 5020 250 317 5 
    

270281 875 

23 520 20 5585 253 787 8 
  

70 2 80382 320 

27 517 10 25050 177 70 7 
    

10702 303 

27 25117 101 13750 777 3077 10 017 2 337 2 55511 503 

25 1000 73 22007 113 110 7 30 2 
  

75015 155 

25 1200 38 7585 277 182 7 
    

15225 120 

28 23833 277 15777751 308 238 1 
  

111 1 220772 507 

20 3731 70 25728 172 27 2 
  

108 1 10071 257 

10 7172 75 8135 253 528 3 0 2 177 1 78037 177 

12 5872 50 77007 05 315 1 
    

58032 253 

11 525 22 28503 57 1072 3 2255 1 
  

270205 57 

 8758 2005773 12 7730 5 8127 03 21717 7075 15072000 2525 3030713 جمع
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 17الگانه در س 11كد خالف و مناطق  کيشده به تفك يتخلفات بررس

 71 77 79 1 9 1 كدخالف

 تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ منطقه

2 
  

770 1 
  

713 587 772 15 5505 2073 

1 00 2 
    

27 302 0 5 3723 377 

3 
  

51 2 
  

252 2001 7 230 23172 2708 

7 
  

807 1 
  

78 781 0 71 7757 853 

7 
    

0 2 3 153 0 1 1215 111 

5 
      

15 735 0 5 1202 350 

5 
      

17 150 0 27 1572 758 

8 
      

8 08 0 0 572 252 

0 
      

27 120 0 5 2575 135 

20 
    

0 2 30 331 0 8 585 157 

22 
    

10 2 37 782 0 50 1807 707 

21 
  

770 2 
  

11 185 0 21 7208 130 

23 
      

11 317 0 73 3702 352 

27 
      

225 810 7 228 7000 752 

27 
    

0 2 77 375 20 35 1770 377 

25 
      

33000027 112 0 70 035 335 

25 230 2 1337 5 
  

37 750 102 57 20250 788 

28 2517 2 
  

0 2 25 152 0 72 1087 321 

20 
  

2311 8 
  

17 175 0 38 2510 371 

10 
      

11 235 0 22 1785 135 

12 
      

157 80 
  

001 271 

11 2877 3 7532 11 10 7 33002707 8772 552 558 87071 0803 

 جمع
  

770 1 
  

713 587 772 15 5505 2073 

 کدهاي خالف
 (احداث بنا ممنوعه ) بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حريم شهر  -5 (بناي خالف در حد تراکم ) بناي مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه  -2

 (احداث بنا ممنوعه ) بناي بدون مجوز مغاير با کاربري مصوب در حريم شهر  -8 (بناي خالف مازاد برتراکم ) بناي مسکوني مازاد برترکم در کاربري مربوطه  -1

 ساله آزاد نشده 17بناي درمحدوده  -0 (تجاري ، اداري ، صنعتي ) سکوني مازاد برتراکم در کاربري مربوطه بناي غير م -3

 پارکينگ کسر شده -20 (در حد تراکم مجاز ) بناي غير مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه  -7

 .نشده  اصالحي و پخ و طرح رعايت -22 بناي مسکوني غير مجاز در کاربري مغاير -7

 (عدم رعايت ساير ضوابط شهرسازي ) سايرموارد  -21 (تغيير کاربري ) بناي غير مسکوني غير مجاز در کاربري مغاير  -5
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 19-17یها تعداد آرای ماده صد به تفكيک منطقه و وضعيت رای درسال

 منطقه

 درصد تغيير 17سال  19سال 

پرونده های 

 ارجاعي

 (عدد)  

 آرای صادره
جرا آرای ا

 شده

پرونده های 

 ارجاعي

 (عدد)  

 آرای صادره
آرای اجرا 

 شده

پرونده های 

 ارجاعي

 (عدد)  

 آرای صادره
آرای اجرا 

 شده

2 538 733 233 505 577 172 17 72 80 

1 2753 2078 232 2311 2310 770 -20 15 320 

3 751 378 137 720 722 353 21 73 70 

7 1213 2851 777 2831 2575 708 -27 -5 27 

7 003 815 757 073 070 772 -7 27 -1 

5 500 731 822 717 753 758 -30 -22 -30 

5 2731 2252 2207 508 822 507 -72 -30 -18 

8 523 757 357 755 707 387 -8 17 1 

0 102 110 80 257 272 81 -70 -32 -8 

20 381 317 377 355 380 357 -7 25 3 

22 511 502 515 572 515 580 -22 7 0 

21 808 772 777 577 872 755 -8 77 15 

23 388 157 112 752 707 125 12 85 -1 

27 573 570 770 577 781 778 -23 -21 -28 

27 2207 2230 573 2337 2187 515 12 23 -7 

25 505 730 150 770 700 317 -8 -7 25 

25 788 773 280 700 355 271 -28 -25 -10 

28 077 870 708 872 870 330 -20 -1 -25 

20 150 121 02 713 308 275 75 88 51 

10 855 521 110 752 752 373 -75 -37 75 

12 170 125 53 172 115 85 2 7 28 

11 155 115 233 237 275 110 -72 -32 51 

 5 7 21- 8707 27305 27705 8238 23557 25787 جمع
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 ادعباس آب یشركت نوساز

 (به ميليون ريالمبالغ ) 91عباس آباد درسال  یشركت نوساز یها پروژه ستيل

 كاربری مشاور طرح عنوان پروژه رديف
درصدپيشرفت 

 اول سال

درصدپيشرفت 

 آخر سال

هزينه 

 17سال
 وضعيت

2 
بوستان راه و زير 

 ساخت

معاونت 

طراحي و 

شهرسازي 

شرکت 

نوسازي عباس 

 آباد

 وضعيت 50000 50 70 فضاي سبز و تفرجگاه

 بوستان توشه 1
 

 نيمه تمام 1000 55 0 فضاي سبز و تفرجگاه

 بوستان اکو 3
 

 نيمه تمام 5000 08 07 فضاي سبز و تفرجگاه

7 
بوستان فردوسي 

  (باغ هنر)
 نيمه تمام 80000 37 17 فضاي سبز و تفرجگاه

7 
بوستان 

  کاروانسرا
 تمام شده 2700 05 57 فضاي سبز و تفرجگاه

5 
بوستان آب و 

  شآت
 فضاي سبز و تفرجگاه

  
 نيمه تمام 0

5 
بوستان پل 

  ابريشم
 نيمه تمام 1000 200 07 فضاي سبز و تفرجگاه

8 
بوستان منظومه 

  شمسي
 نيمه تمام 0500 85 53 فضاي سبز و تفرجگاه

 بوستان جستجو 0
 

 نيمه تمام 3370 05 07 فضاي سبز و تفرجگاه

 بوستان ديدار 20
 

 نيمه تمام 25000 00 02 فضاي سبز و تفرجگاه

22 
مجموعه پل 

  طبيعت
 نيمه تمام 250000 87 33 فضاي سبز و تفرجگاه

21 

نگهداري 

مجموعه 

 بوستانها
 

 77000 200 200 فضاي سبز و تفرجگاه
 

 جمع کل 23
    

707770 
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 ماده پنج ونيسيخانه كم ريبد

 

 

 91-17 یها شده در سال ليتعداد پرونده ها و جلسات تشك

 تجلسا

 19 -17درصدتغيير  91 -19درصدتغيير  17سال  19سال  91سال 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
 

ده
رون

د پ
دا

تع
 

سه
جل

د 
دا

تع
 

 50 10- 03 8- 03 233 78 255 30 282 کارگروه فني

 82- 10- 17 20- 7 207 12 232 25 251 کميسيون

 - - 88- 75 - - 25 505 273 725 کارگروه تطبيق

 2 57- 70- 20 05 138 05 003 200 570 جمع

مالك محاسبه، تعداد  2300بر اساس تعداد دعوتنامه هاي ارسـالي به مناطق بـوده که در سال  2380نـحوه محاسبه تعداد جلسات کارگروه تطبيق ، در سال 

 .در يک جلسه پرونده هاي مناطق مختلف بررسي و تطبيق داده شده است  "عاجلسات مي باشد که طب
 

 

 صورتجلسات ابالغي كميسيون ماده پنج

 17در سال  

 

 توزيع بندهای صورتجلسات به تفكيک نوع رای صادره 

 91-17در سال های 

شماره 

 صورتجلسه
 ييردرصد تغ 17سال  19سال  91سال نوع رای تاريخ  ابالغ تعداد بند

 227 07 227 مثبت 2302/02/10 2 701
 

 0 1 17 موافقت مشروط 2302/02/11 7 703
 

 7 7 25 منفي 2302/02/15 8 707
 

   2 7 استعالم 2302/03/20 7 707

 220 201 252 جمع 2302/03/02 2 705
 

705 5 2302/07/07 
 

708 25 2302/07/22 

 

700 3 2302/05/05 

720 23 2302/05/20 

722 21 2302/08/27 

721 7 2302/20/21 

723 20 2302/22/25 

727 27 2302/22/17 

727 5 2302/22/25 

725 23 2302/21/05 
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 17ماده پنج درسال ونيسيمصوبات كم منتخب

 رديف مصوبه موضوع نتايج

 .موافقت گرديد و مقرر شد تمهيدات الزم ترافيکي مد نظر قرار گيرد

 25ندهي محور خيابان طرح ساما

ميدان شهدا تا ميدان امام ) شهريور

 (حسين 

 2 703ص 7بند

 موافقت گرديد
حذف تعريض بزرگراه نواب حد فاصل 

 تا خيابان آذربايجان ميدان جمهوري
 3 703ص 7بند

 7 707ص 1بند پروژه خبرگزاري پارس در تهرانپارس . طبقه موافقت گرديد 17بناي بلند مرتبه تا   با احداث

 موافقت گرديد
تصويب ضوابط و مقرارت طرح تفصيلي 

 جديد شهر تهران يکپارچه
 5 705ص 

فضاي سبز تبديل و به شهرداري  ضمن موافقت ، مقرر شد اراضي شمال بزرگراه همت به

 واگذاري گردد
 0 705ص 5بند )مسکن ويژه مهر) پروژه آتي شهر 

 .قت گرديد با طرح پيشنهادي  مشاور تهيه کننده طرح مواف
) پروژه طرح موضعي شهيد محالتي 

 )بازنگري طرح
 22 708ص 2بند

 23 708ص 1بند )مسکن ويژه مهر) پروژه شهرك هما  . موافقت گرديد  با تامين کليه سرانه هاي خدماتي،

هر گونه تخريب در فضاهاي سبز و  ضمن تاکيد بر حفظ کاربري پارك چيتگر و جلوگيري از

 . گرديد مازاد موافقت% 30ن پارگينگ و مشجر فعلي و تامي
 27 708ص 27بند طرح موضعي درياچه چيتگر

تهيه و بهمراه جدول  2/1000روي نقشه  با طرح ارائه شده موافقت و مقرر گرديد جانمايي آن

 . گردد تدقيق سرانه هاي مورد نياز به کميسيون ارائه

طرح مطالعات و راهبردي توسعه مجدد 

 پادگان جي اراضي
 25 700ص 2بند

 موافقت گرديد
طبقه روي  27بلند مرتبه سازي در 

 (اداري -تجاري )همکف 
 28 727ص7بند

 موافقت گرديد
طبقه روي  25بلند مرتبه سازي در 

 )هتل)همکف 
 20 727ص7بند

به صورت دو بلوك مجزا احداث بنا گردد و حداکثرظرف  موافقت و مقرر گرديد هتل و اداري ،

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران  از تاييديهمدت يکسال پس 

 .پروانه ساختماني صورت پذيرد در خصوص احداث هتل صدور

طبقه روي 15بلند مرتبه سازي در 

 (هتل و اداري)همکف 
 10 727ص 5بند

 .پروژه تامين گردد پارکينگ مازاد به نياز% 10موافقت و مقرر گرديد 
طبقه روي  21زي در بلند مرتبه سا

 (اداري -تجاري )همکف 
 12 727ص 8بند

( اداري)و طبقات اول الي چهاردهم % 80به ( داروخانه)با افزايش سطح اشغال طبقه  همکف 

 .موافقت به عمل آمد% 77به صورت 

طبقه روي  27بلند مرتبه سازي در

 )داروخانه -اداري) همکف 
 11 727ص 22بند

 13 727ص  5بند  تگاهي متروي مروستيمجتمع ايس موافقت گرديد

نهايي به شورايعالي شهرسازي و  با کليات طرح موافقت و مقرر گرديد جهت اخذ تصميم

 .معماري احاله گردد

مجموعه ) مجتمع مسکوني دارآباد 

 ) مسکوني
 17 725ص  21بند 

 

و  3-5و  1-7ضوابط و مقررات بندهاي 

از ضوابط و مقررات طرح تفضيلي  22-7

کپارچه شهر تهران در مورد  امالکي که ي

نصف  "داراي نوعيت باغ مي باشد صرفا

ضوابط تشويقي در ارتباط با آنها اعمال 

 گردد

 17 725ص 23بند 
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 ميره كل حرااد
 

 

 91-17های  در سال ميره كل حراعملكرد اد زانيجدول م

ف
ردي

 

 واحد عنوان برنامه

 17سال 19سال  91سال 

 مقدار

مقادير 

هايي  ن

فعاليت 

انجام 

 شده

نفر ) 

 (ساعت

 مقدار

مقادير 

نهايي  

فعاليت 

 انجام شده 

نفر )

 (ساعت

 مقدار

مقادير 

نهايي  

فعالي

ت 

انجام 

 شده 

نفر )

ساعت

) 

2 

ايجاد وحدت رويه ما بين کليه سازمانهاي 

شکل (  برون سازماني)ذيمدخل در عرصه حريم 

 دهي مديريت يکپارچه در عرصه حريم پايتخت

اي حفظ حقوق بيت شور

 المال
 78 جلسه

2730 

11 77 28 35 

 5 3 35 28 13 جلسه نهاد رياست جمهوري

فرمانداري تهران و 

 شهرهاي اطراف
 70 7 50 20 27 جلسه

 21 7 257 81 30 جلسه استانداري تهران

مجمع نمايندگان استان 

 تهران
 21 3 8 1 2 جلسه

1 

ار منسجم در ايجاد رويه يکسان و سازو ک

جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز در حريم 

 (درون سازماني)

 50 27 78 17 22 جلسه کميته اجرايي حريم

 کميته فني حريم
تعداد 

 مصوبات
21 10 70 17 217 

 15  75 27 210 8 جلسه دفاع از لوايح و طرح هاي پيشنهادي مرتبط با عرصه حريم در شوراي شهر 3

7 
ن و اصالح ضوابط و مقررات مرتبط تنقيح قواني

 با حريم

برگزاري جلسات با اداره 

کل حقوقي و اداره کل 

 تدوين قوانين

 270 27 00 20 80 7 جلسه

7 
نظارت عاليه بر پروژه هاي عمراني واقع در 

 روستاهاي داخل حريم

بازديدهاي انجام شده از 

 پروژه هاي عمراني مصوب
 2705 285 580 275 510 210 بازديد

5 
پروژه هاي  مطالعاتي پژوهشي در دست اقدام 

 در حريم پايتخت

نظارت  بر  عملکرد و 

راهبري مشاور در پروژه 

 هاي پژوهشي

 530 10   510 8 پروژه

نظارت  بر  عملکرد و 

راهبري مشاور پروژه هاي 

 مطالعاتي

 207 7  7 370 7 پروژه

5 

پاسخگويي به استعالمات و درخواستهاي 

قي و حقوقي که از سوي مناطق اشخاص حقي

. دهگانه داراي حريم به اداره کل ارجاع مي شود

 (پرونده ارجاع شده)

 5 720  2518 731 851 120 فقره
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 91-17های  در سال ميره كل حراعملكرد اد زانيجدول م

ف
ردي

 

 واحد عنوان برنامه

 17سال 19سال  91سال 

 مقدار

مقادير 

نهايي  

فعاليت 

انجام 

 شده

نفر ) 

 (ساعت

 مقدار

مقادير 

نهايي  

فعاليت 

 انجام شده 

نفر )

 (ساعت

 مقدار

مقادير 

نهايي  

فعالي

ت 

انجام 

 شده 

نفر )

ساعت

) 

8 
بازديد ميداني و نظارت بر کليه فعل و انفعاالت 

 عرصه حريم پايتخت

بازديدهاي کنترلي و 

نظارتي  انجام شده از 

 حريم مناطق

 1510 370 1205 372 3117 127 بازديد

بازديدهاي فني جهت 

 پاسخگويي به استعالمات
 250 31 217 17 1270 120 پرونده

0 

پيگيري تهيه و  اجراي طرح هاي 

هادي روستايي به منظور تدقيق 

 مرز روستاها و حريم پايتخت

برگزاري 

جلسات 

هماهنگي 

با بنياد 

مسکن 

انقالب 

 اسالمي

تعداد روستاهاي داراي 

طرح هادي که نيازمند 

ري اين اداره کل بوده پيگي

 است

55 000 80 2100   

20 
نظارت عاليه و راهبري مناطق داراي حريم در 

 خصوص  نحوه برخورد با مستحدثات غير مجاز
   2870 350 8080 8080 تعداد

   77577  70250 جمع

 

 17بازديدهای انجام شده در سال 
منطقه دارای 

 حريم
 يدنقاط بحراني مورد بازد تعداد بازديد

 سوهانک ، پس قلعه ، دره درکه 12 2منطقه 

 جاده فرحزاد ، درکه درکه 20 1منطقه 

 (ع)جاده تلو ، اراضي دانشگاه امام حسين  28 7منطقه 

 سولقان ، جاده امام زاده داود ، رندان 20 7منطقه 

 روستاي ترکمن ده ،روستاي همه سين ، شهرك زيتون 10 23منطقه 

 ک ، قيام دشت ، مسگر ابادلپه زن 12 27منطقه 

 شهرك دانش ، شهر قدس ، اراضي شهرستان اسالمشهر 25 28منطقه 

 روستاي مرتضي گرد ، چهاردانگه ، صالح آباد 10 20منطقه 

 جاده نظامي ، جاده خاوران 11 10منطقه 

 روستاي سنگانروستاي ورديج ، روستاي واريش ، روستاي کشار عليا ، روستاي کشار صفلي ،  27 11منطقه 

 201 جمع
 



 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 791                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 17در سال  وضعيت مناطق دارای حريم

ی ها
جوار

هم
 

 غرب شرق جنوب شمال

مساحت تقريبي 

محدوده حريم 

 (كيلومترمربع)

 2منطقه 
حوزه  –دامنه رشته کوه البرز 

 آبريز شهر تهران
 محدوده قانوني شهر تهران

جاده اوشان و فشم و جاده 

 (7حريم منطقه )لشگرك 
 157 (1حريم منطقه )ره درکه د

 (2حريم منطقه )رود دره درکه  (0منطقه )محدوده قانوني  دامنه رشته کوه البرز 1منطقه 
 رود دره فرحزاد

 (7حريم منطقه ) 
10 

 7منطقه 
درياچه لتيان و بلوارامام 

 خميني

حريم )دماوند –بزرگراه تهران 

 (23مصوب منطقه 
 رودخانه جاجرود

 جاده لشگرك

 (7دوده منطقه مح) 
201 

 7منطقه 
مرز )دامنه رشته کوه البرز

 (مصوب پايتخت 

محدوده قانوني شهر تهران 

 (7محدوده منطقه )
 دره فرحزاد

 دره سولقان

 (ابتداي جاده سولقان) 
70 

 23منطقه

پارك  –جاده تهران دماوند 

مرز ) جنگلي سرخه حصار

 (7منطقه 

مرز موجود حريم )قره چشمه 

 (27منطقه 
 خانه جاجرودرود

مرز )محدوده شهر تهران 

 (23قانوني منطقه 
80 

 27منطقه
مرز حريم منطقه )قره چشمه

23) 

مرز موجود )جاده خراسان

 (10حريم منطقه 

امتداد مرز حريم )مسگرآباد 

 (23منطقه 

مرز قانوني )محدوده شهرتهران

 (27و  27محدوده مناطق 
257 

 28منطقه
محدوده مناطق )بزرگراه مفتح 

 (12و  28

منطبق )خطوط برق فشار قوي 

 (52بر مرز حريم مصوب سال

محدوده حريم شهر باغستان و 

امتداد خط )کمربندي آزادگان 

 (ساوه -آهن تهران 

منطبق بر )کمربندي انديشه 

 (52مرز حريم مصوب سال
51 

 20منطقه
مرز )محدوده شهر تهران 

 (قانوني شهر تهران

اراضي حسن آباد و محدوده 

منطبق بر مرز )ب  بخش آفتا

 (52حريم مصوب سال

مرز قانون )قم  –اتوبان تهران 

 (شهر تهران

بزرگراه آيت اهلل سعيدي 

منطبق بر خط راه آهن ، تا )

 (مرز قانوني شهر تهران

83 

 177 اتوبان  قم (ع)اتوبان امام رضا  بخشداري کهريزك محدوده شهر تهران 10منطقه

 دامنه رشته کوه البرز 11منطقه
دوده قانوني شهر تهران مح

 (11مرز قانوني حريم منطقه )
 310 حريم شهر گرمدره و کرج (7حريم منطقه )دره سولقان 

جمع 

حريم  

 مناطق
 

2702 

 پهنه بندی حريم شهر تهران
 درصد (مترمربع)مساحت  كاربری ملک

 25.75 053.82 پهنه کشاورزي و باغداري

 11.01 2375.71 پهنه اندوختگاه هاي محيط زيست

 17.05 2717.05 پهنه عناصر طبيعي

 25.55 2075.11 پهنه پرديس هاي موضوعي

 27.37 008.53 نت.پهنه سکو

 2.71 00.2 پهنه تجهيزات

 1 220.15 پهنه صنعتي

 تهديدات حريم شهر تهران

 نوع تهديد
 17سال  19سال 

 تعداد (مترمربع)مساحت  تعداد (مترمربع)مساحت 

 مجاز در حريم شهرداري ساخت و ساز غير
 

1201 
 

2713 

 احدا ث بنا خارج از طرح هادي
 

1771 
 

2157 

 تغيير کاربري
 

715 
 

330 
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 شركت شهربان و حريم بان

 

 

 91-17گانه در سال های  11آمار عملكرد گشتهای شهربان در مناطق 

 درصد تغيير 17سال  19سال  91سال  شرح ماموريت

 55 12103 21530 72570 .ري از ساخت و ساز هاي غير مجاز و رفع آثار تخلفشناسايي ، پيشگيري و جلوگي

 05- 522 15508 73775 .جلوگيري از تفکيک اراضي بدون مجوز

 5577 281077 1575 30788 .اخطار و جلوگيري از سد معبر ساختماني

خارج از پيشگيري و جلوگيري از محوطه سازي و ديوارکشي و هر گونه عمليات ساخت و ساز 

 .ضوابط و مقررات شهرسازي
25351 5278 0821 70 

 213 3800 2571 27780 .شناسائي ، پيشگيري و جلوگيري از تغيير کاربري 

پيگيري اجراي آراء کميسيونهاي ماده صد صرفاً در تخريب و رفع آثار تخلف وفق آراء قطعي 

 .شده
 - 5017 مستمر 727175

 08- 1120 00703 187817 .ز ساختن سوله و محوطه انبارشناسائي ، پيشگيري و جلوگيري ا

 00- 7575 73080 215080 ( .حفر کانال ، چاه ، گود برداري ) جلوگيري از حفاري غير مجاز 

مستند سازي و جمع آوري ادله الزم جهت تشکيل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غير مجاز و 

 .اعالم به مراجع قانوني ذيربط
58773 30785 0052 -50 

 800 220150 21075 178870 .بازديد از امالك داراي مجوز که در حال ساخت  بوده و ابالغ اخطارهاي صادره از ناحيه

 7257 05003 2810 0557 .جلوگيري از فعاليت و ساخت و ساز امالك که داراي مجوز بوده ليکن تخلف ساختماني دارند

 711 775811 53755 251775 جمع
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 91-17گانه در سال های  11لكرد گشتهای حريم بان در مناطق آمار عم

 درصد تغيير 17سال  19سال  91سال  شرح ماموريت

 203 5258 1201 1818 شناسايي ، پيشگيري و جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز

 75- 2070 1771 1877 جلوگيري از تفکيک اراضي بدون مجوز

 028 7137 727 575 اختمانياخطار و جلوگيري از سد معبر س

پيشگيري و جلوگيري از محوطه سازي و ديوارکشي و هر گونه عمليات ساخت و ساز 

 خارج از ضوابط و مقررات شهرسازي
571 732 3171 571 

 212 551 370 725 تخريب بناهاي غير مجاز

کميسيون تخريب و رفع آثار تخلف از ساخت و ساز هاي هاي غير مجاز وفق آراء صادره از 

 200ماده 
535 715 253 -70 

گشت زني در سطح نواحي به ويژه مناطق تجاري و جلوگيري از ساختن سوله و محوطه 

 انبار غير مجاز
2102 2317 0057 787 

 00 2528 872 857 (حفر کانال ، چاه ، گود برداري ) جلوگيري از حفاري غير مجاز 

کيل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غير مجاز مستند سازي و جمع آوري ادله الزم جهت تش

 و اعالم به مراجع قانوني ذيربط
557 530 308 -38 

 23- 3720 7015 3530 .بازديد از امالك داراي مجوز که در حال ساخت مي باشند

جلوگيري از فعاليت و ساخت و ساز امالك که داراي مجوز بوده ليکن تخلف ساختماني 

 دارند
1052 1000 2525 -13 

 3557 31032 871 885 شناسايي ، پيشگيري و جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز

 7705 5258 220 780 جلوگيري از تفکيک اراضي بدون مجوز

 71- 2070 2805 8850 اخطار و جلوگيري از سد معبر ساختماني

 پيشگيري و جلوگيري از محوطه سازي و ديوارکشي و هر گونه عمليات ساخت و ساز

 خارج از ضوابط و مقررات شهرسازي
17 30277 7137 -83 

 53 58172 78235 15173 جمع
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 شهربان يتهايفعال نيعناو

 عنوان رديف

 جلوگيري از تفکيک اراضي بدون مجوز 2

 اخطار و جلوگيري از سد معبر ساختماني 1

 جلوگيري از محوطه سازي و ديوار کشي براي تصرف تدريجي اراضي حريم 3

 جلوگيري از ساخت و ساز سوله و انبار در حريم 7

 تشکيل پرونده جهت ارسال به کميسيون ماده صد 7

 جلوگيري از ورود مصالح خودروهاي حامل مصالح ساختماني 5

 رفع خالف از ساخت و ساز غير مجاز در محدوده حريم 5

 ت و ساز غير مجاز و اعالم به مراجع قانوني ذيربطمستند سازي و جمع آوري ادله الزم جهت تشکيل پرونده تخلفاتي ساخ 8

 شناسايي و جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز در نواحي داراي حريم 0

 بازديد و اخطار از امالك در حال ساخت داراي مجوز در محدوده حريم 20

 

 بان ميحر يتهايفعال نيعناو

 عنوان رديف

 .ساز هاي غير مجاز و رفع آثار تخلف شناسايي ، پيشگيري و جلوگيري از ساخت و 2

 .جلوگيري از تفکيک اراضي بدون مجوز 1

 .اخطار و جلوگيري از سد معبر ساختماني 3

 .پيشگيري و جلوگيري از محوطه سازي و ديوارکشي و هر گونه عمليات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازي 7

 .ر کاربري شناسائي ، پيشگيري و جلوگيري از تغيي 7

 .پيگيري اجراي آراء کميسيونهاي ماده صد صرفاً در تخريب و رفع آثار تخلف وفق آراء قطعي شده 5

 .شناسائي ، پيشگيري و جلوگيري از ساختن سوله و محوطه انبار 5

 ( .حفر کانال ، چاه ، گود برداري ) جلوگيري از حفاري غير مجاز  8

 زم جهت تشکيل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غير مجاز و اعالم به مراجع قانوني ذيرمستند سازي و جمع آوري ادله ال 0

 .بازديد از امالك داراي مجوز که در حال ساخت بوده و ابالغ اخطارهاي صادره از ناحيه 20

 .جلوگيري از فعاليت و ساخت و ساز امالك که داراي مجوز بوده ليکن تخلف ساختماني دارند 22

 

 موتور سوار يتهايفعال نيعناو

 عنوان رديف

 مشاهده شناسايي و توصيف تخلفات ساختماني غير مجاز در سطح حوزه 2

 ارائه گزارش تغيير کاربري بدون مجوز 1

 اخطار و انعکاس سد معبر ساختماني -شناسايي  3

 ابط و مقررات شهرسازيشناسايي و انعکاس هرگونه محوطه سازي ديوار کشي و عمليات ساخت و ساز خارج از ضو 7

 گشت زني در سطح نواحي به ويزه مناطق تجاري و صنعتي به منظور شناسايي و گزارش آني 7

 (حفر کانال چاه گود برداري)شناسايي و انعکاس هرگونه حفاري غير مجاز 5

 مستند سازي و جمع ادله الزم جهت تشکيل پرونده تخلفاتي ساخت و ساز غير مجاز 5
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 اداره كل هماهنگی  فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

 
 

 پروژه گانه و آمارتعداد بازديد 22آمارتعداد و مبلغ پروژه های تحويل موقت و قطعی قرارداد های منعقده توسط مناطق 

 95های تحويل موقت و قطعی اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق در سال 

منطقه
 

تعداد پروژه
 

ت
ل موق

حوي
ت

 

ل
صد به ك

در
 

ت
ل موق

حوي
ل ت

مبلغ ك
 

(
ن ريال

ميليو
)

 

ل
صد به ك

در
 

ی
ل قطع

حوي
تعداد  پروژه  ت

 

ل
صد به ك

در
 

ی
ل قطع

حوي
ل ت

مبلغ ك
 

(
ن ريال

ميليو
)

 

ل
صد به ك

در
 

ی 
ل قراردادها

تعداد ك

ق
منعقده درمناط

 

ل
صد به ك

در
 

ل قرارداد ها   
مبلغ ك

(
ن ريال

ميليو
)

 

ل
صد به ك

در
 

1 28 3829 959353 11882 46 3849 839533 19863 66 2828 154398 5862 

8 65 5863 889833 9814 18 1821 91633 1869 15 9831 133468 9851 

9 45 9893 813663 4838 95 5883 21356 9898 93 9828 814613 9854 

6 65 5863 32144 9833 59 2841 115561 5886 3 1823 95918 1889 

5 63 6823 192429 6899 85 9892 34166 6894 16 8821 96668 1883 

4 94 6898 34263 9835 91 6842 193356 5836 13 9821 35399 9895 

9 93 6842 914836 3839 65 4823 193682 2816 89 5861 893485 2835 

2 12 8814 52333 1824 2 1881 2953 3863 13 9821 53949 8833 

3 86 8822 29263 8846 6 3843 19493 3848 4 1883 21499 8825 

13 4 3898 84368 3828 9 1834 13536 3862 8 3863 6514 3814 

11 93 6842 131563 9883 93 5823 115649 5886 85 5831 53332 8834 

18 15 1823 139842 9892 83 6892 188838 5855 12 9841 98633 8859 

19 89 9886 58291 1849 56 2814 155922 9835 15 9831 22959 9832 

16 98 9826 183969 9893 98 6829 119453 5896 99 4841 129425 4855 

15 95 6883 155922 6833 98 6829 139191 6824 65 3838 841969 3819 

14 92 3895 898343 9896 51 9893 119399 5819 89 5861 818839 9861 

19 96 6832 169294 6844 15 8889 21239 9891 14 9881 133343 9821 

12 99 6866 114433 9842 13 1851 12933 3829 95 9831 145213 5893 

13 93 9843 112669 9899 89 9869 156833 4833 91 4881 814196 9855 

83 94 6898 133362 9866 54 2864 149633 9861 84 5881 189895 6866 

81 89 9886 39895 8836 89 9869 51236 8895 13 9821 838834 13883 

88 66 5882 139915 4811 13 1851 92643 1896 15 9831 54126 1834 

جمع

31 
296 133 9198433 133 448 133 8835169 133 633 133 8249339 133 

جمع

33 
1138 133 6292296 133 232 133 8689866 133 8333 133 9934399 133 

درصد 

 تغییر
-93 3 -95 3 -12 3 -3 3 -95 3 -41 3 
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 95آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال 

منطقه
 

ت اس
سفال

تناژ آ
ی و 

س
ا

ش
روك

 

ت نوار 
ت مرم

سفال
تناژ آ

ی
ی و لکه گير

حفار
 

ی
ع زير ساز

متر مرب
 

ی
متر طول نهر ساز

 

ک جدول
متر طول ت

 

ی
متر طول كانيو بند

ی 
ن ساز

ع ساختما
متر مرب

 

ی
ب خاكبردار

متر مکع
 

ی
ب خاكريز

متر مکع
 

ی
ن ريز

ب بت
متر مکع

 

1 133899 93992 193439 84958 94134 91944 9695 848938 59381 89458 

8 856534 93433 132144 83598 128559 - 8334 93953 95998 61289 

9 89933 58833 113333 83859 93932 13833 83333 143333 43333 15333 

6 94295 61453 893134 15993 85293 18213 9353 53344 58849 13333 

5 93333 135333 64933 13853 139333 3955 9333 68533 53233 86533 

4 68541 11533 822938 11399 19135 81399 9963 125365 83944 83285 

9 91312 9999 35433 2933 4133 19593 1853 12953 3953 11233 

2 93639 15924 841953 86381 99545 - 1216 93318 9162 93536 

3 2681 8559 86613 6633 8953 9523 - 4133 5129 13933 

13 99432 2259 199289 13134 13333 2933 1933 94595 18693 5833 

11 84939 12849 69563 8935 95352 - - 86889 3598 14339 

18 82134 16396 18333 9432 9393 89963 5569 11992 4399 8912 

19 93533 9953 42333 6533 2833 6533 6553 18533 2233 9233 

16 53191 88934 899985 85653 94934 - 993 96313 84332 19658 

15 136339 93959 193283 1534 29153 - 5998 23941 93398 41934 

14 32838 14463 35929 8482 55698 - - 83119 81962 18943 

19 14343 6353 61965 1892 9351 - 133 11311 16944 13819 

12 28532 83538 899448 18343 99988 - 952 94142 198338 16269 

13 53319 83342 882622 14189 91523 19435 553 116566 69499 81233 

83 56554 93644 155135 3819 36348 - - 85333 45388 12683 

81 93864 15325 98423 11234 88946 6862 685 198986 12915 19431 

88 85529 16913 166333 2693 16155 4453 81533 999333 142833 8969 

جمع

31 
1693914 436396 9393633 858965 368312 198634 29944 1953516 259465 923545 

جمع

33 
1828331 664388 9133189 993244 666469 926392 163359 1919686 459934 828321 

درصد 

 تغییر
18 95 -8 -96 118 -55 -99 9 91 92 
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 95آمار ميزان مصالح مصرفی مناطق بيست ودوگانه در سال  

منطقه
 

ی
متراژ لوله گذار

 

تعداد سنگدال
چه 

ت دري
تعداد ساخ

 

چه
ض دري

تعداد تعوي
 

ل 
ت پ

كيلوگرم ساخ

ی
فلز

 

ی
كيلوگرم نرده ساز

 

ت نهر
متراژ مرم

ی 
گ آميز

متر مربع رن
 

ی
ش

ب ديوار ك
متر مکع

 

ی
شفته ريز

ب 
متر مکع

 

1 3499 4891 1264 2634 1211 8963 9391 54436 83844 1353 

8 3683 5638 8636 8995 94369 93695 93324 14265 2996 9356 

9 12333 4333 526 411 93333 153333 3333 2333 3533 9333 

6 1236 8915 9 1399 1983 914 923 6491 5939 3 

5 1453 643 938 989 1633 93333 53333 6833 15333 13333 

4 14189 3533 9531 8433 69933 63433 6135 185662 9393 5489 

9 128 8926 1853 1482 6853 1233 1943 
 

813 63 

2 16919 954 1495 543 6433 3 85452 89598 8532 1359 

3 4353 1953 998 565 95123 4485 1533 9558 295 9953 

13 1393 9133 333 433 2333 3 5333 9333 153 4833 

11 8939 8959 2949 1494 14959 9993 14186 188395 814 629 

18 4336 8158 833 1339 64362 43695 6964 9333 6233 1935 

19 813 469 353 823 2833 86333 443 16533 1233 633 

16 2939 8688 8569 1169 59348 13933 13685 6383 225 169 

15 9582 632 663 916 9935 11959 6315 6329 1911 533 

14 9241 439 1519 216 96965 13948 9523 5963 538 8513 

19 1148 293 8842 931 2653 8563 1943 5963 334 23 

12 13544 2414 1999 1641 19252 16336 19392 11361 13395 44 

13 9131 1295 1583 1538 1335 1845 8443 16653 1146 1318 

83 16352 9468 933 984 96459 5343 13633 11855 1331 843 

81 1992 1535 441 492 113942 225 9288 8693 8692 8555 

88 1823 8553 118 548 63833 83353 1263 81833 5943 1933 

 69836 134532 696696 814193 639636 533642 82322 96338 45996 166253 31جمع

 85585 18533 125133 189331 8441196 1183966 98594 21333 41586 161293 33جمع

درصد 

 تغییر
8 9 -52 -11 -69 -21 43 154 964 25 
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 شهر تهران رانسازمان مهندسی وعم

 

 11- 95خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سالهای 

 واحد مقياس موضوع

ت
ضعي

و
 

 مقدار

ت
ضعي

و
 

 مقدار

ت
ضعي

و
 

 مقدار

ت
ضعي

و
 

 مقدار

 95سال  99سال  19سال  11سال 

بز
رگر

ی 
اه و معابر شریان

 

 متر مربع مساحت

ي
موجود تا  انتها

 

 
سال

22
 

12413453 

موجود تا  ان
ي

تها
 

 
سال

23
 

13295453 

ي
موجود تا  انتها

 

 
سال 

33
 

83894453 

ي
موجود تا  انتها

 

 
سال 

31
 

81461453 

 633393 649693 654393 612393 متر طول

 متر مربع مساحت

ث
ت احدا

در دس
 

 
سال 

22
 

8363333 

ث
ت احدا

در دس
 

 
سال 

23
 

9229943 

ث در
ت احدا

در دس
 

 
سال 

33
 

6826333 

ث در
ت احدا

در دس
 

س 
ال 

31
 

9434333 

 22333 138333 199319 93333 متر طول

 متر مربع مساحت

ي شده
بهره بردار

 

 
در سال 

22
 

954333 

ي شده
بهره بردار

 

 
در سال 

23
 

1814333 

ي شده
بهره بردار

 

 
در سال 

33
 

661333 

ي شده
بهره بردار

 

 
در سال 

31
 

1945333 

 98533 13533 92333 12333 متر طول
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 11- 95وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سالهای خالصه 

 واحد مقياس موضوع

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

ت
ضعي

و
 مقدار 

 95سال  99سال  19سال  11سال 

ل و تقاطع غیر همسطح
پ

 

 دستگاه تعداد

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
22

 

834 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
23

 

883 

موجود تا  انتها
 ي

سال 
33

 

895 

ي
موجود تا  انتها

 

سال 
31

 

895 

 1395816 358349 222399 218211 متر مربع مساحت

 69494 69353 93553 99125 متر طول

 دستگاه تعداد

ث سال 
ت احدا

در دس
22

 98 

ث سال
ت احدا

در دس
23

 139 

ث در سال 
ت احدا

در دس
33

 

168 

ث در سال 
ت احدا

در دس
31

 

163 

 993333 618333 851398 861383 مربعمتر  مساحت

 89158 18333 14511 11583 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در سال 
بهره بردار

22
 

2 

ي شده در سال 
بهره بردار

23
 

16 

ي شده در سال 
بهره بردار

33
 

15 
ي شده در سال 

بهره بردار
31

 
63 

 188851 46393 95888 33333 متر مربع مساحت

 9499 6633 8996 6933 متر طول

ی
ل بزرگراه

تون
 

 کیلومتر طول

ي 
موجود تا  انتها

سال
22

 

 

ي 
موجود تا  انتها

سال
23

 

 

ي 
موجود تا  انتها

سال
33

 

481 

ي 
موجود تا  انتها

سال
31

 

1486 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
22

 

 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
23

 

 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
33

 

 

ث
ت احدا

در دس
 

سال 
31

 

18 

بهر
ي شده

ه بردار
 

در سال 
22

 

 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
23

 

 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
33

 

 

ي شده
بهره بردار

 

در سال 
31

 

1389 
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 سازمان مشاور فنی ومهندسی شهرتهران

 
 11-95عملکرد طراحی ومهندسی درسال های

 واحد نام پروژه

 95سال 99سال 19سال 11سال
درصد 

 99-95تغيير

 تعداد

 پروژه
 رمقدا

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 تعداد

 پروژه
 مقدار

 56- 98- 92 16 143 53 153 45 143 69 کیلو متر پروژه بزرگراهی

 44- 93- 65 13 199 69 165 65 36 69 تقاطع پل تقاطع غیر همسطح

جمع آوري و هدایت آبهاي 

  (مسیل  کانال ، تونل ،  )سطحی 
 69- 54- 95 9 44 14 93 81 98 9 رکیلو مت

جمع آوري و هدایت آبهاي 

سطحی منطقه شهرداري 

 تهران

 - - - - 239 1 9533 1 9333 1 هکتار

طرح جامع آبهاي سطحی شهر 

 تهران

کیلو متر 

 مربع
1 953 1 953 1 953 - - - - 

طراحی حوضچه تعدیل کننده 

  (حجم  )و رسوبگیر 
 - - - - - - 83333 1 95333 8 متر مکعب

 31- 68- 11 11 119 13 119 13 119 13 دستگاه مطالعات مقاوم سازي پل ها

تهیه پوسته جهت طراحی 

 پروژه ها
 23 13- 98 3 63 13 98 4 94 2 کیلو متر

 - - - - - - 93333 8 43333 9 مترمربع طراحی پارکینك طبقاتی

نقشه برداري و تهیه پروفیل 

 هاطولی و عرضی معابر خیابان
 69- 61- 596 61 1333 93 9433 44 1533 25 هکتار
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 شركت خاكريز آب

 
 95ليست پروژه های شركت خاكريز آب  درسال 

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

جام شده در سال  واقعی
هزينه ان

95
 

(
غ به هزار ريال

مبال
)

ی 
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
 

 (
ی سال 

تا انتها
95

)
 

كارفرما
(

منطقه وقوع
)

 

 روعتاریخ ش زمان پروژه
 تاریخ پایان 

 (طبق قرارداد)

تاریخ پایان 

پیش بینی 

 شده

1 
کانال سازي مسیل عمادآورد شهرري 

 (فیروزآباد)
 83 133 338251 31 15/8/22 15/11/24 ماه15

 83 24 19424892 38 83/9/22 83/9/29 ماه 18 جنوبی 9کانال کمکی سرخه حصار 8

 6 39 19823553 38 15/4/22 15/18/24 ماه 12 تونل ده نارمك 9

 6 33 14349961 38 15/9/22 15/18/24 ماه 15 تونل سرشاخه علم و صنعت 6

5 
حوضچه رسوبگیر و کانال سازي  مسیل 

 (قطعه اول)وردآورد
 88 96 9883228 38 1/11/29 1/9/24 ماه 13

 81،88 46 463363 38 88/18/29 88/18/24 ماه 18 (8قطعه )کانال وردآورد  4

 81 63 1832393 39 15/11/22 15/11/24 ماه 86 (9قطعه)کانال وردآورد  9

2 
 1جمع آوري آبهاي سطحی ناحیه 

 81منطقه
 81 2 232813 39 8/4/23 8/13/29 ماه 83

 11 133 6993826 31 82/1/22 82/18/24 ماه 19 لوله رانی شاخه خیابان امام خمینی 3

 14 26 8982919 38 15/3/29 15/11/24 ماه13 تونل سرشاخه شیرمحمدي 13

 1،9،6 39 93418835 38 82/1/33 82/13/29 ماه 89 تونل و کانال غیاثوند 11

 12 133 19931 31 88/4/22 88/1/22 ماه 5 لوله رانی نهر حیدري 18

 1،9 133 558854 31 4/3/22 4/3/29 ماه 18 لوله گذاري خیابان دکتر شریعتی 19

 5 6985 646633 39 15/9/23 15/13/22 ماه 5 تونل اکباتان 16

 5 48 9334519 38 16/3/22 16/2/29 ماه 19 (دره ذغال)لوله گذاري حصارك 15

 1 133 135445 31 88/8/22 88/9/29 ماه 9 لوله گذاري سرشاخه آبکوه فرمانیه 14

19 
جمع آوري آبهاي سطحی شهرك 

 سجادیه
 15 133 139981 31 83/9/23 83/8/23 ماه 5

 6 133 8559996 31 12/2/22 12/8/29 ماه 12 سرخه حصار Bتونل سرشاخه  12

 6 3985 14323159 38 91/6/22 93/4/29 ماه 13 سرخه حصار Dتونل قطعه  13

 16،15 31 981296843 38 91/8/38 91/8/33 ماه 86 تونل کمکی ابوذر 83

 6 133 1155562 31 93/3/33 93/5/33 ماه 6 زیرگذر هاي شهید عراقی 81

 81 14 899632 39 82/11/22 82/9/29 ماه 14 81منطقه  6ناحیه  88

 5 94 64323242 38 88/3/31 88/5/31 ماه 6 بازسازي غرب کانال سیل برگردان غرب 89
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 95ليست پروژه های و حجم فعاليت های شركت خاكريز آب  درسال 
ف

ردي
 

 عنوان پروژه

 حجم فعاليت

 (متر)كانال  (متر)تونل  (متر)لوله 
 حوضچه رسوبگير 

 (متر مکعب)
 پل آبگير آشغالگير و غيرو

1 
کانال سازي مسیل عمادآورد شهرري 

 (فیروزآباد)
  1546  - 

 سازه اتصال دارد  1984   جنوبی 9کانال کمکی سرخه حصار 8

 آبگیر، منهول و حوضچه آرامش دارد   1393  تونل ده نارمك 9

 آبگیر، منهول و حوضچه آرامش دارد  99 1559 298 شاخه علم و صنعتتونل سر 6

5 
حوضچه رسوبگیر و کانال سازي  

 (قطعه اول)مسیل وردآورد
 سازه آبشار نیز دارد 15633 8643  

 سازه آبشار نیز دارد  1642   (8قطعه )کانال وردآورد  4

 سازه آبشار نیز دارد  9519   (9قطعه)کانال وردآورد  9

2 
 1جمع آوري آبهاي سطحی ناحیه 

 81منطقه
 آبگیر، منهول دارد  683 329 6533

 آبگیر، منهول دارد    1145 لوله رانی شاخه خیابان امام خمینی 3

 آبگیر، منهول دارد   455 933 تونل سرشاخه شیرمحمدي 13

 آبگیر، منهول دارد  433 5685  تونل و کانال غیاثوند 11

 -    123 حیدري لوله رانی نهر 18

 آبگیر، منهول دارد    915 لوله گذاري خیابان دکتر شریعتی 19

 تونل اکباتان 16
 

 آبگیر، منهول دارد   563

 آبگیر، منهول دارد    1326 (دره ذغال)لوله گذاري حصارك  15

 آبگیر، منهول دارد    529 لوله گذاري سرشاخه آبکوه فرمانیه 14

19 
طحی شهرك جمع آوري آبهاي س

  سجادیه
 آشغالگیر دارد 113 433 

 سرخه حصار Bتونل سرشاخه  12
 

 آبگیر، منهول دارد  54 8884

 سرخه حصار Dتونل قطعه  13
 

 آبگیر، منهول دارد  898 1934

 تونل کمکی ابوذر 83
 

9359   
آبگیر، منهول، سازه اتصال و شفت 

 تعدیل کننده دارد

 زیرگذر هاي شهید عراقی 81
 

113   - 

 آبگیر، منهول دارد    9158 81منطقه  6ناحیه  لوله گذاري 88

89 
بازسازي غرب کانال سیل برگردان 

  غرب
 685  - 

 



 حوزه معاونت فنی و عمرانی

 292                                                                                                                               سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران         

 

 11-95خالصه وضعيت پروژه های خاكريزآب در سالهای 
 موضوع

 واحد مقياس

ت
ضعي

و
 

ت مقدار
ضعي

و
 

ت مقدار
ضعي

و
 

ت مقدار
ضعي

و
 

 مقدار

 95سال   99سال   19سال   11سال  

ل کانال
مسی

 

 دستگاه تعداد

ي 
موجود تا  انتها

سال 
22

 84 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
23

 99 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
33

 94 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
31

 93 

 - - - - متر مربع مساحت

 48282 43432 53699 55869 متر طول

 دستگاه تعداد

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
22

 16 

در 
ث در 

ت احدا
دس

سال 
23

 12 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
33

 18 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
31

 18 

 - - - - متر مربع مساحت

 19199 18933 14533 15162 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در 
بهره بردار

سال 
22

 3 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
23

 9 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
33

ي شده 9 
بهره بردار

 
در 

سال 
31

 9 

 - - - - متر مربع مساحت

 8883 1195 6124 3 متر طول

ل
تون

 

 دستگاه تعداد

ي 
موجود تا  انتها

سال 
22

 86 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
23

 82 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
33

 93 

ي 
موجود تا  انتها

سال 
31

 98 

 - - - - متر مربع مساحت

 44918 46994 49399 53859 متر طول

 دستگاه تعداد

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
22

 19 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
23

 18 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
33

 13 

ث در 
ت احدا

در دس

سال 
31

 13 

 - - - - متر مربع مساحت

 13339 13142 12459 89192 متر طول

 دستگاه تعداد

ي شده در 
بهره بردار

سال 
22

ي شده  6 
بهره بردار

در 

سال 
23

 6 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
33

 8 

ي شده در 
بهره بردار

سال 
31

 8 

 - - - - متر مربع مساحت

 8994 1939 9283 9353 متر طول

ي
لوله گذار

 

 دستگاه تعداد

موجود تا  

ي سال
انتها

22
 

85 

موجود تا  

ي سال 
انتها

23
 

95 

موجود تا  

ي سال 
انتها

33
 

68 

موجود تا  

ي سال
انتها

 
31

 

69 

 93845 49112 43998 53469 متر طول

 دستگاه تعداد

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

22
 14 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

23
 13 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

33
 13 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

31
 2 

 13853 18385 81349 83383 متر طول

 دستگاه تعداد

ي 
بهره بردار

شده در سال 

22
 9 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

23
 13 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

33
 9 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

31
 5 

 9169 4964 13185 9153 متر طول

حوضچه رسوبگیر
 

 دستگاه تعداد

موجود تا  

ي سال 
انتها

22
 

9 

موجود تا  

ي سال 
انتها

23
 

3 

موجود تا  

ي سال 
انتها

33
 

13 

موجود تا  

ي سال 
انتها

31
 

11 

 928413 928533 921333 964533 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

22
 1 

ت 
در دس

ث
احدا

 

6 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

33
 8 

ت 
در دس

ث در سال 
احدا

31
 8 

 15513 15513 53313 99333 مترمکعب حجم

 دستگاه تعداد

ي 
بهره بردار

شده در سال 

22
 3 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

23
 8 

بهره ب
ي 

ردار

شده در سال 

33
 1 

ي 
بهره بردار

شده در سال 

31
 1 

 113 1533 96533 3 مترمکعب حجم
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 شركت يادمان سازه  
 

 

 95ليست پروژه های شركت يادمان سازه درسال 

ف
ردي

 

 عنوان پروژه

 واقعی

جام شده در سال 
هزينه ان

95
 

(
مبالغ به هزار ريال

)
ی 

ت فيزيک
شرف

صد پي
در

 

 (
ی سال 

تا انتها
95

)
 

كارفرما
(

منطقه وقوع
)

 

 تاریخ شروع زمان پروژه
 تاریخ پایان 

 (طبق قرارداد)

تاریخ پایان 

پیش بینی 

 شده

  19اواخر سال  سال1 مقاوم سازي  پلهاي سواره رو 1
اواخر سال 

19 
- - 

معاونت 

فني و 

 عمراني

8 
تعمیر و نگهداري پلهاي سواره رو سطح شهر 

 تهران
  19ر سال اواخ سال1

اواخر سال 

19 
- - 

معاونت 

فني و 

 عمراني

9 
طرح مرکز ارتباطات بین المللی تهران فاز 

 یك
 3856  31سال   95سال  

معاونت 

فني و 

 عمراني

 

 (شركت يادمان سازه) پروژه پل های شهر تهران  95ليست قرارداد های سال 

 موقعيت موضوع قرارداد رديف
مدت 

 قرارداد
 مبلغ قرارداد

 ريخ ابالغتا

 قرارداد

1 
مرمت موردي و تعمیرات تخصصی عناصر 

 غیر سازه اي پلهاي سواره رو
 9488343385 یك سال پهنه ي شمال شرق

  

8 
مرمت موردي و تعمیرات تخصصی عناصر 

 غیر سازه اي پلهاي سواره رو
 9693699935 یك سال پهنه ي جنوب شرق

 
9/18/31 

9 
صر مرمت موردي و تعمیرات تخصصی عنا

 غیر سازه اي پلهاي سواره رو
 9893413923 یك سال پهنه جنوب غربی غرب

 
9/18/31 

 3995192143 ماه4 پل آزمایش بهسازي لرزه اي پل آزمایش 6
 

81/3/31 

 9456953154 ماه8 پل بعثت فدائیان ترمیم پل بعثت فدائیان 5
 

4/13/31 

4 
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرائی 

 اري پلهاي گستره شهر تهرانتعمیر و نگهد

پهنه ي شرقی به انضمام پلهاي 

 اتوبان چمران

 (جنوب-شمال)

 یك سال

 نظارت کارگاهی 883548413

93/11/31 
 نظارت عالیه 125399399

9 
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرائی 

 تعمیر و نگهداري پلهاي گستره شهر تهران
 یك سال پهنه ي غربی

 رت کارگاهینظا 891548418
93/11/31 

 نظارت عالیه 125399399

2 
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مقاوم 

 سازي پل آزمایش
 ماه4 پل آزمایش

 نظارت کارگاهی 633636398
82/9/31 

 نظارت عالیه 159549254

3 
طراحی نظارت عالیه و کارگاهی ترمیم پل 

 بعثت فدائیان
 ماه6 فدائیان -پل بعثت 

 نظارت کارگاهی 856193333
4/13/31 

 نظارت عالیه 842253333

13 
عیب یابی ، تعمیرات تخصصی عناصر غیر 

 سازه اي پلهاي سواره رو فلزي و بتنی
 9212284325 یك سال پهنه شمال غرب

 
8/18/31 
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 سازمان حمل ونقل ترافیک
 

 88-19 یدر سال ها کیعملکرد سازمان حمل و نقل تراف

 19سال 10سال 81سال  88سال  عنوان فعالیت
درصد 

 تغییر

 0 1 1 2 3 (عدد)نظارت بر احداث  و توسعه پاركينگ روباز ،طبقاتي و مکانيزه

 11 333 282 103 - (عدد() BRT توسعه پايانه ها،ايستگاهها پهلو گاه ها و)طراحي حمل و نقل عمومي

 11 333 282 103 - (دستگاه)BRTاحداث و توسعه پايانه ها ، ايستگاهها پهلو گاه ها و 

 32 33000000 08000000 02000000 - (هزار ريال)هزينه جهت ارتقا فرهنگ عبور ومرور

 2- 180 1000 1300 - (مورد)اصالح هندسي معابر

 321 12000 3138   (نقطه)الن و جانبازان مناسب سازی معابر جهت معلو

 3 2232000 3100000 2000000 2000000 (مترطول)نظارت برخط كشي معابر سطح شهر تهران

ايمن سازی و بهسازی مسير ويژه ,ساماندهي حمل و نقل شهری 

 (كيلومتر)اتوبوس
- 00 100 112,2 1 

 18 11313 1132 1300 10323 (ی پارکفضا)مديريت و نظارت بر ترافيک ساكن حاشيه ای پاركبان

 10 80 33 110 - (عدد)نصب و نظارت دوربين های تصويری, كنترل مکانيزه ترافيک

رفلکتور،گل ميخ ، سرعت گير )نظارت بر نصب تجهيزات ايمني و ترافيکي 

 (عدد...()الستيکي و 
12000 00000 33000 12000 121 

ه و ايمني وگاردريل در سطح بزرگراه نظارت بر نصب و نگهداری  انواع جانپنا

 (مترطول)ها
- 82000 80000 138000 123 

دكل های دروازه ای، )نظارت برنصب و نگهداری تابلوی شناسائي و تعيين مسير

 (متر مربع...()كنسولي ، صليبي و 
3800 0000 2000 3311 -0 

 123 113 00 10 - (كيلومتر)توسعه زير ساخت مخابراتي فيبر نوری

 31 810 022 003  (كيلومتر)زيرساخت فيبر نوری موجود

 نصب و نگهداری عالئم  ايمني و راهنمائي و رانندگي 

 (مترمربع ()سرعت كاه آسفالتي)
 883 1000 1380 38 

 0 03 00 30 33 (دستگاه)پل عابرپياده مکانيزه موجود

 0 200 200 200  (عدد)احداث جزاير ايمني عابرين پياده

 20 1028 1213 0011 21 (دستگاه)کلت ترخيص شدهموتورسي

 01- 2022 2201 1321 2810 (دستگاه)موتورسيکلت موجودی انبار

 103 012202 212200 12120 10 (هزار ريال)درآمد حاصله از نگهداری موتورسيکلت

 133 1810 010 300 300 (دستگاه)تعداد خودپرداز پارک موجود

 03 10132 1300 1300 0000 (پردازدستگاه خود )تعداد جای پارک

 18 11313 1132  10323 (پاركبان)تعداد جای پارک

 32 12008 1280 18030 10231 (ميليون ريال)درآمد حاصله كارت پارک
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 19-88 یموجود در سطح شهر تهران در سالها یها نگیآمار پارک

 پارکینگ سال

 ظرفیت مساحت تعداد

 خصوصي
متعلق به 

 شهرداری
 صيخصو

متعلق به 

 شهرداری
 خصوصي

متعلق به 

 شهرداری

88 

 3003  112200  8  طبقاتي

 202  10312  2  روباز

 2000  208080  12  جمع

81 

 3108 202 103221 23013 3 1 طبقاتي

 222 220 0102 10302 3 1 روباز

 3200 022 131311 33101 10 2 جمع

10 

 3232 202 133221 23013 8 1 طبقاتي

 222 220 0102 10302 3 1 روباز

 3008 022 131311 33101 11 2 جمع

11 

 3232 202 133221 23013 8 1 طبقاتي

 222 220 0102 10302 3 1 روباز

 3008 022 131311 33101 11 2 جمع
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 10-19در سال های  گانه77آمارفعالیت های معاونت های ترافیک مناطق  
 تغييردرصد  11سال  10سال  عنوان

 -12 312 820 مورد اصالح هندسي

 خط كشي

 122 11031 8801 كيلومتر محوری

 11 112222 10381 بلوک عابر پياده

 -10 2082 2221 ايستگاه ايستگاه اتوبوس

انواع نوشتار،فلش و 

... 
 20 13021 11313 عدد

 نصب و نگهداری پل های عابر پياده
 -33 22 03 دستگاه نصب

 8 332 318 دستگاه هداریتعمير و نگ

 نصب،بازسازی و نگهداری چراغ های راهنمايي و رانندگي
 -13 321 310 تقاطع نصب

 -11 3332 3382 تقاطع تعمير و بازسازی

 نصب و نگهداری عالئم ايمني و راهنمايي و رانندگي
 10 128823 30010 عدد نصب

 22 102180 113810 عدد تعمير و نگهداری

 اری تابلوهای شناسايي و تعيين مسيرنصب و نگهد
 00 10220 0128 متر مربع نصب

 80 10801 8030 متر مربع تعمير و نگهداری

 نصب و نگهداری انواع جانپناه ايمني و گاردريل
 -20 131030 212003 متر طول نصب

 122 820230 321132 متر طول تعمير و نگهداری

ای اتوبوس شركت نصب و نگهداری سرپناه های ايستگاه ه

 واحد
 -10 011 321 دستگاه نصب

 20 2202 3138 نقطه  همسطح سازی و احداث معابر جهت معلولين و سالمندان

 نرده گذاری در اطراف ميادين و تقاطع ها و رفوژ معابر

 (نصب و نگهداری)

 10 00200 00038 متر طول نصب

 20 00100 21030 متر طول تعمير و نگهداری

 تکميل و تجهيز شهرک آموزش ترافيکاحداث و 
 -83 1 0 شهرک احداث

 -00 1 2 شهرک تعمير و نگهداری

 -00 0 10 ساختمان  احداث و تکميل ساختمان راهنمايي و رانندگي

 احداث و توسعه و ساماندهي پايانه و توقفگاه
 -08 21 00 پايانه احداث

 0 31 31 پايانه تعمير و نگهداری

 پياده راهطراحي و احداث 
 33 8,2 0 كيلومتر احداث

 -20 3 2,00 كيلومتر طراحي

 مسير ويژه دوچرخه

 -30 00 200 كيلومتر طراحي مسير

 1020 1021 03,3 كيلومتر احداث مسير

 321 200 08 عدد تعداد خانه دوچرخه

 - 211 - عدد تعداد دوچرخه

 -21 223 321 مورد مطالعات انجام شده سال جاری توسط مشاور

 احداث پاركينگ

 طبقاتي

 -20 8 10 (ساختمان)پاركينگ تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 -31 1302 2233 (فضای پارک)واحد تعداد فضای پارک

 احداث پاركينگ

 مکانيزه

 200 32 1 (ساختمان)پاركينگ تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 20 1203 1222 (فضای پارک)واحد تعداد فضای پارک

 احداث پاركينگ

 همسطح

 -03 30 12 پاركينگ تعداد پاركينگ احداث شده جديد

 08 13831 8330 (فضای پارک)واحد تعداد فضای پارک

 وضعيت پاركبان
 -00 20 130 محور تعداد محور های تحت پوشش

 -20 11020 10013 عدد فضای پارک تعداد فضای پارک
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 هوا تیفیشرکت کنترل ک
 

 
 19هوا در سال  تیفیشرکت کنترل ک يسنجش آلودگ یستگاههايا کیهوا به تفک یها ندهينه آالساال نیانگیم

حد  ايستگاه

استاندارد 

 آالينده

اتوبان 

 محالتي

ستاد 

 بحران
 تهرانسر پارک رز پارک ترافیک دروس اقدسیه

 واحد آالينده

 ppm 1,2 - 2,3 2,3 2,0 3,2 2 1,1 منواكسيد كربن

كمتر از ذرات معلق 

 ميکرون 10
Microgr/m

3
 102 111,0 31,2 10,8 - 00,3 32,2 118,3 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 2,0
Microgr/m

3
 30 - 22,1 22,1 03,2 - 31,1 21,3 

 ppb 100 38,2 23,1 28,3 00,8 22,3 22,8 30,3 دی اكسيد نيتروژن

 ppb 122 - 31,0 22,8 22,3 31,3 23,3 10,3 ازن

 ppb 122 10,0 13,2 32,2 13,1 20,2 10,8 10 گوگرددی اكسيد 

 

حد  ايستگاه

استاندارد 

 آالينده 

 شهر ری ژئوفیزيک
شهرداری 

 4منطقه 

دانشگاه 

 شريف

شهرداری 

 90منطقه

شهرداری 

 99منطقه

شهرداری 

 واحد آالينده 91منطقه 

 ppm 1,2 2,3 2,8 3 2,2 2,0 3,1 2 منواكسيد كربن

ر ذرات معلق كمت

 ميکرون 10از 
Microgr/ m

3
 102 28,1 30 01,0 10,0 03,3 00,2 08,1 

ذرات معلق كمتر 

 ميکرون 2,0از 
Microgr/ m

3
 30 32,0 01,0 32,0 33,0 31,0 23,2 33,3 

دی اكسيد 

 نيتروژن
ppb 100 - 22,0 12,3 32,2 08,2 31,2 23,1 

 ppb 122 22,0 11,0 10,3 21,3 20,8 31,0 18,3 ازن

 ppb 122 18,2 13,0 22,0 3,0 22 10,3 30,8 سيد گوگرددی اك

 

حد  ايستگاه

استاندارد 

 آالينده 

شهرداری 

 91منطقه 
 پیروزی شاد آباد میدان فتح مسعوديه گلبرگ

تربیت 

 واحد آالينده مدرس

 ppm 1,2 2,2 2 2,0 2,2 1,3 - 2,2 منواكسيد كربن

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 10
Microgr/ m

3
 102 10,0 00,2 100,3 113,2 128,3 10,3 10,0 

ذرات معلق كمتر از 

 ميکرون 2,0
Microgr/ m

3
 30 20,0 21,0 30,1 - 23,0 32,3 30,8 

 ppb 100 28,2 23,0 21,2 20,2 12,3 10,2 32,1 دی اكسيد نيتروژن

 ppb 122 23,3 22 23,2 22,2 - 12 10,11 ازن

 ppb 122 30,0 13,0 10,2 - - 13,3 12,2 دی اكسيد گوگرد
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 81-19یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها يآلودگ یا سهيعملکرد مقا
 AQIشاخص 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 12 0 1 0 13 پاک 

 223 23 20 82 32 سالم

 103 22 23 10 8 ناسالم

 1 0 0 1 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 3 1 2 0 0 پاک 

 122 31 33 30 38 سالم

 210 21 01 03 02 ناسالم

 3 0 0 0 3 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 3 2 1 0 0 پاک 

 210 20 00 30 00 سالم

 120 28 31 23 30 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 (PM90)میکرون  90ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 13 21 12 3 20 پاک 

 201 03 32 82 20 سالم

 20 3 0 3 8 ناسالم

 1 0 0 1 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 03 23 13 3 10 پاک 

 210 03 33 80 08 سالم

 1 3 0 0 0 ناسالم

 3    3 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 00 13 22 2 21 پاک 

 210 30 00 81 00 سالم

 1 1 3 0 0 ناسالم

 1 0 0 0 1 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       797

 

 81-19یآلوده در سال ها یاد روزهاهوا براساس تعد يآلودگ یا سهيعملکرد مقا
 (CO) منواکسید کربن   

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 113 03 13 20 32 پاک 

 108 20 33 28 21 سالم

 2 0 2 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 322 80 38 83 12 پاک 

 23 2 12 0 1 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 320 82 30 10 12 پاک 

 20 8 12 3 1 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 (NO7)دی اکسید نیتروژن 

 جمع زمستان پايیز تابستان هارب وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 231 0 20 13 13 پاک 

 118 82 32 0 0 سالم

 10 0 11 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 01 21 13 3 0 پاک 

 312 00 33 10 83 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 120 28 30 23 01 پاک 

 220 02 00 30 32 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 81-19یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها يآلودگ یا سهيعملکرد مقا
 (O2)  ازن  

 جمع زمستان پايیز ستانتاب بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 220 81 82 11 30 پاک 

 133 0 0 32 03 سالم

 8 0 0 8 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 302 88 10 03 33 پاک 

 01 1 0 20 20 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 اکخطرن

19 

تعداد روزها
 321 81 81 03 80 پاک 

 20 1 1 30 13 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 
 (SO7)دی اکسید گوگرد 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 301 83 33 81 02 پاک 

 00 0 13 2 21 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

10 

تعداد روزها
 300 81 10 13 13 پاک 

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 300 10 10 13 13 پاک 

 0 0 0 0 0 سالم

 0 0 0 0 0 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک
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 81-19یآلوده در سال ها یهوا براساس تعداد روزها يآلودگ یا سهيعملکرد مقا

 (PM7.5)میکرون  5/7ذرات معلق کمتر از 

 جمع زمستان پايیز تابستان بهار وضعیت واحد سال

81 

تعداد روزها
 2 0 2   پاک 

 33 20 23   سالم

 83 22 21   ناسالم

 0 0 0   بسيار ناسالم

 0 0 0   خطرناک

10 

تعداد روزها
 8 1 3 0 0 پاک 

 131 31 32 30 38 سالم

 210 21 01 03 03 ناسالم

 2 0 0 0 2 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

19 

تعداد روزها
 3 2 1 0 0 پاک 

 210 20 00 30 00 سالم

 123 28 31 23 33 ناسالم

 0 0 0 0 0 بسيار ناسالم

 0 0 0 0 0 خطرناک

 

 88-19تهران سال های  شهر هوا و آلودگي صوتي در آلودگي نمايشگر تابلوهای و سنجش فعال های ايستگاه

 موضوع
 5هدف برنامه 

 ساله
 19سال  10سال 81سال 88سال 

 20 20 20 20 20 تعداد ايستگاه آلودگي هوا

 تاندارد آلودگي هواحدود اس

CO- 8 hr :1,2 ppm 

PM10 - 22 hr :102μg/m3 

PM2,0- 22 hr :30 μg/m3 

O3 -1 hr :122 ppb 

NO2--1 hr :100 ppb 

SO2- 22 hr:122 ppb 

 20 20 20 20  تعداد تابلوها نمايش آلودگي هوا

 20 20 31 28 08 تعداد ايستگاه سنجش آلودگي صوتي

 2 2 0 0  ي صوتيتابلوی اطالع رساني آلودگ

  30000 10000 20000  (مترمربع)ديوار صوتي 

  حدود استاندارد آلودگي صوتي

 (dBA ) 

 00مسکوني روز 

 20شب 

 مسکوني روز

 20شب  00

 مسکوني روز

 20شب  00

 00مسکوني روز 

 20شب 

 00مسکوني روز 

 20شب 

 ه مرحله اجرا رسيده است و نصب گرديده استمتر مربع ب 2800به مساحت  11ديوار صوتي بزرگراه حکيم  در سال  

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده و نصب گرديده است 2328به مساحت  1381ديوار صوتي بزرگراه شهيد چمران در سال  

 متر مربع به مرحله اجرا رسيده و نصب گرديده است 3000به مساحت  10ديوار صوتي بزرگراه كردستان در سال  
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 19ت استقرار ايستگاه های سنجش آلودگي صدا در شهر تهران در سال وضعینقشه 

 
 

 

 19سنجش آلودگي هوا در شهر تهران در سال  فعال  وضعیت استقرار ايستگاه هاینقشه 
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 تابلو های اطالع رساني آلودگي هوا
 محل نصب نمايشگر منطقه

 ميدان هالل احمر نبش خ گلستان هالل احمر

 ربي چهار راه سيد الشهداءضلع غ سيدالشهداء

 خيابان آزادی تقاطع خ نجارزادگان آزادی

 بزرگراه بسيج ابتدای خ ائمه اطهار بسيج

 ميدان بهمن اول خ دشت آزادگان بهمن

 ضلع جنوب غربي ميدان المپيک المپيک

 ضلع جنوب غربي ميدان خراسان خراسان

 ضلع غربي ميدان راه آهن راه آهن

 روی هوايي تقاطع امامتسيمتری ني امامت

 تقاطع جنت آباد و آيت اهلل كاشاني جنت آباد

 ضلع شمال غربي ميدان صنعت صنعت

 ميدان الغدير يضلع شمال الغدير

 ضلع جنوب ميدان نماز نماز

 ميدان بهاران يضلع شرق بهاران

 ميدان تجريش اول خ فنا خسرو تجريش

 سه راه آذری يوسط لچک آذری

 ای جاده خاوران جنب پاسگاهابتد افسريه

 ضلع شمال غربي ميدان اصلي تهرانسر تهرانسر

 بزگراه تندگويان اول خ تره وبار تندگويان

 بلوار آزادی سه راه استاديوم آزادی  استاديوم

 تابلو های اطالع رساني آلودگي صوتي

 محل نصب نمايشگر منطقه

 10خاوران مقابل شهرداری منطقه  10منطقه 

 ميدان بهشت خيبان شهيد رجايي 10ه منطق

 بزرگراه شهيد كاظمي  13منطقه 

 بلوار دهکده المپيک سه راه زيبادشت  22منطقه 

 تابلو های اطالع رساني چندمنظوره اطالع رساني آلودگي هوا وصدا

 محل نصب نمايشگر منطقه

 ميدان نوبنياد منطقه يک

 شريعتي –تقاطع غير همسطح همت  منطقه سه

 فرجام –تقاطع هنگام  نطقه چهارم

 ميدان تختي منطقه هفت

 ميدان نبوت منطقه هشت

 ميدان جمهوری منطقه ده

 ميدان قزوين منطقه يازده

 (اعدام)ميدان محمديه  منطقه دوازده

 ميدان امام حسن مجتبي منطقه چهارده

 سعيدی نبش معلم منطقه هجده

 ادچهار راه بازارچه عبدل آب منطقه نوزده

 رجايي –شهر ری  منطقه بيست

 كاج –امير كبير  منطقه بيست و دو
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 (مترو)تهران و حومه  یشرکت راه آهن شهر
 

 

 (9)88-19 یمترو درسال ها یعملکردمقايسه ا

 19سال 10سال 81سال  88سال  خط عنوان
درصد 

 تغییر

 (كيلومتر)طول كل مسير

1 28,1 28,0 32 32 0 

 0 8,0 8,0 8,0 8,2 1توسعه شمالي خط 

2 20,2 21 21 21 0 

 0 0 0 0 3 2توسعه شرقي خط 

3 0 0 0 3 100 

2 3 18 22 22 0 

0 21,0 23 23 23 0 

0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

 0 2 2 1 0 1توسعه جنوبي 

  طول  مسير آماده بهره

 (كيلومتر)برداری 

1 28,1 28,0 28,0 32 0 

 0 8,0 8,0 8,0 0,2 1توسعه شمالي خط 

2 20,2 21 21 21 0 

 0 0 0 0 3 2توسعه شرقي خط 

0 21,0 23 23 23 0 

3 0 0 3 11 01 

2 3 18 22 22 22 

 0 2 3 1 0 1توسعه جنوبي 

 (عدد)ها پايانه

1 1 1 1 1 0 

2 2 2 2 2 0 

3 1 2 2 0 0 

2 2 2 2 0 0 

0 1 1 1 1 0 

0 2 2 2 0 0 

3 0 0 0 0 0 
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 (7)88 – 10 یمترو درسال ها یکردمقايسه اعمل

 درصد تغییر 19سال 10سال 81سال  88سال  خط عنوان

های مجهز به  ايستگاه

 (عدد)آسانسور

1 12 12 13 13 0 

2 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 0 

2 - - - - 0 

های آماده بهره  ايستگاه

 (عدد)برداری 

1 22 22 22 22 0 

 0 0 0 0 2 1توسعه شمالي خط 

2 11 11 11 11 0 

 0 3 3 3 3 2توسعه شرقي خط 

0 11 11 11 11 0 

3 - - - 0 18 

2 0 10 12 13 21 

 0 1 1 - - 1توسعه جنوبي خط 

های مجهز به پله  ايستگاه

 برقي

1 10 10 13 13 0 

 0 0 0 0 2 1توسعه شمالي خط 

2 11 20 20 20 0 

0 8 8 8 8 0 

2 0 10 13 12 8 

 (ميليون عدد)رسف

1  210 221 223 3 

2  180 211 218 0 

0  02 02 08 00 

2  23 02 11 100 

3 0 0 0 1 100 

 (عدد)قطارها

1 23 21 03 03 11 

2 28 32 22 02 18 

0 20 22 28 33 18 

 - - - - - (2و  1مشترک با ) 2

 (عدد)واگن ها

1 321 323 311 221 11 

2 110 222 308 302 18 

0 138 180 221 200 12 

 - - - - - (2و  1مشترک با ) 2

حداقل فاصله زماني 

 (دقيقه)عبورقطارها

1 0 0 2,0 2,0 0 

2 3,0 3 2 2 0 

0 1 10 3 3 0 

2 10 1 3 0 12- 

3 0 0 0 20  
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 81-19 یمترو درسال ها یعملکردمقايسه ا

 19سال 10در سال 81در سال  کلي خط عنوان
درصد 

 یرتغی

پيشرفت  

 (درصد)خطوط

1 11,8 0,1 0 0 0 

 800 0,1 0,1 2,3 13,3 1توسعه شمالي خط 

2 11,8 0,2 0 0 0 

 100 0,2 0 1,0 00,3 2توسعه شرقي خط 

3 28,2 8,1 0,2 8,0 2200 

2 81,2 11 0,2 2,3 2000 

0 11,8 0,2 0 0 0 

0 21,1 2,1 0,2 2,2 1000 

3 21,1 1,3 0,2 3,3 3000 

 100 1 0,0 32,0 13,1 1توسعه جنوبي 

پيشرفت تونل 

های در حال 

 (متر)احداث

 0 0 0 200 3000 1توسعه شمالي خط 

 0 0 0 100 2000 2توسعه شرقي خط 

3 20000 080 200 0000 1100 

2 21000 1800 0 2300 100 

 

 10-19های  بهروری مترو در سال  شاخص های 

 19سال  10ال س واحد عنوان شاخص رديف
درصد 

 تغییر

1 
 تاخير متوسط هر حركت مسافری

 (كل تاخيرها تقسيم بر كل حركت های مسافری )
 -03,38 3,0 3,31 ثانيه

2 
 ميانگين رضايت مشتری

 (پيمايش مسافران)
 2,2 81,1 80 امتياز

 -82,3 0,13 0,80 تعداد (در يک ميليون سفر)تعداد شکايت ها  3

2 
 وگان قابليت اطمينان نا

 (100* تعداد قطارهای آماده به كار تقسيم بر كل قطارهای موجود )
 1,02 80 38,8 درصد

0 

 قابليت اطمينان تجهيزات ثابت

منهای تاخيرات ناشي از تجهيزات ناشي از تجهيزات ثابت تقسيم بر متوسط زمان  1)

 (100*كاركرد تجهيزات ثابت 

 0,28 13,0 13,23 درصد

0 

 عسرويس دهي به موق

حركت های برنامه ريزی شده منهای حركت های با تاخير وكنسلي تقسيم بر )

 (100*حركت های برنامه ريزی شده 

 0,01 18,0 13,1 درصد

 (نسبت تعداد حركت های انجام شده به روزهای كاری )بهره وری قطار  3
حركت 

 به روز
1030 1812 8,18 
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 (میلیارد ريال) 81-19ران و حومه در سال های برآورد هزينه های صرفه جويي شده در متروی ته

 درصد تغییر 19سال 10سال  81سال  88سال  نوع صرفه جويي

 100 2081 2221 1220 1202 مصرف سوخت

 10 2308 3101 2000 1820 اتالف وقت مسافرين

 12 1221 1088 003 230 بهداشت و درمان و نظافت ناشي از آلودگي هوا

 01 2130 1800 1012 102 ي خودرو هااستهالک و لوازم يدك

 01 1188 320 200 381 هزينه خسارت تصادف

 11 113 100 10 83 هزينه تعمير و نگهداری معابر شهری

 22 12223 10002 0202 2121 جمع صرفه جويي

 

 19 سال مترو، در جويي صرفه و عملکردی متغیرهای

 شاخص
مجموع از  خطوط مترو

ابتدای بهره 

 مجموع 0 2 3 2 1 برداری

 2211 033 08 11 1 218 223 (ميليون نفر)تعداد سفرهای انجام شده

 01831 8311 2000 323 3 2001 3088 (ميليون كيلومتر مسافر)كيلومتر مسافر جابجا شده

زمان صرفه جويي شده در وقت مسافرين در هر 

براساس نظرسنجي از )مسافرت با مترو بر حسب دقيقه

 (مسافران

31 23 0 18 20 23 20 

مقدار صرفه جويي در مصرف 

 (ميليون ليتر)سوخت 

 2018 202 10 30 0 122 128 بنزين

 232 22 10 2 0,1 13 10 گازوئيل

 1220 208 18 23 0 82 80 (ميليون ساعت)كاهش اتالف وقت مسافرين 

 مقدار كاهش آالينده های هوا 

 (هزار تن)

CO,NO,SO 

PM ,HC 

x 2 
10 38 0,00 23 01 203 1028 

CO2 222 300 0,23 103 283 1202 3023 
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 يسازمان مديريت و نظارت برتاکسیران
 

 10-19شهر تهران به تفکیک نوع خودرو در سال  يآمار تعداد ناوگان تاکسیران

نوع تاکسي           

 نوع  خودرو
 پروتون پرايد سمند هیوندا پژو رنو پیکان

انواع 

 ون
 ساير

 جمع

 19سال

 جمع

 10سال

 30028 30112 130 0 122 8322 18121 128 32201 03 8818 اریسو

 3033 3030  3030 0 0 0 0 0 0 0 ون

 1232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 - 33121 130 3030 122 8322 18121 128 32201 03 8818 11جمع سال 

 38803 - 108 3033 122 8380 18823 100 32183 30 11032 10جمع سال 

 - - 11 -0,0 0 -1 1 -23 2 -11 -20 رصد تغييرد

درصد به كل در سال 

11 
11 0,1 22 0,3 22 11 0,3 1 0,3 100 - 

 

 10-19شهر تهران به تفکیک طول عمر در سال يآمار تعداد ناوگان تاکسیران

 90-95سال 5-90سال  0 -5سال  نوع تاکسي
سال به  95

 باال
 19جمع 10جمع 81جمع

 درصدتغییر

19-10 

 0,0 30112 30028 01800 1282 0332 30010 32002 سواری

 -0,0 3030 3033 3033 0 0 0880 1100 ون

 -100 0 1232 3023 0 0 0 0 مسافر بر شخصي

 - 33121 - - 1282 0332 30130 30103 11جمع سال 

 - - 38803 80030 1383 1118 1002 00232 10جمع سال 

 

 81-19در سال های تاکسي ها به کل تتعداد قبوض صادر شده نسب

 تعداد کل تاکسي ها تعداد کل قبوض صادر شده تخلفات تاکسي ها شرح

 80030 21030 81سال 

 38803 01303 10سال

 33121 22300 11سال
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 81-19 یشهر تهران به تفکیک نوع سوخت در سالها يآمار تعداد ناوگان تاکسیران

 نوع تاكسي

 11سال  10سال  81سال 

اد تعد

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت
تعداد 

 دستگاه

 نوع سوخت

 تک سوز دوگانه سوز تک سوز دوگانه سوز تک سوز
دوگانه 

 سوز

 00803 20023 30112 03133 10031 30028 22003 20112 01800 سواری

 0 3030 3030 111 0108 3033 111 0108 3033 ون

 0 0 0 0 1232 1232 20 3003 3023 مسافر بر شخصي

 00803 23082 33121 02010 22301 38803 22822 30303 80030 جمع 

 

 دوره های آموزشي رانندگان تاکسي

 19سال  10سال  81سال  شرح

 نام دوره آموزشي
تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

تعداد 

 نفرات

مدت 

 آموزش

جمع 

نفر 

 ساعت

    8000 1 8000    آموزش مديريت بحران

آموزش رانندگان سرويس 

 مدارس
   2000 2 2000 3023 2 0012 

آموزش قوانين و مقرات 

 راهنمايي ورانندگي
   1000 1 1000 033 2 1232 

اخالق حرفه ايي ورانندگي 

 تدافعي
18032 2 32028 10000 3 30000 300 2 330 

 8000 2 2000       آموزش ايمني تاكسيرانان

 200 2 100       آموزش اطفاء حريق

       130 12 38 آموزش گردشگری

 10218 12 0121 22000 3 10000 30202 10 18310 مجموع
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 81-19ی درسال هاتاکسیراني سازمان  یواحد ها   یعملکرد مقايسه ا

 19سال 10سال 81سال عنوان
 درصد تغییر

10-81 

 درصد تغییر

19-10 

ي 
ت اجراي

حوزه معاون
(

مورد
)

 

 12 -02 2001 2282 0122 شهرشناسي

 -11 20 312 3330 0108 تحويل خودرو

 0 10 22120 22003 18300 صدور، تمديد و تعويض كارنامه

 -11 20 312 3330 0180 معرفي به شماره گذاری

شیا پیدا شده 
واحد ا

(
تعداد

)
 

 -0 0 200 203 223 اشيا پيدا شده تحويلي به سازمان

 183 -03 00 23 03 اشيا پيدا شده تحويل داده شده به صاحبان

 -23 22 180 220 112 اشيا بال صاحب

ي ها 
س

ت وجرائم تاک
خلفا

ي به ت
ي ورسیدگ

واحد بازرس
(

مورد
)

 

 -12 -13 13020 11830 23803 رسيدگي به شکايات

 -12 11 1823 2131 1113 نقل و انتقاالت

 -10 21 103 1101 818 راننده غير مجاز

 -10 -18 2823 3303 2100 عدم اعتبار كارنامه

 -1 331 11322 12282 2810 اخذ تعهد كتبي

 -3 223 1200 1283 330 اخذ تعهد  رسمي

 - - - - - كشيک

 -10 -0 220 213 020 توقف در پاركينگ

 -21 13 320 228 338 نصب تزئينات غير مجاز

 0 -82 133 100 118 مسافرعدم سوار  نمودن 

 -10 00 2833 3388 2003 عدم نصب تاكسيمتر

 -33 -20 132 200 320 (نارنجي)خطي سوار كردن 

 -10 -10 2020 2120 3281 (خطوط)فعاليت خارج ازخط 
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مسافر جابجا شده در ناوگان 

 (نفر)تاکسیراني

 درصد تغییر 19سال 10سال 81سال  88سال

1200130231 1102002110 1081211221 1211002000 31 

شركت خصوصي تحت نظارت 

 (تعداد)سازمان تاكسيراني

 درصد تغییر 19سال 10سال 81سال  88سال

 20 20 20 0 

 

 (92تبصره ) يرانیو تاکس ياتوبوسران -کمک دولت به حمل و نقل عمومي 

 عنوان کمک

 19سال 10سال 81سال  88سال 

 دريافتي مصوب دريافتي مصوب فتيدريا مصوب دريافتي مصوب

 30  330  302  1033  (دستگاه)تعداد سمند جايگزين شده 

 0  0  0  103  (دستگاه)تعداد پرايد جايگزين شده 

 028  0080  3321  2380  (دستگاه) و روآ جايگزين شده  200تعدادپژو  

 0  0   -   (دستگاه) ون 

تاكسي واگذار شده به بخش خصوصي 

 (تگاهدس)
 0230  2003  322 

 
0 

 

 (تعداددستگاه)سال ساخت  کیشهر تهران به تفک يرانیو نظارت بر تاکس تيريتحت پوشش سازمان مد یها يتاکس

 دوگانه سوز بنزين سوز جمع سال ساخت

00-00 112 112   

03-30 1300 1300   

33 212 212   

38 201 201   

31 222 222   

80 1801 1801   

81 2030 2032 1 

82 3123 3110 13 

83 0130 0100 2 

82 3212 2013 1233 

80 3012 1100 0122 

80 10283 0108 1021 

83 10008 1220 8833 

88 11130 23 11123 

81 2220 10 2230 

10 8831 2 8821 

11 002   002 

 00801 23018 33121  جمع
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 خودروها يمعاينه فن یستاد مرکز
 

 

 19ال تهران درس یخودروها يمعاينه فن یاد مرکزعملکرد ست

نوع 

 مراجعه
 مراجعات اول   کل مراجعات مراکز معاينه

مراجعات 

 مجدد  

قبولي 

 مراجعه اول

قبولي 

مراجعه 

 مجدد  

تنظیم 

 موتور  

بازديد 

خودروهای 

فرسوده 

 شده

معاينه فني 

 موتورسیکلت

ک
ت سب

مراجعا
 

 08 233 2283 11000 31302 22102 101821 122803 بيهقي

 02 823 0813 3232 00318 20102 81802 108300 سراج

 110 223 3023 12111 30301 18020 28288 03130 الغدير

 22 080 2111 10330 22020 12312 33302 00002 شکوفه

 13 220 3230 12021 01302 10002 03801 82300 نيايش

 11 010 3830 13333 02000 21182 30212 13010 آبشناسان

 23 002 3220 12000 13030 12323 31133 20000 چمران

 - 212 120 0830 23313 8003 32328 21300 دماوند

 - - - 2800 10001 0202 21101 20021 ابوذر

 - - - 8802 22031 1332 32303 22133 خاوران

نمايندگي ايران 

 0002خودرو 
003 003 30 008 32 - - - 

 - - - 20 080 28 021 081 ايرتويا

مجموع مراجعات 

 سبک
012321 030030 103011 383110 132123 28300 3803 333 

ن
ت سنگی

مراجعا
 

خليج فارس  

 (خودروهای سنگين)
3123 2003 080 2032 201 - - - 

 - - - 100 108 222 1101 1203 پايانه غرب

 - - - 1010 2013 1003 2023 0130 بسيج

 - - - - - - - - بعثت

 - - - 003 1111 218 3028 2000 جنت آباد

مجموع مراجعات 

 سنگين
12332 11080 3202 3288 2200 - - - 

 333 3803 28300 130123 311282 100323 020000 303001 مجموع كل مراجعات
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 شرکت کنترل ترافیک
 

 

 81-19 یعملکرد شرکت کنترل ترافیک درسال ها

 درصد تغییر 19سال  10سال 81سال  یتفعال واحد مربوطه

 واحد سیگنالینگ

 102 132 01 130 (تقاطع )گانه 22طراحي تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 

 -3 12 10 21 (تقاطع)طراحي تقاطعات مربوط به پروژه چشمکزن به زماندار

 200 10 0 21 (تقاطع)طراحي تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه 

 عهتحقیق و توس
 830 0380 030 - (دستگاه)تجهيز ناوگان اتوبوسراني تندرو به سيستم اعالم صوتي

 -30 30 20 30 (دستگاه)طراحي و پياده سازی سيستم ثبت تخلف

 واحد ارتباطات

 31 130 130 120 (متر)طراحي عمراني زير ساخت فيبر نوری

 12 130 30,3 10 (متر)طراحي شبکه زير ساخت فيبر نوری

احي عمراني و شبکه دوربين پروژه توسعه نظارت طر

 (تقاطع)تصويری
123 10 120 32 

واحد نصب و راه 

اندازی دوربین نظارت 

 تصويری

 10 80 33 110 (تقاطع)نصب و راه اندازی دوربين نظارت تصويری

 10 80 33 110 (عدد)TDPنصب جعبه 

 10 80 33 110 (دستگاه)راه اندازی و مونتاژ دوربين نظارت تصويری

 10 3200 3100 2000 (دستگاه)تعمير و نگهداری دوربين های نظارت تصويری

 22 110201 12038 83200 (متر)كابل كشي كابل مسي

 10 2300 2200 2120 (تقاطع)بازديد و تعمير دوربين های نظارت تصويری

 20 30 00 80 (دستگاه)تعمير و مونتاژ دوربين و لنز

 فني وعمراني

 200 10 0 21 (تقاطع)هوشمند  مليات عمراني نصب چراغع

 -81 12 32 112 (تقاطع)عمليات عمراني تقاطعات  غير هوشمند

 - - - - (تقاطع)اصالح هندسي جهت هوشمند سازی تقاطعات

 -0 100 110 120 (تقاطع)عمليات عمراني نصب دوربين نظارت تصويری

 -81 0 20 30 (تقاطع)عمليات عمراني نصب دوربين ثبت تخلف

 200 10 0 2 (ايستگاه)BRT1عمليات عمراني تجهيز ايستگاههای مسير خط 

 82 113 100 10 (متر)عمليات عمراني گسترش شبکه فيبر نوری

 مهندسي ترافیک

 -22 12 18 11 (تقاطع)نصب و راه اندازی چراغ راهنمايي زماندار

 -22 28 23 33 (تقاطع)نصب و راه اندازی چراغ راهنمايي چشمکزن

 - - - - (دستگاه)نصب و راه اندازی تابلو متغير خبری

 200 10 31 31 (تقاطع)نصب و راه اندازی چراغ راهنمايي سوالر

 -23 33 30 201 (تقاطع)LEDتجهيز تقاطع به فانوس 
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 81-19های  تهران درسالشرکت کنترل ترافیک شهر  یلیست پروژه ها

 19سال  10سال  81سال  عنوان پروژه
حجم  

 برآورد 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 100 12 12 18 30 (تقاطع)تبديل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به چراغ های راهنمايي برنامه پذير

 100 10 10 0 20 (تقاطع)توسعه سيستم هوشمند و كنترل مركزی

 100 2 2 3 30 (دوربين)م تشخيص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمزتجهيزتقاطع ها به سيست

 100 0 0 0 10 (تابلو)و عالئم راهنمائي DMSوVMSنصب تابلو های متغير 

 100 80 80 80 21 (دوربين()مرحله دوم)توسعه سيستم نظارت تصويری

 100 0 0 22 00 (دوربين)نصب و راه اندازی دوربين های خودكارثبت تخلف سرعت

 100 113 113 30 82 (كيلومتر)توسعه زيرساخت فيبر نوری

استقرار سيستم مکانيزه پايش، برنامه ريزی و كنترل مركز مديريت ناوگان 

 (مجموعه)اتوبوسراني
1 1 1 1 100 

 100 1 1 1 1 (مجموعه)تکميل و توسعه مركز كنترل ترافيک تهران

 100 1 1 1 0 (متركيلو )اجرای سيستم مديريت هوشمند در بزرگراه ها

 100 382 382 330 332 (تقاطع هوشمند)نگهداری چراغ های راهنمايي  هوشمند و غير هوشمند

 100 2003 2003 2108 2021 (تقاطع غيرهوشمند)نگهداری چراغ های راهنمايي  هوشمند و غير هوشمند

 100 30 30 30 30 (تابلو)نگهداری تابلوهای متغير خبری

 100 828 828 020 231 (دوربين)ظارت تصويری و زير ساخت فيبر نورینگهداری سيستم ن

 100 810 810 000 003 (كيلومتر)نگهداری سيستم نظارت تصويری و زير ساخت فيبر نوری

نگهداری سيستم كنترل مکانيزه محدوده طرح ترافيک و دوربين های ثبت 

 (دوربين)تخلف
00 102 102 102 100 

 100 8 8 1 1 (مجموعه)شمند اتوبوس های تندرونگهداری سيستم های هو

 100 8 8 8 8 (مجموعه)نگهداری و بهسازی مراكز كنترل ترافيک 

 81-19ترافیک در سال های  هدايت و کنترل نظارت، سیستم توسعه و مديريت

 درصد تغییر 19سال  10سال  81سال  عنوان

 0 102 102 102 (معبر)نصب دوربين های مکانيزه پالک خوان 

 0 30 30 30 ( كيلومتر)توسعه دسترسي به فيبر نوری جهت نصب دوربين های مکانيزه و پالک خوان

 -00 2 0 3 (تقاطع )نصب سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز 

 2 828 038 001 (دستگاه دوربين)نصب سيستم نظارت تصويری 

 2 382 303 333 (تقاطع)سيستم كنترل هوشمند مركزی نصب شده 

 0 110 111 03 (دستگاه )نصب دوربين های ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهي 

 31 810 022 003 (كيلومتر)زيرساخت فيبر نوری موجود 

 0 0 0 0 (پاركينگ)تجهيز به سيستم مديريت هوشمند تسهيالت پاركينگ

 82-19ترافیک در سال های  هدايت و کنترل نظارت، تعداد انواع تخلفات ثبت شده از طريق  سیستم
 درصد تغییر 19سال  10سال  81سال  88سال  82سال  عنوان

 -11 03028 01323 *00123 - - (هزار مورد)ورود به محدوده طرح 

 -2 2800 0000 3000 1000 13000 تخلف سرعت غير مجاز 

 آغاز گرديده است 81ثبت ورودی های محدوده طرح از تيرماه *
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 81-19 یدر سطح شهر تهران سال ها  ینظارت تصوير یو دوربین ها يراهنمائ یتجهیزات چراغها
منطقه

کنترل هوشمندمرکزی  

 (تقاطع)

چراغ زمان ثابت 

 (تقاطع)

چراغ 

 (تقاطع)چشمکزن

دوربین نظارت 

 (تقاطع)تصويری

دوربین مکانیزه پالک 

 (معبر)خوان

سال 

81 

سال 

10 

سال 

19 

سال 

81 

سال 

10 

سال 

19 

سال 

81 

سال 

10 

سال 

19 

سال 

81 

سال 

10 

سال 

19 

سال 

81 

سال 

10 

سال 

19 

1 12 10 10 10 10 10 122 123 102 22 02 03   
 

2 31 31 33 20 20 20 110 123 103 32 02 18   
 

3 20 20 20 10 1 10 180 231 220 30 21 12   
 

2 30 33 33 21 03 03 102 110 110 28 38 22   
 

0 22 22 23 13 11 11 88 103 130 23 00 33   
 

0 01 08 01 20 23 23 01 01 02 13 110 102 10 10 31 

3 31 32 32 1 1 1 101 100 110 30 21 20 20 20 21 

8 13 13 13 23 22 22 18 83 88 38 31 31   
 

1 3 3 3 12 12 12 100 108 112 13 13 13   
 

10 30 21 21 23 23 23 21 28 01 13 10 10   
 

11 22 22 22 21 22 22 122 122 123 22 23 23 32 32 31 

12 20 20 21 21 22 22 08 03 08 28 28 33 21 21 30 

13 1 8 8 0 0 0 00 32 11 12 01 11   
 

12 13 11 11 0 0 0 112 111 110 12 10 11   
 

10 8 10 10 11 12 12 123 130 120 11 21 22   
 

10 2 0 0 12 11 11 83 30 33 12 11 12   
 

13 2 2 2 12 11 11 38 12 13 3 8 8   
 

18 2 2 2 3 3 3 120 122 130 8 0 8   
 

11 - 1 1 12 13 13 130 132 130 13 20 22   
 

20 3 3 0 8 0 0 82 12 11 13 12 11   
 

21 1 8 8 13 13 10 131 130 122 18 18 18   
 

22 0 0 0 18 18 18 33 100 120 0 3 1   
 

 221 102 102 312 322 001 2003 2008 2330 388 388 380 300 308 333 جمع
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 تهران وحومه يشرکت واحد اتوبوسران
 

 

 81-19در سال های  تحت نظارت يبوسران يسازمان مین  یبوس ها ينیمقايسه میانگین طول عمر م

 نوع

 19سال  10سال  81سال 

 تعداد
 5تا 

 سال

تا  5

90 

 سال

تا  90

95 

 سال

بیش 

 95از 

 سال

 تعداد
 5 تا

 سال

تا  5

90 

 سال

تا  90

95 

 سال

بیش 

 95از 

 سال

 تعداد
 5تا 

 سال

تا  5

90 

 سال

تا  90

95 

 سال

بیش 

 95از 

 سال

 121 0 0 0 121 123 0 0 0 123 112 0 0 0 112 بنز

 121 31 3 0 100 20 32 2 0 100 83 22 3 0 128 ايويکو

 883 0 0 1 882 1128 0 0 0 1128 338 1 0 0 331 فیات

 0 1 1 110 113 0 1 2 2 3 0 0 0 3 3 ساير

 1133 32 2 110 1280 1201 33 2 2 1222 133 23 3 3 182 جمع

 

 88-19از سال  نظارت تحت يبوسران يمشخصات سازمان مین

 19سال  10سال  81سال  88سال  عنوان
درصد 

 تغییر

 -0 32 30 23 00 (خط) تعداد خطوط داخل شهری سازمان ميني بوسراني تحت نظارت 

 -1 220 208 322 381 (كيلو متر)طول مسير خطوط سازمان ميني بوسراني تحت نظارت 

 -11 1280 1222 182 1300 (دستگاه) تعداد ميني بوس سازمان ميني بوسراني تحت نظارت 

 - 0 0 21 130 (دستگاه) تعداد اتوبوس های تحت پوشش سازمان ميني بوسراني تحت نظارت 

 ن ميني بوس راني سازمان ميني بوسراني تحت نظارتجابجايي مسافر ناوگا

 (ميليون نفر) 
103 83 80,0 80,3 1 

 

 (مترمربع)88-19در سال های ي نااتوبوسر امکانات 

 19سال  10سال  81سال 88سال عنوان
درصد 

 تغییر

 0 0 0 0 0 مساحت فضای سبز

 0 80100 80100 80100 12100 مساحت فضای اداری

 0 212303 212303 212303 212303 تعميرگاهي غير مسقف مساحت فضای

 0 13322 13322 13322 10322 مساحت فضای تعميرگاهي مسقف

 0 3333332 3333332 333332 830102 مساحت تعميرگاهي توقفگاهي
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 88-19در سال های  تهران يخالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسران

 درصد تغییر 19سال  10سال 81سال  88سال  عنوان بخش

ي
اتوبوسران

 

 0 11 11 11 11 (كيلو متر)تندرو اتوبوسراني 1طول خط 

 0 200 200 300 328 (دستگاه)تندرو اتوبوسراني 1ناوگان خط 

 0 11,1 11,1 11,1 11,1 (كيلو متر)تندرو اتوبوسراني 2طول خط 

 -22 230 213 330 320 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 2ناوگان خط 

 0 12,2 12,2 12,2 12,2 (كيلو متر) تندرو اتوبوسراني 3خط طول 

 0 120 120 121 130 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 3ناوگان خط 

 0 22 22 13,3 0 (كيلو متر) تندرو اتوبوسراني 2طول خط 

 0 110 110 00 0 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 2ناوگان خط 

 0 1,1 0 0 0 (متركيلو ) تندرو اتوبوسراني 0طول خط 

 0 30 0 0 0 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 0ناوگان خط 

 0 18,3 18,3 18,3 1,0 (كيلو متر) تندرو اتوبوسراني 3طول خط 

 00 008 338 330 100 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 3ناوگان خط 

 0 10,3 10,3 0 0 (كيلو متر) تندرو اتوبوسراني 10طول خط 

 0 00 00 0 0 (دستگاه) تندرو اتوبوسراني 10ناوگان خط 

 1 020 030 230 232 (دستگاه) اتوبوسراني( دو كابين)آرتيکوليت

ن
شاخه ناوگا

 

 -2 0020 0130 3008 3100 (دستگاه) ناوگان كل 

 -13 2002 3183 3022 2000 (دستگاه( ) بليطي)ناوگان شركت واحد

 12 3111 3021 3102 2030 (دستگاه) ناوگان بخش خصوصي 

 -100 0 200 222 220 (دستگاه) ناوگان واحدگشت 

 -2 0020 0130   (دستگاه)جمع

ط
شاخه خطو

 

 0 101 102 108 101 (خط) تعداد خطوط خصوصي

 0 1108    (كيلومتر) طول خطوط خصوصي 

 -23 80 111 100 200 (خط) تعداد خطوط عمومي 

 -11 112 1121 1011 2022 (كيلومتر) طول خطوط عمومي 

 3 10,3 10 10 10 (كيلومتر) متوسط طول خطوط عمومي
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 (ادامه)88-19در سال های  تهران يخالصه وضعیت شرکت واحد اتوبوسران

 درصد تغییر 19سال  10سال 81سال  88سال  عنوان بخش

سافر
ي م

جابه جاي
 

 2 1,22 1,13 1,1 1,1 (ميليارد نفر) كل جابه جايي مسافر 

 -0 001032 023003 020130 013200 (هزار نفر)ايي مسافر بخش عمومي جابه ج

 1 80321 80030 8118 11132 (هزار نفر)جابه جايي مسافر واحد گشت 

 13 033310 002303 233312 202083 (هزار نفر)جابه جايي مسافربخش خصوصي 

 0 101,3 13 10 10 (ميليون نفر) كل جا به جايي مسافر ماه 

 -0 21302323 22000000 20000000 01000000 (نفر مسافر ماه) ه جايي مسافر بخش عمومي جاب

 - - 003328 321820 123028 (نفر مسافر ماه) جابه جايي مسافر واحد گشت 

 1 01238200 20813300 31222800 33310013 (نفر مسافر ماه) جابه جايي مسافربخش خصوصي 

 1 3110132 3130808 0120102 8002123 (نفر مسافر ماه) ارت جابه جايي مسافرسازمان نظ

سافر 
ط هزينه هر م

متوس

ک سفر
در طول ي

 

متوسط هزينه هر مسافر در طول يک سفربخش 

 (ريال) عمومي 
302 2030 0080 0013 10 

ت 
ل ساع

ک

کارکرد
 

 21 10311122 13300101 10032301 10238123 (ساعت) كل ساعت كاركرد بخش عمومي 

طو
ل عمر

 

(
سال

) 

 30 0,0 0 2,3 2,3 اتوبوس های بخش عمومي

 38 0,1 3,3 2,8 2,8 اتوبوسهای بخش خصوصي

ی 
ت ها

شرک

ي
ص

صو
خ

 

 -10 18 20 22 28 (شركت) تعداد شركت خصوصي 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       727

 

 19در سال( بخش عمومي)شرکت واحد  یمقايسه میانگین طول عمر اتوبوس ها

 سال 95تا  90 سال 90تا  5 سال 5تا  تعداد نوع اتوبوس
 95بیش از 

 سال

میانگین طول 

 عمر

 20,00 21 0 0 0 21 302بنز

 0,31 0 10 11 28 30 بنز 300

 20 1 0 0 0 1 ولوو

 0 0 0 0 0 0 300تک كابين 

 BRT 200 200 0 0 0 0شهاب 

 20 0 0 0 0 0 200ايکاروس

 0 0 0 0 0 0 اسکانيا

 3,31 0 0 11 12 113 رنو شهاب خودرو گازسوز

 8 0 0 00 0 00 و شهاب خودرو ديزلرن

 0 0 0 0 0 0 گازسوز 203بنز 

 21 2 0 0 0 2 280ايکاروس 

 0 0 0 0 0 0 ايکاروس سه كابين

 3,81 0 0 810 0 810 مان گازسوز

 11 22 0 0 0 22 اشکودا

 0 0 0 0 0 0 ورنو200بنز 

 8,20 0 3 002 0 003 ديزل203بنز 

 0 0 0 0 0 0 300بنز

 3,2 0 0 0 0 0 مگاترانس

 0 0 0 0 0 0 آكيا ديزل

Young Man 200 200 0 0 0 3 

King Long 220 220 0 0 0 1,31 

 3 0 0 0 13 13 زانگ تانگ

 0 0 0 0 0 0 ساير

 0,0 01 11 1022 100 2002 11ميانگين سال /جمع 

 0,21 123 28 2233 100 3383 10ميانگين سال /جمع 
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 19در سال  ( بخش خصوصي)شرکت واحد  یتوبوس هامقايسه میانگین طول عمر ا
 95بیش از  سال 95تا  90 سال 90تا  5 سال 5تا  تعداد نوع اتوبوس

 سال

میانگین طول 

 عمر

 0 0 0 0 0 0 302بنز

 0 0 0 122 0 122 300بنز

 0 0 0 0 0 0 ولوو

 0 0 0 0 0 0 300تک كابين 

 BRT 0 0 0 0 0 0شهاب 

 0 0 0 0 0 0 200ايکاروس

 2,80 0 0 0 300 300 اسکانيا

 0,2 0 0 281 200 121 رنو شهاب خودرو گازسوز

 2,3 0 0 31 200 231 رنو شهاب خودرو ديزل

 2,02 0 0 131 023 002 گازسوز 203بنز 

 0 0 0 0 0 0 280ايکاروس 

 0 0 0 0 0 0 ايکاروس سه كابين

 3,13 0 0 383 0 383 مان گازسوز

 0 0 0 0 0 0 اشکودا

 0 0 0 0 0 0 ورنو200بنز 

 0,32 0 0 020 120 303 ديزل 203بنز 

 0 0 0 0 0 0 300بنز

 3,18 0 0 32 0 32 مگاترانس

 0 0 0 0 0 0 رنوشهاب

 2,22 0 0 0 213 213 (گازوئيل)آكيا 

 2 0 0 0 01 01 (گازسوز)آكيا 

 0 0 0 0 0 0 ميدل باس

 2 0 0 0 00 00 زامياد ديزل

 2,21 0 0 0 113 113 زانگ تانگ

 0,10 0 0 1812 2013 3111 11ميانگين سال /جمع 

 3,30 0 0 213 3222 3001 10ميانگين سال /جمع 

 .دستگاه اتوبوس ميدل باس نيز در بخش خصوصي محسوب گشته است  112تعداد *
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 (نفر)88-19 یتعداد پرسنل شاغل در سیستم اتوبوسراني شهری در سال ها

 19سال  10سال 81سال 88سال نوع استخدام
درصد تغییر سال 

10-81 

درصد تغییر 

 10-19سال

 -13 -8 1800 11212 12230 13000 رسمي

 - 0 0 0 0  پيماني

 -100 -33 0 31 110 308 قراردادی

 -12 20 0 3 0 1 روزمزد

 

 82-19 یاتوبوس های تحويلي بودجه سال ها

 19سال  10سال 81سال  88سال  82سال  نوع اتوبوس
مع سال ج

19 

جمع سال 

10 

 0 0 0 0 0 0 0 مگاترانس

 200 0 0 0 0 12 180 شهاب ديزل

 230 0 0 0 0 1 232 شهاب گاز سوز

 100 0 0 0 100 0 0 ديزل 203

 2 0 0 0 0 0 2 300ديزل 

 0 0 0 0 0 0 0 300گازسوز 

 301 0 0 0 0 03 238 203گازسوز 

 200 0 0 0 200 0 0 اسکانيا ديزل

 00 0 0 0  0 00 ديزلزامياد 

 203 0 2 110 12 13 00 آكيا ديزل

 01 0 0 0 01  0 آكيا گازسوز

 130 0 0 0 00 30 0 گازسوز( پيشرو يدک)ژانک نانک 

 100 0 0 0 0 100 0 ميدل باس

 (92تبصره ) يرانیو تاکس ياتوبوسران -کمک دولت به حمل و نقل عمومي 
 (دستگاه )تعداد دريافتي  (ال هزار ري)بودجه مصوب  عنوان کمک عنوان

 88سال 

 اتوبوس

2300000000 

100 

 100 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 81سال 

 اتوبوس

3200000000 

233 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 10سال 

 اتوبوس

3000000000 

110 

 0 ميدل باس

 0 ميني  بوس

 19سال

 اتوبوس

1388000000 

2 

 0 ميدل باس

 0 بوس ميني 
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 (ترمینالها )  یمسافربر  یسازمان پايانه ها
 

 

 88-19 یعملکرد پايانه جنوب در سال ها

 19سال  10سال 81سال 88سال عنوان
درصد 

 تغییر

ع موجود پايانه
ض

و
(

هزار مترمربع
) 

 0 100 100 100 100 كل مساحت پايانه

 0 20 20 20 20 سطح زيربنا

 0 - - 33 - مساحت قابل توسعه

 0 0 32 2,8 0,1 مساحت در دست ساخت

 0 0,8 0,8 0,8 0,8 مساحت فضای دفاتر اداری

س 
ي وسروي

)هاتعاون
تعداد

/
ستگاه

د
 0 23 23 23 13 تعاوني های مسافربری (

 0,03 100 101 100 100 سرويس های تاكسيراني

 3,80 2100 2030 - - سرويس های اتوبوس

ت 
سوخ

ي
رسان

 

(
تعداد

) 

 -00 2 8 8 - ئيلپمپ های گازو

سفرها
(

سفر
تعداد

)
 

 -0,20 833،2 833,3 881,1 111,2 (هزار سفر)كل سرويس های انجام شده

 0,12 833،2 832,2 - - سفرهای كشوری

 100 0 0000 - - سفرهای خارج ازكشور

ی
سافر

م
(

ن نفر
میلیو

) 

 0 10,3 10,3 10,3 13,2 كل  مسافرين  سفرهای انجام شده

 0 8,2 8,2 8,1 8,0 ارد شده به پايانهكل  مسافرين  و

 0 8,2 8,2 8,1 8,0 كل  مسافرين  خارج شده از پايانه

 0 2,2 2,2 2,2 2,2 مسافرين سفرهای تابستاني انجام شده

 100 0 0,1   مسافرين خارج ازكشور
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 88-19 یعملکرد پايانه غرب در سال ها

 درصدتغییر 19سال  10سال 81سال 88سال عنوان

و
ع موجود پايانه

ض
(

هزار مترمربع
 0 200 200 200 200 كل مساحت پايانه (

 0 02،8 02,8 02,8 23 سطح زيربنا

 0 - - 0,2 20 مساحت در دست ساخت

 0 0،8 0,8 0,8 8 مساحت فضای دفاتر اداری

س 
ي وسروي

)هاتعاون
تعداد

/
ستگاه

د
 2,23 20 22 20 10 تعاوني های مسافربری (

 -10 122 100 100 100 يرانيسرويس های تاكس

 -3,03 2023 2322 - - سرويس های اتوبوس

ت 
يسوخ

رسان
(

تعداد
) 

 0 1 1 10 - پمپ های بنزين

 0 10 10 0 - پمپ های گازوئيل

سفرها
(

سفر
تعداد

)
 

 -0,83 1188،3 1118,3 1213,0 1201,8 (هزار سفر)كل سرويس های انجام شده

 -0,31 1133،0 1181,1 - - سفرهای كشوری

 -0,13 10202 10318-  - سفرهای خارج ازكشور

ی
سافر

م
(

ن نفر
میلیو

) 

 3,21 18،8 18,2 13,1 11,0 كل  مسافرين سفرهای انجام شده

 3,21 1،2 1,1 8,1 1,8 كل  مسافرين وارد شده به پايانه

 3,21 1،2 1,1 8,1 1,8 كل  مسافرين خارج شده از پايانه

 0 2،2 2,2 2,3 2,3 انجام شده مسافرين سفرهای تابستاني

 20,0 0،11 0,10 - - مسافرين خارج ازكشور
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 88-19 یعملکرد پايانه  شرق در سال  ها

 درصدتغییر 19سال  10سال 81سال 88سال عنوان

ع موجود پايانه
ض

و
(

هزار مترمربع
 0 32 32 32 32 كل مساحت پايانه (

 0 2 2 2 2 سطح زيربنا

 0 0 0 0 0,2 مساحت در دست ساخت

 0 0,2 0,2 0,2 0,2 مساحت فضای دفاتر اداری

س ها
ي وسروي

تعاون
(

تعداد
/

ستگاه
د

) 

 -0,00 11 18 18 13 تعاوني های مسافربری

 11 111 110 110 - سرويس های تاكسيراني

 -2,00 382 310 - - سرويس های اتوبوس

ت 
سوخ

ي
رسان

 

(
تعداد

) 

 0 2 2 2 - پمپ های گازوئيل

سفرها
 

(
تع

سفر
داد

)
 

 -2,10 000,2 012,3 031,0 023,2 (هزار سفر)كل سرويس های انجام شده

 -2,10 000,2 012,3 - - سفرهای كشوری

ی
سافر

م
(

ن نفر
میلیو

) 

 -3,02 8,2 8,0 8,1 1,2 كل  مسافرين  سفرهای انجام شده

 -3,02 2,1 2,20 2,0 2,3 كل  مسافرين  وارد شده به پايانه

 -3,02 2,1 2,20   شده از پايانه كل  مسافرين  خارج

 0 1,1 1,1 1,2 1,2 مسافرين سفرهای تابستاني انجام شده
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 88-19یدر سال ها يعملکرد پايانه بیهق

 درصدتغییر 19سال  10سال 81سال 88سال عنوان

ع موجود پايانه
ض

و
 

(
هزار مترمربع

) 

 0 130 130 130 130 كل مساحت پايانه

 0 3,2 3,2 3,2 3 سطح زيربنا

 0 0 0 2,2 3,0 مساحت در دست ساخت

 0 0,131 0,131 0 0,131 مساحت فضای دفاتر اداری

س 
ي وسروي

)هاتعاون
تعداد

/
ستگاه

د
) 

 0 8 8 3 0 تعاوني های مسافربری

 0 1 1 1 1 آژانس های مسافری داخل شهری

 -21,32 103 130 130 130 سرويس های تاكسيراني

 -32,20 200 010 - - سرويس های اتوبوس

سفرها
(

سفر
تعداد

)
 

 2,11 220,1 220,3 113 180 (هزارسفر)كل سرويس های انجام شده

 3,22 220,0 218,0 - - سفرهای كشوری

 -23,81 1282 1330 - - سفرهای خارج ازكشور

ی
سافر

م
(

ن نفر
میلیو

) 

 0 2,2 2,2 2,1 2 كل مسافرين سفرهای انجام شده

 0 2,1 2,1 2,1 2 پايانهكل مسافرين وارد شده به 

 0 2,1 2,1 2,1 2 كل مسافرين خارج شده از پايانه

 0 0,0 0,0 0,0 0,0 مسافرين سفرهای تابستاني انجام شده

 0 0,01 0,01 - - مسافرين خارج ازكشور

 

 (مبالغ به میلیون ريال) 19پايانه ها درسال  یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه رديف

 واقعي
 هزينه انجام

 شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي
اعتبار 

 مصوب
 تاريخ پايان تاريخ شروع

 11,10 18012 12/11 01/11 20000 ساماندهي و توسعه پايانه های درون شهری 1

 18,20 31210 12/13 01/80 32000 توسعه و بهسازی پايانه غرب 2

 10,0 20120 12/13 01/80 22000 توسعه و بهسازی پايانه جنوب 3

 11,12 0020 12/13 01/80 00000 (نيمه متمركز)بهسازی پاركسوارهای اقماری  2

 3,0 10000 12/10 08/11 10000 احداث پايانه جديد شرق 0



 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

 721                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 مطالعات حمل و نقل ترافیک معاونت
 

 

 82-19یدرسال ها( مد سفر ) يحمل ونقل عموم یشاخص ها

 یردرصدتغی 19سال 10سال 81سال 88سال 82سال عنوان موضوع

ی
شهر

ن 
ی درو

ل سفرها
ک

 

 2,2 13,2 13 10,8 10,0 10,3 (ميليون سفر روزانه)تعداد سفر های روزانه درون شهری

كيلو متر در )ميانگين كل سرعت سفر روزانه درون شهری

 (ساعت
22,0 23,0 22,0 20,0 20,0 0 

 1,0 20,0 20,1 22,0 20  (دقيقه )متوسط زمان يک سفر درون شهری

 0 01,1 01,1 00,3 02,0  (درصد)ان تاخير به زمان سفرمتوسط زم

 0,3 28,3 28,0 31,2 30,0  (درصد)متوسط شبکه كند و بحراني

ي
ل عموم

ل و نق
حم

 

 روزانه درون عمومي ونيمه عمومي نقل و حمل سفرهای تعداد

 (ميليون سفر (شهری
 8,20 8,2 1,3 1,3 2,3 

 مي در هر كيلومترمتوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمو

 (دقيقه در كيلومتر)
3 2,3 2,3 2,0 2,0 2- 

 متوسط سرعت جابه جايي در حمل ونقل عمومي

 (كيلومتردر ساعت )
 21,1 21,3 23,2 23,1 3 

 -3 10 10,0 10,0 10  (دقيقه)متوسط زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمومي

 ميانگين زمان توقف وسايل نقليه در هر سفر شهری

 (قه در كيلومتردقي)
1 1 1 1 1 0 

 -1 12,3 10,1 12,0 22,0 22,2 (درصد)سهم حمل و نقل عمومي از اعتبارات شهرداری

 2,8 00 02,0 03 00 23,0 (درصد)سهم حمل و نقل عمومي در سفرهای درون شهری

در سفرهای درون (  مترو ) سهم حمل و نقل ريلي 

 (درصد)شهری
0 3 1 10 11 10 

 2,3 23 22 20 10 10,0 (درصد)و نقل با اتوبوس در سفرهای درون شهریسهم حمل 

سهم حمل و نقل با تاكسي و آژانس در سفرهای درون 

 (درصد)شهری
22 22 22 21,0 21 2,3- 

سهم حمل و نقل با ميني بوس در سفرهای درون 

 (درصد)شهری
3,1 3 2 1 1 0 
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 81-19ل و نقل در سال های اهداف کمي برنامه پنج ساله  و عملکرد بخش حم

 عنوان
هدف برنامه پنج 

 ساله
 درصدتغییر 19سال  10سال  81سال 

 مترو

سهم قطار شهری از سفر درون شهری 

 (درصد)
3,1 1 10 11 10 

 طول شبکه مترو

 (كيلومتر()آماده بهره برداری)
120,2 120 120 102 1 

 اتوبوس 

سهم اتوبوس و ميني بوس از سفر درون 

 (رصدد)شهری 
22 22 23 22 2 

تعداد ناوگان بخش عمومي اتوبوس راني 

 (دستگاه)
0803 3100 3383 2220 32- 

تعداد ناوگان بخش خصوصي اتوبوس 

 (دستگاه)راني 
3102 3102 3021 3111 12 

 -11 1280 1222 1031 2222 (دستگاه)تعداد ناوگان ميني بوس 

 1 112,2 100 80 102,0 (كيلومتر)طول خطوط سامانه تند رو

 13 3 0 0 1 (خط)تعداد خطوط سامانه تندرو

 تاکسي

سهم تاكسي از سفرهای درون شهری 

 (درصد)
22 22 21,0 21 2- 

 0 10832 10832 10832 13122 (دستگاه)تعداد تاكسي گردشي 

 -0 08832 01120 00030 02030 (دستگاه)تعداد تاكسي خطي و ون
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 19العات حمل و نقل ترافیک  درسالمط معاونت یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه

هزينه انجام  (واحد)حجم فعالیت  واقعي

 شده

 (هزار ريال)

درصد 

پیشرفت 

تاريخ  فیزيکي

 شروع

تاريخ 

 پايان
 هزار ريال

 -نفر

 ساعت

انجام مطالعات پروژه تدوين شاخص های پايش شبکه و سرمايه گذاری 

 پايدار
31/2/11 31/1/12 120 20800 2003123 32 

 03 3100000 20330 120 11/3/12 11/0/11 مطالعات مدلسازی و شبيه سازی تردد عابرين پياده در شهر تهران

ساخت و پرداخت مدل برآورد طول صف با توجه به احجام ارائه شده در 

 مدل كالن نگر شهر تهران
3/3/11 3/10/12 120 10228 1203300 20 

ن آيين نامه و ضوابط ساماندهي تقاطع های انجام پروژه تهيه و تدوي

 چراغدار شهری
31/2/11 30/10/11 120 3003 120000 100 

انجام مطالعات پروژه تدوين دستورالعمل مديريت حوادث و تعيين نقاط 

 حادثه خيز
31/2/11 30/10/11 120 0388 012000 100 

 30 380000 3213 120 3/8/12 8/1/11 ا آنتدوين ضوابط توسعه خطوط اتوبوس راني و تسهيالت مرتبط ب

 0اقتصادی احداث خط  -انجام مطالعات زيست محيطي و اجتماعي 

 اتوبوس های تندرو
31/2/11 30/1/11 120 2833 320000 100 

تدوين ضوابط اتصال خطوط تندرو به كندرو در معابر بزرگراهي و بررسي 

 بزرگراه تهران 0وضعيت 
3/3/11 3/0/12 120 1130 1112300 38 

 100 03080 002 120 31/3/11 31/2/11 انجام آمارگيری های مورد نياز

انجام مطالعات پروژه بررسي و تحليل حركات چپگرد ساير وسايل نقليه در 

 3و  1مسير اتوبوس های تندرو خطوط 
31/2/11 30/10/11 120 3030 823023 100 

بي تردد خودروهای حامل مواد مطالعات تدوين ضوابط و انجام مسيريا

 خطرناک در معابر شهر تهران
1/1/11 11/3/11 120 2000 023300 100 

مطالعات اجرايي احداث و استفاده از خطوط با اولويت دهي به وسايل نقليه 

 (HOV)پرسرنشين 
1/1/11 31/1/11 120 2318 283800 100 

كز مختلف و مديريت مطالعات اجرايي سياست ساعات كار انعطاف پذير مرا

 روزهای كاری
1/1/11 31/1/11 120 1120 233002 100 

مطالعات بررسي تاثيرات سرويس های اداری در سفرهای كاری روزانه شهر 

 تهران
1/1/11 31/1/11 120 113 111031 100 

 100 03080 002 120 31/3/11 1/2/11 انجام آمارگيری های مورد نياز سازمان

 100 01000 080 120 31/3/11 1/3/11 ری های مورد نياز سازمان حمل و نقل و ترافيکانجام آمارگي

تدوين و انتشار سالنامه آمار و اطالعات حمل و نقل شهری تهران 

 1310در سال 
1/0/11 30/11/11 120 3333 200000 100 

جمع آوری اطالعات ميداني و انجام نظرسنجي در سطح شهر 

 تهران
3/3/11 3/2/12 120 0833 300000 23 

جمع آوری آمار و بررسي تردد انواع وسايل نقليه در سطح شبکه 

 معابر شهر تهران
3/3/11 3/0/12 120 0000 000000 08 

تدوين جداول ضرايب انتشار آلودگي خودروهای سواری شخصي 

 ساخت داخل بنزين سوز
1/8/11 1/8/12 120 30833 2300000 10 

 32 22200038 208101 120 3/10/12 1/12/81 رمشاو نيخدمات مهندساستفاده از 
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 19مطالعات حمل و نقل ترافیک  درسال معاونت یلیست پروژه ها

 عنوان پروژه

هزينه انجام  (واحد)حجم فعالیت  واقعي

 شده

 (هزار ريال)

درصد 

پیشرفت 

 تاريخ شروع فیزيکي
تاريخ 

 پايان
 ساعت -نفر هزار ريال

مطالعات ساخت مدل پيش بيني تصادفات ترافيکي  انجام

 در شهر تهران
1/0/11 1/3/11 120 21333 3020000 02 

مطالعات طرح كاهش آاليندگي هوا و صوت ناشي از 

 ترافيک در شهر تهران
1/1/11 11/2/11 120 23020 3310000 13 

انجام مطالعات ارزيابي قانون جديد رسيدگي به تخلفات 

 وارض ناشي از اعمال جرائمرانندگي و ع
1/0/11 1/1/12 120 8008 100100 10 

مطالعات پياده سازی سيستم انسان محور ترافيکي و 

 شناسايي محورهای پياده در شهر تهران
1/1/11 11/1/11 120 12000 1303121 100 

انجام پروژه مطالعات مربوط به نحوه ارائه خدمات به 

 شهرک های اقماری اطراف تهران
1/1/11 31/1/11 120 12211 1211820 100 

مطالعات تعيين هزينه سيستم سفر با هر يک از مدل 

 های حمل و نقلي در شهر تهران
1/1/11 31/1/11 120 10313 1233000 100 

مطالعات سيستم مديريت بهره برداری يکپارچه در 

 (B.M.S)سامانه اتوبوسراني شهر تهران 
1/1/11 31/1/11 120 0333 813232 100 

مطالعات امکان سنجي احداث خطوط برگشت پذير در 

محور  0شبکه معابر شهر تهران و بررسي اجرايي در 

 مستعد

1/1/11 31/1/11 120 0001 380120 100 

انجام مطالعات قبل و بعد از اجرای پروژه های آرام سازی 

 ترافيک
1/1/11 11/1/11 120 3212 830000 80 

ماتريس های ناحيه ای و منطقه ای تقاضای تهيه و ارائه 

 سفر
1/2/11 31/3/11 120 0820 011000 100 

انجام مطالعات طراحي شبکه اضطراری امدادرساني شهر 

 تهران برای بحران زلزله
1/1/11 22/12/11 120 3832 131820 80 

انجام مطالعات پروژه تهيه و تدوين ضوابط چک ليست 

معابر و مطالعات مميزی ايمني  های بازديد ايمني ايمني

 معبر پر حادثه شهر تهران 10در 

1311/02/31 1311/11/30 120 10300 1210000 10 

انجام مطالعات مميزی در دوربرگردان های موجود در 

 بزرگراه های شهر تهران
1/0/11 1/3/12 120 10000 1200000 00 

مطالعات طراحي شبکه يکپارچه حمل و نقل عمومي 

 هر تهرانش
1/1/11 3/2/12 120 31202 3308222 80 

انجام مطالعات برآورد ميزان حساسيت تقاضای سفر در 

 شهر تهران
31/2/11 31/2/12 120 10300 2010000 02 

انجام پروژه مطالعات مربوط به نحوه ارائه خدمات به 

 شهرک های اقماری اطراف تهران
1/1/11 31/1/11 120 1022 113201 100 

انجام نظرسنجي و برداشت آمار مرتبط با حمل و نقل و 

 ترافيک
1/1/11 21/2/11 120 21 3232 100 
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 19تولید سفر و جذب سفر و تراکم جمعیت ساکن در شهر تهران سال 

 جمعیت منطقه
مساحت 

 (هکتار)

 تراکم

 (نفر در هکتار(
 جذب سفر تولید سفر

نرخ تولید سفر 

 ساکنین

نرخ جذب 

 سفرساکنین

1 211800 0000 32 283220 221011 1,10 1,02 

2 031120 0138 131 320311 081332 1,03 0,83 

3 313332 2123 108 221223 002223 1,30 1,01 

2 111120 3210 120 838012 021012 0,10 0,01 

0 330000 0220 121 303212 210010 0,18 0,02 

0 230033 2121 110 223238 120021 1,80 3,12 

3 311120 1030 208 303083 313030 1,12 1,22 

8 202388 1302 211 200022 230280 0,11 0,03 

1 102830 2008 00 138011 210330 1,08 1,31 

10 330081 310 222 300000 111822 0,81 0,03 

11 211282 1203 221 333038 218302 1,12 1,22 

12 208331 1001 101 202302 183038 1,00 3,82 

13 203113 1128 233 200810 110032 1 0,31 

12 002220 2018 220 220028 233038 0,88 0,00 

10 012128 3200 200 082022 213300 0,82 0,00 

10 212201 1003 130 228321 218032 0,80 0,30 

13 222112 382 311 202833 133022 0,83 0,31 

18 318382 3320 100 320320 213800 0,83 0,32 

11 202012 2020 121 212231 102113 0,81 0,01 

20 302011 2212 100 301103 210118 0,80 0,81 

21 100082 2100 33 100280 100110 1 1 

22 133300 0310 20 110130 02220 0,02 0,31 

 0,31 0,02 80821 112022 10 12203 213002 حاشيه جنوبي

 - - 320101 12320 - - - ساير

 1 1 8013080 8013081 108 80013 8013202 معج
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 سبز شهرتهران یسازمان پاركها وفضا

 

 
 (مساحت به هزارمترمربع)88-19یمناطق درسال ها كياحداث شده به تفك يعموم یتعداد ومساحت پاركها

 منطقه
 درصد تغيير 19سال 19سال 81سال 88سال

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 11 151 11 11 11 115 11 132 111 11 

1 1 353 1 11 3 13 11 15 555 111 

3 1 12 5 12 2 15 3 13 55- -1 

1 3 12 11 15 1 2 13 313 112 3112 

5 3 31 15 25 15 315 1 12 -15 -12 

2 2 11 1 5 1 15 1 2 -55 -15 

1 3 2 1 3 15 11 3 15 -15 -11 

1 1 1 1 13 3 11 1 2 33 -12 

2 1 1 1 1 1 1 5 5 -155 -155 

15 1 1 1 1 2 11 1 12 -21 11 

11 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 

11 15 2 2 2 1 2 1 3 -55 -55 

13 1 55 1 11 1 11 5 5 -155 -155 

11 1 15 11 21 1 12 2 15 -11 5 

15 1 113 11 111 5 51 1 11 25 -12 

12 1 53 2 31 3 11 3 22 5 -15 

11 5 5 1 1 1 11 1 31 155 152 

11 3 112 1 31 1 135 1 12 -55 -12 

12 5 5 1 15 5 132 1 311 15 -53 

15 5 155 3 15 3 15 5 153 21 151 

11 5 331 1 125 1 2 1 115 5 1255 

11 1 15 5 51 1 1131 1 323 -55 -21 

 25- 355 111 1 1311 1 5 5 1 1 بهشت زهرا

 - - 15 1 5 5 5 5 15 1 بادآعباس 

 11- 13 1121 111 1352 115 1115 111 1112 151 جمع
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 (مساحت به مترمربع) 19سال  انيمناطق و مساحت تاپا كيشهر تهران به تفك يعموم یها آمار پارك
منطقه

 

 جمع 999999بيش از  999999تا  99999از  99999تا  0999از  0999تا  9999از  9999كمتر از 

 مساحت عدادت مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 31 11212 11 153125 11 155115 31 132111 3 123121 111 1231312 

1 1 5111 11 131512 11 125115 32 215232 3 251222 111 1131112 

3 13 2151 11 23113 11 21321 12 121212 3 125255 11 1112513 

1 55 11111 113 115111 32 125351 31 111212 1 112223 131 1511211 

5 11 5131 12 152125 13 115535 51 1335111 1 113111 125 1112312 

2 15 15111 11 25315 13 12525 1 122121 1 155531 22 112211 

1 11 11131 13 12135 5 35112 2 115111 5 5 55 122225 

1 15 12152 15 151111 11 15252 5 111111 5 5 11 311112 

2 1 3211 2 12555 1 11315 2 111112 5 5 15 111332 

15 11 1115 15 32111 2 11312 15 151511 5 5 15 112521 

11 2 3155 11 11325 1 15511 2 151555 1 355,555 12 511111 

11 35 15211 11 12111 1 15512 2 112315 1 111,213 51 252111 

13 13 2111 15 12311 12 152511 11 151515 5 5 15 211221 

11 2 3215 12 13555 11 115513 11 215131 5 5 13 111231 

15 15 1111 31 21152 12 115222 32 1155111 1 1252125 152 3211133 

12 5 5 11 53155 11 11513 11 113112 3 131115 55 1111132 

11 2 5153 31 11112 11 11212 11 111515 5 5 23 152551 

11 1 1113 13 21212 11 151155 32 111151 3 112122 13 1235125 

12 1 1211 15 51551 2 11121 31 215153 5 1221521 21 1111551 

15 1 1,131 25 112221 31 111151 31 111311 1 321211 111 1215115 

11 1 1115 1 12111 11 25135 11 535231 1 115555 11 151313 

11 1 555 31 22232 11 13511 12 122113 1 1515555 25 1555552 

بهشت 

 زهرا

 (س)

3 1115 1 1212 1 5511 1 21131 5 5 15 151525 

عباس 

 اباد
5 5 5 5 5 5 1 113315 1 332155 2 515135 

 11215221 1551 11215111 11 11111122 123 1125112 321 1153213 151 112115 121 جمع
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 (حت به مترمربعمسا) 19سال  انيتهران تاپا یمناطق شهردار یسبز درون شهر یمساحت فضا

 پاركها منطقه
جنگلكاری 

 درون شهری

لچكيها و قطعات 

 فضای سبز
 درختان معابر ميادين رفيوژها

 جنگلي پارك

 محدوده داخل

جمع كل فضای 

 سبز منطقه

1 1231312 1512222 135531 111321 15111 1213331   2212115 

1 1131112 1123111 1312211 355122 15211 3111321   11121313 

3 1112513 1121523 315111 155521 13115 1152151   1112511 

1 1511211 352115 1251111 122112 21321 3112131 11155555 15311153 

5 1112312 1123123 1211532 152312 53331 3112133   11521125 

2 112211 115315 351311 11121 15112 1511111   3515112 

1 122225 3112 151511 15151 11115 222511   1111111 

1 311112 53151 11251 11115 112152 1512213   1213212 

2 111332   112525 23315 113151 125151   111115 

15 112521 151 13111 15312 211 321151   221125 

11 511111 113121 11311 1511 11122 511235   1315211 

11 252111   151315 3155 11511 215211   1151123 

13 211221 21513 121111 115322 15552 125155 2115555 1111131 

11 111231 221211 153255 12111 11115 1121531   3123212 

15 3211133 1111212 111111 151111 11522 1113153 213535 2115215 

12 1111132 111215 515213 15111 11155 151221   3115115 

11 152551 52211 22115 31151 5511 132312   121151 

11 1235125 132113 121111 131131 12125 1531113   1111222 

12 1111551 311125 1212551 131212 1121 5151253   15115121 

15 1215115 1215515 111131 111115 15521 212231   5531121 

11 151313 1115111 151525 522121 13121 1322115   1111513 

11 1555552 111532 121331 125512 31122 111121 3321515 1115555 

بهشت 

 (س)زهرا
151525   31511 21112 11211 115111   555111 

عباس 

 اباد
515135             515135 

 111111135 11212555 31251311 211111 3511511 11113111 11133511 11215221 جمع
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 (مساحت به متر مربع) 19سال  انيدرون و برون شهرتهران تا پا يسبز عموم یو فضاها پارك هامساحت 

 پاركها منطقه

 جنگلكاری

داخل 

 محدوده

جنگلكاری 

 كمربند سبز
 ميادين  رفيوژ لچكي

درختكاری 

 معابر

پاركهای 

 جنگلي
 جمع كل

1 1231312 1512222 12525515 135531 111321 15111 1213331   32552125 

1 1131112 1123111 1112315 1312211 355122 15211 3111321   11221223 

3 1112513 1121523   315111 155521 13115 1152151   1112511 

1 1511211 352115 5115111 1251111 122112 21321 3112131 51255555 21111311 

5 1112312 1123123 12112113 1211532 152312 53331 3112133 1555555 12121251 

2 112211 115315   351311 11121 15112 1511111   3515112 

1 122225 3112   151511 15151 11115 222511   1111111 

1 311112 53151   11251 11115 112152 1512213   1213212 

2 111332     112525 23315 113151 125151   111115 

15 112521 151   13111 15312 211 321151   221125 

11 511111 113121   11311 1511 11122 511235   1315211 

11 252111     151315 3155 11511 215211   1151123 

13 211221 21513 11115555 121111 115322 15552 125155 11115555 51511131 

11 111231 221211 13122555 153255 12111 11115 1121531   12252212 

15 3211133 1111212 2525555 111111 151111 11522 1113153 213535 12135215 

12 1111132 111215   515213 15111 11155 151221   3115115 

11 152551 52211   22115 31151 5511 132312   121151 

11 1235125 132113 1223151 121111 131131 12125 1531113 251521 2513115 

12 1111551 311125 35151115 1212551 131212 1121 5151253 1121315 11151311 

15 1215115 1215515 15152121 111131 111115 15521 212231   12111153 

11 151313 1115111 3212325 151525 522121 13121 1322115   1151233 

11 1555552 111532 55351355 121331 125512 31122 111121 11551515 13122155 

بهشت 

 (س)زهرا
151525   1113131 31511 21112 11211 115111   1211511 

عباس 

 اباد
515135               515135 

 121111211 152111252 31251311 211111 3511511 11113111 112112112 11133511 11215221 جمع
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   19-19های  سال انيتهران تا پای شهر درون يسبز عموم یفضاها 

 (پاركها،ميادين،رفيوژ، درختكاری معابر،جنگلكاری درون شهری، لچكي،پاركهای جنگلي انها،بوست)

 منطقه

 درصد تغيير 19سال 19سال

 مساحت

 (هزار مترمربع ) 

 سرانه 

 (مترمربع)

 مساحت

 (هزار مترمربع ) 

 سرانه 

 (مترمربع)

 مساحت

 (هزار مترمربع ) 

 سرانه 

 (مترمربع)

1 2232 1141 2212 1545 1 5 

1 11151 1143 11121 1242 5 15 

3 1251 1141 1112 1541 3 2 

1 12113 11413 15311 1341 2 3 

5 11113 1143 11521 1242 3 12 

2 1255 1141 3515 1141 1 1 

1 1122 342 1113 1 1 3 

1 1212 1412 1211 141 1 3 

2 151 5451 111 541 1 3 

15 251 142 222 143 11 11 

11 1335 141 1312 142 1 1 

11 1111 541 1155 541 15 11 

13 1121 3343 1111 3341 1 5 

11 1111 541 3121 542 15 1 

15 2313 1341 2112 11 2 1 

12 3525 1545 3115 1141 13 2 

11 151 341 121 345 1 2 

11 1551 15451 1111 11422 1 12 

12 15221 5242 15112 11 -35 -51 

15 5311 142 5532 1541 3 22 

11 3155 1141 1111 35 35 21 

11 3121 1141 1112 11 155 111 

بهشت 

 (س)زهرا
152 5 551 5 13 5 

 5 25 5 515 5 323 عباس اباد

 2 3 1543 111111 11 115112 جمع

 

 19توسعه كمر بند سبز و سرانه فضای سبز تا سال 

 درصد تغيير 19سال 19سال 81سال عنوان

 5 112112112 115112312 112112312 ی سبزکمربند  فضا

 15 13522251 11212251 25211251 محدوده خارج جنگلی پارکهای

 11 11212555 12212555 1251555 محدوده داخل جنگلی پارکهای
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 تهران يمنيوخدمات ا يسازمان آتش نشان

 
 81-19 یدرسال ها يآتش نشان یا سهيمقا آمار

 واحد عنوان

 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال 

 حادثه حريق حادثه حريق
خدمات 

 ايمني
 حادثه حريق

خدمات 

 ايمني
 حريق

حاد

 ثه

خدمات 

 يايمن

حريق و 

 حادثه
 11 12 11 11113 15113 11155 15131 1313 12521 12551 11525 تعداد

کل 

خوروهای 

 اعزامی

 11 11 15 31521 12121 52523 13321 11315 51125 35111 21115 تعداد

کل پرسنل 

 اعزامی
 12 13 11 111311 23153 111211 12132 15122 121125 132255 111512 نفر

نجات 

 يافتگان
 31 1- 13 11231 1311 111 2135 1355 225 15111 52 نفر

مدت 

 1عمليات 
 51 11 11 1111 2513 1355 111342 511241 1511 2553 2231 ساعت

مدت 

 1عمليات 
 55 11 11 1111 2511 1112 121342 513241 152145 2122 1132 ساعت

تعداد 

 مجروحين

آتش 

 نشان
11 1 13 11 11 21 11 11 11 12 21 

 11- 12 1 155 3115 551 351 1122 511 3511 523 شهروند

تعداد فوت 

 شدگان

اتش 

 نشان
5 5 5 5 5 5 1 5 - - - 

 1 11 52- 112 111 11 151 111 11 315 12 شهروند

مسببين 

 حريق ايجاد

 151 - 13 1223 1251 1115 212 - 1551 - 1112 مرد

 23555 - 5155 231 355 151 1 - 1 - 115 زن

اولين ماده 

ای که دچار 

آتش سوزی 

 شده

جامدا

 ت
15151 - 5 - - 5 - - - -  

 - - - - - 5 - - 5 - 1111 مايعات

  - - - - 5 - - 5 - 231 گازها

حريق از 

نظر تعداد 

 طبقات

 - - 12- - - 1111 - - 1151 - 155 هطبق1

 121 - 115 - - 1515 - - 551 - 212 طبقه1

 11 - 121 - - 112 - - 113 - 511 طبقه3

 11 - 115 - - 211 - - 151 - 251 طبقه1

خسارت 

 وارده

 ميليارد

 ريال
321 151 55145 15143 1141 235 351 33 15 55 12 

مدت زمان 

رسيدن به 

محل حريق 

 دثهو حا

- 1- 15- 5 115 351 122 122 311 112 313 125 ثانيه
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 81-19 یدرسال ها يآتش نشان یا سهيآمار  مقا

 درصدتغيير 19سال  19سال 81سال  واحد عنوان

  1511 3151  نفر (رسمی)تعداد آتش نشان 

 تعداد ايستگاههای

 جديد االحداث 
 -51 5 11 1 تعداد

 11 151 111 132 ريال  هزار سرانه هزينه امداد و نجات 

 5 155 25 25 تعداد تعداد ايستگاه های موجود 

 1 131512 115251 115251 مترمربع زيربنای کل ايستگاههای آتش نشانی

 - 15 15 15 دستگاه (نردبان و باالبر)امداد 

 - 11 11 11 دستگاه خودرو نجات سنگين

 - 133 133 133 دستگاه خودرو سنگين عملياتی

 - 151 151 151 دستگاه و عملياتی سبکخودر

 - 2 2 2 دستگاه خودرو عملياتی فوماتيک

 - 5 5 5 دستگاه خودرو عملياتی شيميايی

 - 11 11 11 دستگاه تانکر آبرسانی

 - 31 31 31 دستگاه بيل مکانيکی , لودر , مينی لودر, بکهو , جرثقيل و  تريلی

 - 5 11 5 دستگاه خودروهای پشتيبانی اداری

 - 5 1 35 دستگاه خودروهای غير فعال

 - 5 5 5 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی فنزی

 - 5 5 5 دستگاه تعداد دستگاه تنفسی دراگر

 11 2111 2151 2513 عدد تعداد شير آتش نشانی موجود

 - 151 - 1555 عدد تعداد شير آتش نشانی خريداری شده

 -13 3 11 5 باب گاهتعداد سالنهای ورزشی احداث شده در ايست

 - 5 1 3 مرکز تعداد مراکز فوريتی و اورژانسی احداث شده در ايستگاهها

 35 2111 1211 1555 مورد تعداد اماکن پرخطر شناسايی شده
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 81-19در سال های  در مناطق شهر تهرانايستگاه های و شيرهای آتش نشاني آمار 

 منطقه
 تعداد شير آتش نشاني ها  زير بنای كل ايستگاه تعداد ايستگاه ها

تعداد ايستگاه های 

 جديداالحداث

 19سال 19سال 81سال 19سال 19سال 81سال 19سال 19سال 81سال 19سال 19سال 81سال

1 5 5 5 1231 1231 1231 - 131 111 5 5 5 

1 5 5 5 1112 1112 1112 - 115 225 5 5 5 

3 5 5 5 1135 1135 1135 - 125 133 5 5 5 

1 1 1 2 1121 1121 2521 - 215 112 1 5 1 

5 2 2 1 1551 1551 2111 - 232 251 1 5 1 

2 3 3 3 3515 3515 2515 - 155 131 5 5 5 

1 1 1 5 3222 3222 3222 - 152 112 1 5 5 

1 3 3 3 5211 5211 5211 - 355 351 5 5 5 

2 1 1 1 121 121 121 - 135 115 5 5 5 

15 1 1 1 1232 1232 1232 - 125 123 5 5 5 

11 2 2 2 2512 2512 2512 - 351 311 5 5 5 

11 2 2 5 1111 1111 1111 - 211 255 5 5 5 

13 3 3 3 1321 1321 2222 - 121 112 5 5 5 

11 1 1 1 1355 1355 1122 - 133 122 5 5 5 

15 2 2 1 1112 1112 1112 - 321 331 5 5 1 

12 3 3 1 3112 3112 3112 - 121 111 5 5 1 

11 3 3 3 5151 5151 5151 - 115 111 5 5 5 

11 2 2 2 2552 2552 2552 - 115 133 5 5 5 

12 1 1 1 2213 2213 2213 - 115 112 1 5 5 

15 1 1 1 11155 11155 11155 - 125 311 5 5 5 

11 1 1 1 1155 1155 1155 - 11 11 5 5 5 

11 5 5 2 1231 1231 1111 - 21 115 5 5 1 

از  خارج

 محدوده
5 5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 

 5 5 1 2111 2151 - 132121 115322 115322 155 25 25 جمع
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 81-19در سال های  در مناطق شهر تهرانو خسارت آن  قيحر يآمار پراكندگ

 منطقه
 (هزار ريال)خسارت حريق تعداد حريق

 تغييردرصد  19سال  19سال  81سال  درصد تغيير 19سال  19سال  81سال 

1 511 221 1125 15 15112111 15111115 2511155 -15 

1 1515 1332 1121 11 15311515 11151155 11113555 11 

3 312 151 211 11 3121225 1235355 11215155 11 

1 111 1111 1131 -1 15511125 12152255 32111115 31 

5 1513 1122 1521 2 1131111 1211215 11111155 151 

2 232 112 221 15 13151123 15331255 15113253 -1 

1 511 251 132 11 13521232 3223155 1212135 111 

1 115 251 511 -15 3212111 1151155 11511155 311 

2 112 125 311 11 1355215 3552515 5111555 11 

15 113 251 211 11 3512111 2111152 1152155 12 

11 251 232 225 3 1122132 11311255 15221555 -12 

11 1131 1121 1555 2 15112333 111521355 13211135 -21 

13 122 551 553 -1 1231511 1131555 5255255 31 

11 111 151 251 -1 1511225 1152115 1253555 12 

15 1135 1531 1212 2 15151122 11233315 11215115 151 

12 211 221 153 11 2215512 35552155 1315155 -11 

11 122 511 555 1 3115511 3123155 2555225 155 

11 1525 225 1521 11 125122312 51511115 15521255 -11 

12 1513 1151 1313 12 15331151 11511155 15113155 -11 

15 1123 1151 1533 13 12511511 21112115 11311215 -55 

11 132 112 315 12 3355151 2222555 151111555 3512 

11 312 311 115 15 3111112 2251115 1111155 11 

خارج از 

 محدوده
125 113 112 1 1115325 5112555 1211555 -12 

 15 235152331 551113211 321551511 11 11155 12521 11525 جمع
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 تهران یدر مناطق شهر و خسارت آنحوادث  يآمار پراكندگ

 منطقه
 (هزار ريال)خسارت حادثه تعداد حادثه

 درصد تغيير 19سال  19سال  81سال  درصد تغيير 19سال  19سال  81سال 

1 115 111 152 1 - 11111355 12355155 33 

1 1121 111 121 15 - 11111355 32355525 115 

3 111 512 521 13 - 11511555 13211515 15 

1 1332 211 111 31 - 12513115 31151135 21 

5 1151 221 121 11 - 11351555 15211555 1- 

2 125 315 111 11 - 1111215 1131115 5 

1 122 311 131 11 - 1212135 1115255 21 

1 522 351 351 11 - 11211215 3112155 12- 

2 152 132 115 32 - 3251155 1312555 11 

15 121 112 111 3 - 3152555 15135155 155 

11 151 351 322 11 - 1531255 1511155 11- 

11 111 311 513 12 - 1111215 11351515 111 

13 115 155 331 21 - 1121115 13111155 112 

11 152 355 113 15 - 1112155 11115255 21 

15 211 515 121 15 - 15125555 15115555 3 

12 135 111 122 11 - 1515155 1151155 11- 

11 111 135 115 31 - 1215115 1111255 121 

11 532 352 155 12 - 2215115 13115155 25 

12 311 121 311 13 - 1532555 15125525 31 

15 155 311 111 15 - 1513155 1155255 15- 

11 313 111 335 11 - 11221555 11312255 151 

11 322 111 153 11 - 5213555 2111155 21 

خارج از 

 محدوده
111 131 151 55 - 1111155 2115555 23 

 55 351112135 151315215 - 12 15113 1313 12551 جمع
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 19-19در سال  تهران یدر مناطق شهر و خسارت آن خدمات ايمني يآمار پراكندگ

 منطقه

 درصد تغيير 19سال  19سال 

تعداد خدمات 

 ايمني

خسارت خدمات 

 ايمني

 (هزار ريال)

تعداد خدمات 

 ايمني

خسارت خدمات 

 ايمني

 (هزار ريال)

تعداد خدمات 

 ايمني

خسارت خدمات 

 ايمني

1 255 1255 1352 1152155 31 21213 

1 1315 131125 1121 1221525 32 131 

3 115 253525 1552 211515 12 52 

1 1315 215115 1111 1111555 31 112 

5 1111 211135 1515 1521135 31 21 

2 111 111515 1111 5131115 35 211 

1 211 1522255 1151 511215 32 -23 

1 251 151151 1515 131255 23 13 

2 152 151155 321 1211235 51 3212 

15 212 151555 231 1122155 32 323 

11 111 111155 1512 1111115 11 312 

11 111 513315 1151 1132115 11 111 

13 111 1111155 111 515525 51 -55 

11 151 115515 1515 325155 13 112 

15 155 115155 1312 121115 11 153 

12 321 111115 511 252135 12 15 

11 311 251335 122 535525 11 -15 

11 152 335335 221 1215115 21 115 

12 121 351115 323 311325 51 -11 

15 212 113155 221 521115 51 111 

11 151 111115 322 111235 13 511 

11 121 153515 352 125115 52 -13 

خارج از 

 محدوده
11 21155 11 15115 12 -12 

 121 11 33515125 11113 11111153 15131 جمع
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 19نوع حادثه در سال  كيحوادث به تفك ياليخسارات ر

 تعداد نوع حادثه
 خسارات ريالي  جمع

 (برحسب هزار ريال )  
 تعداد نوع حادثه

 خسارات ريالي  جمع

 (برحسب هزار ريال )  

 - 11 سقوط افراد در درياچه يا سد 1131315 112 آب گرفتگی

 1555 33 سقوط افراد در رودخانه 52111555 311 (ريزش ساختمان) آوار

اجسام معلق و در حال 

 سقوط
 1555 25 سقوط افراد در کانال 13322 135

 1511115 111 سقوط افراد در گودال - 1 اشياء برنده

 1212255 255 سقوط خودرو 11135 121 اقدام به خودکشی

 - 1 درختانسقوط  1151155 51 انفجار بدون حريق

 - 11 سيل -سيالب  15555 35 برق گرفتگی

 - - شهربازی - - پله برقی

 - 2 غرق شدن در استخر 13155 15 تصادف موتورسيکلت

 CO 22 1255گاز  122122255 1212 تصادف يا واژگونی خودرو

 135155 125 تهديد به خودکشی
گم شدن يا گير کردن در 

 جنگل -کوهستان
51 - 

 11551555 51 گودبرداری 15555 11 چرخ گوشت

 11555 11 حادثه شيميايی
گير کردن اعضای بدن بجز 

 دست و پا
12 1525 

 111155 311 گير کردن دست و پا 25555 1 خودسوزی

 121555 121 گيرکردن خودرو 51555 1 رانش زمين

 5555 12 محبوس شدن در چاه 1311355 121 ريزش چاه

 115115 131 نشت گاز 15555 15 ساير

 111535 215 نشت گاز از علمک 355555 11 سقوط آسانسور

 321155 311 نشت گاز خودرو 3122255 311 سقوط اجسام

 5522355 1155 ...(بنزين, گازوييل و )نشت مايع  11155 113 سقوط افراد از بلندی

 - 11 سقوط افراد از کوه

 351112135 15113 جمع

 111555 11 سقوط افراد در چاه
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 19در سال خدمات نوع  كيبه تفك خدمات ايمني ياليخسارات ر
 (برحسب هزار ريال ) مجموع خسارات ريالي  تعداد نوع خدمات ايمني

 131115 1511 محبوس شدن در آسانسور

 115135 1522 محبوس شدن افراد

 2155 1211 مشاهده حيوانات

 11125 1131 گير کردن حلقه انگشتری, النگو و دستبند

 11555 1511 محبوس شدن حيوانات

 111515 1211 (بدون محبوسی)بسته شدن درب 

 15222215 1211 نشت آب

 2121235 1212 احتمال آوار

 CO 112 1155بررسی گاز 

 15111555 121 فروکش کردن زمين

 151255 213 قطع يا اتصال کابل برق و احتمال برق گرفتگی

 121155 313 ساير

 3155 131 آژير

 2155 151 بسته شدن درب خودرو

 11555 111 مشاهده دود

 1135 155 کشف جسد

 55315 11 باز ماندن شير آب

 112555 13 احتمال سقوط

 13115 121 قفل فرمان, قفل پدال يا قفل موتور سيکلت

 1555 1 پست فشار قوی

 - 1 احتمال بمب گذاری

 2155 11 ترکيدگی لوله فاضالب

 33515125 11113 جمع

 

 82-19در سال های  قيبه محل حر دنياز نظر مدت زمان رس  قيحرتعداد 
 درصد تغيير 19سال 19سال 81سال  88سال  82سال  مدت زمان رسيدن

 11- 321 111 122 135 5 دقيقه 1کمتر از 

 1- 1535 1511 1125 1121 131 دقيقه 1تا  1بين 

 2 1111 3213 1551 1311 1151 دقيقه 3تا  1بين 

 2 5152 1211 3121 1211 1121 دقيقه 1تا  3بين 

 11 1332 3115 1255 1211 1155 دقيقه 5تا  1بين 

 13- 1351 1222 1121 1151 1511 دقيقه 2تا  5بين 

 11- 1121 1212 1112 1111 1112 دقيقه 1تا  2بين 

 12- 111 1551 1511 215 215 دقيقه 1تا  1بين 

 31- 155 221 212 212 211 دقيقه 2تا  1بين 

 32- 121 112 125 112 311 دقيقه 15تا  2بين

 15- 251 1511 1111 1523 1511 دقيقه 15بيشتر از 
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 82-19ی درسال ها ريالي خسارت زانياز نظر م قيحر تعداد
 درصد تغيير 19سال 19سال 81سال 88سال 82سال ميزان خسارت ريالي

 13- 5225 2111- - -  نامشخص

 21 1211 1112 2533 1121 2111 دون خسارتب

 33- 11 11 11 35 12 خسارات کمتر از ده هزار تومان

 2- 515 551 255 111 1531 خسارات ده هزار تومان تا کمتر از صد هزار تومان

خسارات صد هزار تومان تا کمتر از يک ميليون 

 تومان
1311 1121 1315 1155 1225 111 

مان تا کمتر از ده ميليون خسارات يک ميليون تو

 تومان
1111 1111 1121 1131 1112 -11 

 11 531 135 325 312 333 خسارات ده ميليون تومان يا بيشتر

 11 11155 12521 11525 12513 13153 جمع کل

 

 88-19 یهرتصرف درسال ها ياليخسارات ر زانيبرحسب نوع تصرف وم قيتعدادحر

 نوع تصرف

 صد تغييردر 19سال 19سال 81سال

 تعدادحريق

ميزان 

خسارت  

 (هزار ريال)

 تعدادحريق

ميزان 

خسارت 

 (هزار ريال)

 تعدادحريق

ميزان 

خسارت 

 (هزار ريال)

 تعداد حريق
ميزان 

 خسارت

 32 1- 12115135 1121 52111212 1213 12125255 1215 مسکونی

 111 2 1313255 115 1511115 115 1132132 112 فرهنگی آموزشی

 121 35 5333555 12 1111155 22 111553 21 ی مراقبتیدرمان

 تجمعی

 2 12 1552235 125 2121155 111 3211515 112 خصوصی

اداری 

 دولتی
111 5151122 111 11252255 111 15511355 -11 -11 

نظامی 

 انتظامی
12 111151 21 122155 12 3151355 12 311 

 11- 11- 11315555 312 35153555 151 15111113 123 حرفه ای

 1- 1- 1111355 113 1111155 115 1211111 152 خدماتی

 55- 11- 51215125 251 111512355 212 23311215 251 تجاری و کسبی

 215 2- 111123115 112 11321155 122 125153115 121 صنعتی

 13- 3- 111511555 151 121321515 113 35152111 312 انباری

 13- 15 1152115 135 1215155 311 1151112 332 مخاطره آميز

فضای 

 سبزکشاورزی
1522 1521115 1211 3122155 1313 1331155 15 155 

وسايل 

 نقليه

 21- 33- 121555 51 1151355 12 122121 11 دولتی

 11 1 33551555 1313 12511355 1112 11111351 1213 شخصی

 15 15 11211553 11111 12251215 15155 11122552 1121 معابر و گذرگاهها

 15 11 235152331 11155 551113211 12521 321551511 11525 جمع
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 82-19 یدر سال ها های آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوز

 درصد تغيير 19سال  19سال 81سال  88سال  82سال  فصل

 12- 111 311 1513 112 211 بهار

 13- 1552 1115 521 1112 211 تابستان

 35 151 121 21 151 111 پاييز

 12 112 112 11 21 111 زمستان

 1- 1111 1112 1113 1113 1211 جمع

 

 88-19 یها در سال ها یدر آتش سوز اتيآمار مدت زمان عمل

 مدت عمليات
 9كمتر از 

 ساعت

 7تا  9بين 

 ساعت

 2تا  7بين 

 ساعت

تا  2بين 

 ساعت4

 0تا  4بين 

 ساعت

 2تا  0بين 

 عتسا

ساعت يا  2

 بيشتر

 31 2 12 32 152 121 15251 12تعداد حريق

 11 2 11 31 111 155 11555 25تعداد حريق

 15 13 11 53 152 1251 12121 21تعداد حريق

 51- 11 23 32 21 151 1 درصد تغيير

 

 82-19 یها موجود در سال یها ستگاهيا تيوضع

 19سال 81سال  88سال  82سال  شرح 
سال 

19 
 صد تغييردر

 5 155 25 25 21 12 تعداد ايستگاههای موجود

 1 13 11 1 3 11 تعداد ايستگاههای در حال ساخت

 -55 1 1 - 1 1 تعداد ايستگاههای تخريب و نوسازی

 5 5 5 - 1 1 ساخت مجموعه ورزشی

 5 3 3 3 2 1 مجتمع ايثارگران پروژه های مختلف

 5 5 5 1راحی فاز ط 1طراحی فاز  شروع طراحی اداره مرکزی

 ساخت اورژانس
متناسب با 

 ساخت ايستگاه

متناسب با 

 ساخت ايستگاه

متناسب با 

 ساخت ايستگاه
5 1 25- 

 5 155 25 25 23 12 سرويس و نگهداری ايستگاههای موجود

 355 1 1 1 1 1 تملک زمينها
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 (اليارقام به هزار ر)19-82از سال  تهراندرآمدهای آتش نشاني شهر

 درصد تغيير 19سال 19سال 81سال 88سال 82سال 82سال عنوان

ت 
خدما

اطفا و 

ت
نجا

 

 عملياتی
     

 
 

 1- 115111521 111511553 111553121 135125151 121151111 112222251 جانبی

ت 
خدما

ی
پيشگير

 

 15 1555555 111555 131551 511512 1151111 115211 کارشناسی

 اجرايی
     

 
 

 جانبی
    

331251 112511 11 

ت 
خدما

ی
آموزش

 

 عمومی
    

11535  
 

 11 512111 131151 121122 1115213 321515 113215 تخصصی

 کمک آموزشی
    

352111 1115252 122 

ی 
پزوهش

 ,

ی
ص

ص
تخ

 

 بررسی کيفی
     

 
 

 خدمات مشاوره ای
     

 
ت  

خدما

ی
بازرگان

 

 فروش
     

 
 

 12- 12121 51251 22111 32511 13152 1321115 سرويس

ت 
خدما

ی
پشتيبان

 

 11- 1253132 1255533 1511211 1511112 1152315 1111125 اجاره ماشين آالت

 اجاره بها
    

1152311 3115115 -33 

 1- 111251221 121353211 111111325 131322511 121111251 115111125 جمع

 

 اه آتش نشاني و خريد و نصب شير آتش نشاني دريافت اعتبار و هزينه آن  برای احداث و تجهيز ايستگ

 (ارقام به هزار ريال)82-19در سال های 

 19سال 19سال 81سال 88سال 82سال 82سال عنوان
 درصد 

 تغيير

کل اعتبار دريافتی از محل منابع درآمدی 

 شهرداری
113155521 351221555 13555555 153225213 125555555 1111233351 215 

 يافتی از محل کمکهای دولتیکل اعتبار در
       

 215 1111233351 125555555 153225213 13555555 351221555 113155521 جمع کل اعتبار دريافتی

ت و تجهيز 
هزينه ساخ

ی جديد
ايستگاهها

 

 12 321155522 312111121 121211331 352251555 311352155 122155521 ازمحل منابع شهرداری

 ولتیاز محل کمکهای د
       

 از محل ساير منابع
       

ی
ش نشان

ب شيرآت
ص

هزينه خريد و ن
 

 11- 1155555 3111555 1112515 1555555 1555555 1555555 از محل منابع شهرداری

 از محل کمکهای دولتی
       

 از محل ساير منابع
       

 15 322555522 315121121 121115151 311151555 312352155 113155521 جمع کل هزينه
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 (الير ارديليارقام به م) 82-19سازمان آتش نشاني در سال های   نهيدريافت اعتبار و هز

 بودجه جاری منابع شهرداری
بودجه 

 عمراني

 جمع منابع

 شهرداری

درآمد 

 سازمان
 جمع

هزينه 

 های

 جاری

 هزينه های

 سرمايه ای

جمع 

 عملكرد

 12سال 

 125 15 115 311 122 مصوب
   

 123 321 122 211 115 151 151 122 جذب شده

 153 111 11 21 155 درصد
   

 11سال 

 1113 122 1151 251 255 مصوب
   

 1511 135 211 225 111 1113 121 552 جذب شده

 15 151 25 15 23 درصد
   

 11سال 

 1132 112 1111 251 212 مصوب
   

 115 132 211 13 251 جذب شده
   

 51 21 53 11 12 درصد
   

 12سال 

 1511 25 1121 251 115 مصوب
   

 1112 121 231 1151 115 213 153 115 جذب شده

 15 152 21 12 21 درصد
   

 25سال

 1111 511 1315 1111 135 1521 511 1515 مصوب

 1521 315 1111 1111 121 1115 125 1515 جذب شده

 12 23 25 11 112 11 31 21 درصد

 21لسا

 1122 555 1212 1352 312 1225 555 1115 مصوب

 1511 322 1115 1252 111 1311 115 1111 جذب شده

 13 21 11 11 11 15 13 11 درصد

درصد تغيير
21

-
25

 

 31 1 11 12 12 13 1 31 مصوب

 33 15 31 13 1- 11 11- 13 جذب شده

 3- 2 1- 11- 35- 5- 11- 2- درصد
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 شهر تهران ومشاغل عيصنا يشركت سامانده

 

 
 81-19های  درسال نظارت براجرای آرای صادره به تفكيك نوع رای -ومشاغل عيصنا يعملكرد سامانده

 منطقه

 19سال  19سال  81سال 
 درصد تغيير

 جمع تمهيد تعطيل جمع تمهيد تعطيل جمع تمهيد تعطيل

1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 -15 

1 11 31 55 2 12 15 12 13 31 11 

3 15 5 15 11 11 51 1 11 15 -11 

1 152 13 151 111 15 151 111 15 111 11 

5 31 11 15 12 2 35 12 1 53 51 

2 1 15 11 5 11 11 1 11 15 -31 

1 15 15 35 13 35 51 12 55 22 11 

1 15 53 13 11 21 12 32 31 11 -3 

2 1 11 13 3 11 11 3 1 5 -21 

15 2 11 11 1 31 11 1 13 31 -35 

11 12 11 12 2 11 25 2 13 12 -21 

11 133 52 121 21 112 115 31 1 15 -15 

13 2 1 1 1 3 1 1 15 11 111 

11 11 11 11 5 3 1 11 11 12 115 

15 31 31 11 111 31 153 11 15 21 -31 

12 115 5 115 31 11 15 53 5 51 -31 

11 15 11 12 11 31 51 31 5 31 -11 

11 55 12 11 15 2 31 32 5 11 11 

12 11 1 11 11 11 31 11 5 11 -21 

15 53 2 52 2 1 15 3 5 1 -15 

11 1 2 13 1 1 1 1 3 5 15 

11 3 15 11 1 11 15 2 2 15 -15 

 11- 1551 352 225 1111 252 211 1115 112 111 جمع
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 81-19گروه بندی فعاليت های صنفي برای ساماندهي در شهر تهران در سال 

 گروه

 درصد تغيير 19سال  19سال  81سال 

 اتحاديه رسته اتحاديه رسته اتحاديه رسته اتحاديه رسته

مشاغل سبزبا فناوری باال ويا 

ضروری برای ماندگاری در 

 شهر

112 15 112 15 112 15 5 5 

مشاغل زرد با تهديدات در 

شرايط خاص قابل ماندگاری 

 در شهر

155 11 155 11 155 11 5 5 

رمز دارای آالينده مشاغل ق

های مزاحم و انتقال به خارج 

 شهر

121 32 121 32 121 32 5 5 

 5 5 151 151 151 151 151 151 جمع

 

 81-19مشاغل طبقه بندی شده در طرح ساماندهي مشاغل شهر تهران به تفكيك وضعيت در سال 

تعداد واحد به تفكيك 

 وضعيت
 درصد تغيير 19سال  19سال  81سال 

 5 351555 351555 351555 ماندگار

 5 15555 15555 15555 مشروط

 5 1311 1311 1311 اولويت اول انتقال

 5 11551 11551 11551 الويت دوم انتقال

 5 1125 1125 1125 الويت سوم انتقال
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 (الير ونيليمبالغ به م) 19ومشاغل درسال عيصنا يشركت سامانده یپروژه ها ستيل

 وژهعنوان پر كد پروژه رديف
  بودجه

 نقدی 

بودجه 

 نقدی غير

اعتبار 

مصوب 

 19كل

هزينه انجام 

شده در 

 19سال

هزينه انجام 

شده از ابتدای 

 19پروژه تا پايان

پيشرفت 

فيزيكي از 

ابتدای پروژه 

 19تاپايان

1 352515511 
ساماندهی صنايع مزاحم سطح 

 شهر تهران
15555  15555 15555 15555 155 

1 352515111 
طراحی مجتمع آفتاب مطالعه و 

 (چهار دانگه)
5555  5555 5555 5555 155 

3 352511111 
توسعه و تجهيز گشت 

 ساماندهی
5555  5555 5555 5555 155 

1 352515111 

مکان يابی و طراحی مجتمع 

های صنفی خدماتی و هدايت و 

انتقال صنوف و مشاغل مزاحم و 

 آالينده و مراکز عمده فروشی

5555  5555 5555 5555 155 

 51 15555 5 31555 31555  تکميل مرکز عرضه پرندگان 315515111 5

  25555 35555 21555 31555 35555 جمع کل 

 

 19ومشاغل در سال  عيصنا يسامانده يوعمران يآمار حوزه معاونت فن

نام مجتمع 

ي
صنف

 

 نام صنوف مشمول جايگزيني

تعداد واحد های 

كارگاهي پيش بيني 

 شده

 مساحت

 (ر مربعمت)

درصد از 

كل به 

نسبت 

 زيربنا

تعداد آرائ بند 

79 

صنوف 

انتقال 

 يافته

صنوف 

در 

انتظار 

 انتقال

درصدپيشرفت 

هر پروژه نسبت 

به كل تا سال 

19 

ن
خاورا

آهنکاران,درودگران,چوب  

فروشان,ماشين ساز و فلز تراش 

 ,آلومينيوم کاران

3121 1122112 21    15 

گلگون
 

 .حيطه اختيارات شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر تهران خارج گرديده است از 155 مصنوعات فلزی

چهاردانکگه
 

آهنکاران,درودگران,ماشين ساز 

و فلز تراش ,آلومينيوم 

 کاران,مصنوعات فلزی

 .از حيطه اختيارات شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر تهران خارج گرديده است 3555

صار امير
ح

 

 .از حيطه اختيارات شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر تهران خارج گرديده است 155 راشماشين ساز و فلز ت

ب بهرام
تاال

 

آهنکاران,درودگران,ماشين ساز 

 و فلز تراش ,,مصنوعات فلزی
1512 515555 12    15 

خاور شهر
 

 5    11 125555 155 اوراقچی
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 19 اس نوع فعاليت و به تفكيك مناطق در سالهای مستقر در سطح شهر تهران بر اس آمار تعداد كيوسك

 كيوسك های عرضه مطبوعات كيوسك های عرضه گل نوع فعاليت

كيوسك های 

عرضه گل و 

 مطبوعات
 جمع

های  كيوسك

در حال عقد 

 قرارداد
كيوسك 

های غير 

 مجاز
مرجع 

معرفي 

 كننده

اتحاديه 

 كيوسكداران

شركت 

گل شهر 

 سابق

اتحاديه 

 جرايد

تعاوني 

 مطبوعات

  اتحاديه

 ری شهر

شركت 

 ساماندهي

اتحاديه 

جرايد 

 كيوسكداران

 3 3 15 1 5 11 33 15 11 1منطقه 

 13 5 11 1 5 31 11 15 1 1منطقه 

 1 1 15 15 5 12 31 1 15 3منطقه 

 1 1 13 5 5 13 33 3 2 1منطقه 

 2 5 52 1 5 13 12 5 1 5منطقه 

 1 5 123 2 5 32 11 2 33 2منطقه 

 1 2 12 1 5 15 55 5 1 1منطقه 

 1 3 11 1 5 15 11 5 1 1منطقه 

 5 1 11 5 1 1 1 5 5 2منطقه 

 5 1 55 1 1 11 11 1 3 15منطقه 

 1 1 12 3 5 11 55 5 2 11منطقه 

 5 1 111 1 5 15 111 5 2 11منطقه 

 1 1 31 5 5 11 11 5 1 13منطقه 

 1 1 12 5 1 15 11 5 1 11منطقه 

 1 2 31 2 1 11 12 5 1 15منطقه 

 5 1 31 1 1 1 15 5 1 12منطقه 

 5 3 1 5 5 1 1 5 5 11منطقه 

 1 2 15 1 5 5 1 5 5 11منطقه 

 1 5 12 5 5 11 1 5 5 12منطقه 

 11 1 11 5 32 1 5 5 1 15منطقه 

 5 2 1 1 5 3 1 5 5 11منطقه 

 15 5 15 5 5 2 1 5 5 11منطقه 

 21 11 1111 52 13 332 513 31 115 جمع
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 پسماند تيريازمان مدس

 

 
 (هزار تن: واحد )  82-19 یمناطق درسال ها كيبه تفك یزباله شهر سهيمقا

 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال  88سال  82سال  82سال  منطقه

1 112 131 132 112 151 132 -2 

1 112 113 112 122 125 122 13 

3 115 113 115 112 112 111 1 

1 111 111 112 111 135 131 -1 

5 121 113 112 152 111 351 15 

2 151 151 111 152 155 21 -2 

1 25 25 22 21 151 21 -1 

1 21 11 21 25 22 25 -2 

2 52 23 21 11 21 51 -15 

15 25 153 151 152 112 151 -15 

11 21 21 21 151 111 153 -1 

11 111 135 131 135 131 111 -15 

13 25 52 21 25 52 51 -1 

11 115 151 111 111 115 115 -11 

15 115 125 115 111 111 121 -5 

12 11 23 151 151 151 21 -11 

11 112 111 151 21 22 11 -1 

11 25 21 151 155 155 22 -1 

12 23 21 11 11 11 12 2 

15 121 123 152 155 131 111 1 

11 52 25 25 21 21 21 -1 

11 12 11 12 31 31 51 53 

 541 1111 1115 1113 1251 1511 1151 جمع

 

 88-19در سال های  آمار طرح تفكيك در مبدا
 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال  88سال  عنوان

 2 1151 1251 1511 153 (هزارتن) پسماند های پردازش شده خطوط مجتمع آرادکوه

 -2 311 111 111 313 (هزار تن) آوری شده  جمع وزن پسماند خشک جمع

 1 11 1142 1545 1411 درصد از کل پسماند شهری مناطق

 -1 12 11 3242 3242 درصد از پتانسيل پسماند خشک شهری

 - -- - -  (هزار تن)عملکرد تفکيک پسماند در مبدا

 - -- - -  (درصد)ظرفيت بالفعل تفکيک پسماند خشک از مبدا

 - - 13521 51111-  (تن)ميزان مواد بازيافتی 
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 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال  88سال  وانعن

ت
کمپوس

 

 11 15 2 1 1 تعدادکارخانه ها

 11 1555 2155 5155 3555 تن در روز-ظرفيت کارخانه ها
 

 88-19درصد پسماند های خطوط پردازش به تفكيك مواد بازيافتي در سال های 

 گوني شيشه آهن آالت عنوان
 و فلز كفي

 فوم
 مقوا پت حلب نايلون پالستيك

 3242 1543 145 1541 1143 1413 141 141 141 11سال 

 1341 141 141 12 1541 341 141 541 141 12سال 

 3542 1543 142 1141 1141 143 341 541 145 25سال 

 3542 1543 142 1243 1141 345 541 141 143 21سال 

 1 5 11- 1 1- 12- 31 12- 13- درصد تغيير
 

 88-19در سال های واحد پذيرش آمار 
 درصدتغيير 19سال  19سال  81سال  88سال  واحد پذيرش كننده

 2- 1111321 1355511 1215553 1131131 (تن) دفن در ترانشه ها 

 1- 31121 33151 31212 31511 (تن) چاله های بيمارستانی و الشه حيوانات 

 2 1152155 1251511 1511222 153323 (تن) واحدهای پردازش

    3511 2222 (تن) لول دفن بهداشتیس

 3 3523332 1211111 1213115 1212521 جمع
 

 82-19یسال ها انواع زباله دفن شده یا سهيآمار مقا
 درصدتغيير 19سال  19سال 81سال  88سال  82سال  عنوان

انواع زباله 

 (تن)دفن شده

 1- 31211 31531 31121 35151 35313 بيمارستانی

 13 131113 112555 131111 111551 122223 لجن و خاك

 - - - -  صنعتی
 

 51- 1211 2121 222 1131 1125 شاخ و برگ

 - - 12521 عمرانی و ساختمانی
 

 
 

  - - - - ضايعات داروسازی
 

 5- 1121153 1253121 1151511 1523153 1111113 زباله شهری

 111 311515 151252 3521 25251 1223 ساير

 
 3 3523332 1211111 1213112 1212523 1155515 عجم

 

 88-19عملكرد پذيرش پسماند ساختماني و عمراني شهر تهران در سال های 
 درصدتغيير 19سال  19سال 81سال  88سال  پسماندهای عمراني و ساختماني

    1311255 1352255 تعداد تردد ساالنه خودروها

    11111 12521 (هزار تن) وزن کل سال

 2 15152233 2251111 2212225 11525555 (مترمکعب)حجم تخليه در مراکز دفن ثابت 

 15- 212115 3512255 3211115 211155 (مترمکعب)حجم تخليه در گود های مجاز

 1 1135355 1112555 1111151 1115122 (مترمکعب)حجم ورودی به مراکز استحصال 

 1- 12111111 11111111 11311111 11131521 (مترمکعب)تهران حجم خاك و نخاله جمع آوری شده در شهر

 12 15 11 11 11 (درصد)نسبت خاك بازيابی و استحصال شده
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 (واحدمتر مكعب(82-19یمواد سال ها ليوتبد افتيسازمان بازتخليه خاك ونخاله  ی ا سهيآمار مقا

 درصدتغيير 19سال  19سال 81سال  عنوان

ك ونخاله
تخليه خا

)
واحدم

ب
تر مکع

) 

 2- 1121121 1255153 1123211 کهريزك

 11 2511535 1551221 1112513 آب علی

 2 15152233 2251111 2212225 جمع حجم تخليه در مراکز دفن ثابت

 2- 151513 113135 152535 (کوثر)گود استقالل

  115555 5 5 عباس آباد عالقه بند

 155- 5 1151155 3351151 گود سياه کوه

  5 5 31121 گود کوتاه مدت جعفری

  5 5 12122 گود کوتاه مدت صمصامی

  5 5 11555 گود کوتاه مدت عرفانی

  5 5 15555 بنياد مستضعفان

  5 5 11555 بهار شهريار

 155- 5 35155 35155 گود زهره

 25- 22221 222215 5 گود فرون آباد

 155-  11155 5 پروژه های کوتاه مدت

 15- 212115 3512255 3211115 جمع حجم تخليه در گودهای مجاز

 1 1521351 1551515 1231151 آبعلی

 5 131125 131125 315121 معدن تلو

  11115   پارس سازه

 33 1313131 1531511 111252 مهندسی هوايی

 5 122155 122155 322115 شرکت معين پويندگان

 155- 5 15255 152151 کوهساران غرب

 21- 11255 111155 112111 1شن ما

  115   1شن ما

 15- 112155 151555 25115 ماشين آالت راه آسفالت

 5 153255 153255 115155 مجتمع پاسداران

 2 121555 111555 112121 گود تهران شن

 2 12155 12155 5 شرکت بلند پايه

 11 111251 152211 311215 ميزان خاك مخلوط دستيابی شده

 1 1135355 1112555 1111151 جمع حجم ورودی به مراکز استحصال

 1- 12111111 11111111 11311111 جمع خاك و نخاله توليدی
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 81-19های در سال یمعاونت خدمات شهر یها تيو فعال یپروژه ها

 19سال  19سال  81سال  عنوان
درصد 

 تغيير

   1151555 1111115 (تن)کل زباله حمل شده در سال  

 3- 122212 112555 151111 (ساعت)گانه 11کارکرد ماشين االت در مناطق 

 11- 11231 11151 35325 (مخزن)حمل و تخليه مخازن زباله توسط خودروهای غلطان در واحد خدمات بخش خصوصی 

 15 115252 125213 121511 (مخزن)حمل و تخليه مخازن زباله توسط خودروهای   فان   در واحد خدمات بخش خصوصی 

 21 211225 113515 132215 (مخزن)زباله حمل شده از مراکز بهداشتی و درمانی و بيمارستانی توسط واحد خدمات بيمارستانی 

 11- 5221 32555 2555 (مورد)صدور کارت های تعميراتی جهت ماشين االت سازمان 

 151 115 135 322 (دستگاه )تحويل و تحول خودروها 

 21 111 151 22 (فقره)تهيه گزارش خسارت وارده به خودروها 

 11- 1155 11555 12112 (سرويس..)حمل خاك و مخلوط از پروژهای عمرانی 

 35- 115151 355555 15122 (مترمکعب)انجام عمليات خاکبرداری , خاکريزی , تخريب در پروژهای عمرانی

 13- 11115 12555 1115 (ساعت)عمرانی ساعت کارکرد ماشين آالت در پروژهای

  نقشه برداری , بسترسازی , تسطيح , آبپاشی , رگالژ , کليه پروژهای عمرانی

در پروژه بهشت 

زهرا,اتوبان منتهی 

به بهشت زهرا,گود 

آبعلی,بوستان 

واليت,سوله 

کالهدوز,جاده 

زباله سوز و مراسم 

ارتحال امام 

 (ره)خمينی

در پروژه بهشت زهرا, 

ه زباله سوز, جاد

تصفيه خانه, سوله 

 شهيد کالهدوز,

مراسم ارتحال امام 

, نقشه (ره)خمينی

برداری از سکوی 

 15جديد منطقه 

 

 11- 25 115 115 (دستگاه )اعزام برف روب به مناطق جهت ستاد برف روبی در زمستان

 15 11 33 35 (دستگاه)اعزام  نمک پاش به مناطق جهت ستاد برف روبی در زمستان

 11- 3512 3115 3155 (تن)تامين نمک مورد نياز مناطق در فصل زمستان

 

 19در سال انتقال مناطق  یها ستگاهيو ا افتيباز یها و غرفه ها ستگاهيتعداد ا
 تعداد غرفه بازيافت تعدادايستگاه بازيافت منطقه تعداد غرفه بازيافت تعدادايستگاه بازيافت منطقه

1 1 11 11 3 1 

1 3 11 13 1 11 

3 1 11 11 1 15 

1 1 11 15 1 15 

5 1 32 12 1 11 

2 1 11 11 1 15 

1 1 1 11 1 1 

1 1 11 12 1 1 

2 1 15 15 1 2 

15 1 11 11 1 2 

11 1 1 11 1 2 

 111 35 جمع
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 (س)سازمان بهشت زهرا 

 

 
 (نفر)81-19 یدر سال هابه تفكيك جنسيت دفن شدگان تعداد آمار 

 درصدتغيير 19سال 19لسا 81سال  جنسيت

 3- 12322 15511 12321 مونث

 1- 11311 11115 11131 مذکر

 12- 1231 1251 1225 نوزاد

 3- 12212 51155 55115 جمع

 

 (نفر)81-19 یدر سال ها به تفكيك محل دفن دفن شدگانتعداد آمار 
 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال  محل دفن

 11 155 113 115 آرامگاه

 1- 11135 11211 13125 ز سازمانخارج ا

 11 51 12 51 قطعه هنرمندان

 1- 512 511 551 قطعه کودك

 5 11123 11111 11112 قطعه پيش فروش

 11 1553 1525 1521 ساله 35قبور 

 1332 151 11 21 قطعه نام آوران

 2- 15122 11313 11112 قطعه عمومی

 55- 31 12 12 قطعه شهدا

 1- 111 213 111 قطعه والدين شهدا

 2- 3511 3211 1511 قطعه نوزاد و قطع عضو

 12- 5121 2112 5531 ايست قلبی: باالترين علت فوت 

 3- 11151 11551 12252 سال به باال 25بيشترين سن متوفی 

 

 88-19در سال های  تعداد، نوع آمبوالنس های حمل متوفيات
 درصدتغيير  19سال 19سال 81سال  88سال  نوع

 هرستانش

 5 15 15 15 15 1555مزدا 

 - 12        155پژو 

 - 31       شوکا

L25       11 - 

 شهری

 e 35 35 35 35 5-115بنز 

 vt-5  111 15 15 15 15 5بنز  

 5 1 1 1 1 بنز اسپرينتر   مينی بوس

 5 1 1 1 1 سمند سرير

 - - 1 1 1 مينی بوس بنز 135بنز
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 (متر مربع ) 88-19در سال های  (س)تجهيزات موجود در سازمان بهشت زهرا  مساحت تاسيسات و
 درصدتغيير 19سال 19سال 81سال  88سال  نوع تاسيسات

 5 11231 11231 11231 11231 پارکينگ

 125 1155 555 351 351 سرويس های بهداشتی عمومی

 5 335 335 125 125 مسجد و حسينيه

 1 1111555 1113155 1523131 1515131 فضای سبز

 - 115 - - - سردخانه

 5 155 155 153 153 بانک

 5 151 151 11 11 پاسگاه انتظامی

 5 15 15 15 15 فوريتهای پزشکی

 5 1155 1155 115 115 سالن انتظار

 5 11 11 11 11 مرکز اطالع رسانی

 - - 135 125 125 دستگاه زباله سوز

 5 112 112 112 112 تصفيه خانه

 

 19فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفيات در سال تعداد  
 44-20 24-70 74-79 91-90 94-99 1-0 4-9 كمترازيكسال علت فوت/ سن

 21 51 1 5 2 2 1 11 عفونی  و انگلی  های بيماری

 122 113 32 32 15 11 11 3 و ساير تومورها  سرطان

 12 5 1 5 5 5 5 5 غدد , تغذيه  و متابوليک بيماريهای 

 11 11 1 5 1 2 3 1 بيماريهای سيستم خون ساز وايمنی

 32 35 1 5 1 5 5 1 بيماريهای  روانی  و اختالل  رفتاری

 21 12 12 1 2 11 15 11 سيستم عصبی بيماريهای 

 212 152 151 151 13 11 152 322 و عروقی  قلبی بيماريهای 

 115 133 12 32 11 11 15 122 دستگاه  تنفسی  بيماريهای

 131 11 11 2 1 2 11 31 دستگاه گوارش بيماريهای 

 31 11 15 2 2 2 3 11 ادراری و تناسلی دستگاه  بيماريهای 

 1 5 5 5 5 1 5 1121 زايمان حاملگی و   عوارض

 1 1 1 5 5 5 5 5 و زير جلد جلد  بيماريهای 

 1 2 3 5 5 5 5 5 وعضالنی  بيماريهای اسکلتی

 1 3 1 1 2 1 31 111 اختالل کروموزومی و   ای مادرزادیناهنجاريه

 1 1 5 5 1 1 3 112 بيماريهای حول تولد

 3 1 5 5 1 5 5 5 بد تعريف شده و حاالت   عالئم

 311 552 111 122 32 32 31 11 غير عمدی  و حوادث  سوانح

 11 11 15 2 5 5 1 5 قتل

 1 1 1 5 5 5 5 5 خودکشی

 111 221 312 121 32 15 53 115 نامعلوم

 1111 1515 1515 511 133 115 312 1111 21جمع

 1525 1221 113 511 111 131 515 1121 25جمع

 33 12 12 11 1 11 32- 2 تغييردرصد
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 دنباله -19فوت شدگان براساس علل فوت و سن و متوفيات در سال  تعداد

 درصدتغيير 19جمع 19معج نوزاد مونث مذكر به باال20 24-00 04-40 علت فوت/سن 

 - - 115 5 121 121 132 13 11 عفونی  و انگلی  های بيماری

 1 1111 1522 1 1555 1525 1513 125 521 و ساير تومورها  سرطان

 5 152 152 5 313 312 521 111 12 غدد , تغذيه  و متابوليک بيماريهای 

 11- 151 111 3 22 152 22 15 11 بيماريهای سيستم خون ساز وايمنی

 51- 111 111 1 1 111 12 5 11 بيماريهای  روانی  و اختالل  رفتاری

 13- 1221 1115 11 212 111 121 151 131 سيستم عصبی بيماريهای 

 1- 11115 15115 112 1223 11351 13212 1113 1221 و عروقی  قلبی بيماريهای 

 2 1111 1111 15 1115 1511 1132 531 351 دستگاه  تنفسی  بيماريهای

 2- 1111 1515 11 512 213 135 111 111 دستگاه گوارش بيماريهای 

 1 1111 1111 3 521 222 122 112 12 ادراری و تناسلی دستگاه  بيماريهای 

 1- 1155 1121 222 131 135 5 5 1 زايمان حاملگی و   عوارض

 35- 55 35 5 15 15 15 3 1 و زير جلد جلد  بيماريهای 

 11- 32 31 5 1 13 15 2 1 وعضالنی  اريهای اسکلتیبيم

اختالل  و   ناهنجاريهای مادرزادی

 کروموزومی
1 5 11 111 111 51 311 121 11 

 11- 1121 212 111 151 311 21 11 1 بيماريهای حول تولد

 3- 1121 1111 5 1111 213 1113 11 1 بد تعريف شده و حاالت   عالئم

 5- 1553 1112 2 121 1212 331 131 332 عمدی غير  و حوادث  سوانح

 15- 11 12 5 3 12 3 5 1 قتل

 11- 11 1 5 1 2 5 5 1 خودکشی

 111 1111 2111 121 1115 1151 1111 215 112 نامعلوم

 - 12212 1231 12321 11311 11115 2511 1311 21جمع

1 

 11111 - 1322 12155 12515 15211 1151 3115 25جمع

 - - - 11- 1 2 2 111 13 يردرصدتغي
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 81- 19 یدرسال ها یفوت شدگان براساس مناطق شهردار سهيمقا

 منطقه
درصد  19سال 19سال 81سال

 جمع نوزاد مونث مذكر جمع نوزاد مونث مذكر جمع نوزاد مونث مذكر تغيير

1 255 121 11 1121 1513 151 5 1235 1511 111 15 1231 541- 

1 1123 1552 13 1315 1331 1122 13 1512 1352 1551 15 1321 -2 

3 155 251 11 1313 121 212 1 1111 132 225 15 1152 -1 

1 1111 1112 15 1221 1252 1151 11 1111 1315 1515 1 1111 -15 

5 1311 1515 11 1323 1355 1513 15 1133 1151 255 1 1111 -2 

2 235 531 32 1121 221 512 11 1111 211 121 12 1121 -3 

1 212 111 2 1221 221 111 5 1155 123 225 1 1521 -1 

1 251 521 2 1131 222 515 1 1152 525 125 3 1551 -12 

2 515 321 15 211 515 133 5 1551 515 323 3 211 -15 

15 211 151 2 1211 211 155 5 1131 1121 211 2 1511 15 

11 552 111 13 212 552 155 5 1511 531 113 3 213 -3 

11 112 252 22 1551 111 222 12 1551 1553 122 2 1151 11 

13 121 251 11 1111 111 211 1 1115 1551 221 5 1111 11 

11 1111 155 1 1215 1153 155 2 1211 115 215 5 1115 -13 

15 1153 215 12 1151 1315 211 11 1315 1111 215 11 1111 -15 

12 235 211 11 1512 213 155 1 1235 1552 131 3 1123 15 

11 212 115 1 1522 213 112 1 1512 515 111 1 221 -1 

11 251 111 1 1535 521 111 11 1512 131 315 1 153 -11 

12 122 353 11 121 511 311 3 233 313 111 1 221 -12 

15 1115 121 11 1151 1122 151 13 1115 1115 151 15 1232 -11 

11 111 151 1 133 152 21 1 155 123 111 5 115 15 

11 121 22 1 121 111 21 1 115 152 21 1 115 -11 

خارج از 

 تهران
1151 1312 111 11111 1333 1111 1311 11131 2211 5312 225 15221 11 

 12- 1111 152 121 213 3111 1513 121 1121 1231 1521 1521 1511 نامشخص

 3- 12212 1231 12322 11311 51155 1251 15511 11115 55115 1225 12321 11131 جمع
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 شهر تهران یباسازيسازمان ز

 

 
 ( الير ونيليمبالغ به م)88-19 یدرسال ها یباسازيسازمان ز یها نهيعملكرد هز سهيمقا

 88سال موضوع
درصد به 

 كل
 81سال

درصد به 

 كل
 19سال

درصد به 

 كل
 19سال

درصد به 

 كل
 درصدتغيير

معابر پياده بهسازی 

رو خيابان وليعصر 

 (عج)

1111 541 512 541 5 545 - - - 

ساير طرحهای 

 موضوعی -موضعی
111151 3541 123112 5143 21111 1141 351111 31 111 

 مبلمان تبليغاتی

هزينه به 

صورت 

غيرنقدی از 

امالك سازمان 

پرداخت می 

 شود

 
12112 245 15233 343 11213 141 35 

لمان ساير عناصر مب

 شهری
11122 1545 112 541 12132 341 11321 143 241 

 51 15 13121 1541 51121 341 15151 143 2211 هنرهای شهری

 12 545 11311 541 15123 143 2121 141 1111 معماری نور

طرح جهادی , آبنما , 

سرويس بهداشتی , 

تعمير و نگهداری 

 .....پروژه ها 

13513 545 1111 141 21253 13.3 111112 11 135 

جمع طرح های 

 موضوعی
111121 3541 11511 1142 115252 3245 211211 1145 112 

مرمت و بازسازی 

 زورخانه ها
15532 141 1111 142 1112 541 555 5452 -51 

طرحهای فرهنگی و 

 ترويجی
11151 141 15131 241 13111 142 111551 15411 111 

 311151 155 131113 155 122115 جمع
 

152115 155 152 
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 82-19شهرتهران از سال  یساز باياجراشده توسط سازمان ز یها تيتعداد فعال

ف
ردي

 

 موضوع -سرفصل

 خاتمه يافته

 19سال 19سال 81سال 88سال 82سال

 15 2 5 2 1 طرح های بنيادی وتوسعه ای 1

 132 111 2 13 11 مطالعات کاربردی  و طراحی 1

3 
های  پروژه

 شهری

 5 3 5 1 5 باززنده سازی محور واجد ارزش

 1 1 1 3 1 طراحی و احداث پياده راه شهری

 1 1 1 1 2 مرمت و بازسازی زورخانه ها

 12 2 1 1 1 طراحی و بهسازی معبر پياده و ميدان

1 
هنرهای 

 شهری

 121 111 32 35 11 آثار حجمی

 111 15 12 11 11 نقاشی ديواری

 1 11 5 15 2 ئم فضاهای باارزش شهرینورپردازی دا 5

 5 1 5 5 11 احداث پاتوق محالت 2

1 
سرويس 

 بهداشتی

 5 5 5 5 5 سرويس بهداشتی مکانيزه

 21 12 15 11 11 سرويس بهداشتی پرتابل

1 

عناصر 

مبلمان 

 شهری

 1 11 15 12 3 پل عابر مکانيزه

 5 - 5 1 2 پل عابر معمولی

 5 - 5 15 21 ايستگاه اتوبوس

 1 11 5 5 5 زمين بازی کودکان

 1 11 15 155 155 (ست)وسايل ورزش همگانی 

 1152 211 115 5 5 مبلمان پارکی

 5 111 15 155 155 سطل زباله

 5 13 5 5 5 ساعت برای ميادين با تابلوی راهنما

 31 31 5 5 335 تابلوهای معرفی بناهای با ارزش و زندگينامه شهدا
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 82-19شهرتهران از سال  یساز باياجراشده توسط سازمان ز یها تيتعداد فعال
ف

ردي
 

 موضوع -سرفصل

 خاتمه يافته

 19سال 19سال 81سال 88سال 82سال

2 

پيکره های 

تبليغات 

 محيطی

 112 121 5 5 5 تابلو فرهنگی

 151 255 5 سازه پرتابل

 115 11: نصب

جمع 

 15: آوری
552 

 111 11 155 (تهاتر)و پانل کنار ديواریاستند 

 2 32: نصب

جمع 

 212: آوری
151 

 5 5 1 1 نمايشگر فرهنگی

11 

فرهنگی و )

 (تجاری

 1 5 5 نمايشگر تجاری

  3: نصب

جمع 

 1: آوری
5 

 15 11 11 بيلبورد

 1 52: نصب

جمع 

 135: آوری
152 

15 
آموزش و 

 ترويج

 فرهنگی  برروی پيکره های تبليغات محيطی اکران طرح های

 (مترمربع روز)
115555 155555 155555 

1252115 

 متر مربع

به )111555

همراه طرح 

های 

 (آموزشی

 اکران طرح های آموزشی   برروی پيکره های تبليغات محيطی

 (مترمربع روز)
15555 155555 115555 

متر  5215

/ مربع 

 عرشه پل

 

 5 3 12 3 55 های مختلف ملی و مذهبی پردازی موقت به مناسبتآذين بندی و نور

 3 31 12 11 15 ...نشست , جشنواره , نمايشگاه 

 15 21 11 15 13 سمينار وسخنرانی

 3 11 13 11 11 دوره های آموزشی برای پرسنل

 5 15 5 1 15 دوره های آموزشی برای مناطق

  5 5 235555 125555 ...بروشور4 پوستر
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 81-19در سال های شهرتهران  یساز باياجراشده توسط سازمان ز پروژه های 
 عنوان پروژه موضوع پروژه

 81پروژه های ويژه سال 

 احداث آبنمای بزرگراه مدرس

 احداث زورخانه آتش نشانی

 مطالعات و طراحی آبنمای شهری

 مطالعه و طراحی فضاهای بی دفاع شهری

 ی پارك دوستدار کودكمطالعه و طراح

 مرمت بدنه های چهارراه مخبرالدوله

 مطالعه و طراحی خانه ارباب هرمز

 کشف و انتقال مجسمه اميرکبير اثر ارزشمند استاد ابوالحسن صديقی از ايتاليا به ايران

 نامه زيباسازی شهر تهرانتهيه, تدوين و ابالغ نظام

 19پروژه های ويژه سال

 (بريانک,مادر,فاطمی,دانشگاه,نبوت)دين اصلی شهرتهرانساماندهی ميا

 (متری دهقان,کريمخان زند11بهشتی,مطهری,درختی,)ساماندهی محورهای پياده 

 (ع)گشتگاه امام علی

 اجرای مبلمان شهری بوستان واليت

 اجرای سيستم پخش اذان

 (طردهه فجر,نيمه شعبان , عيد ف)نورپردازی موقت ويژه مناسبت ها 

پژوهش , مسابقه و طراحی آثار, نمايشگاه مواد و : برگزاری اولين دوساالنه ديوار نگاری شهر تهران در سه بخش 

 . مصالح و تجهيزات

 برگزاری سمپوزيوم بين المللی مجسمه سازی تهران
 برگزاری دوساالنه مجسمه های فضاهای شهری

 (عج)عصر تدوين پرونده ثبت ملی و جهانی خيابان ولی 

المللی زندگی پياده در شهر به همراه کارگاههای تخصصی که منجر به تدوين منشور  همايش بينبرگزاری 

 .زندگی پياده در شهر تهران گرديد
 انجام پروژه مطالعاتی و تحقيقاتی حذف زوائد بصری از نماهای شهر

 (جلد 1)های تصويری عناصر مبلمان شهری مجموعه آلبومتهيه و تاليف 

 ابنيه تاريخی تهران 15شامل ( 1و  1)های تهران پژوهی  مجموعهتهيه و تاليف 

 مجموعه کتابهای دانش زيباسازی شهریتهيه و تاليف 

 ساله سازمان 5تهيه و تدوين سند استراتژيک و برنامه 

 19پروژه های ويژه سال

 گانه 11 مناطق عملکرد ارزيابی نامه نظام تاليف و تهيه

 یساز بايعنوان کتاب دانش ز 2 نيو تدو فيتال

 شهدا و «ع» حسين امام ميادين فاصله در شهريور 11 محور کيفی ارتقا و ساماندهی طراحی

اجرای عمليات طرح بهسازی و ساماندهی محوطه محدوده بافت تاريخی جماران شامل کارهای ابنيه و 

 مترمربع 2555يی به مساحت تقريبی تاسيسات, سيستم روشنايی و مبلمان شهری در فضا

 پروژه عمارت ارباب هرمز هيو عال ینظارت کارگاه یانجام خدمات مشاوره برا

 تهران شهر ديواری های نقاشی کتاب جلد 13 تهيه

 زيباسازی موضوعات با پالتويی کتاب عنوان 15 توليد و تهيه

 تدوين رشته زيباسازی در مقطع کار و دانش
 , ساماندهی و آرام سازی نما و تابلوهای صنفی ميدان امام حسينبازسازی
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 19-19ی در سال هاشهرتهران  یساز بايسازمان زفعاليت های 
 درصد تغيير 19سال  19سال  شرح

 تعداد نوع عمليات نوع ابزار تبليغاتي
متراژ 

 (مترمربع)
 تعداد

متراژ 

 (مترمربع)
 تعداد

متراژ 

 (مترمربع)

 بيلبورد
 11- 15- 1312 11 1512 135 ریجمع آو

 21- 11- 152 1 1533 52 نصب

 تابلو روی عرشه پل هوايی

 11 151 1125 12 1521 15 جمع آوری

اصالح ابعاد 

 (استانداردسازی)
1 - 11 - 113 - 

 12- 13- 212 13 122 15 نصب

 نصب لمپوست بنر
  

112 1311 - - 

 15 11- 11132 151 1155 1155 جمع آوری لمپوست بنر

 پرتابل
 - - 2511 552 - - جمع آوری

 55- 51- 3115 115 2155 555 نصب

 15- 15- 511 21 1551 221 جمع آوری (ديواری)پانل شيشه ای 

 تابلوی روی بام
 جمع آوری

    
- - 

 - - - - - - نصب

 نماآگهی
 - جمع آوری

   
- - 

 نصب
    

- - 

 تابلوی داخل محوطه
 - جمع آوری

 
1 111 - - 

 نصب
    

- - 

 استند
 - - 155 11 - - جمع آوری

 - - 2 1 - - نصب

 11 11- 31111 1521 15132 1113 جمــــع

 

 19سال  19سال 81سال 88سال 82سال 82سال ريز پروژه نوع فعاليت
درصد 

 تغيير

 پيرايش شهری

 (متر مربع)

جمع آوری بنر و تابلو های غير 

 مجاز
11111 131111 21225 115511 115131 311112 153 

 55- 1312 1222 1551 1515 1115 2131 جمع آوری بيلبورد

 12- 135 1521 1231 315 111 515 جمع آوری عرشه پل هوايی

 15- 511 3121 .5 5 5 5 جمع آوری پانل شيشه ای

 نصب و مرمت

 (متر مربع)

 21- 152 1533 1111 1512 3111 131 نصب بيلبورد

 11- 112 212 313 21 22 311 ازسازی بيلبوردمرمت وب

 12- 212 122 1511 115 2155 5 مرمت ونصب روی عرشه پل
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 وتره بار وهيم نياديسازمان م

 

 
 (هزارتن)88-19یمحصوالت عرضه شده درسال ها

 88سال انواع محصول
درصد به 

 كل
 81سال

درصد به 

 كل
 19سال

درصد به 

 كل
 19سال

درصد به 

 كل

درصد 

 تغيير

 1 31 325 3345 31143 32 321 31 313 ميوه

جاليزی و صيفي 

 وفرنگي
311 32 122 31 13241 32 111 32 1 

 1 2 151 241 15142 1 13 2 11 سبزی

 13 1 15 541 141 5 3/55 1 1542 حبوبات وخشكبار

 2- 1 13 141 2141 1 5421 1 1413 لبنيات

 5 5 5 5 نان
   

5 - 

 31 1 1 545 543 1 1541 5 1243 ماهي

 11 1 11 542 242 1 342 1 541 گوشت

 1- 1 11 342 1141 1 5411 1 2432 مرغ

 11- 1 11 141 1541 1 142 1 3411 تخم مرغ

 12 5 141 541 142 5 1241 5 1241 سوسيس وكالباس

 15 3 31 141 1242 1 5415 1 5411 متفرقه

 1 155 1132 155 111143 155 1411 155 1425 جمع

 

 19 يال 80ازسال  نياديدرعملكرد سازمان م راتييار روند تغآم

 19سال 81سال 88سال 82سال 82سال 80سال  عنوان
سال 

19 
 درصد تغيير

 3 3151 3112 3155 1155 1251 3555 1252 (تن ) متوسط روزانه محصول عرضه شده 

 51- 3 241 1241 141 -15 32 11 درصد افزايش متوسط عرضه روزانه

 33 1 3 1 1 2 5 2 فزايش زيربنای احداثاتدرصد ا

 5 15 15 15 15 15 11 11 تعداد کل ميادين

 - 5 5 5 5 15 15 55 درصد افزايش ميادين

 5 111 111 111 111 152 11 11 تعداد کل بازارهای روز

 155- 5 55 5 11 15 15 11 درصد افزايش بازارهای روز

 5- 1331 1153 1111 1511 1121 1115 1111 تعداد کل غرفه ها

 15- 11 55 - - - - - تعداد کل بازارهای روز محله ای

 - -5 1541 1141 2 11 1141 11 درصد افزايش غرف

متوسط روزانه تعداد خانوارهای مراجعين به 

 (هزارخانوار ) ميادين و بازارهای روز 
315 515 315 511 521 251 215 3 

 11- 3 11 2 32 -33 33 11 درصد افزايش مراجعين

 (هزار عدد)تعداد کاالی فروش رفته 
   

351 311 
  

- 
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 ( یبا لحاظ بازار محله ا)81-19 یروز در سال ها یو بازار ها نياديتعداد و مساحت  م

 منطقه

 19سال  19سال  81سال 

تعداد 

ميادين و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

ميادين و 

بازارهای 

روز 

 (مترمربع)

بازارهای 

 محله ای

زار جمع با

آوری 

 شده

تعداد 

ميادين و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

ميادين و 

بازارهای 

روز 

 (مترمربع)

بازارهای 

 محله ای

بازار 

جمع 

آوری 

 شده

تعداد 

ميادين 

و 

بازارهای 

 روز

مساحت 

ميادين و 

بازارهای 

روز 

 (مترمربع)

1 15 32311 1 1 12 15235 3 5 11 11251 

1 15 23211 11 5 11 23115 1 1 11 11251 

3 3 1153 1 5 1 5555 1 5 3 1211 

1 11 12331 3 3 15 35125 1 1 11 31122 

5 11 12153 1 1 11 11551 1 5 11 32553 

2 1 31211 1 5 5 31155 1 5 2 31111 

1 1 2151 1 5 1 1155 1 5 3 11511 

1 5 1125 5 1 5 1512 5 5 1 2333 

2 1 13531 3 5 5 13125 3 5 1 11522 

15 2 1131 1 5 2 1115 1 5 2 1512 

11 1 3335 1 1 5 5115 5 5 3 3555 

11 1 3155 1 5 1 3135 3 5 1 1155 

13 1 25515 1 1 1 21355 5 5 1 25115 

11 15 1131 5 5 15 2253 1 5 1 2331 

15 15 21112 5 5 15 21222 5 5 11 23212 

12 2 31511 5 5 1 32122 5 5 2 15152 

11 1 15313 5 5 1 15313 1 5 2 1525 

11 2 11522 1 5 2 11321 1 5 1 11155 

12 1 1112 5 3 3 1222 5 5 1 112 

15 13 15225 2 5 12 11113 11 1 5 15222 

11 11 12151 1 1 11 12151 5 5 1 11121 

11 15 15212 1 5 11 12522 5 5 15 11121 

 511312 111 2 11 551511 111 11 55 121111 121 جمع

 واقع می باشد 12هزار متر مربع در منطقه  1111 مساحتمادر به  ميدان
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 88-19 یميزان و نوع تاسيسات و تجهيزات موجود در ميدان مركزی شهر در سال ها

 نوع

 19سال  19سال  81سال  88سال 

 تعداد
 مساحت

 (مترمربع)  
 تعداد

 مساحت 

 (مترمربع)
 تعداد

 مساحت 

 (مترمربع)
 تعداد

 مساحت 

 (عمترمرب)

 22122 1 22122 1 22122 1 22122 1 پارکينگ

سرويس 

 بهداشتی
  11 1155 12 1155 12 1155 

مسجد و 

 حسينيه

درشرف تامين 

منابع مالی و در 

مرحله اسکلت 

 .بندی ميباشد 

3555 
تا مرحله اجرا 

 اسکلت% 25
3555 

در مرحله 

اتمام سقف 

ها و شروع 

 سفت کاری

1555 

انجام 

سفتکاری 

و نصب 

گنبد 

 مسجد

1555 

فضای سبز 

 مورد نياز
 351135  113121  113121  131511 

 سردخانه

در فاز صنعتی 

ميدان عمليات 

تحقيقاتی 

صورت گرفته در 

شرف اجرائی 

 .شدن می باشد

35555 

در فاز صنعتی 

ميدان در 

مرحله اتمام 

طراحی 

 جانمايی

135555 

در مرحله 

مناقصه و 

شروع 

عمليات زير 

ساختهای 

 تیناحيه صنع

135555 

عدد  1

انبار سرد 

سردخانه )

ميوه و 

سيب و 

 ...(پياز و 

135555 

 1351 2 1351 2 1351 2 1351 2 بانک

مرکز اطالع 

 رسانی

به محض ايجاد 

فيبر نوری 

موضوع سايت 

اجرايی خواهد 

 .شد

 

به محض 

ايجاد فيبر 

 نوری

 

به محض 

ايجاد فيبر 

 نوری

 

به محض 

ايجاد فيبر 

 نوری

 

 151 1 151 1 151 1 151 1 انبار
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 شهروند یكاال يشركت خدمات

 
 82 - 19 یها نجام گرفته درسالی اااهم فعاليت ه

 19سال 19سال 81سال  88سال  82سال  عنوان
درصد 

 تغيير

 فروشگاه قابل

 بهره برداری

 5 11 11 11 11 11 تعداد فروشگاه

 مساحت عرصه

 (متر مربع)
15111 23211 21151 21151 21151 5 

 مساحت اعيانی

 (متر مربع)
25515 11111 15211 15211 15211 5 

 فروشگاه احداث شده

 - - - - 1 5 تعداد فروشگاه

 مساحت عرصه

 (متر مربع)
1221 3113 - - - - 

 مساحت اعيانی

 (متر مربع)
2231 3551 - - - - 

 5 21151 21151 21151 21151 23211 (متر مربع)جمع مساحت عرصه  در پايان سال

 5 15211 15211 15211 15211 11111 (متر مربع)جمع مساحت اعيانی در پايان سال

 12 2555151 1121115 3111555 3131131 1133121 (ميليون ريال ) ميزان فروش

 15 213215 211151 525555 511533 125152 (ميليون ريال ) ميزان سود ناويژه

 1- 1145 1541 1245 1241 1243 (درصد)حاشيه سود ناويژه 

 2 11225112 11552115 11121351 11115511 11511221 (عدد) تعداد دفعات خريد

 31 511 311 121 111 151 (هزار ريال)سرانه خريد

 

 81-19شهروند در سال های  فروشگاه از مشتريان رضايت كلي های اخصش
 درصد تغيير 19سال  19سال 81سال  88سال  عنوان

 1- 11 25 12 15 پرسنل ارائه خدمات توسط

 5- 11 11 11 15 کاالها چيدمان

 3- 22 11 25 21 کاالها قيمت

 1- 11 11 11 15 کاالها تنوع

 5 11 11 15 12 کاالها کيفيت
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 ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران 

 
 بمهمترين شاخص های ارزيابي عملكردزيست محيطي مناطق درزمينه مديريت آب و فاضال

 شاخص های فرعي شاخص های اصلي

اجرای دستورالعمل های ابالغی, مصوبات کميسيون خدمات شهری و شورای 

 ...(آب و یمديريت بهينه مصرف منابع آبی, بازچرخان)اسالمی شهر تهران 

 مديريت مصرف آب

 بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب

و بهسازی ( سطحی و زيرزمينیآبهای )شناسايی و رفع آلودگی های منابع آب 

 فرآيندها جهت ارتقاء کيفيت اليروبی کانالها, مسيلها و انهار

 ها و انهار کنترل کيفيت اليروبی و پاکسازی کانال

 ها آوری زباله و رسوب کانال های مکانيزه جمع استفاده از سيستم

 شناسايی و نحوه کنترل نقاط آبگرفتگی

اسناد و مدارك مرتبط با  یص و کارآمد, مستدسازوآوری و اجرای طرح های خان

 انهيماه یو ارسال گزارشها  ینيرزميو ز یسطح یآبها

 های انجام شده و درحال اجرا مستندسازی اسناد, مدارك و کليه گزارشات پروژه

 تهيه پايگاه اطالعات توصيفی و مکانی منابع آبی

 قنوات ها و  ها, چاه تهيه نقشه جامع و دقيق از کانال

 تعامل سازنده با گروه آب و فاضالب

 کيفيت استفاده از خدمات بخش خصوصی

 های ماهيانه تهيه و تدوين آمار, اطالعات و گزارش
 

 19-19رتبه بندی مناطق بر حسب كيفيت مديريت زيست محيطي پروژه ها ی آب و فاضالب در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای ميانگين امتياز

 19سال  19سال  19سال  19سال 

1 1141 1541 5 1 

1 1141 3345 2 15 

3 1141 3541 11 15 

1 1143 2541 11 1 

5 1143 3341 15 13 

2 1141 3142 11 12 

1 1342 3141 15 5 

1 3241 3542 11 1 

2 1142 3142 2 2 

15 3345 3141 11 11 

11 3141 3243 11 1 

11 3142 1241 12 15 

13 1541 1141 1 11 

11 1542 1241 1 11 

15 1141 3142 13 11 

12 5141 1245 3 11 

11 1243 3341 1 11 

11 3145 3541 15 2 

12 1541 1543 12 11 

15 1245 1141 11 12 

11 5245 2141 1 1 

11 5141 1241 1 3 
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 19-19در سال های رتبه بندی مناطق بر حسب كيفيت مديريت مديريت آلودگي هوا و بهينه سازی انرژی 

 منطقه
 رتبه منطقه ای ميانگين امتياز

 19سال  19سال  19سال  19سال 

1 1341 15422 
5 2 

1 1541 11411 
15 5 

3 2141 25451 
12 11 

1 2145 22411 
11 11 

5 5143 22411 
15 15 

2 1545 55431 
2 11 

1 1341 51415 
11 15 

1 5141 52452 
11 12 

2 1545 12432 
1 3 

15 1145 12411 
3 2 

11 2341 21411 
15 15 

11 1141 15415 
11 1 

13 5241 21421 
11 11 

11 1542 11421 
1 1 

15 2543 25421 
1 1 

12 1241 21451 
1 12 

11 5145 25413 
12 11 

11 2141 21435 
13 13 

12 5241 52412 
11 11 

15 1142 31421 
11 11 

11 1541 12411 
2 1 

11 1545 12411 
1 1 



 حوزه معاونت خدمات شهری

 782                                                                                                                           سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران             

 

 19-19رتبه بندی مناطق بر حسب كيفيت مديريت مديريت پسماند و آلودگي خاك در سال های 

 منطقه
 رتبه منطقه ای ميانگين امتياز

 19سال  19سال  19سال  19سال 

1 25 1341 3 2 

1 1243 2541 1 1 

3 21 1343 11 15 

1 1243 1143 13 1 

5 11 1241 15 11 

2 1143 1142 11 11 

1 1343 15 2 1 

1 1143 1141 11 15 

2 11 1541 15 12 

15 11 1541 15 15 

11 15 1141 12 11 

11 15 1542 11 11 

13 12 1543 1 5 

11 1242 1345 2 1 

15 2142 1145 1 3 

12 1543 1141 1 13 

11 11 1142 12 11 

11 1243 1141 13 12 

12 1543 1143 15 11 

15 1143 1341 5 11 

11 2343 2143 1 1 

11 1143 1541 11 2 
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 یاداره کل فرهنگ

 

 
 (مراسم و مناسبت ها)99-92آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

ف
ردي

 

 92توضيحات سال 92سال  99توضيحات سال 99سال مراسم و مناسبت ها

 0 (ميليون ريال)مراسم و مناسبتهاي  سال اعتبارات  1
گانه 22اعتبار مناسبتها مستقيما در اختيار مناطق 

 تقرار گرف
100000 

+ عنوان مناسبت مهم سال  11براي حداقل 

ميليارد 5نمايشگاه بزرگ عطر سيب با هزينه 

 تومان

  0000 0 0 (مورد) مراسم و مناسبت هاي سال  2

0 

تشکيل ستاد هماهنگي برنامه هاي فرهنگي شهرداري 

تهران و اجراي برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان ، 

ه فجر ، استقبال از بهار ، محرم ، دفاع مقدس ، ده

 (تعداد )هفته واليت ، جشن مهر 

7  7  

  11  17 (مورد) تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي مراسم  4

5 
هزينه برنامه هاي مناطق و سازمانهاي تابعه در ايام 

 (ميليون ريال() س)فاطميه 
  7000 تبار منطقه اي استعا 

1 
 شعبان و رمضان, هزينه اجراي برنامه هاي  رجب 

 (ميليون ريال) 
  15000 اعتبار منطقه اي است 

 1700 (برنامه)  استقبال از بهاراجراي مراسم  7

روز درختکاري ، : مخاطب برنامه هاي 500,000

ميهماني الله ها ، ايستگاه اطالع رساني ، ديدار با 

) فروردين  12خانواده شهدا ، چهارشنبه سوري ، 

ايام نوروز ، تور بهاريه ، ، ( سامانه نشاط  45

 . . .شستشوي مساجد و 

7500 

روز : مخاطب برنامه هاي 000,000

درختکاري ، ميهماني الله ها ، ايستگاه اطالع 

رساني ، ديدار با خانواده شهدا ، چهارشنبه 

، ( سامانه نشاط 22) فروردين  12سوري ، 

. ايام نوروز ، تور بهاريه ، شستشوي مساجد و 

. . 

 2 (مورد) پايي جشنواره بر 0
مجموعه جشنواره -(روز 00)جشنواره شوق انتظار 

 (سال  1)هاي هشتگانه  شمسه 
4 

جشنواره ورزشي  –جشنواره شوق انتظار 

دومين مجموعه  -تفريحي  قنوت انتظار 

 -سال 1)جشنواره هاي دوازده گانه  شمسه 

 جشنواره نوروزي برج ميالد

 10000  17500 (الميليون ري)برپايي جشنواره  0
+ جشنواره هاي فرهنگي تفريحي20,000

 شمسه 40,000

 17 (مورد)برپايي نمايشگاه هاي محلي کتاب  10
شامل نمايشگاه ، جمعه بازار کتاب ، استقرار 

 اتوبوس سيار کتاب
 نمايشگاه 074+ اتوبوس کتاب  22 400

   از هزينه از محل مشارکت بخشي 500 (ميليون ريال) برپايي نمايشگاه هاي محلي کتاب  11

  400000 مربوط به منطقه  (مورد)طراحي و اجراي پوستر 12

 در مناسبتهاي مختلف 2000000  112000 (تعداد)توليد و توزيع لوح فشرده با موضوعات فرهنگي  10

14 
 چاپ و توزيع مجله ، نشريه ، ويژه نامه ، بروشور

 (تعداد)  
40000  1000000  

  210100  47000 (نسخه)ب و کتابچه چاپ کتا 15

 150 (مورد)مشارکت در نورافشاني مناسبت شب اعياد 11
عيد ) مناسبت  0اجراي نورافشاني در حداقل 

 نقطه از شهر 15هر بار در حداقل ( مذهبي و ملي 
1 

نقطه شهر به مناسبت دهه  10در حداقل 

 .فجر برگزار شد

17 
ميليون ) ب اعيادمشارکت در نورافشاني  به مناسبت ش

 (ريال
  00000 حدودا 100000

  ثانيه00  0 (ثانيه()تيزر ) توليد و ساخت پيامهاي تبليغاتي  10
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 (فعاليتهای ترويجی فرهنگی )99-92آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 
 92توضيحات سال 92سال  99توضيحات سال 99سال  فعاليتهای ترويجی فرهنگی رديف

1 
نظيم و ابالغ برنامه هاي ترويجي  فرهنگي  به ت

 (ميليون ريال) گانه22مناطق 
10000  05000  

 00 (مورد ) برگزاري همايش هاي فرهنگي  2

همايش تجليل از نبگان  00اجراي 

همايش پياده روي  –در مناطق 

نفري پيشکسوتان و 20000

همايش  –بازنشستگان دفاع مقدس 

 يعالمه اميني و عالمه عسگر

400 
همايش شاعران  20همايش يادواره شهدا،  074

کنگره بزرگداشت  1همايش عاشورا،  2جوان ، 

 عالمه اميني

 .اعتبار حدودي است  0000 .اعتبار حدودي است  4000 (ميليون ريال)برگزاري همايش هاي فرهنگي  0

 41500 ارکتبخشي از هزينه ها از محل مش 500 (ميليون ريال)برگزاري نمايشگاه کتاب 4

سه ميليارد و پانصد ميليون تومان نمايشگاه ياد 

مابقي + برگزار شد 02يار که در فروردين ماه 

 10+گانه 22نمايشگاه هاي مناسبتي مناطق 

ميليون  15اتوبوس کتاب با صرف هزينه هر يک 

 تومان

 مناسبت اصلي سال تعداد 0در  400  17 (مورد)برگزاري نمايشگاه کتاب  5

1 

يص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي تخص

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 (باب)گانه22

14 
کتابخانه تخصصي در  14راه اندازي 

 مناطق
40  

7 

تخصيص اعتبار جهت تکميل و راه اندازي 

کتابخانه هاي عمومي محالت و مناطق 

 (ميليون ريال)گانه22

10000  140000  

0 
کنان کتابخانه اهداي بن شهروندي به کار

 (نفر)ها
 هفته کتاب، نمايشگاه کتاب 1000 کتابداران و پرسنل شهرداري 1000

0 
اهداي بن شهروندي به کارکنان کتابخانه ها 

 (ميليون ريال)
2000  1000  

10 
حمايت از ناشرين و موزعين کتاب خريد نسخه 

 (کتاب  
170000 

حمايت غير مستقيم از طريق خريد 

 سخه کتابن 170000بيش از 
000000 

حمايت غير مستقيم از طريق خريد بيش از 

 نسخه کتاب000000

11 
ميليون ) حمايت از ناشرين و موزعين کتاب 

 (ريال 
5240  4700  

12 
) اعطاي وام به نويسندگان و صاحبان قلم 

 (ميليون ريال 
1000  0100  

10 
اجراي مصوبات فرهنگي مربوط به شوراي 

 (مورد ) اسالمي شهر تهران  
0 

فعاليتهاي يکهزارو يکصدومين .1

ترويج آثار .2سالگرد والدت فردوسي 

 (ره)و انديشه هاي حضرت امام 

0 
فعاليتهاي يکهزارو يکصدومين سالگرد والدت .

ترويج آثار و انديشه هاي حضرت امام .2فردوسي 

 (ره)

  17  22 (تعداد ) اجراي برنامه هاي فرهنگي مشارکتي  14

15 
تعداد شرکت ) ه فرهنگي هنري شمسه جشنوار

 (کنندگان ، مخاطبان مستقيم 
150000  250000  

  40000  12000 (ميليون ريال )جشنواره فرهنگي هنري شمسه 11

17 
تعداد ) جشنواره فرهنگي هنري شمسه 

 (اختتاميه 
01 

اختتمايه  0 –منطقه اي  22

 اختتاميه نهايي 1 –تخصصي 
 اختتاميه نهايي 1 –اختتمايه تخصصي  12 10

10 
تعداد ، ) جشنواره فرهنگي هنري شمسه 

 (جلسات هماهنگي ، ورک شاپ
400  700  

10 
انعکاس ) جشنواره فرهنگي هنري شمسه 

 (خبري 
12000  15000  

20 
توليد بروشور ) جشنواره فرهنگي هنري شمسه 

 . .. (، ويژه نامه ، پوستر و 
400000  1005000  
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 (ساير)99-92ای اداره کل فرهنگی در سال هایآمار فعاليت ه

 رديف
, گزارش , بازديد , شرکت در جلسه 

 امور دبيرخانه اي, پاسخگويي  
 01توضيحات سال 01سال  00توضيحات سال 00سال 

1 
برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات 

 (حضور ساعت)کارشناسي
700 

نين و مربوط به مديرکل ، معاو

 مديران ادارات تابعه
1000 

مربوط به مديرکل ، معاونين و 

 مديران ادارات تابعه

2 
برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات 

 (کارشناسي ساعتنفر)کارشناسي
0000  0500  

0 
بازديد ، نشست توجيهي و نظارت بر عملکرد 

 (مورد)ادارات فرهنگي مناطق 
 نفر ساعت فعاليت 0000 100 نفرساعت فعاليت کارشناسي 2140 11

4 
رخواست شهروندان از طريق رسيدگي به د

 (مورد)1000سامانه 
 پيام مربوط به اين اداره کل 05 نفرساعت فعاليت کارشناسي200 20

5 
ارزيابي و امتيازبندي فعاليتهاي فرهنگي ,بازديد

 (مورد)مناطق 
100  100  

1 

هماهنگي براي برنامه و بودجه و هماهنگي 

فعاليتهاي فرهنگي با معاونت هاي امور 

 (مورد)ي و فرهنگي مناطق اجتماع

 نفرساعت فعاليت کارشناسي 700  22 نفرساعت فعاليت کارشناسي 700  22

 

 (برنامه های فراغتی و گردشگری )99-92آمار فعاليت های اداره کل فرهنگی در سال های 

 92توضيحات سال 92سال  99توضيحات سال 99سال  برنامه های فراغتی و گردشگری رديف

1 

اعتبار غني سازي اوقات فراغت  تابستان 

ميليون ) گانه  به تفکيک محالت 22مناطق 

 (ريال

12500  00000  

2 
برگزاري سامانه نشاط در بوستان هاي 

 (تعداد ) محالت
0740  0020  

0 
برگزارس سامانه نشاط در بوستان هاي 

 (ميليون ريال )محالت 
24000  40000  

4 
ردي محالت شهر اجراي تورهاي تهران گ

 (تور)منطقه  22تهران در 
5000  075  

5 
اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر 

 (مورد)منطقه  22تهران در 
5000  075  

1 
اجراي تورهاي تهران گردي محالت شهر 

 (نفر)منطقه  22تهران در 
250000 

در هر . 1: تور 5000تعداد 

. 2دوره برگزار شد  4منطقه 

 11طقه جمعا براي هر من

 ته شدفدستگاه اتوبوس درنظر گر

200000  

7 
مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک 

 (ميليون ريال)گانه 22مناطق 
5000    

0 
مساعدت به اجراي طرح راهيان نور به تفکيک 

 (نفر)گانه 22مناطق 
100000    
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 یفرهنگ یشرکت توسعه فضاها
 (ارقام هزار ريال)  92درسال  یهنگفر یشرکت توسعه فضاها یپروژه ها ستيل

کد پروژه
ن پروژه 

عنوا
 

ب
صو

بودجه م
 

تعداد قرارداد
 

ت ها
ضعي

ت و
صور

مبلغ 
 

ی به 
ت ريال

شرف
صد پي

در

ت اعتبار 
سب

ن
99

ی 
ت فيزيک

شرف
صد پي

در
 

ن 
ت زمي

ساح
م

(
مترمربع

)
 

ی 
ت زيربنا

ساح
م

ی  
ساختمان

(
مترمربع

)
ی   

ت محوطه ساز
ساح

م

(
مترمربع

)
 

ل   
ی ک

ت زيربنا
ساح

م

(
مترمربع

)
 

س
آدر

 

100011075 

مجموعه 

فرهنگي باغ 

 کتاب تهران

201210502 0 201210502 100 01,50 110000 50710 100000 150710 
اراضي عباس 

 آباد

100011275 
باغ موزه دفاع 

 مقدس
102440010 5 102440010 100 100 220000 100111 102000 200111 

اراضي عباس 

 آباد

100010575 

تبديل زندان 

قصر به مرکز 

 فرهنگي

202507205 1 202507205 100 100,0 75000 15140 14100 70020 
خ شريعتي، 

 خ پليس

100011175 
مرکز تئاتر حرفه 

 اي شهر تهران
201715771 5 201،715،771 100 04,15 27010 11407 10000 01،207 

خ 

خاوران،جنب 

فرهنگسراي 

 خاوران

100010775 
مطالعه و احداث 

 ک قرآنباغ متبر
 70000 - 70000 45000 مطالعات 100 1010000 0 1010000

اراضي عباس 

 آباد

100010175 

مطالعه و احداث 

تاالر بزرگ شهر 

 تهران

 05000 - 05000 - مطالعات 100 270051 1 270051
اراضي عباس 

 آباد

100010075 

گذر سرو و برج 

پرچم جمهوري 

 اسالمي

120117004 7 120117004 100 

رج ب

-100:پرچم

: گذر سرو

 مطالعات

01000 01101 40100 107211 
اراضي عباس 

 آباد

107100175 

تملک مرمت و 

باز سازي خانه 

 هاي مشاهير

1704007 2 1704007 100 

مرمت منزل 

شهيد 

بهشتي در 

 دست اقدام

 سطح شهر 1001 - 1001 510

100012175 
موزه پانوراماي 

 دفاع مقدس
200000000 5 200000000 100 70,55 0044 10007 2000 10207 

اراضي عباس 

 آباد

100010075 
مجموعه 

 فرهنگي نينوا
 12101 - 12101 45000 مطالعات 100 1000000 1 1000000

ميدان راه 

آهن،ميدان 

بهداري، 

جنب پل 

 جواديه

107020175 

احداث و توسعه 

مناره هاي 

مساجد شهر 

 تهران

 مستمر 100 150104 1 150104
    

 سطح شهر

100011475 
توسعه تجهيزات 

 موزه موسيقي
0100012 2 0100012 100 00 710 000 - 000 

ميدان 

تجريش، خ 

مقصود بيک، 

 کوچه نمازي

  041017  400510  507057 514074   100  1104017510  41   1104017510 جمع
 



 حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 192                                                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران  

 

 اداره کل سالمت

 
 99-92  یسالها عملکرد اداره کل سالمت در هفته سالمت در

 عنوان برنامه

 ميزان مخاطب تعداد

سال 

99 

سال 

99 

سال 

92 
 درصد تغيير 92سال  99سال  99سال  درصد تغيير

 2041 050000 11050 010000 50 150 100 07 (پايگاه)0برپايي پايگاه

 - - - - 20- 415 520 141 (غرفه)غرفه هاي سالمت 

 12- 10000 71500 114751 0- 210 200 000 (اجرا)نمايش ميداني 

 - - - - 10 11 10 44 (دوره)بازديد و عبادت از مراکز و بيماران 

 - - - - - - - - (دوره)برپايي نمايشگاه

 50- 100000 401000 570700 10- 45 50 00 (نوع)توليد و توزيع بسته هاي آموزشي و بهداشتي

 11 21500 10000 10141 10- 215 201 440 (دوره)مسابقات فرهنگي و آموزشي

 40- 51000 100700 110400 21 1450 1200 421 (اجرا)برگزاري همايش و کارگاههاي آموزشي

قند و فشار خون ، سنجش سالمت ) انجام تست 

 (پايگاه()ريه 
10 22 11 200 000 2200 0000 214 

 - - - - 2 00 01 170 (اجرا)برگزاري جشنواره سالمت 

 - - - - 10- 100 145 120 (مدرسه)نواختن زنگ سالمت

 70- 000 1100 1475 57- 1 14 22 (پايگاه)برپايي پايگاههاي انتقال خون

 44- 10500 24240 7074 40 00 10 22 (اجرا)برگزاري  تورهاي آموزشي و تفريحي

 - - - - - - - 074 (باب)خانه سالمت

 - - - - - - 05 205 (باب)افتتاح خانه اسباب بازي

 

 98-92یدر سال ها یبر حسب مخاطب و نفر ساعت آموزش یزندگ یآموزش مهارتها زانيم  

 92سال  99سال 99سال 99سال 98سال نوع آموزش
درصد 

 تغيير

  - 1142000 020420 100000 200101 مخاطب

 71 21005020 12500000 5011441 5000750 4010207 نفر ساعت آموزشي

 

 99-92یشهروندان در سالها یپرخطر و توانمند ساز یارهاطرح کاهش رفت یعملکرد اجرا

 موضوع فعاليت 
درصد  ( نفر ساعت )آموزش 

 92سال  99سال  99سال  99سال  تغيير

 741 1100540 704740 1114004 1010004 آموزش امداد ونجات

 45 10024700 0502570 0040000 0077000 *رفتارهاي پرخطر ، بيماري ها  و توانمند سازي شهروندان 

 15- 1417005 4117171 0257404 1147724 **ارائه خدمات مشاوره اي

 10- 200012 514000 75001 74501 مراجعين به مرکز فرآموز

 100- - 401770 000000 102042 آموزش در خانه اسباب بازي

  رفتارهايي که موجب حوادث مي شوند و رفتارهاي تهديد کننده سالمت روان،رفتارهاي غير ايمن جنسي ، عدم تحرک،دتيااستعمال دخانيات ، تغذيه ناسالم ، اع: رفتارهاي پرخطر و بيماريها شامل *

 مشاوره خانواده ، پزشکي ، تغذيه ، روانشناسي ، شغلي ، تحصيلي ، ازدواج ، حقوقي و غيره: خدمات مشاوره اي شامل ** 
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 99-92های  از مرکز فرآموز در سال گانه 11مناطق  ديبازد یفراوان عيتوز

 منطقه
 جمع مخاطب

 درصد تغيير
 92سال  99سال  99سال 

1 0 0 400 - 

2 0 0 2704 - 

0 45250 1500 101 -10 

4 0 0 0005 - 

5 0 474 1107 1100 

1 2217 0101 10207 120 

7 7450 11005 7000 -50 

0 10111 2200 0004 77 

0 0 0 1105 - 

10 0 0 0 - 

11 0 1010 0 -100 

12 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

14 5147 24072 10000 145 

15 1044 20204 01400 57 

11 12414 0405 0040 157 

17 0410 1004 100 -00 

10 10201 10400 11010 -10 

10 12015 10072 15050 -10 

20 0 0 1002 - 

21 0 110 10170 0444 

22 0 0 0 0 

 17 200012 121101 75001 جمع
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 99-92هایاداره کل سالمت درسال و مراکز پروژه ها ستيل

 درصد تغيير 92سال  99سال  99سال  عنوان

 0 074 074 041 (باب)مديريت و راه اندازي خانه سالمت

 - - 240 200 (باب)مديريت و راه اندازي خانه اسباب بازي

 1500 1500 (باب)ارتقاي بهداشت و ايمني مساجد
يل به کانون شده تبد

  است

 2 4005 4007 0210 (نفر)پزشک محله 

 0 074 074 015 (شورا)تشکيل شوراي سالمت محله

 0 2000 2000 2000 (نفر)شبکه سالمت ياران

 0 074 074 014 (کانون)کانون مادر و کودک

 5- 40507 42117 21000 (نفرتحت پوشش)کانون مادر و کودک

 0 074 074 001 (کانون)کانون سالمند

 7- 70000 75000 15000 (نفر تحت پوشش)کانون سالمند

 0 074 074 02 (کانون)کانون معلوالن 

 (نفر تحت پوشش)کانون معلوالن
  

7100 - 

 0 22 22 10 (مرکز)مديريت و راه اندازي مرکز فرآموز

پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و توانمند 

 (نفرساعت آموزش)سازي
12772505 12500000 10024700 11 

 0 074 074 22 (کانون)کانون خادمان سالمت مساجد

 504 0202 1500 1500 (نفر خادم)کانون خادمان سالمت مساجد

 0 074 074 22 (کانون)کانون ديابت

 (نفر تحت پوشش)کانون ديابت 
  

21541 - 

 0 074 074 275 (کانون)کانون جوانان 

 11 24012 21500 15000 (نفر عضو)کانون جوانان 

 0 074 074 22 (کانون)کانون محلي داوطلبان اهداي خون

 01- 14712 105000 1100 (نفر عضو)کانون محلي داوطلبان اهداي خون

 (کانون)کانون پيشگيري از استعمال دخانيات
  

074 
 

 (نفر عضو)کانون پيشگيري از استعمال دخانيات 
  

10002 
 

 (کانون)کانون پيشگيري از چاقي 
  

074 
 

 (نفر عضو)کانون پيشگيري از چاقي
  

12150 
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 یاجتماع یسازمان رفاه ، خدمات و مشارکت ها
 

 

 :خانمان یو ب یافراد متکد یعملکرد طرح سامانده( الف 

 98-92ی سال های خانمان یو ب یگر یدر ارتباط با تکد 228واحد  یها اميآمار پ

 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 - 1,5 0000 4017 0400 1402 0500 107تعداد پيام هاي واحد 

 

 98-92سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یآمار گشت ها
 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  جنست

 17 44000 00070 00500 20215 17077 مرد

 0- 0011 0152 1004 2011 2270 زن

 01- 1021 0010 1411 001 1171 ر بچهپس

 5- 105 110 00 55 100 دختر بچه

 11 40740 44050 04051 01412 20051 جمع 

 

 98-92در سال های  موقت یآمار مراکز نگهدار

 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  تعداد

 22- 1000 2405 1512 2012 1240 متکديان پذيرش شده

 10- 2711 0001 2001 2100 0540 ن پذيرش شدهبي خانما 

 15- 4154 5401 4040 4545 4701 جمع 

 

 98-92در سال های  (گرمخانه ها) موقت شبانه  یآمار اقامتگاه ها
 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 20 225500 171700 142770 115004 157400 نفر شب گرمخانه ها جمع

 

 98-92در سال های  خانمان یو افراد ب انيمتکد یجمع آور یارجاع گشت ها  آمار

 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 15- 4154 5401 4040 4545 5170 مراکز نگهداري

 50 05401 20000 10010 15502 7204 گرمخانه

 05- 1505 2400 1244 014 1000 ياسر

 150 15 21 22 01 01 نواب

 05- 404 115 577 014 005 خانواده

 - 0 0 0 100 50 مرکز جامع

 01- 007 1077 1550 0010 2000 تذکر

 51- 0500 7050 1110 0  مرکز شفق

 00- 0001 4404 10770 5400 4022 ساير

 11 40740 44050 04051 01412 20051 جمع
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 98-92در سال های  موقت یر مراکز نگهدارپذيرش و ساماندهی متکديان و کارتن خوابهای معتاد د
 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 10- 2440 2014 2720 2005 2770 فراواني

 

 98-92ی در سال های ابانيکودکان خ یسامانده -آمار کودکان کار و فرار جذب شده
 .(و طيبل هيته قياز طر ی، سامانده مددکاری – یتيهو یفرم ها ليشهر ، تکم یها انهيدر پا يی توسط گشت ياشناسا)

 درصدتغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 00- 2015 0770 2050 0270 0100 (نفر)کودکان جذب شده

 

 92مشارکت در ساماندهی کودکان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعی در سال 

 تعداد  پرونده های مددکاری تشکيل شده شده تعداد کودکان کار خيابان شناسايی شرح

 1700 2401 فراواني
 

 92عملکرد طرح کاهش اعتياد در سال 

 تعداد ارجاع معتادين به مراکز ترک اعتياد تعداد معتادين شناسايی شده شرح

 0500 17701 فراواني
 

 92ر تهران  در سال عملکرد طرح را ه اندازی پايگاه ارائه خدمات اجتماعی در نقاط آسيب خيز شه

 فراوانی شرح

 0 تعداد پايگاه هاي ارائه خدمات

 4001 تعداد خدمات ارائه شده

 114: نصب بنر ، نسخه 01500: توزيع بروشور  آگاه سازي اطالع رساني و

 

 98-92در سال های  (و ارائه وام یمددکاراجتماع قياز طر شناسايی –مراجعه مددجو ) وام ازدواج 

 درصد تغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98 سال عنوان

 -27 0202 4401 0107 0525 4007 تکميل پرونده هاي متقاضيان وام ازدواج

 98-92در سال های طرح هبه  
 (یددکارمواحد  قياهدا کاال از طر وريتعم ، یبازساز ،یخود، جمع آور يیاهدا یو اعالم کاال228تماس با سامانه)

 درصدتغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 45- 12712 20015 14004 0155 7740 تعداد پيام هاي انجام شده

 11- 20101 20000 20000 14010 17010 تعداد اقالم جمع آوري شده

 - - - 270 2774 1101 تعداد اقالم بازسازي شده

 02- 2420 10510 2254 0001 050 تعداد اقالم اهدا شده

 

 98-92ی در سال های اجتماع یبهايآس یدر رابطه با سامانده یردولتيقرارداد با موسسات غانعقاد 
 درصدتغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 0 1 1 5 1 0 ساماندهي معتادين

 175 22 0 22 22 10 کودکان ساماندهي

-  - - - 14  مددکاري خدمات
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  98-92ی در سال های نيکارآفر یها ، مشاوره و پژوهش جيآموزش ، ترو
 درصدتغييير 92سال 99سال 99سال  99سال  98سال  عنوان

 20 050 201 105 110 01 راه اندازي خانه هاي کارآفريني و مراکز رشد

کالس،کارگاه -گانه  22برگزاري دوره هاي آموزشي کارآفريني در مناطق 

 ،همايش ،اردو و بازديد
270 000 0157 4007 4151 7 

 20 12 10 04 00 0 عنوان کتاب و مجله -انجام پژوهش هاي کارآفريني 

اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ کسب 

 عنوان بروشور، پوستر و بنر  -و کار 
52 270 510 470 100 02 

سب اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ ک

 بازارچه و نمايشگاه -و کار 
50 225 072 000 401 4 

 

 92راه اندازی خانه رفاه و خدمات اجتماعی در سرای محالت در سال 

 92سال عنوان

 012 و خدمات اجتماعي تعداد خانه هاي رفاه 

 

 92شناسائی و نظارت بر اصالح و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری در سال 

 تعداد فضاهای بی دفاع ساماندهی شده دفاع شناسايی شدهتعداد فضاهای بی  عنوان

 1101 4450 عدادت

 

 92مشارکت در ساماندهی  و اسکان خانواده های بی سرپناه در سال 

 تعداد خانواده های بی سرپناه ساماندهی شده عنوان 

 24 عدادت

 

 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی

 يردرصدتغي 92سال 99سال 99سال  99سال  عنوان

 10 10 11 11 5 تعداد سامانه

 171 54520 10705 20011 21007 تعداد مراجعه به سامانه

 242 24020 7254 0011 2021 تعداد تشکيل پرونده

 1721 24040 1020 110 400 معرفی به سازمان فنی حرفه ای

 

 92مردم نهاد در سال های گردشگری شهری و توسعه صنعت توريسم با مشارکت تشکلهای برنامه

 تعداد تورهای برگزار شده همکاری با موسسات خصوصی واجد شرايط عنوان

 0522 موسسه 04 فراوانی
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 اداره کل آموزش های شهروندی

 

 
 99 -92آموزش های شهروندی و مشارکت های اجتماعی در سال های  

 درصدتغيير 92سال 99سال 99سال  عنوان

 0 102 102 102 گانه 22هروندي با توجه به نيازسنجي انجام شده در مناطق تدوين سرفصل هاي آموزش ش

 0 1 1 1 مرکز علمي کاربردي آموزش هاي شهروندي

 - - 5200 5200 (نفر ساعت) گانه 22توانمندسازي مديران آموزش شهروندي مناطق 

 - - 1000 705 (کارگاه)برگزاري کارگاه آموزشي امداد و نجات و کمک هاي اوليه

 0 074 074 115 راه اندازي خانه هاي علم و زندگي

 0 1401 1401 - راه اندازي کانون هاي چهارگانه در خانه هاي علم و زندگي

 0 50 50 100 (هزار تيراژ) نشريات و اقالم آموزشي

 0 2200 2200 2200 (نفر عضوگيري) اجراي طرح شهردار مدرسه

 20520 (ستگاهمکان اي)ايستگاه هاي آموزش شهروندي
ايستگاه  120

 ثابت

120 

ايستگاه 

 ثابت

- 

 25 50 40 00 (هزار ايستگاه )برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي کودکان و نوجوانان 

 14 0 7 1,5 (ميليارد قلم فرهنگي)برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي کودکان و نوجوانان 

 25 25 20 21,5 (ميليون بروشور )ر جهت اقدامات فرهنگي کودکان و نوجوانان برپايي ايستگاه هاي سيا

 00 2 1,5 1,1 (ميليون جايزه )برپايي ايستگاه هاي سيار جهت اقدامات فرهنگي کودکان و نوجوانان 

 50 1020 000 1020 تعداد بازديدهاي طرح شهردردست بچه ها

 020 (هزار نفر ساعت)اجراي طرح پيک شهر و توزيع خانه به خانه 
 

- - 

 57 (هزار نفر)اجراي طرح کوچه بازي براي کودکان و نوجوانان در قالب شهر در دست بچه ها
 

- - 

 20 (هزار بازي)اجراي طرح کوچه بازي براي کودکان و نوجوانان در قالب شهر در دست بچه ها
 

- - 

هزار مکان )در دست بچه ها اجراي طرح کوچه بازي براي کودکان و نوجوانان در قالب شهر

 (بازي 
11 

 
- - 

 22110 (تيم)تشکيل تيم هاي مشارکتي 
 

- - 

 7000 (نفر)آموزش اعضاي کانون همياران محبت 
 

- - 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       291

 

 اداره کل امور بانوان

 
 99-92یدر سال ها یو  اجتماع یفرهنگ یبرنامه ها

 درصد تغيير 92سال 99سال 99سال  99سال  واحد عنوان

 ترويج فرهنگ قرآنیتوسعه و -2

 44 44 170 114 70 تعداد جشن برگزاري مراسم و جشن مذهبي

ساله در مناطق  0برگزاري جشن تکليف فرزندان دختر  

گانه ، معاونت ها، ادارات کل، سازمانها و شرکت ها و  22

 اهداء هدايا

مبلغ کمک به 

 ميليون ريال
000 470 - - - 

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
100 000 000 00 00 

 توسعه و ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت -1

 برگزاري نمايشگاه و موزه

 40 11 41 41 41 تعداد برگزاري

 00 4000 0000 2،500 2،000 ساعت برگزاري

تعداد نفرات بازديد 

 کننده
04400 05000 40000 10000 50 

تشکيل بانک اطالعاتي زنان شهيده ، جانباز، آزاده و 

 ايثارگر
 0 000 000 250 250 رنف

 0 100 100 100 100 تعدادصفحات تدوين کتاب خاطرات زنان ايثارگر

گردهمايي و ميثاق دوازده هزار نفري زنان عاشورايي در 

 مهديه تهران با هدف ترويج فرهنگ عاشورا و شهادت

هزينه گردهمايي به 

 ميليون ريال
1000 1000 101 450 -04 

 50 1500 1000 000 000 نفرساعت صرف شده

 0 100 100 100 100 مورد تجليل از معلمان شهيده به مناسبت روز معلم

 10 550 500 400 400 تعداد خانواده مالقات با خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان

 0 07 07 07 00 تعداد نفرات تجليل از همسران جانباز قطع نخاعي

 گسترش فعاليتهای خانواده محوری-2

 ه مقاله نويسيمسابق

تعداد شرکت 

 کنندگان
050 - 400 550 00 

 25 50 40 - 00 تعداد برندگان

 (روزهاي ملي)برگزاري جشن ها 

 40 100 70 10 44 مورد

تعداد نفر تحت 

 پوشش
10000 10005 01500 115000 424 

هزينه جشن ميليون 

 ريال
141 2050 1710 1500 -15 

 020 11000 2100 1122 1000 نفر ايداراجراي طرح خانواده کارآمد و پ

 140 20050 10000 2000 - نفر اجراي طرح شکوفايي عشق

 240 07400 11000 11000 5000 نفر اجراي طرح گوهر رحمت

 11 504001 400001 050102 210115 نفر اجراي طرح غنچه هاي شهر
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 درصدتغيير 92سال 99سال 99سال  99سال  واحد عنوان

 فعاليتهای ورزشی ،تفريحی،آموزشی گسترش  -4

 سوله هاي ورزشي الزهراء

 17 11 52 52 00 تعداد

 - - - - - ظرفيت

مساحت به متر 

 مربع
- - - - - 

 تفريحي -اردوي ورزشي 

 0 120 120 100 100 مورد

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
05000 40000 42000 45000 7 

 زيارتي -اردوي فرهنگي

 0 250 200 202 50 مورد

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
20000 25000 00000 40000 00 

 آموزشي -اردوي علمي 

 50 15 10 1 1 مورد

تعداد نفرات تحت 

 پوشش
20 200 1500 1500  -100 

 ويژه بانوان... مجموعه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، اشتغال و  -2

 بوستان بهشت مادران
مساحت به هزارمتر 

 مربع
100 100 200 200 0 

 بوستان پرديس بانوان
مساحت به هزارمتر 

 مربع
270 270 270 270 0 

 بوستان نرگس
مساحت به هزارمتر 

 مربع
170 170 240 240 0 

 22 11 0 0 0 تعداد مجموعه هاي شهربانو

 اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان -2

 برگزاري جشنواره بهترين ها براي غنچه هاي شهر

 0 1 1 1 0 مورد

تعداد نفرات شرکت 

 کننده
0 500000 500000 150000 00 

 کانون های بانوان -8

 کانون همياران محبت
 0 22 22 22 22 تعداد

 10 12000 10105 10000 0000 نفر

 برگزاري کارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاء کانون همياران محبت
 00 1200 000 000 0 تعداد

 10 15500 10700 12750 0 نفر

 100 0000 1500 1050 1000 نفر کانون بانوان موفق

 00 4000 0000 2500 2000 نفر کانون دختران

 0 000 000 250 250 نفر کانون زنان ايثارگر

 15 1500 1072 1200 1000 نفر کانون بانوان مبلغ

 25 500 400 000 020 هيئت کانون زنان عاشورايي

 25 1500 5200 5100 4000 نفر کانون بانوان هنرمند

 0 1100 110701 151000 151000 نفر کانون بانوان قرآن پژ وه

 17 5000 0000 2500 2000 نفر کانون حياباوران
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 درصد تغيير 92سال  99سال 99سال  99سال  واحد عنوان

 02 154 117 00 10 تعداد اجرای طرح های راهبردی -9

 500 710 110 50 00 تعداد اجرای پروژه های کوچک محلی -9

 يکسان سازی پوشش بانوان شاغل در شهرداری با هدف ترويج حجاب و عفاف-29

 0 4100 4100 0 1000 تعداد فرم هاي دوخته شده

 0 4100 4100 0 1000 تعداد فرم هاي تحويل داده شده به کارمندان

 20 1 5 0 4 مورد تعداد دفعات اجراي طرح

 جشن و کنفرانس ايش ،برگزاری مسابقه، هم - 22

 24 00 71 50 50 مورد برگزاري جشنواره

 برگزاري مراسم و جشن مذهبي
 44 257 170 114 70 مورد

 17 750000 450000 042000 210000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري مراسم و جشن هنري
 0 10 10 50 50 مورد

 12 145000 100000 100000 100000 نفرات تحت پوشش 

 ري مراسم و جشن اجتماعيبرگزا
 115 007 150 120 120 مورد

 1020 2500000 175000 150000 100000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري مراسم و جشن فرهنگي
 44 257 170 150 150 مورد

 50 750000 500000 250000 200000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري نمايش گاه هاي اجتماعي
 002 007 44 25 25 مورد

 257 2500000 700000 500000 000000 نفرات بازديد کننده 

 برگزاري نمايش گاه هاي هنري
 47 10 47 47 41 مورد

 12 145000 100000 100000 100000 نفرات بازديد کننده 

 برگزاري نمايش گاه هاي مذهبي
 204 074 120 00 0 مورد

 00 1500000 000000 500000 250000 نفرات بازديد کننده 

 برگزاري نمايش گاه هاي فرهنگي
 44 257 170 155 10 مورد

 50 750000 500000 000000 000000 نفرات بازديد کننده 

 - 0 0 0 00 مورد برگزاري کنفرانس

 برگزاري همايش اجتماعي
 005 00 1 0 10000 نفرات تحت پوشش 

 04000 700000 2000 0 22 مورد

 برگزاري همايش مذهبي
 4150 100 4 4 1 مورد

 2000 750000 25000 24000 12000 نفرات تحت پوشش 

 برگزاري همايش فرهنگي
 721 100 20 22 22 مورد

 7400 750000 10000 10000 10000 نفرات تحت پوشش 

 مسابقه هنري
 0 10 117 70 14 مورد

 12 145000 100000 20500 15000 تعداد شرکت کنندگان

 مسابقه اجتماعي
 - 007 0 0 02 مورد

 -  0 0 0000 شرکت کنندگان 

 مسابقه مذهبي
 0 44 44 22 22 مورد

 17 50000 00000 22000 7000 شرکت کنندگان 

 مسابقه فرهنگي
 20 450 050 210 02 مورد

 500 150000 25000 15100 0000 شرکت کنندگان 
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 درصد تغيير 92سال  99سال 99سال  99سال  واحد عنوان

 نشر و توزيع کتاب و بسته های فرهنگی - 21

 تهيه ويژه نامه

 110 05000 11000 74500 05000 تعداد نسخه

 75 7 4 7 7 تعدادعنوان

 تهيه، تدوين و چاپ و انتشارات کتاب

 100 20000 14000 0000 2000 تعداد نسخه

 12 10 17 0 1 تعدادعنوان

 تهيه و تدوين کتابچه

 7 15000 14000 0012 5000 تعداد نسخه

 25 5 4 0 1 تعدادعنوان

 تدوين و چاپ منتخب کتاب

 100-  145000 00012 5000 تعداد نسخه

 -  - - - تعدادعنوان

 تهيه و چاپ بروشورهاي آموزشي

 150 250000 100000 50000 50000 تعدادورق

 0 00 00 10 10 تعدادعنوان

 توزيع بسته هاي فرهنگي

 47 100 10 00 20 تعدادعنوان

 451 2500000 450000 121700 100000 تعداد بسته

 تهيه و توزيع بسته هاي آموزشي

 47 100 10 00 20 تعدادعنوان

 451 2500000 450000 117500 100،000 تعداد بسته

تهيه و چاپ ترجمه ي  بروشور، کتابچه و کتاب هاي 

 مورد نياز به زبان هاي خارجي

 - 0 0 0 5،000 تعداد نسخه

 - 0 0 0 1 تعدادعنوان

 طرح های  پژوهش و آموزشی - 22

 11 120 100 40 05 تعداد جلسه تشکيل جلسات هم انديشي  با اساتيد دانشگاهي

 0 20 20 10 10  تشکيل جلسات شوراي راهبردي  با اساتيد دانشگاهي

 طراحي نرم افزار و ايجاد بانک اطالعاتي

 50 15 10 0 0 تعداد

 100 200000 100000 00000 25000 نفر ساعت

 طرح پژوهشي

 100-  10 7 5 تعداد طرح

 100-  000000 150000 10000 نفر ساعت

 25 1500 5200 0500 0200 نفر گردآوري اطالعات زنان هنرمند شهر تهران

 0 1000 1000 1000 1000 نفر گردآوري اطالعات زنان توانمند و کارآفرين

ندان دختر پرسنل شهرداري گرد آوري اطالعات فرز

 تهران
 71 1200 700 000 100 نفر

 4 550 500 527 527 مورد گردآوري اطالعات هيئت ها و محافل مذهبي
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 درصدتغيير 92سال 99سال 99سال  99سال  واحد عنوان

 طرح های آموزشی - 24

 برگزاري دوره آموزشي

 07 51 00 25 10 تعداد دوره

 0 100 100 515 1 تعداد عنوان دوره

 100 271000 120000 15005 2100 تعداد نفر اموزش ديده

 100 020000 010000 527000 42000 نفر ساعت آموزش

 برگزاري کارگاه
 174 1202 450 442 110 تعداد

 42 104000 100000 10005 0422 تعداد نفر اموزش ديده

 برگزاري کارگاههاي آموزش خوشنويسي
 07 4000 0500 2000 1750 ديده تعداد نفر اموزش

 07 40000 05000 20000 17500 نفر ساعت آموزش

برگزاري کارگاه هاي آموزشي بهترين ها از دور 

 ريختني ها

 25 10700 15000 14500 10000 تعداد نفر اموزش ديده

 25 140100 120000 111000 104000 نفر ساعت آموزش

 طرح های مشارکتی - 22

نامه در ارتباط با بانوان با مراکز و عقد تفاهم 

 سازمانها
 - 1 0 1 1 مورد

 0 1 1 1 5 مورد مشارکت در جشنواره

 0 1 1 1 5 مورد مشارکت در همايش

 0 1 0 0 0 مورد حضور در نمايشگاه

حضور نمايندگان ستاد غنچه هاي شهر در ادارات 

 ثبت احوال براي دريافت اطالعات نوزادان
 0 11520 11520 11520 11520 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي غير 

دولتي زنان در جهت حل مشکالت اين مرکز و 

 تسهيل در خدمت رساني به مردم

 - - 00 00 00 مورد

 - - 1000 1000 1000 نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي 

دولتي زنان در جهت حل مشکالت اين مرکز و 

 ر خدمت رساني به مردمتسهيل د

 25 100 00 00 00 مورد

 54 2000 1200 1000 750 نفر ساعت

مشارکت با موسسه قرآن پژوهان در برگزاري 

 همايش هاي قرآني و ديني
 1050 20 2 2 0 مورد

تبادل فرهنگي و هنري با زنان فعال کشورها به 

 منظور حمايت و تبادالت فرهنگي و اجتماعي

 50 0 2 0 1 مورد

 20 100 500 0 400 نفر ساعت

 تعداد مراکز تخصصی
 توضيحات (متر مربع )مساحت زيربنا منطقه مخاطب مرکز تخصصی

 00سال ساخت  000 1 بانوان شهروند 1شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  1420 2 بانوان شهروند 2شهربانو منطقه 

 01سال ساخت   0 بانوان شهروند 0شهربانوي منطقه 

 07سال ساخت  1000 0 بانوان شهروند 0منطقه  شهربانو

 00سال ساخت  1100 0 بانوان شهروند 0شهربانو منطقه 

 01سال ساخت   10 بانوان شهروند 10شهربانوي منطقه 

 00سال ساخت  1000 10 بانوان شهروند 10شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  250 14 بانوان شهروند 14شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  1000 15 بانوان شهروند 15قه شهربانو منط

 00سال ساخت  15000 10 بانوان شهروند 10شهربانو منطقه 

 00سال ساخت  0000 20 بانوان شهروند 20شهربانو منطقه 
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 سازمان ورزش شهرداری 

 

 ايستگاه تندرستی -92عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه

 92در سال  بانوان برگزار شده یها ستگاهيتعداد ا 92در سال  انيزار شده آقابرگ یها ستگاهيتعداد ا

 کل سال تعداد ايستگاه های ابالغی کل سال تعداد ايستگاه های ابالغی

 داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب داوطلبي مصوب

1 21 21 174 200 20 22 202 205 

2 00 00 117 100 20 00 201 005 

0 12 12 00 05 15 11 155 100 

4 20 20 05 105 00 01 040 400 

5 20 20 10 00 20 20 270 200 

1 10 10 101 150 10 20 207 104 

7 10 10 00 00 10 11 100 110 

0 10 10 100 111 10 20 101 100 

0 0 0 47 55 10 20 100 200 

10 10 10 2 12 15 11 101 00 

11 10 10 121 100 15 11 150 100 

12 10 10 71 00 22 25 220 240 

10 10 10 20 41 17 10 177 155 

14 25 25 11 01 20 22 207 140 

15 10 10 141 151 10 20 100 200 

11 0 0 01 00 25 00 250 000 

17 12 12 0 12 25 21 217 220 

10 11 11 12 20 20 00 200 204 

10 11 11 11 22 25 21 211 224 

20 21 21 201 210 20 25 242 250 

21 17 17 70 01 10 24 100 240 

22 10 10 75 74 17 10 171 101 

 4770 4111 505 414 2151 1027 075 075 جمع
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 92تهران در سال یسازمان ورزش شهردار آمار افراد مراجعه کننده به مجموعه های غيرآبی 
 جمع کل رشته های غيرتوپی رشته های توپی فصل

 1172021 711520  405700 بهار

 1000002 1275111  557041 تابستان

 1000552 005514  407000 پاييز

 1000727 005410  410250 زمستان

 5707107 0070221  1014001 جمع

 92تهران در سال یسازمان ورزش شهردار آمار افراد مراجعه کننده به مجموعه های آبی 
 جمع کل رشته های آبی پیرشته های غيرتو رشته های توپی فصل

 1071052 715720 410411 200010 بهار

 1501001 000112 511212 215002 تابستان

 1501070 704210 401540 205512 پاييز

 1001010 701540 405201 225125 زمستان

 5072007 0001150 1040457 027402 جمع

 92در سال  یزنگ ورزش پارکتعداد شرکت کنندگان در
 آقايان بانوان همنطق

1 0000 1070 

2 0700 0700 

0 2000 2010 

4 4050 5100 

5 0550 5150 

1 2150 2000 

7 2550 1070 

0 2000 2117 

0 2150 1104 

10 2050 000 

11 0200 1540 

12 2050 1124 

10 0400 2175 

14 0450 4000 

15 4700 2770 

11 2150 2171 

17 2250 0 

10 2200 0 

10 2250 2522 

20 2150 1100 

21 2100 1401 

22 2150 1711 

 51170 10750 جمع 
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 مسابقات محالت آقايان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

منطقه
 

 هندبال بسکتبال واليبال فوتسال فوتبال

 مقدماتی و

 نيمه نهايی  

 مقدماتی و

 نيمه نهايی و نهايی 

 مقدماتی و

 ايی نيمه نه 

 مقدماتی و

 نيمه نهايی  

 مقدماتی و 

 نيمه نهايی 

 نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1 55 000 100 1201 01 402 40 400 24 240 

2 122 2101 70 040 11 102 145 1450 00 000 

0   0 * * 20 240 10 100 12 120 

4 120 2110 01 1152 50 100 45 450   0 

5 117 2101 015 0700 42 504 00 000 24 240 

1 11 1100 11 702 10 720 14 140 14 140 

7 05 100 140 1771 20 001 15 150 0 00 

0 04 1102 10 720 01 1152   0 00 000 

0 0 0 * *   0 105 1050   0 

10 0 0 24 200 44 520 42 420 50 500 

11 0 0 211 2502 40 400   0   0 

12 52 001 254 0040 42 504 41 410 11 110 

10 251 4100 215 2500 110 1020 150 1500 40 400 

14 070 1110 220 2140   0 02 020 07 070 

15 100 2004 107 2244 71 052 25 250 02 020 

11 0 0 * *   0 0 0 0 0 

17 101 1010 72 014 50 100 107 1070 41 410 

10 104 1072 000 0100   0 10 100 0 0 

10 211 0700 010 0720 15 100 00 000 0 0 

20 151 2000 00 010 170 2101   0   0 

21 50 000 154 1040 10 120 07 070 11 110 

22 207 4211 111 1002 02 004 01 010 14 140 

 5050 505 10020 1002 12420 1005 01040 0070 41022 2270 جمع
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 مسابقات محالت آقايان-92تهران در سال فعاليت های سازمان ورزش شهرداری 
منطقه

 

 اسکيت شطرنج بدمينتون شنا کاراته تکواندو کشتی
تنيس 

 روی ميز

 نيمه نهايي نيمه نهايي نهايي نيمه نهايي
 مقدماتي و 

 نيمه نهايي
 نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 50 
 

405 201 217 101 207 10 150 

2 50 
 

070 240 100 421 020 120 000 

0 * 
 

425 75 0 111 05 05 411 

4 140 
 

  50 100 100 050 070 410 

5 150 
 

70 00 0 270 500 170 455 

1 * 
 

05 200 0 251 172 100 222 

7 100 
 

225 200 170   15 01 210 

0 517 
 

505 220 172 511 715 002 707 

0 * 
 

  * 0   47     

10 210 
 

100 250 0   112   100 

11 524 
 

  205 002 071 211 120 515 

12 400 
 

220 517 450 112 157 100 107 

10 40 
 

00 215 0 500 001 200 700 

14 400 
 

05 210 105   004 112 011 

15 700 
 

500 510 500 477 404 151 401 

11 * 
 

  424 0 115 125 101 101 

17 424 
 

274 150 100 00 520 00 020 

10 000 
 

147 121 005   114   107 

10 * 
 

  * 0 202       

20 742 
 

700 055 200 401 550 000 500 

21 157 
 

010 140 0 00 150 00 100 

22 210 
 

200 100 500 000 570 420 711 

 5001 جمع
 

5010 5202 4721 4711 1410 0121 0100 
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 مسابقات محالت آقايان-92سازمان ورزش شهرداری تهران در سال  فعاليت های

منطقه
 

 دفاع

 شخصی
 باستانی ژيمناستيک

 دوچرخه

 سواری 
 کونگ فو ووشو

تير و 

 کمان
 جودو

 دو و

 ميدانی 
 دارت

 نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي نيمه نهايي
 دماتي ومق

 نيمه نهايي 

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 10 200   240 200 100 201 05 24 400 

2 41 10 17 405 105 42 100 00 170 475 

0 0 12 0 0 0 150 0 0 150 255 

4 200 210 10 250 0  00 410 0 210 700 

5 10 0 0 201 100   202 0 241 104 

1 20 0 0 41 0  10 102 0 0 205 

7 00 57 57 00 100 0 0   0 200 175 

0 142 105 100 000 110 0 400 05 417 527 

0 0 0 0 0 0 0 1170 0 0 200 

10 0 0 05   0 12 0 0 0 05 

11 104 104 40 000  0  0  0  0 150 2050 

12 110 100 121 400 105 242 101 170 140 040 

10 54 0 0 2000 0  00 500 50 500 1،000 

14 107 151 01 205 172 0 274 151  0 141 

15  0 15 0 00 0  0 0 0 101 100 

11 40 55   50 00 125 0 100   102 

17 45 205 00 100 01 210 11 00 150 1170 

10 0 0 0 0  0 250 0  0  0 70 

10 0 0 0 0 0 0 0  0 500  0 

20 157 115 270 000 0  0 111 110 140 000 

21 00 144 0 74 100 104 70 140  0 211 

22 110 100 100 015 127 107 000 100 515 414 

 12057 4004 1270 4070 1100 1440 240 1101 2001 1525 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه

 بسکتبال واليبال

 نهايي نيمه نهايي مقدماتي يينها نيمه نهايي مقدماتي

 نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1 150 1200 40 510 4 51 100 1022 40 510 4 51 

2 221 1547 01 504 2 20 225 1575 01 504 4 51 

0 70 510 24 001 2 20 77 111 24 001 2 20 

4 111 1007 01 504 2 20 122 054 01 504 2 20 

5 107 050 20 002 4 51 117 001 20 002 4 51 

1 140 1120 24 001 2 20 71 407 24 001 2 20 

7 00 720 20 200 2 20 115 005 20 200 2 20 

0 140 1250 12 110 2 20 07 104 12 110 2 20 

0 111 000 0 112 4 51 00 540 0 112 2 20 

10 70 510 12 110 2 20 50 401 12 110 2 20 

11 25 150 11 224 4 51 52 014 11 224 2 20 

12 02 071 24 001 2 20 21 204 24 001 2 20 

10 02 144 11 224 2 20 100 154 11 224 2 20 

14 150 1240 24 001 2 20 110 770 24 001   20 

15 102 1501 02 440 4 51 142 004 02 440 4 51 

11 110 044 24 001 4 51 140 1001 24 001 4 51 

17 70 521 12 110 2 20 240 1100 12 110 2 20 

10 140 1141 20 002 4 51 221 1502 20 002 4 51 

10 174 700 20 200 4 51 140 170 20 200 4 51 

20 20 104 20 002 2 20 101 707 20 002 2 20 

21 10 500 12 110 2 20 07 100 12 110 4 51 

22 00 105 12 110 2 20 50 021 12 110 2 20 

 040 50 1002 400 17071 2502 040 10 1002 400 10001 2401 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه

 آمادگی جسمانی ايروبيک فوتسال

 نهايي نيمه نهايي مقدماتي نهايي نيمه نهايي مقدماتي مقدماتي، نيمه نهايي و نهايي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم

1 151 1002 1000 100 22 1400 250 15 

2 50 050 1400 00 22 0500 225 15 

0 20 200 1270 10 22 1500 150 10 

4 05 115 1054 00 10 2710 225 15 

5 120 001 011 70 12 1110 175 15 

1 40 001 712 10 12 1010 150 15 

7 50 050 525 50 22 1100 125 10 

0 45 015 001 00 12 1000 75 15 

0 00 510 115 20 22 1001 50 15 

10 00 210 450 00 12 504 75 10 

11 01 252 715 40 12 0700 100 15 

12 55 005 402 10 22 1174 150 15 

10 72 504 415 40 12 2101 100 10 

14 100 700 1107 10 12 1721 150 15 

15 110 770 1005 00 22 2010 200 10 

11 110 770 1001 10 22 1240 150 15 

17 240 1100 700 00 12 2004 75 10 

10 120 040 1500 70 12 4012 175 10 

10 00 510 1000 50 12 2000 125 10 

20 122 054 1000 70 12 0501 175 15 

21 102 714 000 00 22 010 75 10 

22 40 200 1100 00 22 1171 75 14 

 204 0050 40544 070 1220 20002 10251 1000 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

منطقه
 

 شنا تکواندو کاراته ژيمناستيک شطرنج دارت بدمينتون

 مقدماتي نيمه نهايي مقدماتي مقدماتي ونيمه نهايي نهايي نيمه نهايي مقدماتي
 مقدماتي و

 مه نهاييني

 مقدماتي و

 نيمه نهايي
 نهايي مقدماتي

 نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر

1 000 170 11 0150 105 100 101 200 50 517 27 

2 510 150 11 0500 050 00 170 170 170 250 27 

0 040 102 11 2750 240 10 100 200 100 200 27 

4 1140 150 17 2500 051 00 551 570 150 1101 27 

5 1010 110 17 2050 041 70 100 000 210 1010 27 

1 770 102 11 2500 210 10 110 270 105 01 27 

7 051 05 11 2500 000 50 100 050 400 220 27 

0 440 51 17 2450 250 00 117 104 220 402 27 

0 1050 04 11 2040 212 20 000 400 000 100 27 

10 250 51 11 1200 50 00 100 150 150 400 27 

11 275 10 11 0000 254 40 200 70 100 450 27 

12 700 102 11 2100 201 10 210 210 200 711 27 

10 000 10 17 0500 110 40 200 200 200 100 21 

14 1002 102 17 0700 712 10 100 250 120 720 21 

15 000 101 17 2140 005 00 000 1102 700 011 21 

11 114 102 11 0200 170 10 000 150 150 100 21 

17 100 51 11 2105 150 00 000 200 100 150 21 

10 440 110 11 0200 412 70 200 120 120 011 21 

10 257 05 17 0500 00 50 200 200 200 020 21 

20 100 110 11 0000 120 70 400 000 100 005 21 

21 210 51 11 1100 015 00 100 222 122 400 21 

22 104 51 17 2200 100 00 110 210 10 1500 21 

 27 517 4141 1110 5500 1220 1020 10011 010 2074 14070 جمع
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 مسابقات محالت بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 منطقه 

 مسابقات کونگ فو مسابقات کوهپيمايی کبدی اسکيت تنيس روی ميز

 مقدماتي
نيمه 

 نهايي
 مقدماتي و نيمه نهايي نهايي دماتيمق نهايي مقدماتي و نيمه نهايي مقدماتي نهايي

 نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر نفر نفر نفر

1 140 100 10 150 100 000 * * 55 50 

2 011 00 12 500 70 510 * * 54 * 

0 270 10 12 100 12 01 * * 54 50 

4 1020 00 12 251 70 510 * * 55 50 

5 240 70 12 240 205 1140 * * 54 0 

1 214 10 12 255 102 011 * * 54 10 

7 024 50 12 200 400 0040 * * 54 150 

0 202 00 10 145 21 110 * * 54 05 

0 150 20 12 120 50 400 * * 54 70 

10 150 00 12 100 40 020 * * 54 57 

11 055 40 12 200 05 100 * * 54 0 

12 271 10 12 150 42 001 * * 54 120 

10 152 40 12 250 105 040 * * 54 * 

14 741 10 12 210 100 000 * * 54 00 

15 415 00 12 200 100 1440 * * 54 45 

11 117 10 12 200 00 140 * * 54 * 

17 700 00 12 200 00 720 * * 54 100 

10 440 70 12 120 100 000 * * 54 120 

10 004 50 12 000 150 1200 * * 54 * 

20 052 70 12 000 150 1200 * * 54 200 

21 104 00 12 100 72 571 * * 54 100 

22 211 00 12 10 5 40 * * 54 * 

 1017 1100 * * 10472 2000 150 211 1220 0001 جمع
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 مسابقات اقشار آقايان -92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

منطقه
 

فوتسال جام 

 رسانه ها

فوتبال 

 جانبازان

گلبال 

 نابينايان

فوتسال 

 طالب

شنا 

 طالب

تير و 

کمان 

 طالب

وزنه 

برداری 

 جانبازان

 شنا 

 جانبازان

تنيس روی 

ميز 

 جانبازان

 cpفوتبال 

 نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي  نهايي 

 نفر تيم نفر نفر نفر نفر نفر نفر تيم نفر تيم نفر تيم نفر تيم

1 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 12 * * 

2 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 10 * * 

0 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 12 * * 

4 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 12 * * 

5 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 10 * * 

1 * * 1 0 1 5 * * * * 14 05 10 * * 

7 * * 1 0 1 5 * * * * 14 05 10 * * 

0 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 10 * * 

0 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 10 * * 

10 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 10 * * 

11 * * 1 0 2 10 * * * * 14 04 12 * * 

12 * * 1 0 2 10 * * * * 14 04 12 * * 

10 * * 1 0 1 5 * * * * 10 04 10 * * 

14 * * 1 0 1 5 * * * * 10 04 10 * * 

15 * * 1 0 2 10 * * * * 10 04 10 * * 

11 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 10 * * 

17 * * 1 0 2 10 * * * * 14 04 10 * * 

10 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 10 * * 

10 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 10 * * 

20 * * 1 0 2 10 * * * * 14 04 10 * * 

21 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 10 * * 

22 * * 1 0 1 5 * * * * 14 04 12 * * 

 100 22 200 750 000 000 000 004 02 110 02 100 22 010 00 جمع
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 مسابقات اقشار بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال  

منطقه
 

 رشته های

 معلولين 

 گلبال

 نابينايان 

 آمادگی جسمانی

 شوراياری ها و 

 زنان کارآفرين 

 شنا معلولين
 شنا شوراياری

 و زنان کارآفرين 

 تنيس روی 

 ميز اقشار

 شطرنج

 نابينايان 

 نهايي نهايي نهايي نهايي نهايي مقدماتي مقدماتي

 نفر تيم نفر نفر نفر نفر تيم نفر

1 
 

1 0 5 1 5 4 0 

2 
 

* * 15 4 15 * * 

0 
 

* * 5 * 5 * 0 

4 
 

1 0 5 * 5 4 * 

5 
 

* * 20 * 20 5 * 

1 
 

* * 10 4 10 5 0 

7 
 

* * 5 0 5 0 * 

0 
 

* * 1 0 5 0 2 

0 
 

* * 5 0 5 0 * 

10 
 

* * 0 5 0 5 * 

11 
 

* * 10 1 10 1 2 

12 
 

1 0 20 7 20 7 * 

10 
 

* * 4 * 4 * 2 

14 
 

1 0 0 4 0 0 2 

15 
 

1 0 4 1 4 7 * 

11 
 

* * 4 4 4 1 * 

17 
 

* * 11 4 11 5 * 

10 
 

* * 4 1 4 1 * 

10 
 

* * 5 * 5 * * 

20 
 

1 0 10 5 12 * * 

21 
 

* * 10 * 10 * 2 

22 
 

* * 7 * 4 * * 

 جمع
 

1 40 102 55 107 02 10 
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 مسابقات کارکنان – 92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 مسابقات کارکنان بانوان مسابقات کارکنان آقايان

 منطقه
 مجموع نفرات فرامنطقه اي منطقه اي

 تحت پوشش 

 مجموع نفرات فرامنطقه اي منطقه اي

 نفرات تيم نفرات تيم نفرات تيم نفرات تيم تحت پوشش 

1 00 710 11 210 000 0 111 1 74 200 

2 02 1101 10 240 1400 5 144 4 11 221 

0 50 040 12 205 1004 5 05 5 10 172 

4 00 007 10 210 1050 4 127 4 17 202 

5 00 007 10 101 1020 0 57 5 74 170 

1 00 010 12 207 1147 4 120 4 10 200 

7 00 750 10 241 1000 0 50 4 11 150 

0 00 750 10 241 1000 5 121 5 71 200 

0 00 101 11 214 005 4 70 4 14 101 

10 70 545 14 250 705 0 00 4 14 151 

11 100 1051 10 220 1271 5 107 5 10 210 

12 00 000 10 241 1220 4 110 4 10 245 

10 05 714 11 210 002 5 145 14 70 244 

14 05 714 10 241 1010 0 104 4 15 177 

15 05 714 12 242 1001 0 14 1 10 142 

11 05 714 12 240 1004 0 114 5 72 104 

17 05 714 11 211 000 4 104 4 15 170 

10 05 714 15 210 1002 0 15 5 70 140 

10 05 714 10 205 000 0 00 5 70 207 

20 57 750 12 242 005 4 10 5 70 114 

21 00 007 10 242 1070 4 150 5 71 200 

22 50 710 12 220 002 4 10 4 10 141 

ساير 

سازمان 

 ها

0 0 4 00 00 * * * * * 

 4100 1510 111 2205 04 20410 5225 270 17000 1010 جمع
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 92ه مسابقات کشوری در سال اعزام تيم منتخب کارکنان شهرداری  تهران ب-مسابقات کارکنان آقايان

 رشته عنوان

 نفرات اعزام شده

 توضيحات تاريخ محل برگزاري

 نفر تيم

 کالنشهرها

 و کارکنان دولت

 رشت 10 1 واليبال ساحلي
 

 اول تيمي

 اصفهان 15 1 واليبال
 

 اول تيمي

 کرمانشاه 10 1 فوتسال
 

 دوم تيمي

 تهران 0 1 دوميداني
 

 دوم تيمي

 کرج 0 1 وي ميزتنيس ر
 

 دوم تيمي

 مشهد 10 1 آمادگي جسماني
 

 اول تيمي

 

 92اعزام تيم منتخب در سال  -مسابقات کارکنان بانوان

 رشته عنوان

 نفرات اعزام شده

 توضيحات تاريخ محل برگزاري

 نفر تيم

 کالنشهر ها و

 کارکنان دولت

 رکنان دولتمقام دوم کا 01/11/17 مجموعه ساعي 7منطقه  20 1 شنا

 (کالنشهر)مقام دوم  01/4/22- 01/4/20 کرج 1 1 شطرنج

 مقام اول کارکنان دولت 01/11/25 0و  0منطقه  5 1 تنيس روي ميز

 کالنشهر 01/10/22- 01/10/20 شيراز 5 1 دارت
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 آموزش آقايان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 
منطقه

 

ي با حقوق ورز
آشناي

ي
ش

 

ي
ي ورزش

روانشناس
ي 

ي و آموزش
ش افزاي

دان
 

ي 
ت اصالح

کارگاه حرک
(2

 
دوره

)
 

ي مربيان
بازآموز

 

ي
تغذيه ورزش

 

ي
ش شهروند

ت ورز
مديري

 

ن
علم تمري

(0
 

دوره
)

ي آر 
ي پ

ي س
کارگاه بازآموز

 

ي
ي مربيگر

دوره ها
 

ي
ي داور

دوره ها
 

1 51 07 45 50 40 00 00 50 40 40 05 

2 40 52 55 50 44 40 44 40 45 51 40 

0 40 41 00 40 45 45 00 50 40 15 00 

4 05 00 44 40 41 50 00 40 00 40 05 

5 51 52 51 55 50 50 54 50 51 51 45 

1 02 07 40 40 05 00 50 55 40 50 44 

7 41 51 44 52 40 50 51 44 50 55 01 

0 51 40 00 50 40 41 52 50 40 50 04 

0 40 55 47 45 45 50 40 51 45 11 00 

10 00 45 40 45 40 45 42 12 55 51 00 

11 47 45 40 50 50 00 47 50 52 55 40 

12 40 51 40 10 50 41 55 51 51 40 50 

10 41 40 45 51 50 50 00 40 55 10 51 

14 40 44 51 10 40 41 42 51 50 50 45 

15 00 51 52 10 50 41 50 51 40 10 45 

11 41 40 40 51 40 50 40 51 41 10 05 

17 20 40 50 50 50 52 40 55 40 10 40 

10 50 50 41 45 50 40 52 50 52 10 00 

10 51 00 52 55 50 50 41 40 50 15 20 

20 40 40 50 50 50 41 50 50 50 10 40 

21 00 40 40 45 50 45 55 55 40 11 00 

22 54 52 50 50 50 40 50 40 40 10 40 

 040 1205 1045 1107 1001 005 1017 1100 1045 1020 074 جمع
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 آموزش بانوان-92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 

 عنوان منطقه

 نعداد

شرکت  

 کنندگان

 عنوان

 تعداد

شرکت  

 کنندگان

 عنوان

 تعداد

شرکت  

 کنندگان

 عنوان

 تعداد 

شرکت 

 کنندگان

 105 مربيگري ايروبيک 1
کار آموزي مقدماتي 

 يماييکوهپ
52 * * * * 

 * * * * 100 کارگاه ايروبيک 100 بازآموزي ايروبيک 2

0 
کار آموزي مقدماتي 

 کوهپيمايي
 * * * * 71 داوري ژيمناستيک 50

 105 کار با دستگاه 110 مربيگري آمادگي جسماني 4
 آمادگي جسماني

 0درجه  
120 

 داوري

آمادگي  

 جسماني

07 

 * * * * 10 داوري ژيمناستيک 10 مربيان و ناظرين ايستگاه ها 5

 * * * * * * 120 روانشناسي ورزشي 1

 * * * * 114 آسيب ها و حرکت اصالحي 40 ورزش سالمندان 7

 50 بازآموزي بدمينتون 10 تنيس روي ميز 0
 داوري

 تنيس روي ميز 
05 * * 

 * * * * * * 100 داوري دارت 0

 100 بازآموزي ايروبيک 10
  

* * * * 

 * * * * 55 داوري بدمينتون 00 ارگاه مربيانک 11

 * * * * * * 115 کارگاه ايروبيک 12

 * * * * 140 کارگاه ايروبيک 11 ورزش سالمندان 10

 * * * * 120 کارگاه روانشناسي 02 داوري ژيمناستيک 14

 * * * * 70 داوري فوتسال 00 آسيب ها و حرکت اصالحي 15

 * * * * * * 50 روانشناسي ورزشي 11

 * * * * 15 داوري کبدي 120 مربيگري کبدي 17

 * * * * * * 110 داوري آمادگي جسماني 10

10 * * * * * * * * 

20 * * * * * * * * 

 * * * * 70 مربيگري اسکواش 50 کارگاه ورزش سالمندان 21

 07 * * * * * 101 کارگاه تغذيه 22

 1701 *جمع
 

1121 
 

215 
  

 0224 جمع کل
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 نفرات -تفريحات ورزش - 92فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال

منطقه
 

ت
جشنواره روز طبيع

ن کوهستان 
ش رابطي

آموز
 

ي
جشنواره زمستان

 

ي
دوچرخه سوار

 

ک و نوجوان
کود

 

ي
ي محل

بوم
 

ي
پياده رو

 

ک ها
بادباد

 

ي
ي تفريح

ايستگاه ها
 

ي در کوه
گردشگر

ي 
ش دوهمگان

هماي
 

ي
کوهپيماي

 

جش
ي

نواره تابستان
ي 

ن تفريح
بازديد از اماک

 

1 4200 10 2750 0272 0100 20700 2701 10401 1204 2477 1100 110 2150 2750 

2 1000 10 0500 4000 0420 54400 0400 00427 10000 2401 1200 040 5140 0500 

0 0100 10 2110 214 2027 21200 1010 0075 11701 0507 240 04 1101 2110 

4 7540 10 5774 1502 1010 40010 4240 14111 20500 10524 2110 247 2005 5774 

5 5400 10 5000 0000 7000 02704 4040 02104 20520 0040 1100 214 2720 5000 

1 0100 10 1040 2140 2540 22410 2410 7010 0520 1020 100 11 2400 1040 

7 0000 10 14200 2100 1500 10712 2520 20171 11400 4011 504 05 1740 14200 

0 0100 10 4000 4005 4100 41104 2140 0052 11400 20044 1171 172 0100 4000 

0 5100 10 040 1010 2050 10501 1000 0047 7045 0740 504 52 040 040 

10 0000 10 1200 2040 010 10240 1200 11104 5250 5714 1004 07 1702 1200 

11 4000 10 0505 2040 2400 20110 2500 11400 0420 7200 040 00 1410 0505 

12 1100 10 7051 1020 2000 20410 0100 10074 11010 4010 700 77 1212 7051 

10 4140 10 1070 1110 2400 11027 2070 11021 1544 1110 040 71 1177 1070 

14 5400 10 4101 2040 0720 40421 0010 21011 14171 0011 040 140 2710 4101 

15 4000 10 4001 1407 4070 20045 010 12001 20040 7002 1200 204 4202 4001 

11 4000 10 1000 0150 2000 00072 2400 14710 10740 1120 100 100 1510 1000 

17 4000 10 720 2501 0000 21251 0100 12052 1570 4010 400 00 1122 720 

10 0500 10 1000 2040 2170 20002 2400 0101 7510 4002 100 100 1571 1000 

10 4050 10 1020 2100 100 20442 2410 10712 4000 5500 004 00 1217 1020 

20 0100 10 5000 4204 0240 47050 0100 22104 11411 0204 100 114 2050 5000 

21 4500 10 050 0070 0020 10474 4440 15002 0025 0502 1140 40 014 050 

22 1500 10 050 044 0020 10071 1202,0 1204 4000 1000 005 720 107 050 

 75001 45520 4017 24077 152000 251101 025570 15114,0 170511 71040 70020 75001 1020 101100 جمع
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  92تبليغات ميدانی به منظور اطالع رسانی از برنامه های ورزشی مناطق در سال 
 ....تندرستی، اطالع رسانی اجرای مسابقات محالت، شناسايی مجموعه های ورزشی در سطح شهر تهران و  معرفی ايستگاه های)

 پيام کوتاه بيلبورد تراکت پوستر استند (متر)بنر عنوان
 پالکارد

 (متر)
 ساير  بروشور

  000تنديس  402000 1500 000000 514 000000 20400 1720 20440 تعداد

 برنامه های ورزشی برگزار شده درج اخبار و اطالعات

 (خبر)شهر ورزش سايت (جلد)همشهری عنوان

 پرتال

 شهرداری

 (خبر)

 مصاحبه

 صدا و

 سيما

 (دقيقه)

روزنامه 

 (خبر)ها

 خبرگزاريها

 (خبر)
 (يادداشت)ساير

  051 1044  1000 7101 571 451 1724 5020 تعداد

 . (در راستای توسعه و ترويج فرهنگ ورزش شهروندی صورت گرفته است عناوين و توضيحات برنامه ها و فعاليت هايی که)ساير برنامه ها 

 توضيحات عنوان

 نشست علمي ورزشي 101برگزاري  برگزاري نشست هاي علمي آموزشي

 کارگاه  51 کارگاههاي آموزشي

 در آکادمي ورزش شهروندي دوره هاي مسير ارتقاي ورزش شهروندي

 عدد 120000عنوان و در حدود  27 هاي آموزش ورزشي cdتهيه و توزيع 

 تهيه و توزيع کتاب نگين آفرينش

 (زندگي نامه حضرت فاطمه س)
 جلد 0000

 نفر 200 اعزام جمعي از قهرمانان، پيشکسوتان ، مديران و مسئولين  ورزشي در قالب اردوي  راهيان نور

   يون اداريارسال پيام هاي امداد و بهداشت به کليه کارکنان از طريق سيستم اتوماس

 در روزهاي ملي و مناسبتي ديدار و تقديم هديه به خانواده هاي شهدا و جانبازان  با حضور رياست و معاونين سازمان ورزش

 

 92گزارش آکادمی ورزش شهروندی در سال 

 تعداد کارگروه مخاطبين عنوان
تعداد افراد شرکت 

 کننده

 145 5 مناطقکارشناسان ورزش  گردهمايي همايش ملي تفريحات

 110 5 کارشناسان ورزش نواحي مديريت ورزش شهروندي

 200 5 مديران ورزش مناطق کارگاه مالحظات حقوقي در ورزش شهروندي

 447 1 مديران مجموعه هاي ورزشي آبي شيوه هاي مديريت در مجموعه هاي ورزشي آبي

 001 0 مربيان مجموعه هاي ورزشي کارگاه آموزشي علم تمرين

 201 7 منجيان غريق مجموعه هاي ورزشي آبي گاه بازآموزي سي پي آرکار

 220 2 مديران مجموعه هاي ورزشي غيرآبي و سالن هاي الزهراء مديريت در مجموعه هاي غير آبي

 21 1 پيمانکاران مجموعه هاي ورزشي آبي کارگاه نگهداري مجموعه،تاسيسات و موتورخانه

 075 0 پرسنل دفتر مرکزي سناد محرمانهکارگاه نگهداري و مراقبت از ا

 124 2 بانوان عضو بسيج سازمان ورزش شهرداري تهران دوره مقدماتي تبديل عضويت مرکز بسيج شهرداري تهران

 104 1 پرسنل مجموعه هاي ورزشي کارگاه ارتباط موثر با مشتريان ورزش شهروندي

 21 1 هرداري کالنشهر هاکارشناسان ورزش ش دوره آموزشي مديريت ورزش شهروندي

 27 1 مديران ورزش شهرداري کالنشهر ها دوره آموزشي مديريت ورزش شهروندي

 00 1 مسئولين مالي و اداري مجموعه هاي ورزشي کارگاه آموزش سخت افزار و نرم افزار

 2714 50 جمع



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       214

 

 92ظرفيت و امکانات ورزشی شهرداری تهران در سال 

 رديف

 مخاطبان عنوان
 منطقه

 وقوع
 توضيحات

 مرد زن واحدسنجش تعداد زيرشاخص فعاليت ها شاخص

   * * سالن 40 جکوزي/سونا/استخر مجموعه هاي ورزشي آبي 1

2 
مجموعه هاي ورزشي 

 چند منظوره

سالن توپي ،سالن رزمي 

،بدن سازي،ايروبيک 

 ،تنيس روي ميز

   * * سالن 150

0 
مجموعه هاي ورزشي 

 وانويژه بان( س)الزهرا 

سالن توپي ،سالن رزمي 

،بدن سازي،ايروبيک 

 ،تنيس روي ميز

    * سالن 10

4 
زمين هاي ورزشي رو باز 

 آسفالته

فوتبال گل کوچيک و 

 بستکتبال خياباني
   *  زمين 220

5 
ميزهاي تنيس روي ميز 

 پارکي
   * * ميز 2510 -

   *  زمين 104 - زمين چمن مصنوعي 1

   *  مينز 0 - زمين چمن طبيعي 7

0 
مجموعه هاي ورزشي 

 ويژه جانبازان ومعلوالن

رشته ورزشي جانبازان 

 ومعلوالن
   * * مجموعه 4

   * * ست 1400  وسايل بدن سازي پارکي 0

10 
تورهاي واليبال و 

 بدمينتون پارکي
   *  تور 120 

11 
ست هاي ورزشي مدارس 

 دخترانه
    * ست 700 

12 
حلقه هاي بسکتبال 

 يخيابان
   *  حلقه 520 

   * * ميز 1154  فوتبال دستي پارکي 10

   * * ميز 2012  ميز شطرنج پارکي 14

   * * خانه 074  خانه ورزش محالت 15
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 تهران یشهردار یوهنر یسازمان فرهنگ
 

 

 92سال مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداری  تهران در  منطقه ای/محله ای اطالعات برنامه های

 اعتبار هزينه شده تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 0 0 0 0 فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0 0 0 0 فرهنگسراي قرآن

 0 0 0 0 فرهنگسراي معرفت

 040050000 22710 211 101 21مديريت فرهنگي هنري منطقه 

 100000000 150475 017 122 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1027000000 100700 704 101 10ريت فرهنگي هنري منطقهمدي

 2100000000 200070 1041 271 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2100000000 111070 1027 210 12مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1100000000 05540 000 00 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1110000000 70000 271 70 14مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2000000000 040015 1210 205 15مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2500000000 127005 1001 107 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1250000000 420040 420 101 17مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1400000000 51005 471 71 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1104000120 170015 241 70 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1051700000 100145 550 201 2مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1040000000 115050 547 124 20مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1000000000 11100 007 110 22مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2050000000 110205 002 145 0مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2401010000 200154 022 100 4طقهمديريت فرهنگي هنري من

 0701000070 245500 1050 400 5مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1500000000 027400 455 171 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1050000000 51005 022 74 7مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2520000000 111410 177 110 0مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2100000000 045550 520 114 0هنري منطقه مديريت فرهنگي

 41051710500 0700015 15105 0110 جمع کل
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در  مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداری  تهران فرامنطقه ای و جريان ساز فراگير اطالعات برنامه های

 (هزينه به ريال)92سال 

 زينه شدهاعتبار ه تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 1500000000 4000 10 0 خانه شهرياران جوان

 0 0 0 0 دفتر معاونت پشتيباني و مالي

 7710000000 140200 220 10 فرهنگسراي انقالب اسالمي

 0000000000 000 10 1 فرهنگسراي رسانه

 1050000000 2000200 741 12 فرهنگسراي رضوان

 5200000000 125100 54 1 فرهنگسراي قرآن

 2000000000 500000000 04 2 فرهنگسراي مترو

 4050000000 200400 1101 15 فرهنگسراي مجازي

 0 0 0 0 مديريت ارتباطات و رسانه

 50000000 2000 1 1 هاي ادبي مديريت آفرينش

 1500000000 20000 2 1 مديريت امور کتاب و کتابخانه ها

 0 0 0 0 مديريت آموزش

 0 0 0 0 اتمديريت توليد و تبليغ

 5570000000 1000000 0 1 مديريت طراحي و تحليل محتوايي

 1100000000 10000 0 5 21مديريت فرهنگي هنري منطقه 

 1150000000 100000 00 5 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1100000000 0000 0 4 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1200000000 10000 0 5 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 4040000000 17700 10 0 12مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1170000000 0000 10 4 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1710000000 15000 10 1 14مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0550000000 141000 40 0 15مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1010000000 0000 7 4 11مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2070000000 10000 11 1 17يريت فرهنگي هنري منطقهمد

 4000000000 21400 14 7 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2005000000 120000 17 1 10مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0021211110 00000 17 11 2مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1000000000 11000 14 7 20مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0000000000 10000 11 5 22فرهنگي هنري منطقهمديريت 

 0500000000 12000 10 1 0مديريت فرهنگي هنري منطقه

 5250000000 050000 11 5 4مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0110000000 112200 02 0 5مديريت فرهنگي هنري منطقه

 0040000000 510000 170 1 1مديريت فرهنگي هنري منطقه

 2000000000 07000 05 0 7هنري منطقه مديريت فرهنگي

 1100000000 4400 0 4 0مديريت فرهنگي هنري منطقه

 1000000000 0000 0 4 0مديريت فرهنگي هنري منطقه

 - - - - ها مديريت معماري و سيستم
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 اعتبار هزينه شده تعداد مخاطب تعداد اجرا تعداد برنامه واحد

 500000000 2000 1 1 مديريت موسيقي و سرود

 200000000 2000 1 1 مديريت هنرهاي تجسمي

 70000000 2000 1 1 مديريت هنرهاي نمايشي

 0500000000 4000 12 1 هاي اجتماعي مرکز تشکل

 10000000000 40000 1 1 مؤسسه تصوير شهر

 10000000000 40000 1 1 مؤسسه نشر شهر

 2150000000 0000 2 2 مؤسسه هاتف شهر

 0 0 0 0 برنامه واحد طرح و

 120011211110 505120000 2000 207 جمع کل

 

منطقه ای،فرامنطقه ای و جريان ساز فراگير به تفکيک قالب مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی /اطالعات برنامه های محله ای

 هنری شهرداری  تهران

مديريت 

فرهنگی هنری 

 مناطق

ی
ی هنر

اجرا
 

ش
آموز

 

ستگاه
اي

 

ی
ترکيب

 

ض
سه مو

جل
ی

وع
 

ی
ی فرهنگ

کاال
 

ی
گردشگر

 

مراسم
 

سابقه
م

 

شاوره
م

ش فيلم 
نماي

 

شگاه
نماي

 

ل
جمع ک

 

 127 11 1 1 10 12 5 1 01 24 1 5 2 1منطقه

 211 47 1 2 10 22 12 1 40 10 4 20 11 2منطقه

 151 11 11 2 1 17 0 0 10 14 1 10 5 0منطقه

 100 0 2 4 17 54 12 2 02 22 4 01 5 4منطقه

 401 44 7 2 02 15 00 11 150 22 07 01 12 5منطقه

 177 12 0 0 11 20 0 15 00 17 1 01 10 1منطقه

 02 4 - 1 5 10 10 1 21 0 - 1 2 7منطقه

 170 10 - 1 10 22 - 7 42 20 1 00 10 0منطقه

 110 11 0 1 22 00 0 14 22 7 12 25 7 0منطقه

 200 4 - 12 00 04 15 14 10 10 5 55 0 10منطقه

 271 05 7 10 21 00 1 11 70 22 10 11 14 11منطقه

 277 7 2 0 51 55 01 22 51 11 0 24 2 12منطقه

 04 11 1 1 11 10 1 1 17 20 - 10 0 10منطقه

 71 1 1 1 11 15 0 11 2 0 - 17 1 14منطقه

 244 11 5 0 27 54 11 10 01 17 11 05 10 15منطقه

 201 55 2 - 12 20 10 1 22 17 5 07 0 11منطقه

 112 24 0 1 12 10 5 15 17 7 - 0 2 17طقهمن

 00 5 - 1 10 5 1 - 0 0 2 10 5 10منطقه

 05 24 - - 15 0 4 0 0 11 4 1 2 10منطقه

 101 2 1 1 10 24 1 17 11 10 4 20 5 20منطقه

 101 1 1 2 10 15 10 0 12 11 - 20 5 21منطقه 

 124 2 0 1 11 21 10 0 02 10 - 11 12 22منطقه

 0702 014 54 01 000 505 211 101 750 010 120 552 150 جمع کل
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 مشخصات  نگارخانه ها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش
 وضعيت مالکيت سال ساخت برداری سال بهره

 1075 اثر 50 نگارخانه فرهنگسراي ملل 1
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر 40 سينا فرهنگسراي ابن 2
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر 40 تفرهنگسراي طبيع  4
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر 00 نگارخانه آفرينش نور 5
 

 تملک شهرداري

 خانه فرهنگ آيه 5
 

1074 
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر  55 نگارخانه پرديسان 5
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر 00 فرهنگسراي بانو 1
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر 50 فرهنگسراي مدرسه 7
 

 تملک شهرداري

 1070 اثر 50 مجتمع فرهنگي هنري عطار 10و0
 

 تملک شهرداري

 فرهنگسراي قرآن 10و0
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 مجتمع فرهنگي هنري هاشمي 10و0
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 مجتمع فرهنگي هنري هاشمي 10و0
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 11مديريت فرهنگي هنري منطقه  11
 

1000 
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر  40 گ شيخ هاديخانه فرهن 11
 

 تملک شهرداري

 خانه فرهنگ کوثر 12
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 1075 اثر  45 نگارخانه آبي 10
 

 تملک شهرداري

 1072 اثر 00 فرهنگسراي خاوران 15
 

 تملک شهرداري

 (عج)خانه فرهنگ ولي عصر 15
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 نگارخانه خانه فرهنگ هاشم آباد 15
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 1072 اثر 120 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 تملک شهرداري

 1072 اثر 120 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 تملک شهرداري

 مجتمع فرهنگي هنري بعثت 10, 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري

 متر 50 مجتمع فرهنگي هنري فجر 10, 11
  

 تملک شهرداري

 1000 اثر 40 نگارخانه بهاران 17
 

 هرداريتملک ش

 1000 اثر 40 نگارخانه بهاران 17
 

 تملک شهرداري

 1005 اثر 00 فرهنگسراي خاتم 10
 

 تملک شهرداري

 فرهنگسراي سالمت  مراکز خاص
   

 تملک شهرداري

 فرهنگسراي دانشجو  مراکز خاص
   

 تملک شهرداري

 1075 اثر 40 فرهنگسراي تفکر  مراکز خاص
 

 تملک شهرداري
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 ک هامشخصات مهد کود

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال بهره 

 برداری 

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 تملک شهرداري محله مدائن - 0ناحيه  1070 1070 نفر 70 11خانه فرهنگ ميدان  0

 تملک شهرداري محله تسليحات  - 2ناحيه  1072 1002 نفر 150 خانه فرهنگ فرزانگان 0

 تملک شهرداري محله دردشت - 1ناحيه  1074 1071 نفر 70 خانه فرهنگ معرفت 0

 تملک شهرداري محله فدک - 2ناحيه  - 1070 نفر 10 0خانه قرآن منطقه  0

 - - - - - 0خانه قرآن منطقه  0

 تملک شهرداري محله هفت چنار - 1ناحيه  1075 1075 نفر 200 مجتمع فرهنگي هنري عطار 10و0

 تملک شهرداري محله دردار - 5ناحيه  1070 1071 نفر 100 ردارمهدکودک خانه فرهنگ د 12

 تملک شهرداري محله سنگلچ - 0ناحيه  1002 1002 نفر 100 مهدکودک فرهنگسراي نوجوان 12

 تملک شهرداري محله کوثر - 5ناحيه  1070 1074 نفر 150 خانه فرهنگ کوثر 12

 تملک شهرداري محله امام زاده يحيي 2حيه نا 1070 1070 نفر 50 مهد کودک امام زاده يحيي 12

 تملک شهرداري محله سيمرغ - 2ناحيه  1074 1000 نفر 50 مهدکودک خواجوي کرماني 12

 تملک شهرداري محله سيمرغ  - 2ناحيه  1007 1001 نفر 40 خانه فرهنگ مهرآور 10

 رداريتملک شه محله وحدت - 2ناحيه  1001 1007 نفر 40 خانه فرهنگ حافظيه 10

 تملک شهرداري محله طيب 1070 1070 نفر 70 (عج)خانه فرهنگ ولي عصر 15

 تملک شهرداري محله هاشم آباد 1070 1070 نفر 40 خانه فرهنگ هاشم آباد 15

 تملک شهرداري محله مشيريه 1070 1000 نفر 50 مهد کودک خانه فرهنگ والفجر 15

 تملک شهرداري محله نازي آباد - 2ناحيه  1071 1071 نفر 150 فرهنگسراي بهمن 10, 11

 تملک شهرداري محله خزانه - 0ناحيه  1070 1070 نفر 05 خانه فرهنگ خزانه 10, 11

 تملک شهرداري محله باغ آذري - 1ناحيه  1000 1001 نفر 25 خانه فرهنگي قلم 10, 11

 ک شهرداريتمل محله وصف نارد - 2ناحيه  1070 1077 نفر 120 مهدکودک بهاران 17

 - - - - - مهدکودک بهاران 17

 تملک شهرداري شهرک وليعصر - 2ناحيه  1005 1005 نفر 45 فرهنگسراي خاتم 10

 تملک شهرداري آبان 10محله  - 20منطقه  - 1005 نفر 00 مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 20

 ک شهرداريتمل محله دولت آباد - 4ناحيه  - 1071 نفر 10 خانه فرهنگ اميد 20

 تملک شهرداري محله تهرانسر - 1ناحيه  1002 1002 نفر 40 سر خانه فرهنگ تهران 22 , 21

مراکز 

 خاص
 تملک شهرداري محله شهران - 1ناحيه  1071 1000 نفر 50 فرهنگسراي معرفت
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 مشخصات  کتابخانه ها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال بهره 

 برداری 

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 1070 متر مربع 020 کتابخانه اميرکبير 1
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه عظيمي 1
 

1074 
 

 تملک شهرداري سالن مستقل مي باشد

 1070 متر مربع 010 کتابخانه دارآباد 1
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 1071 متر مربع 421 کتابخانه عبداهلل طرشتي 2
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد  مشارکتي 1070 متر مربع 055 کتابخانه موالنا 2

 تملک شهرداري مستقل /  سالن مطالعه دارد  مشارکتي 1001 متر مربع 110 کتابخانه مشارکتي رعد 2

 (نژاددکتر معتمد )پايداري  0
 

1000 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 هنر 0
 

1074 
  

 تملک شهرداري

 1070 متر مربع 110 کتابخانه عالمه اميني 0
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه اميد 4
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد  مشارکتي 1000

 1075 مربعمتر  141 شيخ اشراق 4
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه لويزان 4
 

1075 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1000 متر مربع 540 خانه فرهنگ حکيميه 4
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1000 نفر 10 ميثاق 5
 

 لک شهرداريتم غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1001 نفر 000 فردوس 5
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1074 متر مربع 10 کوثر 5
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 نجم آبادي 5
 

1075 
  

 تملک شهرداري

 شيخ فضل اله نوري 5
   

 تملک شهرداري غير مستقل

 حصارک 5
 

1000 
  

 تملک شهرداري

 1070 متر مربع 540 کتابخانه عالمه جعفري 5
 

 منزل شخصي عالمه جعفري مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1074 متر مربع 410 سرو 1
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 رسانه 1
 

1000 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1002 متر مربع 220 آرا کتابخانه جهان 1
 

 تملک شهرداري مستقل/  لن مطالعه دارد سا

 انديشه 7
 

1074 
 

 تملک شهرداري غير مستقل 

 1074 متر مربع 540 کتابخانه دکتر شهيدي 0
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 1074 متر مربع 050 فرزانگان 0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 تر مربعم1200 (خانواده)گلستان 0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1074 متر مربع 520 معرفت 0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1070 متر مربع 425 کتابخانه مهرآباد 10و0
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 1070 متر مربع 400 عالمه طباطبايي 10و0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ عه دارد سالن مطال

 1071 متر مربع 200 مجتمع فرهنگي هنري عطار 10و0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1007 متر مربع 200 هفت چنار 10و0
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1000 متر مربع 250 کتابخانه رازي 11
 

 تملک شهرداري ير مستقلغ/ سالن مطالعه دارد 

 1072 متر مربع 200 کتابخانه آفتابگردان 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 فناوري اطالعات 11
 

1000 
  

 تملک شهرداري

 1000 متر مربع 1054 کتابخانه آفتاب 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1004 متر مربع 250 کتابخانه تخصصي انقالب 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 متر مربع 250 شهيد قديريان 11
 

 تملک شهرداري مستقل/ سالن مطالعه دارد 
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 مشخصات  کتابخانه ها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال بهره 

 برداری 

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 1070 متر مربع 570 کتابخانه فردوسي 12
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه دردار 12
 

1072 
  

 تملک شهرداري

 1074 متر مربع 400 خواجو کرماني 12
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 تملک شهرداري قلمست/  سالن مطالعه دارد  شبانه روزي 1074 متر مربع 400 طالقاني... ا کتابخانه آيت 12

 1002 متر مربع 50 ايرواني 12
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه امام زاده يحيي 12
 

1005 
  

 تملک شهرداري

 (ره)کتابخانه امام خميني 10
 

1071 
 

 تملک شهرداري غير مستقل

 1072 متر مربع 2500 سينا کتابخانه ابن 14
 

 تملک شهرداري مستقل / سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه اخالق 14
 

1000 
 

 تملک شهرداري غير مستقل

 1001 متر مربع 75 کتابخانه ابيانه 14
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه ندارد

 1070 متر مربع 2070 خانه فرهنگ هاشم آباد 15
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1070 متر مربع 1050 فرهنگسراي خاوران 15
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 قدس 11و10
    

 تملک شهرداري

 1070 متر مربع 400 (بعثت)کتابخانه مهر 10, 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 متر مربع 10 خانه فرهنگ تالش 10, 11
 

 اريتملک شهرد غير مستقل/ سالن مطالعه ندارد

 1075 متر مربع 100 شهيد بخارايي 10, 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه ندارد

 1072 متر مربع 550 کتابخانه شهيد فهميده 10, 11
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 متر مربع 1400 کتابخانه بهاران 17
 

 يتملک شهردار غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 متر مربع 05 کتابخانه دکتر حسابي 17
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه ندارد 

 1002 متر مربع 500 کتابخانه استاد حکيمي 10
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 1071 مترمربع 150 (عج)کتابخانه قائم  10
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه ندارد 

 1071 متر مربع 550 تابخانه فجر ک 10
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 1005 متر مربع 40 شهيد سليماني 10
 

 تملک شهرداري مستقل/ سالن مطالعه ندارد

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه ندارد مشارکتي 1000 متر مربع 120 خرداد 15کتابخانه  10

 کتابخانه شيخ کليني 20
 

1075 
 

 تملک شهرداري مستقل

 آبان 10 20
 

1007 
 

 تملک شهرداري مستقل

 کتابخانه شيخ صدوق 20
 

1075 
 

 تملک شهرداري مستقل

 کتابخانه استاد معين 21و22
 

1074 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه مسجد النبي 22 , 21
 

1000 
 

 تملک شهرداري مستقل مشارکتي

 کتابخانه پندار 21و22
 

1000 
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه شهر 21و22
 

1004 
  

 تملک شهرداري

 حزين الهيجي 21و22
 

1074 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ سالن مطالعه دارد 

 کتابخانه سيدالشهدا 21و22
 

1070 
 

 تملک شهرداري مشارکتي

 شيخ مفيد 22 , 21
 

1001 
 

 تملک شهرداري غير مستقل/ العه دارد سالن مط

 کتابخانه پرتو 22 , 21
 

1000 
 

 تملک شهرداري مستقل/  سالن مطالعه دارد 

 فرهنگسراي سالمت  مراکز خاص
   

 تملک شهرداري کتابخانه دارد

 کتابخانه هدي  
     

 (ع)موزه امام علي  
     

 حکمت و فلسفه  
   

 تملک شهرداري کتابخانه دارد

 فرهنگسراي تفکر   
   

 تملک شهرداري کتابخانه دارد

 فرهنگسراي فن آوري اطالعات  
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 مشخصات فرهنگسراها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 فرهنگسراي ملل 1
 

1070 
 

 تملک شهرداري صدر.. بزرگراه آيت ا

 خانه فرهنگ توچال 1
   

 تملک شهرداري منطقه توچال

 سينا فرهنگسراي ابن 2
 

1070 
 

 تملک شهرداري شهرک قدس

 خانه فرهنگ زنجان 2
 

1071 
 

 تملک شهرداري خيابان زنجان شمالي

 خانه فرهنگ نصر 2
 

1071 
 

 تملک شهرداري کوي نصر

 فرهنگسراي کودک 0
 

1000 
  

 تملک شهرداري

 خانه فرهنگ حورا 0
 

1005 
 

 تملک شهرداري ريعتيخيابان ش

 خانه فرهنگ صدف 4
 

1071 
 

 تملک شهرداري پاسداران

 فرهنگسراي طبيعت  4
 

1002 
 

 تملک شهرداري تهرانپارس

 1075 نفر 100 خانه فرهنگ حکيميه 4
 

 تملک شهرداري حکيميه

 خانه فرهنگ آيه 5
 

1074 
 

 تملک شهرداري شهرک اکباتان

 فرهنگسراي دختران 5
 

1075 
 

 تملک شهرداري م صادقيهفلکه دو

 خانه فرهنگ نور 5
 

1075 
 

 تملک شهرداري فلکه دوم صادقيه

 خانه فرهنگ باصفا 5
 

1075 
 

 تملک شهرداري بلوار فردوس

 خانه فرهنگ محصل 5
 

1071 
 

 تملک شهرداري جنت آباد

 خانه فرهنگ ميثاق 5
 

1070 
 

 تملک شهرداري فلکه دوم صادقيه

 فرهنگسراي بانو 1
 

1074 
 

 تملک شهرداري پارک ساعي -خيابان وليصر 

 آباد  خانه فرهنگ قاسم 7
 

1070 
 

 تملک شهرداري خيابان دماوند

 7خانه فرهنگ قرآن منطقه  7
 

1070 
 

 تملک شهرداري خيابان مطهري

 1072 نفر 120 فرهنگسراي مدرسه 7
 

 تملک شهرداري خيابان شريعتي

 11خانه فرهنگ ميدان  0
 

1071 
 

 لک شهرداريتم نارمک

 خانه فرهنگ فرزانگان 0
 

1074 
 

 تملک شهرداري نارمک

 خانه فرهنگ معرفت 0
 

1074 
 

 تملک شهرداري نارمک

 0خانه قرآن منطقه  0
 

1070 
 

 تملک شهرداري ميدان رسالت

 فرهنگسراي خانواده 0
 

1071 
 

 تملک شهرداري نارمک

 11خانه قرآن ميدان  0
 

1071 
 

 ک شهرداريتمل متري شرق نارمک 41

 فرهنگسراي قرآن 10و0
 

1070 
 

 تملک شهرداري خيابان قزوين

 خانه فرهنگ شمشيري 10و0
 

1074 
 

 تملک شهرداري خيابان شمشيري

 خانه فرهنگ اعتماد 10و0
 

1071 
 

 تملک شهرداري بريانک

 مجتمع فرهنگي هنري عطار 10و0
 

1075 
 

 تملک شهرداري بريانک

 خانه فرهنگ حرا 10و0
 

1070 
 

 تملک شهرداري بريانک

 خانه فرهنگ ابوسعيد 11
 

1071 
 

 تملک شهرداري ميدان منيريه

 خانه فرهنگ حر 11
 

1074 
 

 تملک شهرداري خيابان کارگر جنوبي

 فرهنگسراي انقالب 11
 

1000 
 

 تملک شهرداري خيابان کميل شرقي

 خانه فرهنگ شيخ هادي 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري خيابان جمهوري
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 ات فرهنگسراهامشخص

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 خانه فرهنگ شيخ هادي 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري خيابان جمهوري

 زاده يحيي خانه فرهنگ امام 12
 

1072 
 

 تملک شهرداري خيابان آبشار -خيابان ري 

 خانه فرهنگ دردار 12
 

1072 
 

 تملک شهرداري خيابان دردار -ان ري خياب

 ايرواني  خانه فرهنگ 12
 

- 
 

 - خيابان مولوي -ميدان محمديه 

 مجتمع فرهنگي هنري خواجوي کرماني 12
 

1074 
 

 تملک شهرداري خيابان شوش

 فرهنگسراي نوجوانان 12
 

- 
 

 - داخل پارک شهر

 خانه فرهنگ کوثر 12
 

1070 
 

 ک شهرداريتمل بوستان کوثر -خيابان ري 

 فرهنگسراي سالمند 10
 

 تملک شهرداري شهريور 17خ  -ميدان امام حسين  1071 1000

 خانه فرهنگ حافظيه 10
 

1005 
 

 تملک شهرداري خيابان پيروزي

 خانه فرهنگ مهرآور 10
 

1000 
 

 تملک شهرداري خيابان تهران نو

 خانه فرهنگ فرشته  آزادي 14
 

1075 
 

 لک شهرداريتم بزرگراه شهيد محالتي

 خانه فرهنگ شهيد اندرزگو 14
 

1071 
 

 تملک شهرداري مدان بروجردي -خيابان پيروزي

 خانه فرهنگ ابوذر 14
 

1072 
 

 تملک شهرداري نبش پل سوم -بلوار محالتي 

 فرهنگسراي پايداري 14
 

1001 
  

 تملک شهرداري

 خانه کودک زيتون 14
 

1000 
 

 تملک شهرداري بزرگراه محالتي

 خانه فرهنگ والفجر 15
 

1074 
 

 تملک شهرداري ميدان بسيج

 (عج)خانه فرهنگ ولي عصر 15
 

1070 
 

 تملک شهرداري ميدان خراسان

 خانه فرهنگ هاشم آباد 15
 

1070 
 

 تملک شهرداري سه راه هاشم آباد

 فرهنگسراي خاوران 15
 

 تملک شهرداري خيابان هاشم آباد 1072 1072

 خانه فرهنگ کوشا 10, 11
 

1075 
 

 تملک شهرداري هزار دستگاه -نازي آباد 

 خانه فرهنگ ميعاد 10, 11
 

1071 
 

 تملک شهرداري خاني آباد نو

 خانه فرهنگي قلم 10, 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري باغ آذري -اتوبان بعثت 

 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري ميدان راه آهن

 تمجتمع فرهنگي هنري بعث 10, 11
 

1070 
 

 تملک شهرداري بلوار شهيد تندگويان -ميدان بهمن 

 خانه فرهنگ تالش 10, 11
 

1071 
 

 تملک شهرداري خاني آباد نو

 مجتمع فرهنگي هنري فجر 10, 11
 

1002 
 

 تملک شهرداري فلکه چهارم خزانه بخارايي

 خانه فرهنگ خزانه 10, 11
 

1074 
 

 تملک شهرداري فلکه اول خزانه بخارايي

 فرهنگسراي اقوام 17
 

1000 
 

 تملک شهرداري خيابان ابوذر

 خانه فرهنگ سلمان فارسي 17
 

1075 
 

 تملک شهرداري خيابان قلعه مرغي -خيابان قزوين 

 دارالقرآن بهاران 17
 

- 
 

 - خيابان سجاد جنوبي -خيابان ابوذر 

 فرهنگسراي اقوام 17
 

1000 
 

 تملک شهرداري خيابان ابوذر

 نگ سلمان فارسيخانه فره 17
 

1075 
 

 تملک شهرداري خيابان قلعه مرغي -خيابان قزوين 

 دارالقرآن بهاران 17
 

- 
 

 - خيابان سجاد جنوبي -خيابان ابوذر 

 فرهنگسراي خاتم 10
 

1005 
 

 تملک شهرداري چهارراه يافت آباد
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 مشخصات فرهنگسراها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت محيطی

وضعيت 

 مالکيت

 (ع)خانه فرهنگ امام علي  10
 

1004 
 

 تملک شهرداري ميدان گلشهر  -چهار دانگه 

 آباد خانه فرهنگ دولت 20
 

1072 
 

 تملک شهرداري فلکه اول دولت آباد  -شهر ري 

 مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 20
 

1070 
 

 تملک شهرداري آبان 10شهرک   -شهر ري 

 نگسراي والءفره 20
 

1001 
 

 تملک شهرداري ميدان نماز  -شهر ري 

 خانه فرهنگ شهيد آويني 20
 

1071 
 

 تملک شهرداري خيابان هالل احمر -شهر ري 

 خانه فرهنگ رازي 20
 

1074 
 

 تملک شهرداري متري 24خيابان  -ميدان شهر ري 

 خانه فرهنگ اميد 20
 

- 
 

- - 

 خانه فرهنگ اميرکبير 22و21
 

1070 
 

 تملک شهرداري شهرک راه آهن -دهکده 

 سر خانه فرهنگ تهران 22و21
 

1074 
 

 تملک شهرداري بلوار گلها  -تهرانسر 

 فرهنگسراي تهران 22و21
 

 تملک شهرداري سه راه دهکده المپيک 1000 1004

 خانه فرهنگ وردآورد 22و21
 

1075 
 

 تملک شهرداري شهرک ورد آورد  -اتوبان شهيد لشگري 

 خانه فرهنگ گرمدره 22و21
 

1000 
 

 تملک شهرداري جاده کرج 24کيلومتر  -گرمدره 

 خانه محيط زيست مراکز خاص
 

- 
  

- 

 خانه فرهنگ مترو هفت تير مراکز خاص
 

- 
 

 - مترو هفت تير

 فرهنگسراي دانشجو مراکز خاص
 

- 
  

- 

 فرهنگسراي رسانه مراکز خاص
 

1001 
 

 تملک شهرداري اورزابتداي بلوار کش -ميدان وليعصر 

 فرهنگسراي کار مراکز خاص
 

1000 
 

 تملک شهرداري خيابان هاشمي  -خيابان آزادي

 فرهنگسراي تفکر مراکز خاص
 

1075 
 

 تملک شهرداري بلوار شهران

 فرهنگسراي فناوري اطالعات مراکز خاص
 

1002 
 

 تملک شهرداري خيابان کارگر جنوبي

 فرهنگسراي پايداري مراکز خاص
 

1001 
 

 تملک شهرداري ميدان قبا -پاسداران 
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 مشخصات سالن های  نمايش

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 1070 نفر 05 فرهنگسراي ملل 1
 

 تملک شهرداري (يک سالن دارد)

 1070 نفر 175 سالن سينماي فرهنگسراي ابن سينا 2
 

 تملک شهرداري (ارديک سالن د)

 1074 نفر 072 سالن نمايش گلبانگ 4
 

 تملک شهرداري (يک سالن دارد)

 1075 نفر 100 خانه فرهنگ حکيميه 4
  

 تملک شهرداري

 1075 نفر 144 سالن نمايش نور 5
 

بيشتر به اجراي تئاتر هاي 

 عروسکي تعلق دارد
 تملک شهرداري

 1075 نفر251 سالن نمايش فرهنگسراي دختران 5
  

 تملک شهرداري

 1074 نفر100 فرهنگسراي بانو 1
  

 تملک شهرداري

 1072 نفر110 فرهنگسراي مدرسه 7
  

 تملک شهرداري

 1071 نفر 000 فرهنگسراي خانواده 0
  

 تملک شهرداري

 1070 متر مربع 425 کتابخانه مهرآباد 10و0
  

 تملک شهرداري

 1057 1000 نفر 200 فرهنگسراي انقالب 11
 

 ملک شهرداريت

 1057 1000 نفر 70 (شيخ هادي)فرهنگسراي انقالب  11
 

 تملک شهرداري

 - - - 11مديريت فرهنگي هنري منطقه  11
 

 تملک شهرداري

 1072 نفر100 سالن نمايش خانه فرهنگ دردار 12
  

 تملک شهرداري

 1074 نفر 05 سالن نمايش خواجوي کرماني 12
  

 تملک شهرداري

 1070 نفر 500 کوثر خانه فرهنگ 12
  

 تملک شهرداري

 1072 نفر 0000 سالن نمايش سوم خرداد 15
 

 تملک شهرداري سالن روباز

 1072 نفر 220 سالن نمايش فرهنگ 15
  

 تملک شهرداري

 1072 نفر 050 سالن نمايش شهيد مطهري 15
  

 تملک شهرداري

 1070 نفر 100 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 ملک شهرداريت تاالر شهيد آويني

 1070 نفر 470 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 تملک شهرداري سينما تراس چاپلين

 1070 نفر 000 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 تملک شهرداري (ره)تاالر امام خميني

 1070 نفر 244 فرهنگسراي بهمن 10, 11
 

 تملک شهرداري سالن مبارکه و تجربه

 1002 فرن 200 مجتمع فرهنگي هنري فجر 10, 11
  

 تملک شهرداري

 1000 نفر 450 سينما تئاتر بهاران 17
  

 تملک شهرداري

 1000 نفر 450 سينما تئاتر بهاران 17
  

 تملک شهرداري

 1005 نفر 00 فرهنگسراي خاتم 10
  

 تملک شهرداري

 1070 - مجتمع علوم و فنون شهيد رحيمي 20
 

 تملک شهرداري کالس دارد 10

 1002 - اي سالمتفرهنگسر مراکز خاص
 

 تملک شهرداري سالن دارد

 - نفر210 فرهنگسراي دانشجو مراکز خاص
 

 تملک شهرداري سالن دارد
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 مشخصات سالن های ورزشی

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت محيطی

وضعيت 

 مالکيت

 شهرداريتملک  چند منظوره - 1074 متر مربع 050 فرهنگسراي بانو 1

 - - - - - فرهنگسراي خانواده 0

 تملک شهرداري چند منظوره - 1071 متر مربع 000 خانه فرهنگ اعتماد 10و0

11 
مديريت فرهنگي هنري منطقه 

11 
- - - - - 

12 
سالن ورزشي فرهنگسراي 

 نوجوانان
- - - - - 

12 
سالن ورزشي خانه فرهنگ امام 

 زاده يحيي
- - - - - 

 - - - - - نگ والفجرخانه فره 15

 - - - - - (عج)خانه فرهنگ ولي عصر 15

 - - - - - فرهنگسراي خاوران 15

 - - - - - فرهنگسراي خاوران 15

 - - - - - فرهنگسراي خاوران 15

 - - - - - سالن ورزشي خانه فرهنگ والفجر 15

 تملک شهرداري رهرزمي و چند منظو -استخر  - 1070 متر 10000 فرهنگسراي بهمن 10, 11

 تملک شهرداري - - 1002 متر 120 مجتمع فرهنگي هنري فجر 10, 11

 تملک شهرداري - - 1074 متر 50 خانه فرهنگ خزانه 10, 11

11 ,10 
 2سالن ورزشي شماره 

 فرهنگسراي بهمن
 تملک شهرداري - - - -



 حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 228                                                                                                                                      سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران  

 

 مشخصات  موزه

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 اختس
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 1002 تابلو 100 11مديريت فرهنگي هنري منطقه  11
 

 سازمان فرهنگي هنري موزه عکسخانه شهر

 

 مشخصات  کافی نت ها

 نام مرکز منطقه
ظرفيت 

 پذيرش

سال 

 برداری بهره

سال 

 ساخت
 وضعيت مالکيت وضعيت محيطی

 - - - - - خانه فرهنگ معرفت 0

 - - - - - اورانفرهنگسراي خ 15

 - - - - - خانه فرهنگ خزانه 10, 11

 - - - - - خانه فرهنگ اميد 20

 - - - - - خانه فرهنگ وردآورد 22 , 21

مراکز 

 خاص
 - - - - - فرهنگسراي فن آوري اطالعات
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 اداره کل برنامه و بودجه

 

 (الیر ونیلیمبالغ به م) 88-13 یدر سال هابه تفکیک جاری و عمرانی تهران  یبودجه شهردار

 13سال  19سال  81سال  88سال  بودجه
 درصد تغییر

13-19 

 بودجه مصوب

 94- 91312231 44421342 96213464 92913141 جاری

 - 9364 4662 4264 4666 در صداز کل

 23 941449231 69414333 22464224 13194243 انیعمر

 - 3263 2161 2463 2162 در صداز کل

 32 943331316 31124614 64344314 31426119 جمع بودجه کل شهرداری

 

 (الیر میلیاردمبالغ به ) 88-13 یدر سال هابه تفکیک نقدی و غیر نقدی  تهران  یبودجه شهردار

 13سال  19سال  81سال  88سال  بودجه
 درصد تغییر

13-19 

 بودجه نقدی

 41 66411 31323 24934 24963 مصوب

 91 62441 31323 11262 14324 عملکرد

 بودجه غیر نقدی
 33 64464 24411 12192 14113 مصوب

 39 64231 24411 46624 44346 عملکرد

 بودجه کل شهرداری

 13 946233 11113 22262 29966 مصوب

 11 942634 11113 64213 31426 عملکرد

 

 (الیر ونیلیم)81-13در سال  ینقد ریو غ یتهران بر حسب نقد یشهردار یو عمران یجار یها نهیهز

 هزینه

 13سال  19سال  81سال 
 درصدتغییر

 مبلغ 13-19 
سهم از 

 کل
 مبلغ سهم از کل مبلغ

سهم از 

 کل

 نقدی

 96- 9369 93231311 4662 44421342 4264 96213464 هزینه جاری

 26 1662 23211336 1964 43336244 4362 92141446 هزینه عمرانی

 24 2363 64233192 2464 13446232 2269 46624462 غیر نقدی

 34 94464 942634146 94464 31124611 944 64212314 جمع
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 (الیر یلیاردممبالغ به ) 88-13 یدر سال هابه تفکیک نقدی و غیر نقدی  تهران  درآمد شهرداری 

 13سال  19سال  81سال  88سال  درآمد
 درصد تغییر

13-19 

 درآمد نقدی

 19- 12121 31323 24414 24632 مصوب

 96- 23244 31323 13669 11139 عملکرد

 درآمد غیر نقدی

 2 29343 24411 12192 19214 مصوب

 69 62244 24411 26339 42113 عملکرد

 درآمد کل شهرداری

 96- 21923 11113 22692 24432 مصوب

 92 941323 11113 11113 69196 عملکرد

 

 (الیر میلیارد  مبالغ به) 13آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی بر حسب ماموریت در سال 

 عنوان ماموریت
 کد

 ماموریت

تعداد 

 پروژه

 مصوب

 نقدی

 مصوب

 غیرنقدی

 ابالغی

 نقد

 هزینه

 نقدی

 ابالغی

 غیرنقد

 هزینه

 غیر نقدی

 3449 3312 1263 2444 3423 1214 243 94444 اجتماعي و فرهنگي

 143 699 694 114 224 123 11 24444 ايمني و مديريت بحران

توسعه مديريت و هوشمند سازي 

 شهري
64444 913 1393 92121 3214 3132 92646 91111 

 14432 14192 44914 44231 14669 49319 641 44444 حمل و نقل و ترافيک

 2226 2636 3349 3362 6926 1919 322 14444 خدمات شهري

 9212 9221 9636 9244 9216 9232 49 34444 شهرسازي و معماري

 64231 64464 23212 26269 64464 26269 9232 جمع
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 (الیر میلیارد مبالغ به)19-13در سال  یستاد یواحدها یعمران  یها نهیآمار اعتبار و هز

 ام واحدن

 غیرنقدی 13عمرانی  غیرنقدی 19عمرانی  نقدی 13عمرانی  نقدی 19عمرانی 

اعتبار 

 اصالح شده
 هزینه

اعتبار 

 اصالح شده
 هزینه

اعتبار 

 اصالح شده
 هزینه

اعتبار 

 اصالح شده
 هزینه

 4391 4324 1119 2491 426 426 291 293 9  منطقه

 9143 9142 9933 9933 436 436 241 234 4  منطقه

 9992 9911 9219 9213 436 436 919 911 1  منطقه

 9143 9194 9343 9342 133 133 694 649 2  منطقه

 9131 9123 4322 4323 462 462 323 323 3  منطقه

 232 233 341 341 424 429 913 913 6  منطقه

 243 236 9624 9222 133 133 242 293 2  منطقه

 439 439 9999 9993 926 926 939 962 3  منطقه

 931 931 932 911 149 149 461 423 1  منطقه

 999 921 141 141 294 243 341 321 94  منطقه

 414 146 141 124 426 426 499 492 99  منطقه

 362 362 616 634 424 424 166 124 94  منطقه

 443 443 123 9413 449 449 141 112 91  منطقه

 411 411 9121 9131 246 246 124 122 92  منطقه

 163 123 9143 9141 241 241 9433 9433 93  منطقه

 113 116 243 213 211 213 294 214 96  منطقه

 933 936 222 239 162 162 433 466 92  منطقه

 419 413 136 231 263 263 123 132 93  منطقه

 394 394 394 391 396 396 321 334 91  منطقه

 112 139 229 233 621 634 231 342 44  منطقه

 163 166 412 139 114 111 142 143 49  منطقه

 9123 9139 9336 9361 144 144 622 634 44  منطقه

 6693 6624 4112 1344 93319 93144 2639 2613  و عمراني  فني  معاونت  حوزه

موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ 

 مقاومت
4 4   4 4   

   4 4   4 4  را و امور مجلس، شو حقوقي  معاونت

 643 692 414 431 9494 9436 146 146  و معماري  شهرسازي  معاونت  حوزه

 4 4 4 4 91 91 64 61  دفتر شهردار تهران

 4 4 4 4 31 911 24 21  شهرتهران  ريزي و برنامه  مركز مطالعات

 44 44 4 4 446 422 4 11 رديفهاي متمركز

ريزي و توسعه حوزه معاونت برنامه 

 شهري
199 431 236 319 43 4 929 2 

 4 193 312 1913 4444 4461 9166 1293  و مالي  اداري  معاونت  حوزه

 9213 9632 426 233 3342 3322 9212 9396  شهري  خدمات  معاونت  حوزه

 2224 2113 3411 3321 2342 2211 1912 1133  و ترافيک  ونقل حمل  معاونت  حوزه

 46266 46224 9224 9332 2312 2321 9142 4423  امور مناطق  معاونت  حوزه

 9316 9122 332 146 4294 4634 346 322  وفرهنگي  اموراجتماعي  معاونت  حوزه
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 (میلیون ریال مبالغ به) 13آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 
 کد

 برنامه

 عنوان

 برنامه
 تعداد

 مصوب

 نقدی

 مصوب

 غیرنقدی

 ابالغی

 نقد

 هزینه

 نقدی

 ابالغی

 غیرنقد

 هزینه

 غیرنقدی

 226642 226632 911123 911263 112413 933143 2 توسعه گردشگري و اوقات فراغت 94144

94244 
هاي  كنترل و كاهش آسيب

 اجتماعي
96 442341 11612 963224 932191 32961 93619 

94344 
و جلب  توانمند سازي

 هاي اجتماعي مشاركت
1 994444 9444 993414 993429 3963 3963 

 114112 134121 212612 221421 141193 233492 21 توسعه ورزش شهروندي 94644

94244 
گسترش فرهنگ ديني، ملي و 

 هاي انقالب اسالمي ارزش
941 344193 342322 9492626 9443223 9442643 119442 

94344 
ي فرهنگي، اجتماعي توسعه فضاها

 و هنري
492 9461423 1424363 9692313 9114222 1421334 4343222 

 4262 4262 39993 31393 4 24444 9 حفظ و ارتقاي سالمت شهري 99444

99944 
حمايت از نهاد خانواده و ارتقاي 

 هاي اجتماعي بانوان مشاركت
4 63444 4444 21144 21423 4239 239 

44944 
اندهي حمل و نقل توسعه و سام

 عمومي ريلي
1 9194444 3133444 9611344 9614444 3231321 3233129 

44444 
توسعه و ساماندهي حمل و نقل 

 عمومي و نيمه عمومي غيرريلي
66 223419 4222611 339922 694231 4331239 4291239 

44144 
توسعه و ساماندهي فضاي پارک 

 خودرو
91 13143 113614 944399 944424 492612 911333 

 642434 642339 111424 111361 262211 9944919 932 افزايش ايمني و بهره وري معابر 44244

 94621 94341 31143 31143 92412 13941 94 ها توسعه و تجهيز پايانه 44344

 94222361 94222343 336242 336349 94931134 9914116 4 برنامه تملک اراضي و امالک 44144

 

ان سازي عبور و مرور وسايل رو

 نقليه موتوري
444 96213232 94332449 92166242 92169132 1219123 1119421 

49144 
روان سازي عبور و مرور معلولين و 

 سالمندان
44 33231 22122 21412 21461 22413 22413 

 9941491 9994334 339612 334411 332642 622326 31 روان سازي عبور و مرور پياده 49244

49344 
روان سازي عبور و مرور وسايل 

 نقليه غيرموتوري
3 11141 91149 41142 41142 12943 12943 

49644 
هاي  افزايش و توسعه ظرفيت

 مديريتي پليس راهور
2 41122 99141 42133 93234 91144 1993 

49344 
آموزش و ترويج امور حمل و نقل 

 و ترافيک
43 34223 3324 29133 66141 6424 3334 

14944 
توسعه و مديريت فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري
969 1332133 1493223 1313443 1213623 2421933 2426664 

 344439 342912 393122 396229 621231 614924 914 زيباسازي منظر شهري 14444

 36626 36626 43132 43132 31626 14132 2 ها مديريت و ساماندهي آرامستان 14144

 694944 692211 4231193 4231631 211433 4621412 23 مديريت پسماند 14244
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 (میلیون ریال مبالغ به) 13آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی برحسب برنامه در سال 
 کد

 برنامه

 عنوان

 برنامه
 تعداد

 مصوب

 نقدی

 مصوب

 غیرنقدی

 ابالغی

 نقد

 هزینه

 نقدی

 ابالغی

 غیرنقد

 ینههز

 غیرنقدی

14244 
مديريت شبکه جمع آوري و دفع 

 هاي سطحي آب
916 9931619 9919431 134332 121394 9213214 9213913 

 923414 923411 421234 421234 924224 423414 92 بهبود محيط زيست شهري 14144

19444 
توسعه و نگهداري تأسيسات 

 وتسهيالت خدمات شهري
39 169924 134223 142634 142421 236449 419923 

19944 
هاي كار و فعاليت در  ساماندهي پهنه

 شهر
9 934444 4 929123 929224 43219 43222 

 933633 911444 443492 236664 462942 213316 2 آتش نشاني و خدمات ايمني 24944

24444 
                           توانمندسازي سيستم و ا عمال 

 مديريت بحران
6 969133 933993 964614 944914 923322 42231 

24144 
كاهش خطرپذيري و افزايش ايمني 

 در برابر سوانح طبيعي و انسان ساز
44 414646 192412 433996 433996 461442 929931 

34944 
هاي  تهيه، نظارت و راهبري طرح

 توسعه شهري شهر تهران
94 921444 23332 941613 14392 23332 11261 

 4 4 31213 14414 4 11144 1 ساماندهي حريم شهر 34144

34244 

هاي تاريخي و  ساماندهي بافت

هاي طبيعي واجد ارزش شهر  پهنه

 تهران

4 422444 412344 421346 421346 149461 149461 

 4 4 931111 931111 1444 922444 4 نظارت و كنترل ساخت و ساز 34344

34644 
هاي  ساماندهي و نوسازي بافت

 فرسوده
4 494444 24444 443121 443121 39964 39964 

34244 
توسعه مجموعه ها و فضاهاي شهري 

 در مقياس جهاني
4 641166 9426612 342691 342691 9449326 9449326 

64944 
ريزي و بودجه  گذاري، برنامه سياست

 ريزي
3 29344 4 12131 92391 4 4 

 4 4 412623 421244 4 1344 6 نوسازي و تحول اداري 64444

64244 
هاي  اد و توسعه زيرساختايج

 فناوري اطالعات و ارتباطات
3 441264 496424 443134 964321 936262 26193 

64644 
تأمين و تعميرات اساسي 

 هاي اداري ساختمان
22 312462 694316 212623 246344 293636 222311 

 4446 6499 424412 141314 3444 166194 92 هاي كاربردي پژوهش 69344

 91111426 91632223 6334933 6142294 92914333 2241921 6 يون و تعهداتد 69644

 4 4 4 49262 4 644444 9 موارد پيش بيني نشده 69244

 2232 2632 34363 944319 2144 999144 96 مديريت عملکرد 69344

 14444 31441 132622 294221 4 244344 42 توسعه خدمات شهرداري الکترونيک 64444

64944 
توسعه خدمات شهر الکترونيک 

 (شهر هوشمند)
3 21344 4 34194 11623 4 4 

 64233192 64464226 23211336 26269112 64464226 26269112 9232 جمع
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 (الیرمیلیون مبالغ به )13آمار تعداد ،اعتبار و هزینه های پروژه های عمرانی بر حسب واحد در سال 
 کد

 واحد
 تعداد

 مصوب

 نقدی

 مصوب

 نقدیغیر

 ابالغی

 نقد

 هزینه

 نقدی

 ابالغی

 غیرنقد

 هزینه

 غیر نقدی

 4391942 4329693 426129 426129 9644334 219134 31 9  منطقه

 9143129 9146621 433316 433662 9494442 122191 24 4  منطقه

 9991116 9911441 436123 436131 622292 463913 31 1  منطقه

 9143923 9194442 132313 132313 9922941 226312 62 2  منطقه

 9131162 9123913 461644 462134 124622 123113 64 3  منطقه

 231163 233213 424441 429163 231129 439641 31 6  منطقه

 243219 233216 133443 133993 211243 211222 24 2  منطقه

 434366 434323 926411 926413 432244 931146 31 3  منطقه

 931142 931136 149991 149992 931311 141343 32 1  طقهمن

 999926 924314 294449 242242 963442 139121 31 94  منطقه

 414466 146431 423339 423644 142623 436111 39 99  منطقه

 366396 366336 424412 424449 612344 421123 24 94  منطقه

 442122 442122 444133 444133 122612 424313 36 91  منطقه

 414311 411111 243321 243144 911441 269622 21 92  منطقه

 162243 122212 241496 241496 162161 243342 69 93  منطقه

 112312 113663 211434 212694 116292 326329 34 96  منطقه

 933222 933344 161634 161262 442123 112143 33 92  منطقه

 419414 413226 263966 262114 241242 323421 64 93  منطقه

 341326 341326 396411 396241 216493 344433 62 91  منطقه

 112134 134233 623164 634223 192264 631914 22 44  منطقه

 163992 163364 114991 113316 163432 244166 62 49  منطقه

 9123941 9134692 144923 144196 116241 143116 21 44  منطقه

 6692399 6661344 93319262 93144441 3626911 92332343 11  و عمراني  فني  معاونت  حوزه

 642394 696313 9494426 9433643 316241 9423134 41  و معماري  شهرسازي  معاونت  حوزه

 4 4 94194 91214 4 4 9  دفتر شهردار تهران

 4 4 33144 911416 4 444444 2  هرانشهرت  ريزي و برنامه  مركز مطالعات

 44416 44416 443323 422132 91444 619214 1 رديفهاي متمركز

 6193 924662 319219 236492 496424 234364 33 حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري

 4 193444 4444924 4461922 4212922 4111332 99  و مالي  اداري  معاونت  حوزه

 9213413 9631312 3342232 3322461 9641224 3194233 24  شهري  خدمات  ونتمعا  حوزه

 2224132 2112694 2342921 2214634 1496133 1242124 32  و ترافيک  ونقل حمل  معاونت  حوزه

 46266443 46224411 2316264 2323143 44211913 2436322 94  امور مناطق  معاونت  حوزه

 9313216 9121119 4241339 4634411 2426136 2923692 24  وفرهنگي  جتماعيامورا  معاونت  حوزه

 64233192 64464226 23211336 26269112 64464226 26269112 9232 جمع
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 میلیون ریال-(منابع)13خالصه بودجه سال 

 کد

 شرح

 درآمدها و

 منابع وصولی

 درآمدها و

 منابع وصولی

 جمع درآمدها و

 منابع وصولی

 نقدي و غيرنقدي غيرنقدي نقدي نديطبقه ب

 63391263 13212441 11434224 (درآمدهاي مستمر)درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  944444

 9231221 4 9231221 عوارض نوسازي 944144

 246292 4 246292 عوارض ساليانه خودروهاي سواري 914244

 
 66641324 13212441 19936321 (ردرآمدهاي مستم)ساير درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 

 9324322 623232 364414 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 444444

 9412431 623232 133223 عوارض حذف پاركينگ 494444

 
 341693 4 341693 ساير درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

 9432116 446324 343946 بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 144444

 221941 931132 431261 حق آسفالت ولکه گيري وترميم حفاري 194944

 
 323321 12392 313132 ساير بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

 3414393 2141312 266642 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 244444

 916611 4 916611 كمکهاي اعطايي دولت وسازمانهاي دولتي 344444

 24214439 14393111 1626634 اعانات و هدايا و دارائي ها 644444

 61334 4 61334 عوارض و درآمدهاي وصولي درحريم استحفاظي شهرها 224444

 
 949142921 26239124 23244441 جمع درآمدها

 43146141 1331146 49222641 منابع 244444

 1411444 4 1411444 وامهاي دريافتي 294444

 2911923 1331146 611324 فروش اموال شهرداري 244444

 94443269 4 94443269 ساير منابع 214444

 
 43146141 1331146 49222641 جمع منابع

 
 922499433 34429422 62961399 جمع درآمدها و منابع
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 میلیون ریال-(مصارف)13خالصه بودجه سال 

طبقه 

 بندی
 شرح

 نقدی

 غیر نقدی
 ازمحل اعتبارات

 جاري 

 ازمحل اعتبارات 

 نگهداشت و سرمايه اي
 جمع

 144444 93231311 4 93231311 بودجه هزينه اي جاري و كمک هزينه اي جاري 4

 4 9941113 4 9941113 مأموريت اجتماعي و فرهنگي 94444

 4 3449411 4 3449411 مأموريت حمل و نقل و ترافيک 44444

 4 23934 4 23934 خدمات شهري مأموريت 14444

 4 9422293 4 9422293 مأموريت ايمني و مديريت بحران 24444

 4 4 4 4 مأموريت شهرسازي و معماري 34444

 144444 94369316 4 94369316 مأموريت خدمات مديريتي 64444

 64233192 23211336 23211336 4 بودجه هزينه اي نگهداشت و سرمايه اي 4

 3223139 1221392 1221392 4 موريت اجتماعي و فرهنگيمأ 94444

 41241961 44946132 44946132 4 مأموريت حمل و نقل و ترافيک 44444

 1444343 3333232 3333232 4 مأموريت خدمات شهري 14444

 131141 649166 649166 4 مأموريت ايمني و مديريت بحران 24444

 9211226 9636131 9636131 4 مأموريت شهرسازي و معماري 34444

 91111216 3132922 3132922 4 مأموريت خدمات مديريتي 64444

 64233192 61141114 23211336 93231311 جمع هزينه هاي مناطق، واحدها

 4 411242 4 411242 بودجه مصوب 14موضوع تبصره  

 64233192 62932412 23211336 93241412 جمع هزينه ها موازنه با درآمدها
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 (میلیون ریال)13درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و اختصاص آن به اعتبارات جاری و عمرانی در سال 

 شرح کد
درآمدها و منابع 

 وصولی نقدی

سهم اعتبارات 

 جاری

سهم اعتبارات 

 عمرانی

درآمدها و 

منابع 

وصولی غیر 

 نقدی

جمع درآمدها 

و منابع 

 وصولی

944444 
ز عوارض عمومي درآمدهاي ناشي ا

 (درآمدهاي مستمر)
11434224 93364322 92449363 13212441 63391263 

 9231221 4 9124319 923123 9231221 عوارض نوسازي 944144

 246292 4 246292 4 246292 عوارض ساليانه خودروهاي سواري 914244

 

ساير درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 

 (درآمدهاي مستمر)
19936321 93299141 94222644 13212441 66641324 

 9324322 623232 331149 144961 364414 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 444444

 9412431 623232 133223 4 133223 عوارض حذف پاركينگ 494444

 
 341693 4 449226 144961 341693 ساير درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

144444 
آمدهاي موسسات انتفاعي بهاي خدمات ودر

 شهرداري
343946 141492 343994 446324 9432116 

 221941 931132 431261 4 431261 حق آسفالت ولکه گيري وترميم حفاري 194944

 

ساير بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات 

 انتفاعي شهرداري
313132 141492 493121 12392 323321 

 3414393 2141312 146621 231122 266642 ال شهرداريدرآمدهاي حاصله ازوجوه وامو 244444

 916611 4 916611 4 916611 كمکهاي اعطايي دولت وسازمانهاي دولتي 344444

 24214439 14393111 1324621 3346441 1626634 اعانات و هدايا و دارائي ها 644444

224444 
عوارض و درآمدهاي وصولي درحريم 

 استحفاظي شهرها
61334 91194 33629 4 61334 

 949142921 26239124 91636432 43263132 23244441 جمع درآمدها

 43146141 1331146 49222641 4 49222641 منابع 244444

 1411444 4 1411444 4 1411444 وامهاي دريافتي 294444

 2911923 1331146 611324 4 611324 فروش اموال شهرداري 244444

 94443269 4 94443269 4 94443269 ساير منابع 214444

 43146141 1331146 49222641 4 49222641 جمع منابع

 922499433 34429422 29241332 43263132 62961399 جمع درآمدها و منابع
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  وآموزش التیاداره کل تشک

 

 13اقدامات انجام شده در معاونت تشکیالت در سال 

 حاصل شده نتیجه شرح اقدام انجام شده نام  واحد

 در حال انجام توسط مشاور احصاء وظايف شهرداري تهران اداره تشکيالت

 در حال انجام توسط مشاور نظارت عاليه بر بروز رساني و بازنگري اصالح ساختار شهرداري تهران اداره تشکيالت

 اداره تشکيالت
اصالح ساختارسازماني و ارتقاء پست هاي سازماني ستاد مناطق و نواحي 

 شهرداري تهران

ساختارهاي سازماني تعدادي از واحدها و نواحي 

 گانه شهرداري تهران ابالغ گرديد 941

 صد درصد انجام شده است طرح طبقه بندي مشاغل اداره تشکيالت

 در صورت واجد شرايط بودن انجام شده است پست هاي جانبازي اداره بررسي و تدوين ضوابط استخدامي

 اراداره اسناد و آم
گانه در بازديدها و نظارت هاي ميداني مديران حوزه  44ارزيابي مناطق 

 .معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري 
 .صد درصد انجام شده است 

 .صد درصد انجام شده است  واحد سازماني  6انجام امور امحا ء اسناد زايد  اداره اسناد و آمار

 اداره اسناد و آمار

ايشگاه اسناد تاريخي شهرداري تهران با همکاري انجام امور برگزاري نم

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ، تدارک به منظور 

 تاسيس مركز دائمي اسناد شهرداري تهران

اخذ لوح تقدير از سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

جمهوري اسالمي ايران به عنوان كارشناس رابط 

 برگزيده

 

 19-13یا اصالح واحدهای سازمانی مختلف در سال  تجد ید ساختار

 عنوان
 تعداد پست

 درصد تغییر
 13سال  19سال 

 --  414 912و سامانه   9333بررسي ساختار سازمان بازرسي شهر تهران  ، سامانه 

 - - 32 ابالغ ساختار سازماني اداره كل پشتيباني

 - - 944 يزي شهر تهرانابالغ ساختار سازماني مركز مطالعات و برنامه ر

-  134 - اداره كل منابع انساني

-  44 - اداره كل حريم

-  23 - دبيرخانه كميسيون ماده پنج

-  34 - اداره كل برنامه و  بودجه

-  16 - اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهري هماهنگي و امور مناطق

-  49 - دبيرخانه ستاد مديريت محله

-  34 - كل منابع انسانيكارشناسان اداره 

 42 323 262 جمع

 

 19-13ایجاد کد مکاتباتی در واحدهای سازمانی در سال 

 عنوان
 کد مکاتباتی

 13سال  19سال 

 - 116 شركت برج ميالد آسمان

 - 234 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

 112 - تعاوني مالي و اعتباري سازمان نوسازي شهر تهران 

 9/114 - شركت توسعه رفاه شهر
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 89-13روند تغییرات واحدهای سازمانی شهرداری تهران در سال های  
 دبیرخانه ستاد دفتر مرکز سازمان اداره کل معاونت سال

34 3 42 93 94 9 - 1 

39 1 42 93 1 - 9 4 

34 3 43 93 4 9 9 9 

31 1 42 91 4 9 1 4 

32 1 43 93 4 2 - 2 

33 1 41 91 4 9 4 4 

36 1 13 44 1 4 9 4 

32 1 13 44 1 9 9 4 

33 1 29 44 2 4 4 4 

31 1 12 44 3 4 3 2 

14 1 12 44 3 4 3 2 

19 1 12 44 2 4 6 2 

 

 19-13در سال  گانه  و نواحی آنها 33ایجاد کد پست در خصوص پست های سازمانی مناطق 

 تعداد عنوان
 درصد تغییر

 13سال  19سال 

 9 2423 2441 گانه 44مناطق 

 19 2361 1246 گانه 941نواحي 

 93 3199 2241 جمع

 

 19-13کمترین و بیشترین تعداد پست در مناطق در سال 

 تعداد پست منطقه سال

14 
 964 92منطقه 

 446 9منطقه 

19 
 429 92منطقه 

 122 2منطقه 
 

 19-13کمترین و بیشترین تعداد پست در نواحی در سال 
 تعداد پست منطقه سال

14 
 43 91منطقه   2ناحيه  93 -منطقه  2ناحيه   -93منطقه  2ناحيه 

 13 3منطقه  2و  3،  1نواحي 

19 

 3منطقه  6ناحيه   2منطقه  2و  4نواحي  1منطقه  1و 9نواحي  4منطقه   6ناحيه  9منطقه  94و6و 9نواحي 

 44منطقه  1ناحيه  91منطقه   3ناحيه  93منطقه  2و6و3و1ناحيه  96منطقه   6ناحيه   92منطقه  6ناحيه 
13 

 6منطقه   4ناحيه  – 2منطقه   6ناحيه   -1منطقه   6و  4ناحيه  -4منطقه  9ناحيه  – 9منطقه   1و  4ناحيه 

 -93منطقه  2و  4و  9ناحيه  – 92منطقه  1ناحيه  – 94منطقه  2و  1و 4ناحيه  – 99منطقه  9ناحيه  –

 44منطقه  2و  6و 3و   4و  9ناحيه  -92منطقه  4ناحيه 

29 
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 13ابالغ ادارات کل و سازمان های مصوب شده در سال 
 تاریخ ابالغ تعداد پست عنوان

 1/1/19 134 اداره كل منابع انساني

 94/2/19 44 اداره كل حريم

 92/2/19 23 دبيرخانه كميسيون ماده پنج

 42/2/19 34 اداره كل برنامه و  بودجه

 9/3/19 16 اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهري هماهنگي و امور مناطق

 2/99/19 49 دبيرخانه ستاد مديريت محله

 2/99/19 34 كارشناسان اداره كل منابع انساني

 13برگزاری جلسات کمیسیون اصالح ساختار و تحول اداری در سال 
 مصوبات مورخ ردیف

 .پست سازماني موافقت گرديد 134معاونت و  2زماني اداره كل منابع انساني با با ابالغ ساختار سا - 41/9/19 9

4 3/1/19 

 .موافقت شد ( پست /نفر  342) 94با ارتقاي  پست هاي مراتب زير  -

رار نفر مورد موافقت ق 34اداره  حداكثر سقف نيروي انساني  1معاونت و تعداد  1اصالح ساختار اداره كل برنامه و بودجه با حفظ  -

 .گرفت 

اداره كل تشکيالت و آموزش و شركت فن آوران نسبت به بازديد ميداني  –در خصوص بند يک دعوتنامه ،  حوزه هاي منابع انساني  -

 .اقدام و نتيجه با حضور مهندس جاويد معاون محترم شهرسازي ومعماري مجدد بازبيني شود( منطقه  3حداقل )

و  ايجاد يک اداره ( پست  4)خانه كميسيون ماده پنج بررسي و با ارتقاي پست كارشناسي پيشنهاد اصالح ساختار اداره كل دبير -

 .موافقت شد 

 .نفر مورد موافقت قرار گرفت  44پيشنهاد اصالح اداره كل حريم با اضافه شدن يک معاونت و سقف  -

ور مناطق با حفظ سقف نيروي انساني موافقت با افزايش يک معاونت  به اداره كل برنامه ريزي وتوسعه شهري معاونت هماهنگي و ام -

 .شد  با حفظ سقف نيروي هاي سازماني موجود بعالوه ايجاد يک اداره به عنوان اداره نواحي در معاونت جديد 

1 4/3/19 

 .پست سازماني مورد تأييد قرار گرفت  23ساختار يگان حفاظت با سه معاونت و يک جانشين و  -

 ان حفاظتچگونگي تشکيل و ساختار يگ -

 با توجه به درخواست معاون امنيتي سياسي دادستان كل كشور به معاون اركان و امور  مشترک -

 .ستاد نيروهاي مسلح ، در خصوص ضابط خاص ، موضوع از شرح وظايف يگان حذف گرديد  -

 دستورالعمل تشکيل يگان حفاظت در دستگاه هاي اجرايي مصوب مقام معظم رهبري -

2 2/94/19 

 تغيير عنوان معاونت خدمات شهريپيشنهاد  -

 پيشنهاد توسعه ساختار سازماني اداره كل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت خدمات شهري -

 پيشنهاد ارتقاي جايگاه واحدهاي روابط عمومي در مناطق و ساير واحدها مورد بررسي قرار گرفت -

 پيشنهاد ارتقاي جايگاه امور سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي -

 دستور تهيه بخشنامه سياست هاي شهرداري تهران در تغيير ساختار و ضوابط و شرايط تغيير ساختار -

 در خصوص بوستان واليت -

 .پست مورد موافقت قرار گرفت ( پانزده )93سازمان پيشنهادي دبيرخانه ستاد مديريت محله مطرح شد و با تعداد  -

3 43/94/19 

. گانه تغيير خواهد يافت  44پست در مناطق  44گانه مورد بررسي قرار گرفت تعداد  44ساختار حوزه روابط عمومي در مناطق  -

 .پست افزايش خواهد يافت  61پست به تعداد  66ضمناً جمع پست هاي حوزه روابط عمومي از تعداد 

ه حوزه معاونت مورد پست ثابت سازماني در س 14ساختار سازماني اداره كل روابط عمومي مورد بررسي قرار گرفت و با تعداد  -

 .موافقت قرار گرفت 

ساختار روابط عمومي در حوزه معاونان شهردار تهران مورد بررسي قرار گرفت و با ارتقا و ايجاد يک پست ثابت سازماني در حوزه  -

 .موافقت گرديد  93مرتبه   3هاي معاونت تحت عنوان رئيس روابط عمومي حوزه به مدير 

 صورت صالحديد مي توانند به صورت انشايي حکم مشاور نيز در اين تعداد پست ها تهيه و صادر نمايند معاونان شهردار تهران در  -

پست ثابت سازماني كه از محل پست هاي بالتصدي   49ساختار دبيرخانه  ستاد مديريت محله مورد بررسي قرار گرفت و با تعداد  -

 .شهرداري تهران تأمين خواهد شد مورد موافقت قرار گرفت 
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 13گانه در سال  33عملکرد آموزش  مناطق  

 سرانه آموزشی نفر ساعت تعداد پرسنل منطقه
 اعتبار ابالغی

 (ریالمیلیون ) 

 هزینه

میلیون )

 (ریال

9 313 21332 23624 239 349 

4 314 12113 24644 246 233 

1 332 43441 24661 331 143 

2 123 26193 22616 333 326 

3 324 12926 22.44 342 213 

6 334 14413 34642 236 223 

2 614 42432 24613 311 413 

3 394 44241 24643 392  

1 133 41642 69619 116 133 

94 344 41344 22644 236 236 

99 244 91424 23639 222 243 

94 334 46632 26649 614 633 

91 234 49631 23691 264 223 

92 392 43434 32633 324 312 

93 242 14164 29611 231 214 

96 244 42221 33643 214 134 

92 212 43663 39613 236 243 

93 643 43223 29644 243 424 

91 314 42234 34624 344 111 

44 613 14264 39694 642 433 

49 243 92242 24616 244 131 

44 323 49223 11614 324 132 

  94226  693616 91932 جمع
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 13مناطق در سال  رایانه عمومی یآموزش یدوره ها

 نفر ساعت شرکت کننده تعداددوره عمومی منطقه

9 91 933 3142 

4 2 922 6443 

1 1 612 99442 

2 96 424 99434 

3 43 446 2434 

6 94 491 3663 

2 99 934 3222 

3 94 999 1219 

1 91 923 3241 

94 2 946 2134 

99 3 912 1231 

94 92 444 3132 

91 3 934 3343 

92 3 439 94922 

93 1 936 3344 

96 6 913 3333 

92 1 919 6631 

93 1 913 3264 

91 3 916 2224 

44 91 912 6633 

49 6 914 3233 

44 3 23 1143 

 3142 933 91 جمع
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 13همایش های برگزار شده در سال 

 مدت دوره عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 نفر ساعت

 244 23 96 سومين سمينار الگوسازي در بافتهاي فرسوده شهري 9

 4416 919 96 اصول و روش هاي طراحي شهري 4

 4922 912 96 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 1

 4462 941 96 تراكم در شهر و شهرسازي 2

 4443 913 96 قوانين و ضوابط شهر و شهرسازي 3

 4216 929 96 سمينار تخصصي ارزيابي و بهبود عملکرد سازماني 6

 142 13 3 سمينار تخصصي مديريت استراتژيک 2

 4643 961 96 ششمين كنفرانس داده كاوي 3

1 
دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني با رويکرد 

 مبتني بر تجربيات اجرايي
96 64 114 

 9224 14 96 نظام تامين مالي د رايران پنجمين كنفرانس توسعه 94

 624 24 96 همايش فناوري هاي نوين در ساخت و ساز شهري 99

 9332 11 96 پنجمين كنفرانس بودجه ريزي بر مبناي عملکرد 94

 1132 929 42 دهمين كنفرانس بين المللي مديريت 91

 164 944 3 همايش سبک زندگي 92

 9644 944 96 با محيط بين اللملاولين دوره آموزشي آشنايي  93

 424 92 96 همايش شهر ايده آل 96

 1342 411 96 همايش زنان و زندگي شهري 92

 4964 913 96 مباني و مفاهيم شهر و شهرسازي 93

 9332 11 96 طرح هاي شهر و شهرسازي 91

 1496 122 3 9242همايش مديريت شهري بر اساس افق چشم انداز  44

 4242 961 96 فرانس مديريت اجراييسومين كن 49

 14 2 3 همايش تخصصي دفتر مديريت استراتژي 44

 34 94 3 نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان 41
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 13همایش های برگزار شده در سال 

 مدت دوره عنوان دوره ردیف
 تعداد شرکت

 کنندگان 
 نفر ساعت

 134 991 3 ته با تاكيد بر جداول شهريسمينار تخصصي قطعات بتني پيش ساخ 42

 EVPM 96 3 34كارگاه آموزشي مديريت پروژه بر مبناي ارزش كسب شده  43

 MSP 4494 42 6 922كارگاه نرم افزار كنترل پروژه  46

 36 2 3 كارگاه آموزشي مديريت دانش 42

 IFRS 96 44 134همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي  43

 4414 942 96 سمينار آموزشي فضاهاي شهري نوين 41

 9132 942 96 سمينار آموزشي ساماندهي بافت قديم 14

 424 92 96 اولين سمينار مديريت حريم شهرها 19

 34 94 3 كارگاه يکروزه فرصتهاي بورس و فرابورس 14

 4462 941 96 سمينار سکونتگاههاي غيررسمي 11

 9214 994 96 ضاهاي شهريسمينار تحليل و طراحي ف 12

 4414 942 96 سمينار برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري 13

 9142 991 96 در شهر و شهرسازي GISسمينار كاربرد  16

12 
دومين كنفرانس ملي كاربردي مهندسي ارزش در صنعت حمل و 

 نقل،ساختمان و مديريت شهري
3 29 363 

 343 949 3 9242كنفرانس ملس اكوشهر در ايران  13

 244 14 3 همايش اقتصاد مقاومتي و راهکارهاي مديريت در دوران تحريم 11

 34 94 3 همايش آينده پژوهي،مديريت و صنعت ساختمان 24

 23 1 96 پنجمين كنفرانس مديريت دانش 29

 9916 29 96 نخستين اجالس مديران تحقيق،توسعه و فناوري كشور 24

 934 91 3 للي استاندارد سازي در صنعت گردشگري و صنايع وابستهنخستين كنفرانس بين الم 21

22 
نخستين همايش بازرسي انبار و كنترل كيفيت خدمات 

 انبارداري
96 21 232 

 134 991 3 سمينار تخصصي قطعات بتني پيش ساخته با تاكيد بر جداول شهري 23

 EVPM 96 3 34كارگاه آموزشي مديريت پروژه بر مبناي ارزش كسب شده  26

 32914 1131 696 جمع
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 13آموزش های بلند مدت در سال 

ادامه تحصیل کارکنان از مقطع 

 زیردیپلم تا کارشناسی

 

 پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

 

 (دانشگاه پیام نور )
دانشگاه عالمه )پذیرفته شدگان 

 (طباطبایی

 رشته تحصیلی (نفر)تعداد  مقطع تحصیلی
 پذیرفته

 (نفر)شدگان
 (نفر)تعداد  مقطع تحصیلی

 624 ديپلم

رسانه –اجرايي  –شهري )مديريت 

محيط زيست –دولتي  –بازرگاني  –

– MBA  ) 

 2 دكتري 22

 61 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 23 ديپلم به فوق ديپلم

 93 عمران 22 فوق ديپلم به كارشناسي

 1 مهندسي كشاورزي 231 جمع

 

 1 ريمعما

 46 ساير رشته ها
  

 932 جمع
  

معرفی شدگان به دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 

  

  

 (نفر)تعداد  رشته تحصیلی
  

 –در رشته هاي مديريت 

جغرافيا و برنامه  –حقوق 

 ريزي شهري

43 
  

 43 جمع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورسیه شوندگان مقطع کارشناسی ارشد

 (نفر)تعداد  رشته تحصیلی

 (طبيعي–روستايي  – برنامه ريزي شهري)جغرافيا 

 
93 

امور  - ستيز طيمح -ي امور شهر) تيريمد

 –ي نيكارآفر –يي اجرا –ي دولت –ي فرهنگ

 (يتکنولوژ

42 

 92 ساير رشته ها

 31 جمع

 بورسیه شوندگان در مقطع دکتری

 (نفر)تعداد رشته تحصیلی

 2 مديريت محيط زيست

 1 امه ريزي شهريجغرافيا و برن

 9 كشاورزي

  9 مديريت گرايش منابع انساني

 1 جمع

 وام گیرندگان مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد

 (نفر)تعداد مقطع تحصیلی

 1 دكتري

 924 كارشناسي ارشد

 939 جمع
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 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

 

 

 نیمعاونت اطالعات مکا
 

 13در سال (مکانی اطالعات معاونت) پشتیبانی تحت افزاری نرم های سرویس جدول

 (سیستم)نام سرویس  ردیف

 Loginصفحه  بستر

 ندارد دارد اينترانت اينترنت

  سامانه اطالعات جغرافيايي 9

 سامانه طرح تفصيلي 4

 اطلس كالنشهر 1

 ره ايسامانه تصاوير ماهوا 2

  (SDI)نظام اطالعات مکان مبنا  3

 كاوشگر تهران 6

 سامانه نقشه تهران 2

 سرويس تشخيص بافت فرسوده 3

 سامانه به روز رساني اطالعات مکاني شهرداري تهران 1

 پشتيباني سيستم آتش نشاني 94

 6 2 3 3 جمع

 

 13در سال  جدول تعداد نسخ نقشه های فروخته شده
 مبلغ وصول شده تعداد فروخته شده نوع نقشه

 - يک فايل 94منطقه  Geotifنقشه 

 

 13در سال  چاپ نقشه ها وکتب عمومی

 تعداد نسخ چاپ شده نوع نقشه

 1444 9119كتاب راهياب 

 9444 تهران 9024444نقشه 

 2444 جمع

 



 حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 131                                                                                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران            

 

 13در سال  موضوعی های شهنق جدول تولید

 نوع نقشه

 ماهیت

 مقیاس

 تحویل

نقشه 

کارتوگرافی 

 شده

 عکس

 ماهواره ای 

داده های خام 

 مکانی

فایل ارائه 

 شده

تعداد 

 پالت

 91فتو مپ منطقه 
 

3444 
 

2 

 93فتو مپ منطقه 
 

96444 
 

9 

 1فتو مپ منطقه 
 

2444 
 

9 

محله اداره كل توليد نقشه اختصاصي و نمونه يک 

 سالمت


 
2444 

 

 توليد نقشه نمونه ترمينال جنوب سازمان ترمينالها
 

3444 
 

 توليد نقشه مناطق آتش نشاني
 

94444 
 

 توليد نقشه شيرهاي آتش نشاني
 

94444 
 

تهران جهت استفاده در رصد  9094444توليد نقشه 

 خانه


 
94444 

 

 ران جهت استفاده در رصد خانهته 9094444فتومپ 
 

94444 
 

 4تهيه نقشه محالت و نواحي منطقه 
 

94444 
 

 94توليد نقشه تحليلي جانمايي مساجد شهر تهران 

 منطقه


 

2444-

94444 


 

 (شيت 44)توليد نقشه وضع موجود مساجد شهر تهران 
 

3444-96444 
 

 44کيک مناطق توليد نقشه محالت شهر تهران به تف

 گانه


  


 

 (امور مناطق)توليد نقشه ساختمانها شهرداري تهران 
 

94444 
 

 (زيبا سازي)توليد نقشه مجسمه هاي شهر تهران 
 

94444 
 

 دانشجويي 2اطالعات قسمتي از منطقه 
  


 

 

 13در سال  گزارش پیشرفت پروژه های معاونت اطالعات مکانی
ت

عی
ض

و
 

 ژهنام پرو
پیشرفت 

 فیزیکی
 مالحظات

ان
ري
 ج
در

 

 61632 عمليات تبديل مدل هاي سه بعدي

در سال گذشته به اتمام رسيده هم اكنون تهيه  91تهيه نقشه منطقه 

در مرحله تبديل عکس به نقشه،  92،93،96،92،93،44نقشه مناطق 

 .تکميل زميني و گوياسازي مي باشند

ته
ياف
ه 
تم
خا

 

 .پروژه به اتمام رسيده است  944 19ير ماهواره اي سال خريد و آماده سازي تصاو

 .پروژه به اتمام رسيده است  944 طراحي و ايجاد سامانه هوشمند پيشنهاد مسير

 .پروژه به اتمام رسيده است  944 محاسبات و سرشکني مثلث بندي شهر تهران

توسعه نرم افزارهاي تکميلي سرويس نقشه ديجيتال 

 (هارم فاز چ) تهران 
 .پروژه به اتمام رسيده است 944

 .پروژه به اتمام رسيده است  944 فاز دوم سيستم طرح تفضيلي جديد شهر تهران

ماكت ديجيتال سه بعدي وضع موجود و آتي بر 

 اساس طرح تفصيلي شهر تهران
 .پروژه به اتمام رسيده است  944
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 13در سال  سایر عملکرد معاونت اطالعات مکانی

 ع فعالیتنو
حجم کار انجام 

 شده
 واحد

 صفحه بندي-كارتوگرافي نفر ماه3 كارتوگرافي و صفحه بندي كتاب شهر شناسي

 طراحي -گرافيک  نفر ماه4 شهر تهران POIآيکون جهت  944توليد 

 MAPBUILDER - Gisتوليد سرويس مجسمه هاي شهر تهران جهت سامانه 

 MapBuilder - Gisمانه توليد سرويس نقشه پايه شهر تهران سا

 كارتوگرافي نفر ماهMapBuilder 9كارتوگرافي سرويس نقشه پايه شهر تهران جهت سامانه 

 Gis هفته كاري 4 تهيه متدولوژي جهت اتصال اطالعات مركز آمار به پارسلهاي شهري

 كيلو متر مربع 914 تبديل عکس هاي هوايي

 كيلو متر مربع 946 تکميل زميني نقشه ها

 مورد 94444 به روز رساني پارسل هاي شهري

 مورد 4444 به روز رساني معابر شهر تهران

 كيلو متر مربع 2444 خريد تصاوير ماهواره اي

 كيلو متر مربع 2444 تصحيح هندسي و راديو متريک

 كيلو متر مربع 344 تهيه عکس نقشه يکپارچه شهر تهران

 نقطه GPS 1444برداشت نقاط 

 نقطه 44 پيالر مسطحاتي 44زي و نصب پياده سا

 كيلومتر 244 ترازيابي و انتقال ارتفاع در شهر

 كيلومتر مربع 344 محاسبات مثلث بندي نقشه تهران

 مجلد 1 تدوين استاندارد ها  و دستور العملهاي تبديل نقشه تهران

 مجلد 9 تدوين استاندارد ها  و دستور العملهاي تکميل زميني نقشه تهران

 سامانه 9 راه اندازي سامانه تعيين موقعيت آني شهر تهران

 - - 2ارائه خدمات مهندسي تعيين موقعيت آني شهر تهران منطقه 

 - - 91ارائه خدمات مهندسي تعيين موقعيت آني شهر تهران منطقه 

 - - ارائه خدمات مهندسي تعيين موقعيت آني شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافيک

 سامانه 9 9123و  9121 9113-ه سرويس تحت وب يکپارچه عکسهاي هوايي شهر تهران ارائ

 آماده سازي اطالعات نقشه حريم تهران و ورود به پايگاه داده
  

 نسخه 344 مرمت نقشه هاي با ارزش موزه نقشه اقدسيه

 شيت 4444 شناسنامه دار نمودن نقشه هاي موجود

 دستگاه 34 زه نقشهشناسنامه دار نمودن تجهيزات مو

 منطقه 9 نظارت بر  ديتا خدمات شهري مديريت پسماند

 - - نظارت بر نقشه هاي طرح هاي اجرايي تهيه شده توسط معاونت شهر سازي

 سامانه 9 راه اندازي سامانه ترح تفصيلي جديد شهر تهران

 سامانه 9 راه اندازي نسخه چهارم نقشه شهر تهران

 سامانه 9 ه روز رساني اطالعات مکاني شهرداري  تهرانراه اندازي سامانه ب

 سامانه 9 راه اندازي گزارشات تحليلي مکاني

 سامانه 9 راه اندازي سيستم سه بعدي مجازي شهر تهران

 9 راه اندازي بانک اطالعات جامع مکاني شهر تهران
 

 سرويس 93 و بازديد يکپارچه توليد سرويس هاي مکاني طرح تفصيلي جهت استفاده در سامانه شهر سازي
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 عاونت آموزشم
 

  83-13های  جدول مقایسه ای نفر دوره برگزاری دوره ای آموزشی در سال
 نام دوره 83سال  83سال  88سال  81سال  19سال  13سال  درصد تغییر

 پايه 6164 93191 93434 96241 99622 1141 93-

 تخصصي 444 123 261 316 629 9412 11

 كاربردي 314 9922 234 314 431 143 49

 مجازي - 9644 9394 1319 4299 9342 12-

 مديران - - - 944 929 466 36

 جمع 2112 44421 44323 44246 93941 91413 94-

 

 (نفردوره)19-13در سال های  آموزش های داخلی سازمان

 درصد تغییر 13سال  19سال  نام معاونت

 32 32 12 اداري -مالي

 34 13 41 اطالعات مکاني

 6 23 29 مخابرات

 436 943 43 نرم افزار

 12 912 63 آمار، برنامه و بودجه

 931 949 11 شبکه و امنيت

 934 14 94 حوزه مديريت

 12 324 423 جمع

 

 19-13در سال های  آموزش دوره های پایه
 درصد تغییر 13نفر ساعت آموزش در سال  19نفر دوره آموزش در سال  تعداد دوره نام دوره

ICDL9 31 2426 34244 9441 

ICDL4 11 1446 24444 4434 

ICDL1 63 4461 21164 4943 

Access 2 11 9134 9144 

Excel 99 33 9664 9331 

Internet 6 22 124 9144 

PowerPoint 3 32 9114 9344 

Windows-xp 2 11 664 9144 

Word 1 33 9114 4144 

 244 934 14 4 رايانه مديران

 144 14 1 4 مفاهيم پايه

Windows-xp 4144 214 93 9 پيشرفته 

Excel 9144 224 44 9 پيشرفته 

 9419 126 46 1 تايپ و تند زني

 9944 244 64 4 مفاهيم پايه و تايپ و تندزني

 9262 384843 1191 313 جمع
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 19-13در سال های  آموزش دوره های تخصصی
 درصد تغییر 13نفر ساعت آموزشدر سال  19نفر دوره آموزش در سال تعداد دوره نام دوره

Autocad-9 1 942 2642 1641 

Autocad-4 2 31 1246 2443 

Photoshop 93 932 2634 4339 

Spss 1 912 3434 1324 

 +A 1 91 126 2321 

 1944 9423 11 4 عيب يابي در سخت افزار

 Gis 2 923 4144 9344كاربرد هاي 

 9344 442 92 4 مديريت و كنترل پروژه

 244 942 91 9 حفاظت از اطالعات رايانه

Gis 6 63 4424 4144 

 Excel 3 944 1263 1144حسابداري با 

 4914 9222 61 1 بانک هاي اطالعاتي

 Gis 9 44 144 9344مفاهيم 

 9344 314 34 4 وبالگ نويسي

 1144 9444 14 9 اينترنت و زبان تخصصي

NETWORK+ 91 39 4424 1144 

Corel 9 4 64 4144 

Safe & Etabs 9 49 9464 3144 

Sql Server 4 16 9224 1144 

MCITP4443 

(server admin pack) 
3 19 6414 44914 

MCITP(win2) 4 4 944 2144 

CCNA(icnd9+icnd4) 1 1 324 3144 

VM WARE 4 2 924 1244 

CIW(web design) 4 4 943 3144 

CIW 1144 24 9 9 تکميلي 

SAN STORAGE 9 9 22 2144 

security+ 9 3 934 4144 

MCPD 4 4 464 94144 

Upgrading MCITP 9 9 63 6244 

programing 

fandamental 
9 9 94 9944 

C# 9 9 14 4144 

ITIL 9 2 16 4144 

 1394 22639 9412 991 جمع
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 19-13در سال های  آموزش دوره های کاربردی
 درصد تغییر 13نفر ساعت آموزش در سال  19نفر دوره آموزش در سال تعداد دوره نام دوره

 9114 2322 143 96 اتوماسيون

 9114 2322 143 96 جمع

 

 19-13در سال های  آموزش دوره های مجازی

 درصد تغییر 13 نفر ساعت آموزش در سال 19نفر دوره آموزش در سال  تعداد دوره نام دوره

 144 1444 144 92 مفاهيم پايه

 9144 6364 121 93 ويندوز

 9144 4464 991 3 اينترنت

 4144 4216 992 3 ورد

 9463 9224 921 94 اكسل

 9344 4643 961 92 پاورپوينت

 9144 9264 33 94 اكسس

SPSS 2 914 2644 1144 

Html 3 91 111 4444 

Java 2 44 244 4444 

Front page 4 1 64 9144 

 9326 41661 9342 944 جمع

 19-13در سال های  سمینارهای تخصصی کارکنان شهرداری

 درصد تغییر 13نفر ساعت آموزش در سال  13نفر دوره آموزش در سال  نام معاونت

 122 313 23 اداري -مالي

 363 931 41 آموزش

 342 61 99 اطالعات مکاني

 331 432 11 مخابرات

 633 694 23 نرم افزار

 341 192 11 برنامه و بودجه

 192 136 13 شبکه و امنيت

 292 433 13 حوزه رياست

 623 1232 266 جمع

 

 13در سال  مدیرانآموزش 

 نفر دوره آموزش  تاریخ برگزاری

6/6/19 11 

94/3/19 12 

96/99/19 911 

 466 جمع
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 معاونت شبکه و امنیت

  13در سال (امنیت و شبکه معاونت) پشتیبانی تحت افزاری نرم ایه سرویس جدول

 اداره (سیستم)نام سرویس  ردیف
 سکو

 تعداد کاربر
 ویندوز وب

9 mail.tehran.iri سايت 66334 

4 mail.tehran.ir سايت 2444 

1 Active Directory سايت 


66466 

 94 سايت Coolunitsمانيتورينگ  2

3 Noc Application Manager مانيتورينگ 


13 

6 Application Manager For Portal مانيتورينگ 


91 

2 Op Manager مانيتورينگ 


1 

3 Nagios مانيتورينگ 


34 

1 Cacti Monitoring For Inetrnet bandwidth مانيتورينگ 


92 

94 SolarWinds For Datacenter مانيتورينگ 


34 

99 SolarWinds For Fiber & Wireless مانيتورينگ 


24 

94 Solarwinds For Voip مانيتورينگ 


44 

91 Storage Manager Profiler مانيتورينگ 


44 

92 Kiwi Syslog مانيتورينگ 


44 

93 Knowledgetree مانيتورينگ 


63 

96 Internet Mars مانيتورينگ  


26 

92 NTP يتورينگمان 


9 

93 Antivirus امنيت 


93144 

91 Security Manager امنيت 94311 

44 CA Server امنيت 


13 

 93 6 93 جمع

 

  13در سال اداره مانیتورینگفعالیت های 

نوع 

 حمله
 High Medium Low تعداد حمله

حمله های کنترل 

 شده

درصد حمله های 

 کنترل شده

 11616 69336146 69429446 393292 42162 69339432 اينترنتي

 11616 211223241 233329433 2142163 449493 211116613 اينترانتي

 11616 333614121 321194462 3244421 423334 333322143 جمع
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 13در سال مار تجهیزات تحت کنترل سیستمهای مانیتورینگآ
 (حاوی کلیه تجهیزات دیتاسنتر و شبکه ) Nagiosسیستم مانیتورینگ

 9969 (دارند IPتجهيزاتي كه در شبکه )تعداد كل هاست ها 

 9644 تعداد كل سرويس ها ي ارائه شده در ديتاسنتر

 تجهیزات دیتاسنتر Solarwindsسیستم 

 2642 ...(ها وvolumeنودها، اينترفيسها، )تعداد كل اجزاء شبکه 

 9444 تعداد كل نود ها

 

 13در سال :( Nagious) شبکه تجهیزات و سرورها به دسترسی سطح مانیتوریتگ

 (درصد)Availability (درصد)Down Time تعداد سرور تحت کنترل گروه های سرور

DB 941 4649 11611 

APP 491 4641 11612 

switch & router 212 9649 13619 

security group 1 4644 11613 

Os 112 4643 11.13 

 11626 9691 9424 جمع

 

 

 13در سال شبکه های شاخص مانیتورینگ

 اعالم شده Alertتعداد  Alertنوع 

host 941466 

service 64491 

 23911 سوئيچ هاي شبکه ديتا سنتر

 416423 جمع

 

 

 13در سالاداره مدیریت پایگاه داده ها 

 تعداد سرویس تعداد سرور نوع پایگاه داده
تعداد پایگاه  جمع پایگاه دادهتعداد 

 عملیاتی Read only داده

SQL Server 61 66 64 621 241 

Fox Pro 9 9 9 4 9 

Oracle 94 94 4 94 94 

Informix 43 22 939 43 921 

MY SQL 4 4 4 1 1 

 313 636 494 946 949 جمع
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 13تا پایان سالاداره مدیریت پایگاه داده ها 
 13تعداد پایگاه داده  تعداد سرویس  تعداد سرورها  SQL Serverنسخه 

4444 4 4 41 

4443 3 3 13 

4443 94 99 932 

4443R4 41 19 923 

4443R4c 92 92 142 

 241 66 61 جمع

 

 تعداد پایگاه داده های مرتبط تعداد درخواست نوع درخواست

 92 91 جاد پايگاه داده جديداي

 42 24 بازيابي نسخه پشتيبان

 DDL 921 42-تغيير ساختار داده ها 

 DML 99 2-تغيير محتواي داده ها 

 3 94 جايگزيني با نسخه پشتيبان

 Schema 9 9دريافت 

 2 2 دريافت نسخه پشتيبان

 DCL 91 92-دسترسي كاربر

 3 2 دسترسي حضوري

 4 4 رفع كندي سرويس

 946 413 جمع

 

 13اداره سایت مرکزی تا پایان سال  فعالیت 

 واحد نوع فعالیت
تعداد در پایان 

 19سال 

افزایش ظرفیت 

 13در سال 

تحت پشتیبانی تا 

 13پایان سال 

 219 2 232 عدد تعداد سرورهاي تحت كنترل سايت مركزي

 33 44- 943 عدد تعداد سرورهاي آزاد ديتا سنتر

 4 21- 21 عدد ي سايت پشتيبانتعداد سرورها

 9412633 424633 163 ترابايت ميزان فضاي ذخيره سازي سرورها

 66646 99291 33911 عدد تعداد كاربران اكتيو دايركتوري

 261 999 133 عدد تعداد سرويسها و نرم افزارهاي كاربردي و عمومي

 111 992 433 عدد هاي تحت پشتيباني OSتعداد 

 623 493 264 عدد ستم عامل هاي مختلفتعداد نصب سي

 



 حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 133                                                                                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران            

 

 83-13مشخصه های دیتاسنتر شهرداری تهران  در سال های 

مشخصه های دیتاسنتر 

 شهرداری تهران
 13سال  19سال  81سال  88سال  83سال  83سال  83سال 

 219 232 244 134 144 499 13 تعداد سرورهاي تحت كنترل

ميزان فضاي ذخيره سازي 

(TB) 
3 923 443 433 334 163 9412633 

 

 83-13در سال های  ISMSتامین امنیت سرورها و جلوگیری از نفوذ تخریب گران پیاده سازی استاندارد 

 نوع فعالیت
پایان سال 

83 

پایان سال 

83 

پایان سال 

83 

پایان سال 

88 

پایان سال 

81 

پایان سال 

19 

پایان سال 

13 

 934 934 944 63 23 24 44 پهناي باند اينترنت

 66646 33911 21444 12444 19144 2244 1344 تعداد كاربران اكتيو دايركتوري
 

 13تا پایان سال  جدول عملکرد پایه اداره شبکه

 واحد نوع فعالیت
تحت پشتیبانی 

 19در پایان سال 

ایجاد یا اضافه 

 13شده در سال

از رده خارج 

 13شده در سال

تحت 

پشتیبانی تا 

 13پایان سال

شکال رفع ا

شده در 

 13سال

تعداد نودهاي شبکه شهرداري 

 تهران
- 942426 94626 4 996244 334 

 Mb/s 934 4 4 934 934 پهناي باند اينترنت

 

 13تا پایان سال  (WAN)جدول عملکرد شبکه فراساختمانی 

نوع اتصال ساختمان به 

 شبکه شهرداری

 تعداد ساختمان

تحت پشتیبانی در 

 19پایان سال  

شده در  نصب

 13سال 

از رده خارج شده 

 13در سال 

تحت  پشتیبانی تا 

 13پایان سال 

رفع اشکال شده 

 13در سال 

 911 9443 9 943 313 راديو

 14 439 4 43 446 فيبر نوري

 9 31 4 9 34 كابل

 446 9131 9 932 9921 جمع

بدلیل اینکه برخی ساختمان ها هم از طریق فیبر و هم ( ساختمان  3131) در جدول فوق  عدد بوده و جمع کل 3399تعداد ساختمانهای متصل به شبکه شهرداری -

 .ازطریق رادیو به شبکه شهرداری متصل هستند، مالک عمل نخواهد بود

 

 83-13مشخصه های شبکه دیتا در سال های 

 نوع فعالیت
پایان سال 

83 

پایان سال 

83 

پایان سال 

83 

پایان سال 

88 

پایان سال 

81 

ایان سال پ

19 

پایان سال 

13 

تعداد نقاط متصل به شبکه 

از طريق )شهرداري تهران 

 (فيبر-راديو-كابل

464 294 694 632 234 9921 9131 
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 13تا پایان سال  )اداره امنیت Token  ( جدول عملکرد  
 13در سالتحت پشتیبانی  Tokenتعداد  13در سال Tokenافزایش ظرفیت  19تا پایان سال  Tokenتعداد 

9414 141 9129 

 

 13تا پایان سال  (اداره امنیت) عملکرد  آنتی ویروس

 نوع فعالیت
تعداد نسخه آنتی ویروس 

 19پایان سال  دربروز شده 

تعداد نسخه آنتی ویروس بروز شده 

 13در سال 

Update 161 913 سرور هاي آنتي ويروس 

Upgrade 34 26 سرور هاي آنتي ويروس 

Troubleshooting  سرورهاي آنتي ويروس(Client- 

Server) 
434 419 

 13تا پایان سال  (اداره امنیت)  IPSعملکرد 
 تغییردرصد  13تعداد در سال  19تعداد در پایان سال  نوع فعالیت

 423 63344 91244 بررسي حمالت بر روي سرورها

block  كردنAttacker 193 24244 1134 ها 

 IPS 1 4 -944بر روي   signatureنمودن  Updateبررسي 

 

 13تا پایان سال  (اداره امنیت)  Security Managerعملکرد 

 تغییردرصد  13تعداد در سال  19تعداد تا پایان سال  نوع فعالیت

 security Manager 61 39 -91نصب و راه اندازي سرور هاي 

Troubleshooting  سرورهايSecurity Manager 942 944 -93 

در مناطق و  security Managerاسکن سرورهاي 

 سازمانها
964 413 

23 

 Securityبا استفاده از  tehran.irاسکن سايت 

Manager 
62 16 34 

 Security Manager 16 33 -3اسکن ديتا سنتر با استفاده از 

 

 13در سال  سایر عملکرد اداره امنیت
 تعداد   نوع فعالیت

 992 ندوز و دامين افراد سازمانبر طرف نمودن مشکالت وي

 23 تهيه مطالب آموزشي جهت درج در پرتال امنيت

 943 ...(مجالت و  -جديدترين ويروس ها  -مقاله هاي آموزشي -اخبار)به روز رساني محتواي پرتال امنيت از جمله 

 security group 16ارسال ايميل هاي اموزشي به كاربران  

Troubleshooting 411 ي ديتاسنترسرورها 

Troubleshooting  سرورهاي خاص مانند(tehran.iri - tehran.ir- Mail-  اتوماسيون اداري و)... 61 

 2164 هاي مارس و مرتفع نمودن آنها Logبررسي 
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 13تا پایان سال  گزارش پیشرفت پروژه های معاونت شبکه و امنیت

ت
عی

ض
و

 

 نام پروژه
پیشرفت 

 فیزیکی
 توضیحات

 ج
در

ان
ري

 

 Fiber Optic Link Antenna 922-249-9 (94 V) 44خريد 
بدليل مشکل . به اتمام رسيده است RFPمطالعه و تهيه 

 .در خريد اين پروژه در حال حاضر متوقف گرديده

 34 پارتيشن بندي سيستم آرشيو به صورت پايلوت
داده هاي واقعي روي محيط  convertدر مرحله 

 .عملياتي مي باشد

نم
خا

ته
ياف
ه 

 

 License Orion Network Performance SLXتمديد 

License Server & Application Monitor ALX 
 .پروژه به اتمام رسيده است 944

 License Orion Network Peformanceخريد 

Monitor SLX 
 .پروژه به اتمام رسيده است 944

 .ام رسيده استپروژه به اتم License IP SLA Manager SLAX 944خريد 

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 سرورهاي اينترنتي IPتغيير 

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 راه اندازي شبکه اتوبوسراني در شهرداري تهران

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 بخش مولفه هاي سخت افزاري CMDBايجاد 

 .پروژه به اتمام رسيده است Tape 944تجهيزات و نصب وراه اندازي اتاق 

PM  پروژه به اتمام رسيده است 944 گانه 44ركهاي مناطق. 

 

 معاونت مخابرات و الکترونیک

 13آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره با سیم تا پایان سال 

 واحد شرح فعالیت
تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال 

ایجاد یا اضافه 

 13شده در سال 

 از رده خارج شده

 13درسال 

تحت پشتیبانی تا 

 13پایان سال 

رفع اشکال 

 13شده در سال 

 4 4443 4 164 9361 خط تعداد خطوط تلفن ثابت

 4 96344 9344 4 93444 خط تعداد خطوط تلفن داخلي

 

 13آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره بی سیم تا پایان سال 

نوع شبکه بی 

 سیم

تحت پشتیبانی 

 19تا پایان سال 

فزایش ظرفیت ا

 13در سال 

Program 
 13شده درسال 

رفع اشکال 

شده در سال 

13 

از رده خارج 

شده در سال 

13 

تحت پشتیبانی 

 13تا پایان سال 

 343 93 941 62 93 394 ترانک

 9224 94 931 632 24 9244 مدار باز

 

 13آمار بی سیم های تحت پشتیبانی بتفکیک نوع تجهیز در سال 

 نوع شبکه
 جهیزنوع ت

 19 درسال تعداد 13 درسال تعداد
 دستی ثابت خودرو

 394 343 414 914 33 ترانک

 9244 9224 9269 942 444 مدار باز

 4494 4423 9239 412 432 جمع
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 19-13در سال های  جدول تعداد پیامهای دریافتی

 13تعداد در سال  19تعداد در سال  واحد موضوع

 1294 1311 پيام ه ترانکپيام هاي دريافتي شبک

 1349 4116 پيام پيام هاي دريافتي شبکه مدار باز

 

 13آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره برق اضطراری تا پایان سال 

 واحد توان برق اضطراری
تحت پشتیبانی 

 19تا پایان سال 

ایجاد یا 

اضافه شده 

 13در سال 

از رده خارج 

شده در 

 13سال 

تحت پشتیبانی تا 

 13یان سال پا

رفع اشکال شده 

 13در سال 

مجموع توان برق 

 اضطراري
MW 94114 9314 4 99134 2234 

 926 111 1 24 164 دستگاه تابلو برق

 46 434 3 64 913 حلقه چاه ارت

 

 83-13تامین تجهیزات برق اضطراری عملکرد  توسعه سرویس برق اضطراری در سطح شهرداری تهران در سال های 

 13سال  19سال  81سال  88سال  83سال  لیتنوع فعا

مجموع توان برق اضطراري 

(KVA ) 
1344 6344 2414 94114 99134 

 

 13آمار تجهیزات تحت پشتیبانی اداره تجهیزات ویژه تا پایان سال 

 نوع تجهیزات
تحت پشتیبانی در 

 19پایان سال 

ایجاد یا اضافه شده در سال 

13 

تحت پشتیبانی تا پایان سال 

13 

 9311 9442 114 تجهيزات امنيتي و مدار بسته

Voip 346 643 9219 

GPS 9944 4 9944 

 

 83-13در سال های  تعداد تلفن های 83VOIP-13در سال های   

 13پایان سال  19پایان سال  81پایان سال  88پایان سال  83پایان سال  فعالیت

 VOIP 22 224 694 346 9219روند تعداد 

 

 13داد سخت افزارهای تحت پشتیبانی معاونت مخابرات تا پایان سال آمار تع

نوع سخت 

 افزار

تحت پشتیبانی تا 

 19پایان سال 

افزایش ظرفیت 

 13در سال 

از رده خارج 

شده در سال 

13 

تحت پشتیبانی تا 

 13پایان سال 

تعداد رفع اشکال 

 13شده در سال 

 PM)بازدید شده 

در سال ( شده  

13 

PC 91131 9114 114 49121 1946 4 

 4 9243 2396 43 294 2946 پرينتر

 4 493 1913 93 414 4143 اسکنر

 4 4964 49121 23 9114 91131 مانيتور

 4 6146 39624 293 2634 26114 جمع



 حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 133                                                                                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران            

 

 83-13تامین تجهیزات رایانه ای تحت پشتیبانی در سال های 

 19پایان سال  81پایان سال  88پایان سال  83پایان سال  83پایان سال  نوع تجهیز
پایان سال 

13 

PC 2911 94944 94363 92931 91131 49121 

 2396 2946 1946 1223 1624 4131 پرينتر

 1913 4143 4643 333 323 411 اسکنر

 41611 42441 44141 92363 92122 1393 جمع

 

 13ان سال گزارش پیشرفت پروژه های معاونت مخابرات و تجهیزات الکترونیک تا پای

 نام پروژه
پیشرفت 

 فیزیکی
 توضیحات

يکپارچه سازي و بروزرساني سيستم بي سيم 

 شهرداري تهران
1612 

 حاضر حال در.گرديد مواجه زيادي تاخير با پروژه اين نقدينگي، تامين عدم به توجه با

 .شده انتخاب برنده پيمانکار

 944 پروژه رصد خانه شهري

 شامل طراحي فاز اجراي وعمراني، ساختماني عمليات نجاما0 شامل شده انجام اقدامات

 و صوتي تجهيزات خريد اجرايي، هاي نقشه تهيه و طراحي مطالعه، قبيل از اقداماتي

 آموزش و ،نصب ماكت تجهيزات خريد آنها، عملکرد نحوه آموزش و نصب ، تصويري

. باشد مي نمايشي محتواي تامين و آنها نصب و داخلي تجهيزات خريد كار، اجراي نحوه

 اقاي جناب محترم شهردار توسط 19/43/44 تاريخ در همچنين رسيده اتمام به پروژه

 .شد بازديد افتتاح جهت قاليباف

 11 تجهيز مراكز پخش صداي اذان

 عدد Horn، 144 عدد 4244 ، فاير آمپلي عدد 644 اصلي، جعبه عدد 9444 تامين

Thin Client عدد 9444 و Control Box  .در و نداشته پيشرفتي پروژه ماه اين در 

 .است گرديده متوقف حاضر حال

 

 معاونت آمار ، برنامه و بودجه

 13در سال  معاونت آمار، برنامه و بودجه پشتیبانی تحت افزاری نرم های سرویس جدول

 (سیستم)نام سرویس  ردیف
 publishتعداد نسخ  نوع سکو

 شده سال جاری
 تعداد کاربران

 ویندوز وب

  سامانه تحليل اطالعات 9
 

- 232 

 4344 3 نسخه بروز رساني   سامانه مديريت آمار و اطالعات 4

  سامانه گزارش ساز 1
 

- - 

  داشبورد شاخص ها 2
 

- - 

  تهران شهرداري عملکرد ارزيابي 3
 

- 494 

  (CRM)سامانه ارتباط با مشتري  6
 

- 24 

  اينترنت 2
 

- 94443 

3 SMS  
 

9 9191 

1 Helpdesk  
 

9 32492 

94 Desk Top Central 
 

 9 43 

  سامانه كنترل پروژه 99
 

3 1444 

94 MS Project  4494 
 

 - 921 

 - - 1 39 جمع
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 13در سال  اهم فعالیتهای طرح و برنامه
 واحد تعداد شرح فعالیت

 Microsoft Dynamic CRMپیاده سازی  
  

 موردي - MS Project Serverي از كاربران سيستم كنترل پروژه و پشتيبان

 پروژه 934 گانه 44اندازي سامانه پروژه هاي منتخب شهري  در سطح مناطق  پياده سازي و راه

 - - GISتوسعه سامانه كنترل پروژه جهت برقراري ارتباط با سيستم 

 - - ويت گزارشاتتحت وب نمودن سامانه تايم شيت براي ثبت اطالعات و ر

 - - (امنيت اطالعات) ISMS تهيه گزارش ارزيابي مركز داده شهرداري تهران و تحليل شکاف سازمان با استاندارد 

 

 13در سال  عملکرد اداره آمار
 توضیحات نام شاخص

تعداد سرويس هاي نرم افزاري تحت پشتيباني سامانه 

 مورد 39تحليل اطالعات

 ارزيابي، 14 سال -گزينش مركزي هيات ارزشيابي، گزينش مركزي هيات يابيارزش، مديران ارزشيابي

، مناطق پروژه كنترل تحليل، مديريت - 9333 اطالعات تحليل، مديريت - 912 اطالعات تحليل، مناطق

 تحليل، 9333 اطالعات تحليل، نقشه -912 اطالعات تحليل، شهرداري و شهر اطالعات و آمار تحليل

 تحليل، درآمد اطالعات تحليل، بودجه اطالعات تحليل، امالک اطالعات تحليل، قشهن-9333 اطالعات

 اطالعات تحليل، سازي شهر اطالعات تحليل، پشتيباني سيستم اطالعات تحليل، پرسنلي سيستم اطالعات

 انهسام، خانوار سرپرست زنان، تهران شهرداري مديريت خانه رصد، ها معاونت پروژه كنترل تحليل، صد ماده

 ....تاكسيراني و سامانه، ترافيک و نقل و حمل معاونت اطالعات سامانه، مركز 9333

تعداد طرح هاي جهادي و موردي پشتيباني شده از طريق 

 سامانه مديريت آمار و اطالعات

ي سازمان بازرس –( حوزه فني و عمران) استقبال از مهر  -عمليات عمراني بزرگراه ها  - 19استقبال از بهار 

مناقصه هاي فني و  -اطالعات كليدي فني و عمران -آمار و اطالعات امور آموزش –( كميسيون معامالت)

 19و چهار ماهه  14ارزيابي عملکرد يکساله   -طرح نگهداشت شهر  –عمران 

  تهران جمع آوري اطالعات رصد خانه شهرداري  -

 سامانه مديريت آمار و اطالعات و سامانه تحليل اطالعاتپشتيباني شده از طريق  تهران شهرداري عملکرد ارزيابي

نگهداري فضاي سبز و عملکرد روزانه پيمانکاري فضاي 

 96سبز منطقه 
" 

 " تهران شهرداري مناطق خود ارزيابي

 " كارنامه عملکردي مناطق

 " 92سند توسعه منطقه 

 " 93برنامه اجرايي محالت منطقه 

 " ناطق معاونت فني و عمراناداره كل هماهنگي و امور م

 " بودجه ريزي عملياتي معابر شهري -

 " پروژه اداره كل سالمت

 " پروژه شناسنامه محالت معاونت امور مناطق

 

 (اداره هماهنگی و امور مشتریان ) 13در سال  ITجدول آمار جلسات همایشهای هماهنگی کمیته های 

 مناطق فعالیت
سازمانها و 

 شرکتها
 جمع تادیادارات س

 6 4 4 6 همايش/ تعداد جلسه 
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 13در سال  آمار درخواستهای 

 دایره اکانتینگ دایره مدیریت ارتباط با مشتریان

 دسترسی/تعداد کاربران سامانه تعداد درخواست پشتیبانی گروه سیستم

 Active directory 66466 4 امنيت

 dial-up 34 4 سايت مركزي

 94443 اينترنت 9496 شبکه

 3912 آرشيو شهرسازي 432 مخابرات

 933 آموزش 2233 سخت افزار

 9191 (sms)پيام كوتاه  4 برق اضطراري

 921 امور رسانه اي 4 تجهيزات ويژه

Accounting 94164 324 بازديد يکپارچه 

 9121 تاييد لحظه اي قبوض 2216 اتوماسيون اسناد اداري

 91 تيدكلهاي مخابرا 43433 اطالعات شهري

 124 ردياب خودرو 42424 سيستمهاي اداري

 12 زنان سرپرست خانوار 92234 مالي

 94664 شهرسازي تحت وب 9436 مديريت خدمات انفورماتيک

 9119 عوارض خودرو تحت وب 194 مديريت شهري

 19431 جمع
عوارض خودرو قديم 

 (موتورسيکلتها)
34 

 62 گزارش مالي مناطق  

 9931 وب امالک درآمد  

 12 قوانين و مقررات  

 32 جامع رفاه  

 234 محاسبه تعرفه  

 92 نذر فرهنگي  

 9621 ساماندهي كارگران  

 423 سامانه پسماند  

 1 اكانتينگ  

 942999 جمع  

 

 13جدول آمار تجهیزات تحویلی توسط سازمان به مشتریان در سال

 نوع تجهیزات
 توافقنامه  و فروش موردی

 معج
 فروش موردی پشتیبانی سخت افزار تامین تجهیزات

PC 613 312 122 9391 

 143 431 22 331 مانيتور

 424 934 6 34 اسکنر

 142 24 94 443 پرينتر

 36 1 9 34 لپ تاپ

 1429 333 644 9331 جمع
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 13در سال  دایره عملیاتفعالیت 
 واحد تعداد نوع عملیات نوع فعالیت اصلی

 ن و پويا نگارياسک

 برگ 1444444 حراست

 برگ 1444444 (معاونت شهرسازي،كميسيون ماده صد، كميسيون ماده پنج 

 برگ 344444 44و  9،4،2،6،2،91مناطق 

 - 4 خدمات اداري شهر، اداره كل رفاه

فيش گيري حقوق و دستمزد كاركنان  و 

 مستمري بگيران شهرداري تهران

 فيش 11344 فيش حقوقي

 عدد 422 فالپي

 فرم 32344 كسورات

 

 13گزارش پیشرفت پروژه های معاونت آمار، برنامه و بودجه تا پایان سال 
 

 نام پروژه
  پیشرفت

 فیزیکی
 مالحظات

در جريان
 

 3462 فاز دوم پياده سازي سامانه ارتباط با مشتري

 درحال حاضر فرآيندهاي رسيدگي به درخواستهاي شبکه ، برق اضطراري ،

همچنين . امنيت و  تجهيزات ويژه  در مرحله راه اندازي و اجرا مي باشند 

فرآيندرسيدگي به درخواستهاي اطالعات مکاني نيز ، در مرحله تست وتاييد 

فرآيندهاي رسيدگي به درخواستهاي نرم افزار .معاونت اطالعات مکاني مي باشد

رحله پياده سازي و  بي سيم  و همچنين درخواستهاي كاال و تجهيزات  درم

 .مي باشند 

 3364 ارائه خدمات مشاوره اي ، طراحي ، آموزشي و نصب و راه اندازي انباره داده ها
فاز شناخت و آماده سازي، مدل سازي مفهوم انبار داده اي و طراحي انبار داده 

 .اي به اتمام رسيده است

 24 هگان 44ارزيابي و استاندارد سازي فناوري اطالعات مناطق 
پيش نويس آيين نامه فاواي مناطق تهيه شده و در دست بررسي با معاونتهاي 

 .سازمان مي باشد

 3462 1449استقرار سيستم ايزو  

بررسي و شناخت اوليه انجام شده و روشهاي اجرايي مورد نياز نيز ايجاد و 

مميزي داخلي سيستم نيز انجام شده و در حال حاضر . يابازنگري شده اند 

 .روژه در مرحله رفع عدم انطباقها مي باشد پ

 1262 پشتيباني و توسعه سامانه مديريت آمار و اطالعات

در مرحله . تکميل و بروز رساني بانک آمار و اطالعات محالت به اتمام رسيده 

راه اندازي و توسعه سامانه، كار گروه آمار و اطالعات ،  راهبري طرح هاي 

 .گانه مي باشد 44بي و عملکرد مناطق فوريتي و جهادي و ارزيا

خاتمه يافته
 

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 (CRM)پياده سازي سامانه مديريت ارتباط با مشتري 

 .پروژه به اتمام رسيده است ITIL 944پياده سازي استاندارد 

 .وژه به اتمام رسيده استپر 944 ايجاد ساب پورتال جديد، توسعه و پشتيباني پرتال آمار شهرداري تهران

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 طراحي مدل و نرم افزار وزن دهي

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 در شهرداري تهران MS Project Server4494پياده سازي و راه اندازي 

 .ده استپروژه به اتمام رسي 944 پياده سازي و راه اندازي كنترل پروژه هاي منتخب شهري

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 ارزيابي مركز داده شهرداري

سامانه مانيتورينگ شاخص هاي  14پشتيباني و بروز رساني اطالعات سال 

 شهر وشهرداري
 .پروژه به اتمام رسيده است 944

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 14آمار نامه  شهرداري تهران در سال 

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 در سازمان 94493ستاندارد ايزو پياده سازي ا

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 14آمار نامه شهر تهران در سال 

 .پروژه به اتمام رسيده است 944 توسعه و پشتيباني سامانه تحليل اطالعات شهرداري تهران

 13سایر عملکردها در سال 
 13حجم کار سال  فعالیت

 مورد  2 (شامل كامپيوتر و غيره)دائي به آموزش و پرورش اه

 - سيم هاي اداره مخابرات از مركز سازمان حمل و نقل و ترافيک و تحويل آن به اداره بي سيم سازمان جمع آوري بي
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 معاونت نرم افزار

 13جدول سرویسهای اینترنتی پرتال شهر تهران تا پایان سال 

 نام سرویس ردیف
 13د کلیک در سال تعدا بستر

 موبايل اينترنت موبايل اينترنت

  21234 4464 9333-نظارت همگاني 9

 13639 شناسايي مديران شـــهري 4
 

 912 -مردمي  ثبت درخواستهاي 1


943113 4933 

 خدمات كارتهاي شناور 2


61912 
 

 411294 43 تهران  ترافيک  آنالين  نقشه 3

 طرح ترافيک ساليانه ثبت نام 6


23993 
 

 مديريت ثبت اطالعات تاكسيراني 2


16432 
 

 ثبت اطالعات ناوگان حمل و نقل بار 3


14423 
 

 ريزي سفر سازمان اتوبوسراني برنامه 1


3931 
 

 هفتگي/درخواست طرح ترافيک روزانه 94


963321 
 

 سامانه مشاوره سالمت 99


91212 
 

 شهرداري تهران مناقصات 94


91121 
 

 آمار و اطالعات شهر تهران 91


19622 
 

 29922 2242 فيش حقوقي  و حکم بازنشستگان 92

 هاي حقوقي پيگيري پرونده 93


94411 
 

 دفاتر خدمات الکترونيک شهر 96


993424 
 

 932311 92624 سامانه جستجوي اموات بهشت زهرا 92

 ين و مقررات شهرداريمجموعه قوان 93


23632 
 

 فهرست برندگان خوش حسابي 91


31922 
 

 سامانه استعالم لحظه اي قبوض 44


941444 
 

 پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو 49


294133 
 

 پرداخت الکترونيکي عوارض نوسازي 44


434141 
 

 راهنماى شهرسازى 41


64269 
 

 اي امالک قيمت منطقه 42


939931 
 

 16112 1132 استعالم پرونده ماده صد 43

 229344 34491 مشاهده آخرين وضعيت پرونده شهرسازي 46

 سامانه سهميه مهندسين ناظر 42


419162 
 

 سامانه استعالم پروانه و گواهي ساختمان 43


63293 
 

 21249 1442139 2 42 جمع
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 13در سال  کینجدول ریز عملکرد پرتال و اس

 اسکین های اقدام ساب پرتال ها

 بلیط الکترونیک 3 سایت همگامان 3

 آمار و اطالعات 4 سايت شركت ارتباطات همراه شهر 4

 عوارض موتورسيکلت 1 سايت خانه جغرافيا 1

 مکاتبات مردمي 2 سايت معرفي امکانات پرتال 2

 خانه جغرافيا Helpdesk 3سايت پرسش و پاسخ  3

 مديريت و كنترل پروژه 6 سامانه پرسش و پاسخ سازمان ورزش 6

 بازي ها 2 پرتال دفاع مقدس 2

 محالت 3 پرتا لهاي كانون شکوفا 3

  پرتال مديريت ارتباط با مشتريان 1

 

 13در سال  جدول ریز عملکرد ماژول ها

 اصالح شده توسعه داده شده  ایجاد شده  نام ماژول

 اوقات شرعي و اذان


- 

 جزء خواني قرآن


- 

Sik Track 


- 

 مجالت


- 

 مديريت اسناد


- 

DNN Article Category Advance ماژول 


- 

 ماژول خبر


- 

 

 13در سال  جدول ماژول های پرتال

 تحت پشتیبانی  حذف شده / اصالح شده  ایجاد شده  تعداد ماژول تحت پشتیبانی 

24 3 41 23 
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 13 سال پایان تا پشتیبانی تحت های یسسرو جدول

ف
دی

ر
 

 نام سرویس

 نوع سکو و بستر

 وب

ماژول  موبايل ويندوز
DNN 

 وب سايت
وب 

 سرويس

 آرم طرح ترافيک و صدور مجوز 9


Release Management سامانه  4


 سيستم كنترل پروژه 1


  سيستم سازمان ميادين ميوه و تره بار 2


 نرم افزار بانک اطالعاتي 3





 نرم افزار بودجه اداره كل مجامع و شوراهاي سازمان ها 6





 سيستم اتوماسيون اداري و پرسنلي اداره كل حراست شهرداري تهران 2





 سيستم هاي نرم افزاري خبر، ابنيه و اتباع بيگانه حراست كل 3





 پرسنلي ، بانک اطالعات محکومين و مجرمينسيستم هاي نرم افزاري  1





 سيستم نرم افزاري پذيرش متوفيات 94





 Moodleپشتيباني و نگهداري نرم افزار آموزش الکتريکي  99





 (س)پروژه خدمات الکترونيکي و ايجاد شجره نامه سازمان بهشت زهرا 94





 سامانه حفاري تحت ويندوز 91





 هاي مالي و اداري آرک سيستم 92





 اداره كل حراست HRMسيستم جامع تردد  93





 LMSسيستم نرم افزار  96





 نرم افزار نظام پيشنهادات 92





 سامانه شهربان 93





 نگارش جديد كتابخانه ديجيتال 91





 9333و  912نرم افزارهاي  44


 رهنگيسامانه نذر ف 49


 سيستم بانوان سرپرست خانوار 44


 پرتال مجمع شهرداران آسيايي 41


 سامانه گزارش ساز 42





 و پويا سازي مولفه هاي داشبورد اطالعات شهر تهران( Platform)تغيير بستر  43


 سيستم جامع اداره كل امور بانوان 46


 غل كارگرانسيستم ساماندهي مشا 42


 سيستم دعاوي حقوقي تحت وب 43





 سيستم موتور جستجوي خبري 41





 پروژه ملي عوارض خودرو 14


 سيستم جامع تاكسيراني 19





 سيستم جامع ايثارگران 14





 افزار كتابخانه ديجيتال نرم 11





 موتورسيکلتسيستم نرم افزار معاينه فني خودرو و  12





 سامانه هاي محالت ، هم انديشي و پژوهشگران 13


 نرم افزار مديريت امور حقوقي و قراردادها 16


 نرم افزار همراه شهرداري تهران( IOS)نسخه آيفون  12




 يو كنسول به روز رسان( توليد نسخه اندرويد) توسعه نرم افزار همراه شهرداري تهران  13




 سيستم تدوين بودجه 11


 (الماس)سيستم تدوين بودجه 24





 (رهسا)هاي مركز مداخله در بحران سامانه فعاليت 29


 مکاتبات مردمي 24


 سيستم جامع مالي 21
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 13در سال  پروژه های خاتمه یافته معاونت نرم افزار
 پیشرفت فیزیکی نام پروژه

 944 د سايت هاي مستقلايجا

 944 فرم ثبت نام آتش نشان داوطلب

 944 نفر پرسنل آتش نشان 144سامانه استخدام 

 944 ماژول ثبت نام مديريت بحران

 944 خريد نرم افزار پيگيري اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران

 944 فاز دوم سيستم مديران فردا

 944 مستندسازي پروژه شهرسازي

 Release Management 944حي سامانه طرا

 944 و كنسول به روز رساني نرم افزار شهرداري تهران( توليد نسخه اندرويد) توسعه نرم افزار همراه شهرداري تهران 

 944 خريد نرم افزار كتابخانه ديجيتال

 944 سامانه پرداخت الکترونيک موتور سيکلت

 944 سامانه اينترنتي تعرفه دفاتر

 944 واي الکترونيک آموزش مديريت و راهبري پرتالمحت

 944 14بستن حسابهاي سال 

 944 توسعه سامانه كنترل پروژه

 944 سيستم مديريت شناسايي مديران

 944 سيستم مديريت كاربران

 944 اجراي طرح تفصيلي جديد در سيستم شهرسازي

 944 دريافت كمک هاي مردمي در حوادث غير مترقبه

 944 نظام مهندسي در سيستم شهرسازي 11بخشي از ماده  اجراي

 944 تحقيق سيستم مجموعه طرح جشنواره شکوفه

 944 6توسعه سايت هاي شهرداري تهران به نسخه 

 944 توسعه ماژول مجالت

 Mad944- Data Modification 944توليد نرم افزار 

 944 راه اندازي زير سيستم حواله

 944 از سيستم باغ كتاب تهرانارائه سند چشم اند

 944 سيستم كنترل دسترسي آرشيو اداره كل

 944 سامانه مالقات مردمي با شهرداران منطقه

 DotNetNuke2 944آماده سازي پرتال 

 944 راه اندازي پورتال منابع انساني

 Accont.tehran.ir 944راه اندازي سايت 

 944 راه اندازي سايت آپلود اينترنتي

 944 امانه ثبت نام طرح استعداد يابي مديران شهريس

 944 سرويس انتقال وجه شهرداري تهران در بستر امضاء ديجيتال

 944 اجراي گردش فضاي سبز در سيستم شهرسازي

 944 سامانه فعاليتهاي مركز مداخله در بحران

 944 سامانه جديد ماده صد

 944 توسعه سيستم جامع مالي
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 13در سال  تمه یافته معاونت نرم افزارپروژه های خا
 پیشرفت فیزیکی نام پروژه

 944 (س)پروژه خدمات الکترونيکي و ايجاد شجره نامه سازمان بهشت زهرا

 944 ( DNN Article) توسعه ماژول خبر 

 944 پرتال مديريت ارتباط با مشتريان

HelpDesk 944 اينترنتي 

 944 راه اندازي و توسعه پرتال همگامان

 944 طراحي اسکين

 944 تاالر گفتگوي شهرداري تهران

 944 توسعه ماژول مديريت اسناد

 944 توليد ماژول اوقات شرعي و اذان

 Helpdesk 944راه اندازي سايت پرسش و پاسخ 

 944 راه اندازي سيستم همايش فصلي مديران شهرداري تهران

 944 قدسطراحي پرتال عکس هاي يادگاري دوران دفاع م

 944 محالت شهر تهران و پرتالهاي شهرداري تهران اسکن

 944 (Site Performance)ايجاد سايت هاي اينترنتي 

 DNN Article Category Advance 944ايجاد ماژول 

 944 پياده سازي سامانه پرسش و پاسخ سازمان ورزش

 944 6پرتال ها به ورژن  پياده سازي نسخه جديد

 944 نرم افزاري خبر، ابنيه و اتباع بيگانه حراست كلسيستم هاي 

 944 يکپارچه سازي پرداخت هاي الکترونيک شهرداري

 944 گزارشات مرحله اي جديد مهندسين ناظر

 944 6توسعه سايت هاي شهرداري تهران به نسخه 

 944 توسعه ماژول مجالت

 SikTrack 944توليد ماژول 

 944 نماژول جزء خواني قرآ توليد

 944 تهيه فرم ثبت نام مشاركت در نمايشگاه گل و گياه

 944 تهيه فرم فارسي و انگليسي ثبت نام در جشنواره پژوهش و مديريت شهري

 944 راه اندازي سايت ارتباطات مشترک شهر

 944 اندازي سايت خانه جغرافيا راه

 944 خريد و راه اندازي بولتن خبري

 944 مور بانوانسيستم جامع اداره كل ا

 944 ايجاد ساب پرتال اداره كل برنامه و بودجه

 944 ايجاد ساب پرتال اداره كل سالمت

 944 پرتال توسعه فضاهاي فرهنگي

 944 پورتال هاي كانون شکوفا

 944 پياده سازي طرح حضوري تربيت مربي بينش مطهر
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 13در سال  پروژه های در جریان معاونت نرم افزار
 توضیحات فیزیکی پیشرفت روژهنام پ

انجام امور اجرايي در راه اندازي نرم افزار كتابداري 

 ديجيتال
1263 

تاخير اين پروژه به علت عدم آمادگي كتابخانه هاي معاونت اجتماعي براي انجام عمليات 

فقدان تجهيزاتي مثل كامپيوتر ، ارتباط .نصب و راه اندازي نرم افزار مربوطه ميباشد

در كتابخانه ها باعث گرديد اين قرارداد در بازه زماني پيش بيني شده ، .... ت و اينترن

و مقرر شده ادامه پروژه تحت عنوان قرار داد پشتيباني . نتواند با موفقيت به پايان برسد

 .تا اينجا پروژه متوقف مي گردد. انجام شود

 23 (WSDM)برنامه مديريت وب سرويس ها 
 ServiceRepositoryروتوتايپ به اتمام رسيده در مرحله تهيه امکان سنجي و تهيه پ

 .و نمايش ليستي از كليه وب سرويس هاي نرم افزار مي باشد

 .در مرحله اصالح معماري و قابليت الحاق به كتابخانه پرداخت الکترونيک مي باشد 11 تاييد لحظه اي قبوض( Wrapper)بازنويسي و توسعه 

 .در مرحله توليد منو براي اسکين ها مي باشد 12 (اينترنتي و اينترانتي)بروزرساني اسکين ها 

 1363 سيستم اتوماسيون انتصابات مديران ارشد
شناخت و تحليل سيستم، طراحي ديتا مدل و  طراحي فرم ها به اتمام رسيده در مرحله 

 .تست و تحوبل و آموزش مي باشد

 1263 (92و  91مديران )فاز سوم بانک مديران فردا 
شناخت و تحليل سيستم، طراحي ديتا مدل و  طراحي فرم ها به اتمام رسيده در مرحله 

 .تست و تحوبل و آموزش مي باشد

 .عليرغم پيگيري در اين ماه عملکردي ارائه نشد 66614 جامع منابع انساني سيستم

 4626 نرم افزار مديريت امور حقوقي و قراردادها
دليل تاخير پروژه معرفي نشدن .هاي پيمانکاران مي باشددر مرحله پياده سازي فرم

 .نماينده از طرف متولي مي باشد

 .در مرحله تحويل كنسول بروزرساني و تحويل نهايي پرتال مي باشد 3463 نرم افزار همراه شهرداري تهران( IOS)نسخه آيفون 

 .پيمانکار دريافت و پروژه متوقف گرديد مستندات نهايي از 63623 سامانه فروش الکترونيکي خدمات برج ميالد

 4362 راه اندازي سيستم جامع مالي شركت اتوبوسراني
 14با توجه به درخواست شركت واحد اتوبوسراني ادامه راه اندازي به فروردين ماه 

 .موكول شد

توليد سيستم هاي نرم افزاري پرسنلي، بانک اطالعات 

 اشبورد مديرتيمحکومين،پيمانکاران حراست، حقوقي و د
63 

شناخت، تحليل و طراحي و ارائه مستندات و پياده سازي و ارائه نسخه اوليه به اتمام 

 .رسيده است

 19623 پياده سازي زير سيستم ناحيه محوري شهرسازي
در مرحله پياده سازي و طراحي فرم هاي مربوط به شهربان، طراحي و پياده سازي فرم 

 .عالم پرونده هاي خالف دار جهت شهربان مي باشدهاي چاپي و ايجاد كارتابل ا

 EMIS 3466سيستم مديريت آموزش 
در مرحله تحويل مستندات شناخت و طراحي و پياده سازي و راه اندازي سيستم مي 

 .باشد

 LMS 34سيستم نرم افزار 
در مرحله پياده سازي و ارائه نسخه بتا و رفع اشکاالت احتمالي و تحويل مستندات 

 .م ورفع اشکاالت و عملياتي سازي مي باشدسيست

 .در مرحله پياده سازي ماژول صورتحساب مي باشد 16663 توسعه سيستم بليت الکترونيک

 34 خريد و توسعه نرم افزار مديريت فرآيند آموزش
سيستم عملياتي نشد و ( اداره كل تشکيالت و آموزش)بدليل اينکه ازنظر بهره برداري

 .استي با هزينه گزاف قابل انجام بود سيستم متوقف و راه اندازي نشدموارد توسعه درخو

 6263 سامانه بودجه ريزي عملياتي

تحويل سه بخش نرم افزار شامل مديريت هزينه، مديريت عملکرد و مديريت درآمدي به 

پروژه بدليل نگرفتن تاييديه .اتمام رسيده در مرحله تحويل بخش بودجه ريزي مي باشد

 .بودجه داراي تاخير مي باشد از اداره

 23621 سامانه پيگيري مصوبات شهرداري و سامانه شوراي شهر

برگزاري جلسات بررسي مشکالت و درخواست ها، نصب نسخه اوليه و راه اندازي در 

در مرحله نصب نسخه تکميلي مي .معاونت امور مناطق و اداره كل به اتمام رسيده است

 .باشد

 12629 آمار و اطالعات شهرداري تهران سامانه جامع مديريت
شناخت و نياز سنجي اوليه و توليد مستندات به اتمام رسيده در حال حاضر پروژه 

 .متوقف گرديده است

 .در مرحله شناخت و تحليل سيستم مي باشد 1623 سيستم اتوماسيون هيئت مركزي گزينش

سامانه نگهداري تجهيزات ترافيکي معاونت حمل و نقل و 

 رافيکت
11663 

پروژه به اتمام رسيده اما جهت نهايي شدن منتظر تشکيل جلسه با مشتري مي باشند 

 .كه تاخير بوجود آمده بدليل عدم حضور مشتري مي باشد

 .در مرحله پياده سازي سيستم،نصب و راه اندازي اوليه و آموزش مي باشد 12 سامانه هاي فوريت شهري و نظارت همگاني

 .در مرحله آموزش و استقرار فاز اول پروژه مي باشد 22612 مجوز حفاريسامانه صدور 
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 (حوزه شهرسازی و معماری)13انواع سرویس های ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر در سال 

 درخواست عنوان

 پروانه

 تخريب و نوسازي

 احداث

 اضافه اشکوب

 توسعه

 تعميرات اساسي

 ساسيتعميرات غير ا

 تبديل

 تغيير نقشه

 تعويض ناظر، مجري، محاسب

 تغييرات

 تمديد پروانه

 ابطال پروانه

 نظارت فني

 گواهي پايان ساختمان

 21گواهي قبل از سال 

 پايان آپارتماني

 عدم خالف

 بال مانع ناحيه

 بال مانع شهرسازي

 كمسيون ماده صد

 ثبت دفاعيه

 ثبت شکواييه

 اعتراض ثبت

 امور مهندسين

 ثبت شروع بکار

 گزارشات مرحله اي مهندسين

 تشکيل پرونده مهندسين

 تمديد پروانه مهندسين

 استعالمات

 استعالم طرح

 استعالم بانک

 استعالمات درون سازماني
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 (سایر حوزه ها)13انواع سرویس های ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر در سال 

 درخواست عنوان هحوز

 ثبت درخواست خدمات شهري

 (آتش نشاني) ثبت نام متقاضيان 

 مديريت پسماندهاي ساختماني

 ثبت اطالعات كارگران

 مالي و اداري

 بازديد درآمد و نوسازي درآمد و نوسازي و

 صدور مفاصا عوارض خودرو وصول درآمد

 
 خدمات بيمه شهر

 
 ماندصدور و پرداخت فيش پس

 
 صدور و پرداخت فيش پيشه ور

 
 صدور و پرداخت فيش نوسازي

 
 اصالح مشخصات فيش

 طرح ترافيک حمل و نقل و ترافيک

 صدور آرم طرح ترافيک ساليانه

 ثبت درخواست آرم طرح ترافيک روزانه

 تعويض آرم طرح ترافيک

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

 تهران
 ثبت اطالعات

 ارداد ناظر و مالکقر

 گزارش همجواري

 تعهد نامه و تاييد اطالعات مهندسان

 

 13الی  83در حوزه شهرسازی و معماری از سال آمار عملکرد دفاتر 
 تعداد نوع خدمت

 62239 بازديد نوسازي

 199336 چاپ گواهي

 999222 چاپ پروانه

 196914 پيشنويس گواهي

 16662 پيشنويس پروانه

 492364 ر نقشهدستو

 11233 كنترل نقشه

 934331 بررسي خالف

 643149 بازديد

 649323 ثبت درخواست



 حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 181                                                                                                                         سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران            

 

 13عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه پروانه های ساختمانی در سال
 چاپ شده تعداد درخواست نوع درخواست

 33 33 ابطال

 91 964 اضافه اشکوب

 2 94 اضافه اشکوب وتوسعه

 96 942 ه تعميراتپروان

 9922 4294 پروانه ساختمان

 43 26 تبديل

 42629 16324 تخريب ونوسازي

 316 691 تعويض مهندس

 44 39 تغييرات

 2161 3669 تغييرنقشه پروانه

 4 4 تمديدپروانه ساخته نشده

 31 923 توسعه بنا

 

 13ر سال عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه گواهی های ساختمانی د
 چاپ شده تعداد درخواست نوع درخواست

 193 1426 بالمانع ناحيه

 242 213 پايان كار صوري

 12132 24634 پايان كارآپارتماني

 46422 14634 پايان كارساختمان

 923 933 21پايان كارقبل از

 13 29 تمديدپايان كارساختمان

 96144 44619 عدم خالف

 

 81-13 های  سال دررونیک شهر در حوزه تشکیل پرونده مهندسان حقیقی عملکرد دفاتر خدمات الکت

 13 19 81 سال

 3116 92626 2111 تعداد

 

 19-13سال های  درعملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه ثبت اطالعات کارگران سازمان میادین 

 13 19 سال

 9222 1641 تعداد
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 یاداره کل حقوق

 

 
 88-19 یدرسال ها یعدالت ادار وانيعملکرد امور د

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال 88سال  عنوان

 24- 2992 1338 5215 4685 تعداد شکايات مطروحه عليه شهرداري در ديوان عدالت اداري

 25 1728 2622 1425 1522 تعداد پرونده هاي مختومه

 22 2135 2748 2482 2587 داري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداريآراء ابالغ شده له شهر

 22 651 282 2723 2722 آراء ابالغ شده عليه شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري

 - - 7.2 7.8 2.3 درصد نسبت ارزش مالي آراء عليه به کل آراء  صادره از سوي ديوان عدالت ادراي

 - - 99.9 99.5 96.2 آراء له به کل آراء  صادره از سوي ديوان عدالت ادراي درصد نسبت ارزش مالي

 12- 692 2219 2523 2275 تعداد دستور موقت صادره

 38- 246 158 399 568 تعداد موارد رد دستورموقت

 

 88-19یدرسال ها یعملکرد امور دعاو

 درصدتغییر 19سال  19سال  81سال 88سال  عنوان

ح شده از سوي شهرداري تهران و دفاع از دعاوي مطروحه تعداد دعاوي مطر

 عليه شهرداري در محاکم عمومي
2686 4923 5916 3623 -12 

 2 925 985 626 654 تعداد دعاوي مختومه

 86 837 328 419 858 تعداد آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي

 643 12344575 1689743 3976387 1824146 (ميليون ريال)وميارزش ريالي آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عم

 8 355 318 264 268 تعداد آراءقطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي

 343 5235332 2758732 2721594 2712182 (ميليون ريال)ارزش ريالي آراءقطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي

 55- 24 12 12 16 شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي درصد نسبت ارزش مالي آراء عليه

 28 64 23 29 21 درصد نسبت ارزش مالي آراء له شهرداري به کل آراء صادره از محاکم عمومي

 48- 1477 4889 6375 21799 تعداد چکهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 24- 862226 672761 2251158 1487474 مبالغ چکهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات

 22 689 592 12 23 ماده در دادسرا 9تعداد پرونده هاي اعمال 
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 83-19 یها و قراردادها درسال ها ونیسیعملکرد امور کم

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

 25- 8 2 22 28 24 تعداد جلسات کميسيون حل اختالف

 26- 38 55 91 68 61 ده هاي مطرح شده در کميسيون حل اختالفتعداد پرون

 41 36 14 43 42 53 تعداد جلسات کميته کارشناسي کميسيون حل اختالف

 32 42 39 279 271 271 تعداد پرونده هاي مطرح شده در کميته کارشناسي

 55 1764 2554 2625 2251 255 حضور نماينده حقوقي در جلسات مناقصات شهرداري

 56 567 314 221 451 347 حضور نماينده حقوقي در جلسات مزايدات شهرداري

حل اختالف  ونيسيطرح در کم قياز طر يحقوق ياز پرونده ها يشهروندان اقدام به حل وفصل تعداد يتمنديو ارتقاء سطح رضا يبه منظور کاهش حجم دعاو ياداره کل حقوق

 .نموده است يشهردار

 

 83-19در سال های  ماتعملکرد امور استعال

 درصد تغییر  19سال  19سال  81سال 88سال  83سال  عنوان

 17- 125 353 352 327 366 تعداد کل استعالمات مطروحه

 26- 125 338 352 357 311 تعداد کل استعالمات پاسخ داده شده

 33 5 3 8 6 14 استعالمات دفتر شهردار تهران

 22- 271 213 232 211 242 ناطقتعداد استعالمات شهرداري هاي م

 59- 51 61 85 67 29 تعداد استعالمات  معاونت هاي شهرداري

 22- 271 224 235 255 92 تعداد استعالمات ادارات کل و سازمانها

 17 15 17 21 28 38 تعداد استعالمات مراجع خارج از شهرداري

کاهش  جهيو در نت ياقدامات و عملکرد شهردار هيواحد در کل هيرو جاديدر ا يکارآمد با هدف رفع ابهامات قانون يحقوق يصدور بخشنامه ها و دستورالمعل ها رياخ يدر سالها

 .حجم استعالمات مؤثر بوده است

 83-19يی در سال های و پاسخگو 9888عملکرد واحد

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال 88سال  83سال  عنوان

 117 216 57 22 26 347 2666امانه تعداد شکايات واصله از مرکز س

جلسه ارتباط مستقيم مردم با مديران ارشد شهرداري تهران 

2666 
1 1 1 2 1 277 

 7 4143 4157 4235 2173 2214 پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت تلفني

 23 2271 2472 2382 634 841 پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت حضوري
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 83-19ی در سال های ابيعملکرد امور نظارت و ارز

 درصدتغییر 19سال 19سال 81سال 88سال 83سال عنوان

 6- 66 98 66 36 34 گانه 11ديدار با شهرداران محترم مناطق 

مصاحبه و بررسي رضايتمندي ارباب رجوع طي بازرسي از واحد هاي حقيقي 

 مناطق
24 61 236 284 177 12 

ه از ارباب رجوع هايي که داراي رسيدگي به مشکالت با تسريع درامور آن دست

 شرايط خاص بوده اند
224 214 113 157 187 6 

 22 266 227 241 88 87 تعداد بازديد از مناطق با هماهنگي قبلي يا غير مترقبه

 114 27767 3792 1628 2464 2447 ميزان ساعت بازرسي شده از مناطق

 

 83-19ی در سال های عملکرد امور آموزش و روابط عموم

 درصدتغییر 19سال 19سال 81سال 88سال 83سال عنوان

 7 27 27 6 2 4 تعداد دوره آموزشي تخصصي پرسنل

 22 2 8 4 5 3 تعداد دوره آموزشي عمومي پرسنل

 4 242 247 35 33 15 تعداد دوره آموزش حقوق شهروندي در فرهنگسراها

 3 35 33 14 27 9 تعداد مقاالت، جزوات آموزشي و بروشورهاي حقوقي

تعداد جلسات آموزش حقوقي از طريق رسانه هاي 

 جمعي
4 4 4 8 2 22 

 7 1 1 1 1 2 تعداد دوره هاي آموزشي ضابطين قضايي شهرداري

تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش ضابطين 

 قضايي شهرداري
27 277 274 224 222 1 

تعداد موارد پاسخگويي به سواالت حقوقي مطروحه از 

شهروندان و ارائه مشاوره حقوقي از طريق سامانه سوي 

 اطالع رساني حقوقي

239 251 284 971 2372 55 

 

 83-19در سال های  شهايجلسات و هما یبرگزار

 19سال 19سال 81سال 88سال 83سال عنوان
درصد 

 تغییر

تعداد جلسات ادواري روساي حقوقي مناطق، سازمان ها، 

رداري به منظور رفع ادارات کل و شرکت هاي تابعه شه

 مشکالت حقوق و رويه واحد

6 9 27 27 22 27 

 7 1 1 1 1 1 تعداد همايش ها و جشنواره ها و سمينارهاي حقوقي

تعداد جلسات با مسئولين قضايي به منظور ايجاد تعامل 

 في مابين
26 15 14 32 53 39 
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 و مقررات نیقوان نياداره کل تدو

 

 

 83-19ر سال های ی دشنهادیپ حيطرح ها و لوا

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

 4 82 46 48 51 28 تهيه و ارسال لوايح به شوراي اسالمي شهر تهران

 - 7 7 7 7 5 ارسال لوايح به شورايعالي استان ها

 22- 24 26 11 28 18 بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح ها 

 277- 7 19 16 26 25 ، دستورالعمل ، بخشنامه و اساسنامهتهيه و تنظيم آئين نامه 

 

 83-19در سال های  و مقررات نیقوان حیو تنق یبازنگر

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

 44 174 231 217 84 36 بررسي در خصوص بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات

و بازنگري قوانين و تشکيل جلسات کارشناسي جهت بررسي 

 مقررات
18 34 247 246 287 2 

برگزاري يا شرکت در جلسات و همايش هاي مربوط به سير 

 تطورات و بازنگري قوانين و مقررات
8 21 28 12 12 7 

 

 83-19در سال های  استعالمات

 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

ابط و قوانين و مقررات پاسخ به استعالمات در خصوص ضو

 جاري
18 32 56 29 66 22 

برگزاري يا شرکت در جلسات و کارگروه هاي تخصصي جهت 

 بررسي به موضوعات استعالم
26 13 64 69 92 1 

 

 83-19در سال های ی اسالم یمصوبات شورا

 درصد تغییر 19سال  19سال 81سال  88سال  83سال  عنوان

وراي اسالمي شهر تهران از پيگيري اجراي مصوبات ابالغي ش

 واحد هاي اجرائي
257 292 388 368 825 49 

ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هيئت رئيسه شوراي اسالمي 

 شهر تهران
35 278 178 179 154 22 
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 83-19در سال های  جلسات
 درصد تغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

 1 81 82 36 34 28 شهر تهرانشرکت در جلسات شوراي اسالمي 

 1 246 244 241 95 49 شرکت در جلسات کميسيونهاي تخصصي شوراي اسالمي شهر تهران

 22 27 9 2 2 4 شرکت در همايش ها ،سمينار ها و دوره هاي آموزشي

 9 281 259 236 56 35 تشکيل جلسات کارشناسي جهت بررسي طرح ها و تهيه لوايح

 69- 24 232 18 6 3 تخصصي مجلس شوراي اسالميشرکت در  کميسيونهاي 

 7 1 1 1 1 2 برگزاري همايش مديران حقوقي کالن شهر هاي کشور

برگزاري همايش مشترک کميته حقوقي کالن شهر هاي کشور 

 ،قضات محترم ديوان عدالت اداري و نماينده قوه قضائيه
1 1 2 2 2 7 

 1 84 85 42 48 45 (داخل اداره)شرکت در جلسات اداري 

 2 257 236 234 218 276 (خارج از  اداره)شرکت در جلسات اداري 

 

 83-19در سال های  انتشار و آموزش

 درصدتغییر 19سال  19سال  81سال  88سال  83سال  عنوان

 83- 18 22 6 3 8 آموزش همگاني حقوق شهروندي در فرهنگ سراها و مناطق شهرداري

 7 19 19 16 8 8 و تخصصيتهيه و ارائه مقاالت تحقيقي 

برگزاري يا شرکت در  همايشها ، سمينارهاي تخصصي در حوزه 

 مديريت شهري و حقوق شهروندي
8 2 6 21 23 6 

بازنگري در ساب پرتال و بروز رساني سامانه الکترونيک قوانين و 

 مقررات
22 43 85 61 61 7 

 17 8 4 47 56 8 (دوره) يآموزش قوانين و مقررات شهري به پرسنل و مديران شهردار

 - 23 12 29 26 6 تهيه کتاب ،جزوه ،بولتن و انتشار آن

 36- 16 12 14 26 24 ....(مصاحبه راديويي،تلويزيوني ،مطبوعاتي و )ارتباط با رسانه ها 

 

 83-19ی در سال های امور ادار

 درصدتغییر 19سال  19سال 81سال  88سال  83سال  عنوان

 4 571 361 328 387 347 ضوريپيگيري تلفني و ح

 24 1539 1228 1273 2968 2617 نامه هاي صادره

 14 2923 2463 2428 2516 2219 نامه هاي وارده

 2 4963 4694 5561 5384 5274 تايپ مکاتبات

 8 2843 2483 2526 2589 2541 بايگاني

 6 318 371 372 193 271 تشکيل پرونده ها
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 اداره کل هماهنگی ،نظارت و پیگیری امور مناطق

 

 (مبالغ به هزار ریال)99گانه شهر تهران در سال 22پروژه عمرانی مناطق کلی گزارش 

 منطقه

تعداد 

ردیف 

 بودجه

 بودجه مصوب
تعداد 

 قرارداد

مبلغ قراردادها در 

 سال جاری

نسبت تعهد 

 بودجه

نقدی و )هزینه قطعی 

 (غیرنقدی

پیشرفت 

 یریالی قطع

پیشرفت 

به )فیزیکی 

نسبت 

 (اعتبارات

 81 8896 2951102091 87 2198555076 278 2912615185 101 1منطقه 

 77 10090 5919181950 90 5087121256 1628 5918157105 79 5منطقه 

 90 8895 5978719965 90 5555561112 260 5989751105 19 5منطقه 

 91 8897 5582825597 116 5118725162 1510 5505906760 17 6منطقه 

 81 8891 5921105199 109 6196159811 1172 5975151257 90 2منطقه 

 86 8899 1689015222 107 1105958181 671 1200955575 76 1منطقه 

 91 8998 5512681779 105 5608197212 666 5525185011 96 7منطقه 

 88 10090 1175515665 110 1599599551 656 1175295691 17 9منطقه 

 88 10090 255158162 155 158556589 285 255195779 15 8منطقه 

 80 8690 778682281 88 950095916 1527 958609577 70 10منطقه 

 85 8292 755878160 87 756758166 705 729011677 27 11منطقه 

 100 8898 1295558165 111 1960871510 661 1295151660 95 15منطقه 

 96 10090 5596552171 99 5019552502 789 5596559511 19 15طقه من

 85 8797 1788665696 101 1910911255 1596 1965287519 92 16منطقه 

 88 8897 5021700671 152 5951191556 851 5017058812 78 12منطقه 

 87 8899 1561566795 116 1619510952 281 1565601556 12 11منطقه 

 89 10090 850155785 105 825107580 171 850901510 17 17منطقه 

 88 8891 1925261101 101 1976818756 1066 1928221515 95 19منطقه 

 71 8891 5680558089 77 1816919657 1019 5200177908 78 18منطقه 

 15 8891 1950256765 92 1279918751 198 1967669011 92 50منطقه 

 80 8891 818928290 161 1591295181 278 878197702 75 51منطقه 

 88 8898 5055255511 105 5087067967 279 5052126917 80 55منطقه 

 69195917286 19006 69118781728 1117 کل
 

67916515108 
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22تعدادپروژه های شاخص مناطق 

 منطقه 
تعداد 

 پروژه ها

رفت پیش

فیزیکی سال 

99 

پیشرفت 

برنامه ای 

 99سال 

شاخص 

کارایی 

برنامه 

سالیانه 

(SPI) 

اعتبار مصوب 

پروژه در سال 

99 

مبلغ صورت 

وضعیت در 

 99سال 

هزینه قطعی 

 99در سال 

پیشرفت 

ریالی 

 99سال 

شاخص 

کارایی 

هزینه 

سالیانه 

(CPI) 

 55 92 611576528 582256000 611576528 57 70 18 1 1منطقه 

 110 81 650766122 591679670 650766122 510 59 88 2 5منطقه 

 516 56 185919559 16852816 185919559 155 75 99 5 5منطقه 

 97 87 118066778 100158550 118066778 99 81 96 2 6منطقه 

 111 98 107667550 265179806 108099112 88 100 88 2 2منطقه 

 111 78 225808611 255521158 175875155 99 100 99 1 1منطقه 

 98 15 125111105 110257275 177111105 11 81 21 5 7منطقه 

 82 106 85675726 81670156 85675726 555 66 88 5 9منطقه 

 70 101 51121571 51616580 51121571 95 91 71 2 8منطقه 

 71 100 171626778 171626790 171626778 71 100 71 5 10منطقه 

 95 90 156170788 156866068 119197625 75 80 11 5 11منطقه 

 80 115 509515171 555225126 509515171 101 88 100 6 15منطقه 

 11 85 91257169 72095106 91257169 88 27 21 5 15منطقه 

 108 97 25109525 61159516 25109525 100 82 82 6 16منطقه 

 78 100 50805758 50805758 50805758 109 75 78 6 12منطقه 

 89 100 85687155 85191265 85687155 105 81 87 5 11منطقه 

 158 76 71857559 17150795 81555159 82 100 82 7 17منطقه 

 101 82 117091755 129117098 117091755 159 75 100 1 19منطقه 

 150 95 518817951 507216870 518891111 511 67 100 8 18منطقه 

 17 99 570571091 565599826 571159885 5691- 5- 28 2 50منطقه 

 28 81 51201951 56977925 51201951 21 100 21 2 51منطقه 

 88 100 702269015 701689787 707119225 88 100 88 2 55منطقه 

 88 جمع
   

2755698105 2025901205 2251971586 
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 99گانه شهر تهران در سال 22اطق تعداد پروژه های افتتاح شده من

 منطقه

 اعتبار جذب شده تعداد پروژه به تفکیک حوزه اجرایی

فرهنگی 

 اجتماعی

فنی و 

 عمرانی

خدمات 

 شهری

حمل ونقل و 

 ترافیک

جمع منطقه 

 81سال 

جمع منطقه 

 80سال 

جمع منطقه 

 98سال 
 )ریال میلیارد(

1 18 12 26 15 101 569 - 1110 

5 19 51 105 15 118 56 26 5919 

5 5 26 51 6 97 59 55 1008 

6 2 17 55 12 28 559 196 1281 

2 0 26 57 62 151 187 755 615 

1 5 51 7 6 60 2 5 570971 

7 5 16 1 15 52 61 51 5107 

9 5 5 17 2 57 7 9 528901 

8 5 1 1 0 6 1 - 96 

10 7 5 55 8 61 10 - 666 

11 505 559 115 117 708 - 1 115 

15 1 9 50 5 51 110 91 550 

15 1 2 5 1 8 62 166 56961 

16 5 60 11 59 161 11 89 521 

12 51 2 75 15 155 - 100 951 

11 12 52 18 12 76 191 56 170 

17 11 1 51 19 11 86 157 210 

19 1 55 2 9 57 25 61 779 

18 11 55 20 17 100 22 95 880 

50 11 52 55 59 87 150 27 191 

51 0 15 9 1 51 62 60 551 

55 0 1 2 6 12 52 55 786 

 18515 1975 1915 5151 585 765 157 528 جمع
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

ی 
صل

ی ا
سازمان

واحد 
 

ی
ی فرع

سازمان
واحد 

 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ی 
سال جار

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

 

پ
ل

سا
سهم 

ی از 
ت فیزیک

شرف
ی

 

ن پروژه
ل پروژه در طول زما

ب ک
صو

اعتبار م
 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

نوع پروژه
 

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، احداث 

 مجموعه ورزشی و فرهنگی زعفرانیه

منطقه 

1 
 توسعه فضاهای فرهنگی 68011998 11105000 68011998 150900000 100 19 71 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی،مجموعه 

 ورزشی قائم

منطقه 

1 
 توسعه فضاهای فرهنگی 69955168 19000000 69955168 155520000 0 0 65 اجتماعی

احداث و توسعه پارکینگ ، پارکینگ 

 5طبقاتی باهنر فاز 

منطقه 

1 
 احداث پارکینگ 59671029 55000000 59671029 15000000 81 60 81 ترافیک

احداث وتکمیل کندرو بزرگراه صیاد 

 شیرازی

منطقه 

1 
 روان سازی عبور و مرور 66618759 10520000 66618759 112000000 0 0 50 عمران

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،احداث 

 بوستان مهرگان

منطقه 

1 
 65575552 19000000 65575552 108190000 0 0 75 امور شهری

 

احداث وتوسعه بوستان 

وتفرجگاه،ساماندهی و ایجاد سپر حریم 

 (روددره ها)1900حفاظتی ارتفاعات 

منطقه 

1 
 525112080 580000000 525112080 700000000 1 5 17 عمران

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

توسعه تجهیزات فضاهای ورزشی، مجموعه 

 ورزشی طرشت

منطقه 

5 
 ورزش شهروندی 11101556 58155966 11101556 21182058 100 50 100 اجتماعی

عج )ساخت وتوسعه مسجد صاحب الزمان 

) 

منطقه 

5 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 51181010 11101055 51181010 61101055 100 52 100 اجتماعی

 احداث پل عابر پیاده معلق دره فرحزاد
منطقه 

5 
 روان سازی عبور و مرور 6168196 10015217 6168196 55015217 65 55 26 ترافیک

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان 

 5دره فرحزاد فاز 

منطقه 

5 
 506162000 615701151 506162000 757855627 100 0 0 عمران

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، مقاوم 

 1البالغه فاز  سازی بوستان نهج

منطقه 

5 
 ایمنی و بهره وری معابر 78167757 19566561 78167757 152000000 100 100 100 عمران

 احداث و تجهیز سرای محله، داودیه
منطقه 

5 
 توسعه فضاهای فرهنگی 111075617 52905897 111075617 101712506 81 22 86 اجتماعی

 -احداث و تجهیز سرای محله رستم آباد 

 ختیاریها

منطقه 

5 
 توسعه فضاهای فرهنگی 55762811 57529128 55762811 115529128 77 58 81 اجتماعی

ایجاد و توسعه زیر ساخت فضاهای 

 تفریحی، احداث باغ پرندگان

منطقه 

6 
 258210551 61700000 258210551 251700000 95 75 80 اجتماعی

 

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی ، احداث و 

 (سراج)اماکن ورزشی، وفادار تجهیز 

منطقه 

6 
 19915511 52012511 19915511 10700000 100 61 100 اجتماعی

 

احداث پل عابرپیاده،احداث پل مکانیزه 

 میدان رسالت

منطقه 

6 
 11799512 11700000 11799512 51700000 100 98 100 ترافیک

 

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،بوستان 

 ساحل

منطقه 

6 
 11611995 59771868 11611995 77700000 100 59 100 مور شهریا

 

توسعه انرژی های نو، احداث واحد تولید 

 (دایجستر)انرژی از پسماند به روش هاضم 

منطقه 

6 
 65670858 50000000 65670858 100000000 100 10 100 امور شهری

 

توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی ،ورزشی 

 حله کنایجاد پروژه ورزشی م-

منطقه 

2 
 ورزش شهروندی 81151710 50000000 81205981 12000000 82 52 100 عمران

 احداث مجموعه ورزشی ارم
منطقه 

2 
 ورزش شهروندی 0 52150000 0 12000000 82 20 100 عمران

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 

ساماندهی )جنگلکاری مسیل وسک 

 (رودخانه کن 

منطقه 

2 
 616150511 929570169 616596511 1515182122 100 9 100 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 
ن پروژه

عنوا
ی 
صل

ی ا
سازمان

واحد 
 

ی
ی فرع

سازمان
واحد 

 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ی 
سال جار

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

 

س
ی از 

ت فیزیک
شرف

پی
ل

سا
هم 

 

ن پروژه
ل پروژه در طول زما

ب ک
صو

اعتبار م
 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

نوع پروژه
 

احداث توسعه و تجهیز تاسیسات جمع 

توسعه و -آوری و پردازش پسماند

 ساماندهی ایستگاه زباله شهید ستاری

منطقه 

2 
 سالمت شهری 9020000 7500000 9020000 50000000 100 20 100 امور شهری

توسعه و تجهیزکانال جمع آوری آبهای 

سطح شهر، کانال های دره ذغالی و دره 

 زرنو

منطقه 

2 
 جمع آوری آبهای سطحی 86120186 0 82120629 65000000 100 89 100 عمران

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی ،احداث 

 سوله شهرک والفجر

 منطقه

1 
 سالمت شهری 58850000 9825785 58850000 66229115 89 26 88 اجتماعی

احداث و توسعه فضاهای ورزشی ،احداث 

 سوله جهان آرا

منطقه 

1 
 سالمت شهری 58882707 9787571 50011557 66525520 88 28 88 اجتماعی

به  -احداث رمپ و لوپ بزرگراه کردستان 

 شهید گمنام

منطقه 

1 
 روان سازی عبور و مرور 585005721 55500000 585020809 568175200 100 10 100 عمران

 احداث زیرگذر چهارراه ولی عصر
منطقه 

1 
 روان سازی عبور و مرور 188878889 0 188878889 552000000 91 91 91 عمران

 کارگر-تقاطع گمنام
منطقه 

1 
 ور و مرورروان سازی عب 0 1660761 60000000 61660761 100 90 100 عمران

 فتحی شقاقی-تقاطع گمنام
منطقه 

1 
 روان سازی عبور و مرور 0 0 90000000 90000000 57 57 57 عمران

 ساخت و توسعه مساجد، مسجد اعظم
منطقه 

7 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 6509000 6185000 6509000 12595000 65 0 0 اجتماعی

 تعریض خیابان دماوند
منطقه 

7 
 روان سازی عبور و مرور 151952105 12005858 110952105 575090518 25 58 66 عمران

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان 

 دقت

منطقه 

7 
 15159200 0 15159200 12000000 82 2 82 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی احداث و 

 تجهیز مجموعه ورزشی و سرای محله

 وحیدیه غربی

منطقه 

9 
 ورزش شهروندی 22529161 158652000 22529161 158652000 100 1 100 اجتماعی

 توسعه و تجهیز سرای محله، فدک
منطقه 

9 
 توسعه فضاهای فرهنگی 18801561 7617111 18801561 56200000 86 67 87 اجتماعی

توسعه و تجهیز سرای محله، سرای محله 

 لشگر غربی

منطقه 

9 
 توسعه فضاهای فرهنگی 17515517 0 17515517 12000000 100 100 100 تماعیاج

ها، جنب  توسعه و ساماندهی گرمخانه

 رودخانه کن

منطقه 

8 
 توسعه فضاهای فرهنگی 7885727 10000000 7885727 58000000 28 25 15 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، احداث 

 مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا

 منطقه

8 
 توسعه فضاهای فرهنگی 5802152 16570125 5802152 58510125 62 59 11 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، احداث 

 مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر

منطقه 

8 
 توسعه فضاهای فرهنگی 6811257 50801962 6811257 106571012 100 12 67 اجتماعی

ساخت و توسعه مساجد، احداث مسجد 

 (ع)لفضلحضرت ابوا

منطقه 

8 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 5172199 0 5172199 2000000 100 100 100 اجتماعی

توسعه فضاهای فرهنگی و هنری احداث 

مجموعه فرهنگی ورزشی ، احداث مجموعه 

 فرهنگی ورزشی شهید دستغیب

منطقه 

8 
 توسعه فضاهای فرهنگی 112178 0 112178 61980000 6 5 2 اجتماعی

ی و امالک جهت کاربری عبور و تملک اراض

مرور ، طرح تعریض خیابان امام خمینی 

 (ره)

منطقه 

10 
 روان سازی عبور و مرور 151607505 578278887 151607505 105551558 19 51 92 امالک

تملک اراضی و امالک جهت کاربری عبور و 

 (ره)مرور ، طرح بزرگراه یادگار امام 

منطقه 

10 
 روان سازی عبور و مرور 62067671 75251181 62067671 155228255 100 10 100 امالک
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

ی 
صل

ی ا
سازمان

واحد 
 

ی
ی فرع

سازمان
واحد 

 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ی 
سال جار

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

 

ل
سا

سهم 
ی از 

ت فیزیک
شرف

پی
 

ل پ
ب ک

صو
اعتبار م

ن 
پروژهروژه در طول زما

 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

نوع پروژه
 

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی ،احداث و 

 وحدت-تجهیز خانه کشتی شوش 

منطقه 

11 
 ورزش شهروندی 59695567 58611220 71888888 119559800 77 51 85 اجتماعی

سعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری تو

 (عج)،مسجد حضرت ولیعصر

منطقه 

11 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 72911885 102120212 72911885 512120817 68 51 75 اجتماعی

احداث ،توسعه و تجهیز تاسیسات جمع 

آوری و پردازش پسماند،احداث سوله های 

 خیابان کارگر( 5فاز)بازیافت 

منطقه 

11 
 مدیریت پسماند 50572610 11272712 50572611 59705712 82 55 89 ریامور شه

توسعه فضاهای فرهنگی و هنری،تکمیل 

 وتجهیز مرکز زنان سرپرست خانوار پیام

منطقه 

15 
 مشارکت اجتماعی بانوان 15111856 25589622 15111856 12186000 100 50 100 اجتماعی

احداث و توسعه پارکینگ تکمیل پارکینگ 

 مولوی-مومیع

منطقه 

15 
 احداث پارکینگ 16780751 0 16780751 12000000 100 100 100 ترافیک

 پیاده راه سازی سطح منطقه
منطقه 

15 
 روان سازی عبور و مرور 10208912 57756576 10208912 129596256 100 52 100 عمران

ساماندهی میادین و معابر خاص شهر،طرح 

 12های بازار ،ساماندهی راسته ها و جداره 

 خرداد

منطقه 

15 
 توسعه فضاهای فرهنگی 150586181 255000000 150586181 5550000000 100 2 52 عمران

 8توسعه و تجهیز سرای محله 
منطقه 

15 
 توسعه فضاهای فرهنگی 6575955 0 6575955 2000000 89 89 89 اجتماعی

 تعریض و ساماندهی خیابان پیروزی
منطقه 

15 
 روان سازی عبور و مرور 77516952 15591100 77516952 112000000 26 65 62 عمران

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی زورخانه 

 بوستان آالله

منطقه 

16 
 ورزش شهروندی 10909855 0 10909855 15000000 76 76 76 اجتماعی

ساخت و توسعه مساجد،احداث مسجد 

 معمار

منطقه 

16 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 7157072 16511961 7157072 15129110 100 11 100 اجتماعی

توسعه فضاهای فرهنگی و هنری،سالن 

 چند منظوره ایثارگران

منطقه 

16 
 ورزش شهروندی 51298727 15955172 51298727 56551101 100 12 100 اجتماعی

 توسعه و تجهیز سرای محله نیکنام
منطقه 

16 
 توسعه فضاهای فرهنگی 5295297 15907115 5295297 7266596 100 9 100 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه 

 (مینابی)ورزشی باباخانی

منطقه 

12 
 ورزش شهروندی 11115066 5081856 11115066 16529819 68 66 26 اجتماعی

 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مسعودیه
منطقه 

12 
 رزش شهروندیو 8107569 0 8107569 8107569 81 81 81 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، مجموعه 

 استخر شنای قیامدشت

منطقه 

12 
 ورزش شهروندی 1059055 0 1059055 1059055 100 50 50 اجتماعی

 توسعه و تجهیز سرای محله خاورشهر
منطقه 

12 
 توسعه فضاهای فرهنگی 6281612 6568815 6281612 9961579 85 0 0 اجتماعی

زیر ساخت فضاهای تفریحی  ایجاد و توسعه

 ، شهربازی پارک بعثت

منطقه 

11 
 2000000 0 2000000 2000000 100 100 100 اجتماعی

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

توسعه فضاهای فرهنگی وهنری ، تاالر 

 شهیدآوینی

منطقه 

11 
 92261717 0 92261717 91000000 87 99 99 عمران

 

جگاه ، احداث و توسعه بوستان و تفر

 بوستان حیات وحش

منطقه 

11 
 زیبا سازی منظر شهری 5820522 0 5820522 5000000 100 100 100 امور شهری

توسعه و تجهیز سرای محله، تملک و 

 تجهیز سرای محله باغ خزانه

منطقه 

17 
 توسعه فضاهای فرهنگی 55191600 0 55191600 55000000 100 100 100 اجتماعی

محله، تملک و  توسعه و تجهیز سرای

 تجهیز سرای محله وصفنارد

منطقه 

17 
 توسعه فضاهای فرهنگی 5915110 0 5915110 50000000 18 18 18 اجتماعی

توسعه و تجهیز سرای محله، تملک و 

 تجهیز سرای محله ابوذر شرقی

منطقه 

17 
 توسعه فضاهای فرهنگی 12899260 0 12899260 17100000 100 100 100 اجتماعی
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22های شاخص مناطق  پروژه
ن پروژه

عنوا
ی 
صل

ی ا
سازمان

واحد 
 

ی
ی فرع

سازمان
واحد 

 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ی 
سال جار

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

 

ل
سا

سهم 
ی از 

ت فیزیک
شرف

پی
ن  

ل پروژه در طول زما
ب ک

صو
اعتبار م

پروژه
 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ی 
هزینه قطع

ل
سال قب

ن 
تا پایا

 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

نوع پروژه
 

توسعه و تجهیز سرای محله، احداث موزه 

 (کوروش) 10شهدا و سرای محله 

منطقه 

17 
 توسعه فضاهای فرهنگی 16755116 16000000 16755116 69295562 82 59 89 اجتماعی

توسعه و تجهیز سرای محله، احداث موزه 

 (وروشک) 10شهدا و سرای محله 

منطقه 

17 
 توسعه فضاهای فرهنگی 16755116 16000000 16755116 69295562 82 59 89 اجتماعی

 اجرای فاز تکمیلی بوستان قرآن
منطقه 

17 
 0 59070515 5222900 51191650 100 52 100 عمران

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

 طراحی و احداث بوستان جهاد
منطقه 

17 
 0 0 12920000 57000000 100 60 100 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، احداث 

 مجموعه ورزشی شهید سلیمانی

منطقه 

19 
 ورزش شهروندی 51562817 107612581 51562817 180000000 100 10 87 اجتماعی

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی،احداث 

 ادقیهمجموعه فرهنگی ورزشی محله ص

منطقه 

19 
 ورزش شهروندی 9005115 52218106 9005115 10000000 100 52 75 اجتماعی

توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ، احداث 

 موزه شهدا

منطقه 

19 
 توسعه فضاهای فرهنگی 5952181 0 5952181 2000000 100 80 80 اجتماعی

 متری ابراهیم آباد 52احداث خیابان 
منطقه 

19 
 روان سازی عبور و مرور 66110198 71161010 66110198 87252951 100 0 87 عمران

 متری بهاران 62احداث خیابان
منطقه 

19 
 روان سازی عبور و مرور 51951155 8071767 51951155 575000000 100 2 50 عمران

احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، 

 احداث تفرجگاه خلیج فارس

منطقه 

19 
 67611156 61126802 67611156 512000000 100 19 62 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری

توسعه و تجهیز خانه کشتی و زورخانه 

 دالور

منطقه 

18 
 توسعه فضاهای فرهنگی 55156550 10612795 55156550 105612796 100 0 0 اجتماعی

 احداث و تجهیز استادیوم شهید کاظمی
منطقه 

18 
 ورزش شهروندی 166016991 70000000 166055551 516000000 100 56 86 اجتماعی

علیه )احداث مسجد چهارده معصوم 

 (السالم

منطقه 

18 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 16657511 15555588 16657511 56225911 100 0 0 اجتماعی

علیه )احداث مسجد حضرت ابوالفضل 

 (السالم

منطقه 

18 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 18065626 8557610 18065626 16557615 100 50 100 اجتماعی

 (علیه السالم)احداث مسجد سید الشهدا 
منطقه 

18 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 19000050 15265110 19000050 56115909 100 0 0 اجتماعی

 (علیه السالم)احداث مسجد صاحب الزمان 
منطقه 

18 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 10855982 10911691 10855982 55911695 87 0 0 اجتماعی

 احداث مسجد بنی هاشم
منطقه 

18 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 19000000 10516785 19000000 11515181 100 60 100 اجتماعی

 (تملک و اجرا)احداث خیابان شقایق
منطقه 

18 
 روان سازی عبور و مرور 87657088 595785878 87657088 612260510 100 0 0 عمران

داث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک اح

 (شقایق و آزادگان)بزرگ جنوب شهر بین 

منطقه 

18 
 56889851 51995160 56889851 151980621 100 0 0 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری
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 (مبالغ به هزار ریال)99 گانه شهرتهران در سال 22پروژه های شاخص مناطق 

ن پروژه
عنوا

 

ساز
واحد 

ی
صل

ی ا
مان

 

ی
ی فرع

سازمان
واحد 

 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
ی 
سال جار

ی 
ت فیزیک

شرف
پی

 

ل
سا

سهم 
ی از 

ت فیزیک
شرف

پی
ن  

ل پروژه در طول زما
ب ک

صو
اعتبار م

پروژه
 

ی
ل جار

سا
ب پروژه در 

صو
اعتبار م

 

ل
سال قب

ن 
ی تا پایا

هزینه قطع
 

ی
سال جار

ی در 
هزینه قطع

 

نوع پروژه
 

 احداث مسجد ساجدین
منطقه 

50 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 18790912 15000000 18790912 69919897 100 57 77 عیاجتما

ساخت و توسعه مساجد،توسعه حرم 

صحن آیت (ع)حضرت عبدالعظیم حسنی

 اهلل کاشانی

منطقه 

50 
 گسترش فرهنگ دینی و ملی 15175955 0 15175955 62000000 100 76 76 اجتماعی

و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری،تملک 

 احداث مجموعه فرهنگی برج طغرل

منطقه 

50 
 توسعه فضاهای فرهنگی 106167097 510501710 108888888 205501900 17 5 50 اجتماعی

 (تملک و احداث)تعریض خیابان امین آباد
منطقه 

50 
 حمل و نقل غیر ریلی 51511117 116000000 51511117 550000000 100 51 81 عمران

 (ع)راه امام علی احداث و امتداد بزرگ
منطقه 

50 
 روان سازی عبور و مرور 115616150 159550675 115616150 559550675 90 11 81 عمران

توسعه وتجهیز فضاهای ورزشی ،احداث 

سوله ورزشی برای رشته های توپی 

 51منطقه

منطقه 

51 
 ورزش شهروندی 1158158 6510150 1158158 18200000 59 19 25 اجتماعی

 جهیزسرای محله وردآوردتوسعه وت
منطقه 

51 
 توسعه فضاهای فرهنگی 5067161 8002260 5067161 18200000 55 52 20 اجتماعی

 توسعه وتجهیزسرای محله غزالی
منطقه 

51 
 توسعه فضاهای فرهنگی 6206255 5828165 6206255 11600000 51 52 62 اجتماعی

توسعه و تجهیز سرای محله، تملک احداث 

 ی محله تهرانسرشرقیوتجهیز سرا

منطقه 

51 
 توسعه فضاهای فرهنگی 1621875 0 1621875 55000000 57 51 61 اجتماعی

توسعه وتجهیزکانال جمع آوری آب های 

 سطح شهر،گلها،یاس وبزرگراه فتح

منطقه 

51 
 جمع آوری آبهای سطحی 11575261 16921069 11575261 62000000 91 17 87 عمران

ورزشی ،احداث  توسعه وتجهیزفضاهای

 زورخانه

منطقه 

55 
 ورزش شهروندی 12601558 58000000 12601558 55000000 71 50 21 اجتماعی

 7و1و6احداث وتجهیز سرای محالت 
منطقه 

55 
 جلب مشارکتهای اجتماعی 56827179 82520000 56827179 162520000 85 56 75 اجتماعی

 هکتاری110احداث خیابان تعاونی
منطقه 

55 
 روان سازی عبور و مرور 16251610 59710000 16251610 27710000 82 55 65 نعمرا

احداث و تجهیز پیاده روها، پیاده راه سازی 

 اطراف دریاچه چیتگر

منطقه 

55 
 گردشگری و اوقات فراغت 567026162 0 569556151 200000000 100 50 50 عمران

احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه 

 ،ساماندهی مسیل کن

منطقه 

55 
 585288000 655675000 586668000 1150000000 100 52 78 امور شهری

توسعه فضای سبز شهری و 

 پیراشهری
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 سازمان امالک و مستغالت

 

 
 99آمار توافقات خرید امالک و مستغالت واقع در طرحهای عمرانی مناطق در سال

 منطقه
تعداد 

 توافق

مساحت عرصه 

 خریداری شده
 (متر مربع )یداری شده مساحت اعیان خر

 جمع سایر صنعتی اداری تجاری مسکونی (متر مربع ) 

1 181 506166 50626 785 1510 0 0 55627 

5 77 66095 856 9555 0 0 0 8117 

5 100 11127 15250 120 0 18 0 15188 

6 56 69125 5162 189 1187 1187 
 

1557 

2 150 159610 920 0 0 0 1200 5520 

1 17 2001 8525 179 0 0 
 

8651 

7 150 21869 68920 11911 597 151 61 15152 

9 105 10155 18281 1579 165 0 0 51017 

8 55 9602 5295 191 0 0 120 5615 

10 127 9677 10562 5682 0 579 6216 19155 

11 25 15621 1590 115 0 719 0 7511 

15 155 1911 9690 5197 0 0 185 10928 

15 629 17125 52171 5292 1195 115 0 58101 

16 556 29057 51016 6195 519 969 1625 55612 

12 750 121102 67821 18811 0 910 0 19795 

11 115 51751 8518 801 285 285 0 11626 

17 71 52818 1787 5102 0 0 
 

10605 

19 98 507221 5626 1512 0 0 851 6280 

18 19 591180 99 10 0 558 520 757 

50 160 501566 11256 11 0 0 0 11252 

51 50 85656 587 990 0 555 0 1610 

55 52 1117587 0 0 0 15159 0 15159 

 2796 0 0 0 0 2796 555568 70 سازمان امالک و مستغالت

 577821 16151 18210 2690 15057 572909 5508595 5155 جمع
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 (میلیون ریال)94-99تغالت واقع در طرحهای عمرانی مناطق در سال هایآمارمبلغ توافقات خرید امالک و مس

 منطقه

 درصد تغییر 99سال  94سال 

 جمع غیر نقدی نقدی جمع غیر نقدی نقدی جمع غیر نقدی نقدی

1 20 1159128 1159708 0 6208610 6208610 -100 177 177 

5 12565 212511 250122 0 856850 856850 -100 78 76 

5 9916 755511 751190 0 169510 169510 -100 -10 -11 

6 510685 1111957 1675550 67900 511250 608550 -97 -17 -75 

2 62696 826900 1000596 505210 1585170 1281550 217 52 10 

1 61185 16851 101159 0 566200 566200 -100 651 555 

7 197261 1262260 1755091 75810 5027170 5151150 -11 89 91 

9 55212 876777 1009565 11860 209170 270110 92 -69 -65 

8 68258 75518 151809 68170 97110 151950 0 50 15 

10 529017 187196 622701 61590 565010 598580 -95 55 -51 

11 15975 68891 15929 59980 155110 111200 156 112 127 

15 15517 107827 151576 0 570550 570550 -100 565 502 

15 592805 769891 1156996 75080 1651600 1208680 -91 85 55 

16 515201 5050910 5595511 170880 1010100 1551080 -25 -12 -16 

12 516127 1695517 1781855 127050 5506250 5611220 -20 22 57 

11 71070 16851 151001 15510 179750 565050 -11 172 79 

17 51850 175155 506015 108190 518020 679750 566 116 152 

19 57251 582977 555589 92570 222710 161150 159 99 85 

18 96185 595565 517052 55750 552590 569110 -75 -50 -55 

50 55165 505621 556286 122700 212610 171110 596 122 191 

51 55570 87162 151012 555710 155200 517510 100 57 190 

55 525019 272010 859079 105180 890190 1095570 -71 71 17 

 سازمان امالک

 و مستغالت
1511111 562287 1211729 1159520 1852650 5215190 56 199 159 

 55 67 11- 52298860 55172180 5616720 18196027 12156506 6068726 جمع
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 39-99زار شده در سال های آمار مزایده های برگ

 تعداد مزایده ها شرح
جمع مبلغ پایه 

 (ریال)

جمع مبلغ 

 (ریال)فروش

درصد افزایش مبلغ 

 فروش نسبت به پایه

میانگین قیمت مزایده 

 (ریال)

 18551527200 5 957128075200 788758117286 7 98سال

 5558559772 6 116155188888 110517210000 1 80سال

 5925761181 1 521010965126 567821259517 7 81سال 

 55 77- 501 512 17 80-81درصد تغییر

 99- 16 91- 91- 16- 98-80درصدتغییر

 

 39-99آمار عملکرد ارزیابی قیمت امالک و مستغالت در سال های 

 94-99درصد تغییر 39-94درصد تغییر 99سال  94سال  39سال  شاخص عملکرد

 57 59 5922 5080 1151 (فقره)ام شده تعداد ارزیابی قیمت انج

 - 100- 52 0 50 (فقره)ارزیابی قیمت بررسی و اعاده شده

 520 727 1520 500 52 (صورتجلسه)تعداد صورت جلسات ارزیابی ملک 

 11- 1558 519 500 51 (فقره)ارزیابی اجاره بهای مستغالت شهرداری

 9 790 672 660 20 (مورد)بازدید از ملک 

 

 39-99عملکرد امور فنی در سال های  آمار

 94-99درصد تغییر 39-94درصد تغییر 99سال  94سال  39سال  شاخص عملکرد

بازدید از امالک و مستغالت از لحاظ تعیین وضعیت موجود، 

 (مورد...)وضعیت مسیل ، متروکه و 
5015 190 500 -81 11 

 75- 66 20 190 152 (مورد)مساحی و ترسیم کروکی  انفرادی 

 91- 500 12000 90000 50000 (متر مربع)انجام عملیات نقشه برداری پروژه های متعدد 

 

 33-99آمار عملکرد ساماندهی امالک و مستغالت در سال های 

 درصدتغییر 99سال  94سال  39سال  33سال  شاخص عملکرد

 81- 15 756 1550 257 (فقره)تهیه و ارائه مشخصات مستغالت قابل فروش

 50 652 525 250 170 (مورد)ازدید امالک و مستغالت جهت بررسی مشخصات و استفاده کننده آنهاب

 61 27 58 195 516 (فقره)تحویل و تحول امالک متعلق به شهرداری و تنظیم صورتجلسات آن

تهیه سوابق جهت ارزیابی قیمت امالک یا اجاره بها و ارائه به اداره ارزیابی و 

 (فقره)نتیجهپیگیری تا حصول 
75 262 505 620 155 

عقد قرارداد اجاره و تشکیل پرونده اجاره امالک در اختیار اشخاص حقیقی یا 

 (قرارداد)حقوقی وابسته
61 60 592 26 -91 

 15- 110 580 16 55 (نامه)مکاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداری از امالک

 500 500 (گزارش)ای مستغالت و پروژهای مشارکتی تهیه گزارش از سوابق پرونده
 

516 - 

 172 11 6 9 9 (جلسه)تعداد جلسات حل و فصل مسائل پروژه های ساختمانی مشارکتی

 56 1000 908 1121 67 (مورد)پیگیری و هماهنگی جهت به روز رسانی اطالعات امالک مناطق 

اختیار اشخاص حقیقی یا  مکاتبه برای تخلیه یا عقد قرارداد اجاره امالک در

 (نامه)حقوقی
55 196 285 112 -91 

پیگیری و تهیه جوابیه نامه های ارسالی از ادارات و مناطق در خصوص امالک 

 (مورد)اختصاصی
795 5097 5085 5000 -6 
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 33-99آمار عملکرد امور ثبتی و تنظیم اسناد امالک و مستغالت در سال های 

 درصد تغییر 99سال 94سال 39سال  33سال  شاخص عملکرد

 169و 167ثبت اعتراض و جلوگیری از تصرف امالک شهرداری در اعمال مواد 

 (مورد)قانون زمین شهری
15 71 18 8 -25 

 69- 16 57 55 12 (مورد)ماده واحده قانون زمین شهری  1پیگیری اخذ حقوق شهرداری بابت تبصره 

 5822 10،111 551 2 5 (مورد)  اخذ سند مالکیت واطالح سند امالک شهرداری

ناشی از ... پیگیری اخذ حقوق شهرداری بابت مسیل متروکه ، گذر ، تپه و 

 (مورد)واگذاریهای زمین شهری
1 5 9 17 115 

 50 510 172 502 110 (مورد)تهیه گزارش از پرونده ثبتی امالک 

 18- 81 118 560 192 (فقره)استعالم آخرین وضعیت ثبتی امالک از ادارات ثبت اسناد 

 617 17 5 19 11 (نقشه)اخذ نقشه های ثبتی از ادارات ثبت 

 5200 51 1 9 5 (مورد)مکاتبه و پیگیری به منظور تفکیک امالک شهرداری 

 59- 51 56 61 57 (مورد)ارجاع آگهی های تحدید حدود به مناطق 

 107 196 98 110 5 (مورد)انتقال قطعی اسناد وکالتی بنام شهرداری

ارسالی ازمناطق شهرداری و )تائید پرونده های دو امضاء برای انتقال ملک به غیر 

 (فقره()سازمانهای وابسته
100 198 768 760 -1 

 8- 90 99 565 110 (مورد)انتقال امالک به شهرداری 

 165 576 115 59 29 (مورد)انتقال امالک شهرداری به غیر

 100 10 2 2 1 (مورد)قاضیانصلح رسمی حقوق متروکه ها به مت

 - 1 0 5 1 (مورد)فک رهن اسناد در رهن در ارتباط با بدهیهای افراد به شهرداری 

 33-99آمار عملکرد حقوقی در سال های 

 درصدتغییر 99سال  94سال  39سال  33سال  شاخص عملکرد

رسال بررسی و اقدام حقوقی راجع به پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری و ا

 (مورد)آنها به اداره کل حقوقی 
80 150 572 61 -95 

بررسی و اعالم نظر حقوقی راجع به پرونده های مطروحه در سازمان امالک 

 (مورد)ومستغالت 
569 67 120 552 27 

انعقاد قرادادهای فروش امالک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای 

 (مورد)دولتی
51 76 55 116 619 

 33-99کرد روابط عمومی در سال های آمار عمل

 درصد تغییر 99سال  94سال  39سال  33سال  شاخص عملکرد

 50- 11 55 18 55 (جلسه)برگزاری جلسات مالقات مردمی مدیر عامل امالک و مستغالت

 22- 5900 9605 660 7017 (نفر)راهنمایی ارباب رجوع به صورت حضوری و غیرحضوری 

 58- 110 126 117 159 (نفر)رجوع در مالقات مردمی پیگیری درخواست ارباب

اطالع رسانی از طریق تابلو اعالنات در خصوص تبریک، تسلیت، حدیث و 

 (مورد)غیره
27 18 92 150 61 

 10 11 10 29 52 (مورد)تهیه و نصب پالکارد باتوجه به مناسبتهای ملی و مذهبی 

 7- 60 65 61 58 (جلسه)برگزاری زیارت عاشورا

( اعیاد ، ایام سوگواری و غیره ) برگزاری مراسم درخصوص مناسبتهای مختلف 

 (جلسه)
2 6 12 15 -50 

 95- 72 608 595 171 (مورد) 1999رسیدگی به پیامهای 
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 مسلح یروهایامور نهادها ، سازمانها و ن یریگیاداره کل پ

 

 

 94-99های مسلح در سال یروهایامور نهادها ، سازمانها و ن یریگیاداره کل پ یآمار کل

 نهاد یا سازمان اجرایی

 درصد تغییر 94سال 99سال

برآورد متراژ 

 (مترمربع)
 برآورد ریالی

برآورد متراژ 

 (مترمربع)
 برآورد ریالی

برآورد متراژ 

 (مترمربع)

برآورد 

 ریالی

 11- 65 1129175800000 555597 1675678502000 511112 بنیاد شهید

 25- 95- 5701252527000 525111 1592200000000 15587 بنیاد مستضعفان

 - - - - 557680000000 17819 خرداد12بنیاد 

 59 17- 651679000000 101251 290025000000 55299 کمیته امداد

 - - 1100000000000 15000 آستان قدس
  

 26- 20- 5795561700000 715896 1721785090000 521157 ستاد اجرایی

 15- 81- 1600000000000 289590 251556200000 25525 اوقاف

 517 97- 551665200000 1711959 1019560000000 559678 آجا

 15- 99- 257518000000 155000 189605100000 75150 سپاه

 موارد متفرقه
 1259510-(مترمربع)عرصه 

1220757 15187771161095 186659 5781107000000 189 581 
 15217-(بعمترمر)اعیان

 ودجا
 117122 (مترمربع)عرصه 

992110600000 
157565 

272182100000 
55 

26 
 65 6151 1151 (مترمربع)اعیان

آموزش و 

 پرورش

 5500 (مترمربع)عرصه 
70918000000 

19952 
558258720000 

-99 
-70 

 80- 9275 991 (مترمربع)اعیان

 ناجا
 52206-(مترمربع)عرصه 

52776 582752000000 6859 159852000000 655 158 
 570-(مترمربع)اعیان

 جمع
 5852772 (مترمربع)عرصه 

55151591051095 
6195518 

16267575507000 
-57 

15 
 26 15509 50506 (مترمربع)اعیان

 

 94-99سال های  آزاد سازی اراضی واقع در طرح

 94سال 99سال  شرح
 

 5851618 مساحت
  

 55151591051095 زش تقریبی ریالیار
  

 7117821562112 پرداخت به مالکان
  

تهاتر با مطالبات شهرداری بابت صدور 

 پروانه یا عوارض
67258582171565 

  

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       043

 

 94-99های  مسلح درسال یروهایسازمانها و ن, بابت نهادها  یشهردار ونید یآمار کل

 نهاد یا سازمان اجرایی

 ییردرصد تغ 94سال 99سال

برآورد متراژ 

 (مترمربع)
 برآورد ریالی

برآورد متراژ 

 (مترمربع)
 برآورد ریالی

برآورد متراژ 

 (مترمربع)
 برآورد ریالی

 11- 65 1129175800000 555597 1675678502000 511112 بنیاد شهید

 25- 95- 5701252527000 525111 1592200000000 15587 بنیاد مستضعفان

 _ _ 557680000000 17819 خرداد12بنیاد 
  

 59 17- 651679000000 101251 290025000000 55299 کمیته امداد

 _ _ 1100000000000 15000 آستان قدس
  

 26- 20- 5795561700000 715896 1721785090000 521157 ستاد اجرایی

 15- 81- 1600000000000 289590 251556200000 25525 اوقاف

 517 97- 551665200000 1711959 1019560000000 559678 آجا

 15- 99- 257518000000 155000 189605100000 75150 سپاه

موارد 

 متفرقه

 1259510-(مترمربع)عرصه 

1220757 15187771161095 186659 5781107000000 189 581 

 15217-(مترمربع)اعیان

 ودجا

 117122 (مترمربع)عرصه 

992110600000 

157565 

272182100000 

55 

26 

 65 6151 1151 (مترمربع)اعیان

آموزش و 

 پرورش

 5500 (مترمربع)عرصه 

70918000000 

19952 

558258720000 

-99 

-70 

 80- 9275 991 (مترمربع)اعیان

 ناجا

 52206-(مترمربع)عرصه 

52776 582752000000 6859 159852000000 655 158 

 570-(مترمربع)اعیان

 جمع

 5852772 (مترمربع)عرصه 

55151591051095 

6195518 

16267575507000 

-57 

15 

 26 15509 50506 (مترمربع)اعیان
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 حجم فعالیتهای انجام شده در حوزه های شهرسازی و معماری مناطق

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی 
ی و معمار

حوزه شهرساز
- 

عمل
ق

ی مناط
ی و معمار

کرد حوزه شهرساز
 

 0 1017 1058 556 995 5821 0 مورد -ارسال به کمیسیون توافقات 

 1011 5571 6562 6189 1171 7912 5695 مورد -ارسال به کمیسیون داخلی 

 5509 1168 1976 5159 819 5155 1757 مورد -ارسال به کمیسیون ماده صد 

 5760 5797 11959 5955 6117 6601 5271 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 1597 702 5662 5565 1026 1955 1688 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 859 158 1956 1556 672 1865 671 عدد -برگ عدم خالف 

 191 555 19 277 5 552 119 عدد -بالمانع شهرسازی و ناحیه 

 10 0 0 0 0 1 5 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 5 57 586 196 21 191 180 عدد -ساختمان پروانه

 0 0 0 0 1 0 51 عدد -پروانه تبدیل 

 5018 1029 5681 5510 1118 5100 5017 عدد -پروانه تخریب و نوسازی 

 0 0 0 0 0 0 0 عدد -پروانه تعویض سقف 

 512 171 511 110 191 525 1502 عدد -پروانه تعویض و تغییر نقشه 

 0 1 0 0 5 0 1 عدد -ت پروانه تغییرا

 0 0 0 167 0 0 0 عدد -تفکیک نقشه 

 95 71 61 17 61 16 55 عدد -تمدید پایان کار 

 0 0 0 1 0 0 5 عدد -تمدید پروانه ساختمانی 

 5 10 6 2 0 5 10 عدد -پروانه توسعه بنا 

 195 99 5 51 26 105 90 مورد - 68گواهی ساختمان قبل از سال 

 92 91 12 28 551 78 155 عدد -صوری  پایانکار

 5615 5169 570 2169 108 882 0 برگ -صدور اخطاریه 

 517 175 11 261 615 529 0 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهای کسبی 

 15186 9597 51987 19801 16511 18912 15519 تعداد پرونده های تشکیل شده

 10862 9151 55751 57029 11710 15127 18701 تعداد برگشت پرونده های در جریان

 5010 5711 6282 6116 5211 5881 2622 تعداد درخواست های صدور پروانه

 6158 1958 1982 16118 1920 7716 7550 تعداد دستور نقشه های صادره

 5598 1575 5511 5186 1751 5120 5870 تعداد پروانه های صادره

 1289050 5008518 59528208 6625651 651851116991 18156800 8191565 متراژ پروانه های صادره

 1812 1211 550 5029 1559 11595 1822 میانگین کل زمانی صدور پروانه

درصد پروانه های صادره سال جاری که 

 تشکیل در همان سال دارد
1055 16 0 21 175 791 195 

 1286 6278 51189 7057 1290 9700 2817 تعداد گواهی صادر شده

 1665722 5762566 2788026 5918167 51267256 119899787 1579712 متراژ گواهی صادر شده

 151 200 507 1112 156 10027 217 میانگین کل زمان صدور گواهی

 118 18 289 928 57519 11297 255 صدور گواهی( متقاضی)میانگین زمان توقف 

 1119 522 89 569 1018 1216 0 عالمات کسبیتعداد استعالمات و پاسخ است

 19295 10259 55717 51562 19915 8585 11186 تعداد بازدیدهای انجام شده

 5680 6255 5800 1620 6277 1091 5198 تعداد عدم قابلیت غیرسیستمی مدیران

 0 17 687 565 156 0 0 تعداد پرونده های ارسالی به ماده پنج

 6081 5571 1712 9021 1515 2025 1525 المات طرح تفصیلیتعداد پاسخ استع

 965 762 1759 2190 1125 57919 5188 پروانه( متقاضی)میانگین زمان توقف 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی 
ی و معمار

حوزه شهرساز
- 

ق
ی مناط

ی و معمار
عملکرد حوزه شهرساز

 

 1927 1225 0 5550 172 115 125 مورد -میسیون توافقات ارسال به ک

 5107 555 1197 1078 5285 5216 5767 مورد -ارسال به کمیسیون داخلی 

 5189 905 5051 1565 178 756 1105 مورد -ارسال به کمیسیون ماده صد 

 5851 1107 1585 5715 5557 851 1218 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 5551 1112 1117 1261 1918 811 5099 عدد -کار ساختمان برگ پایان 

 920 576 155 975 995 655 1016 عدد -برگ عدم خالف 

 51 55 12 27 55 12 159 عدد -بالمانع شهرسازی و ناحیه 

 1 0 5 0 0 0 1 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 52 5 7 5 1 8 11 عدد -پروانه ساختمان

 0 0 0 0 0 0 0 عدد -پروانه تبدیل 

 5227 1251 1225 1727 1891 1752 5579 عدد -پروانه تخریب و نوسازی 

 0 0 0 0 0 0 0 عدد -پروانه تعویض سقف 

 588 122 505 252 521 517 725 عدد -پروانه تعویض و تغییر نقشه 

 0 0 0 1 0 0 16 عدد -پروانه تغییرات 

 0 0 0 0 0 0 0 عدد -تفکیک نقشه 

 508 58 91 76 560 1 116 عدد -ید پایان کار تمد

 1 0 0 0 0 0 1 عدد -تمدید پروانه ساختمانی 

 1 0 1 2 1 0 0 عدد -پروانه توسعه بنا 

 71 55 511 158 11 5 12 مورد - 68گواهی ساختمان قبل از سال 

 18 1 52 59 18 17 117 عدد -پایانکار صوری 

 5181 199 1705 5927 5015 1092 621 برگ -صدور اخطاریه 

 5091 0 771 156 1179 155 72 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهای کسبی 

 16116 5522 9191 11688 10858 5702 15197 تعداد پرونده های تشکیل شده

 18552 5522 11515 12790 8110 510 15781 تعداد برگشت پرونده های در جریان

 5251 5125 5961 1855 2757 پروانهتعداد درخواست های صدور 
 

6500 

 8559 5072 2005 2760 6927 5225 7508 تعداد دستور نقشه های صادره

 5727 279 1992 5591 5615 1825 5895 تعداد پروانه های صادره

 5065126 651168 1755211 1058105 1811001 1562155 589816850 متراژ پروانه های صادره

 5656 1081 1122 1115 1912 5552 1251 زمانی صدور پروانهمیانگین کل 

درصد پروانه های صادره سال جاری که تشکیل 

 در همان سال دارد
752 288 0 0 212 

 
600 

 2257 917 5185 1218 1525 5988 2065 تعداد گواهی صادر شده

 1500050 557025 1519669 1716810 787559 8699018 10172970 متراژ گواهی صادر شده

 1616 655 1056 672 718 5561 855 میانگین کل زمان صدور گواهی

 581 196 587 505 71 55658 508 صدور گواهی( متقاضی)میانگین زمان توقف 

 771 5519 5178 155 18 تعداد استعالمات و پاسخ استعالمات کسبی
 

1875 

 56712 5615 15071 59508 8575 2955 11772 تعداد بازدیدهای انجام شده

 5181 250 5686 159 1552 506 5511 تعداد عدم قابلیت غیرسیستمی مدیران

 10 55 0 51 7 تعداد پرونده های ارسالی به ماده پنج
 

6 

 6271 826 5560 6517 5825 1570 1790 تعداد پاسخ استعالمات طرح تفصیلی

 1067 185 1768 1098 195 1052 1592 پروانه( متقاضی)میانگین زمان توقف 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ی 
ی و معمار

حوزه شهرساز
- 

ق
ی مناط

ی و معمار
عملکرد حوزه شهرساز

 

 258 655 651 1818 مورد -ارسال به کمیسیون توافقات 
 

19 551 0 

 1657 978 1281 276 1089 5156 1180 6220 مورد -ارسال به کمیسیون داخلی 

 211 615 1517 275 1620 811 1056 5518 مورد -ارسال به کمیسیون ماده صد 

 575 5175 1115 782 1105 5018 1551 5856 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 185 181 1162 771 1655 1711 1212 5525 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 521 581 655 150 955 160 677 1559 عدد -برگ عدم خالف 

 15 6 591 5 5 58 61 91 عدد -بالمانع شهرسازی و ناحیه 

 0 5 0 6 0 0 1 1 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 581 195 166 65 166 15 19 185 عدد -پروانه ساختمان

 5 0 0 0 1 0 0 0 عدد -پروانه تبدیل 

 557 925 5587 997 1160 1960 1117 5527 عدد -پروانه تخریب و نوسازی 

 0 6 0 0 0 0 0 0 عدد -پروانه تعویض سقف 

 516 159 501 76 566 75 110 568 عدد -پروانه تعویض و تغییر نقشه 

 5 0 0 0 5 0 0 0 عدد -پروانه تغییرات 

 68 0 0 0 11 55 0 5 عدد -تفکیک نقشه 

 0 51 160 0 76 502 522 510 عدد -تمدید پایان کار 

 0 55 18 0 5 1 0 0 عدد -تمدید پروانه ساختمانی 

 2 51 6 1 1 5 0 1 عدد -پروانه توسعه بنا 

 0 0 11 0 1 61 105 62 مورد - 68گواهی ساختمان قبل از سال 

 6 0 0 5 5 1 11 5 عدد -پایانکار صوری 

 5515 211 1671 256 561 1771 187 5785 برگ -صدور اخطاریه 

 68 17 519 0 62 89 171 505 عدد -عالم جواز واحدهای کسبی پاسخ است

 5961 7162 6599 1172 9865 8781 9111 17089 تعداد پرونده های تشکیل شده

 9015 6661 2917 2115 2915 10591 6717 11015 تعداد برگشت پرونده های در جریان

 916 1117 5521 1672 1871 5815 5180 2125 تعداد درخواست های صدور پروانه

 1699 1769 5182 1852 5651 6691 6701 1192 تعداد دستور نقشه های صادره

 987 1597 5591 1116 5058 1858 1561 5712 تعداد پروانه های صادره

 6801190 6517182 728551 819229 1555861 1672006 1017100 5215929 متراژ پروانه های صادره

 90 5195 5155 1259 5695 5109 5670 5762 دور پروانهمیانگین کل زمانی ص

درصد پروانه های صادره سال جاری که تشکیل 

 در همان سال دارد
622 15 205 551 0 0 0 1008 

 1596 5711 5970 5028 5611 6910 5196 7815 تعداد گواهی صادر شده

 1191175 15670757 268615 5205555 795708 1589887 882101 121570888 متراژ گواهی صادر شده

 1116 812 1001 155 1221 1780 1619 1168 میانگین کل زمان صدور گواهی

 521 650 192 100 250 519 258 127 صدور گواهی( متقاضی)میانگین زمان توقف 

 11 19 510 0 27 158 112 509 تعداد استعالمات و پاسخ استعالمات کسبی

 5150 7661 5291 1126 8578 15155 11717 51022 م شدهتعداد بازدیدهای انجا

 0 1108 518 5857 1989 1711 1959 5016 تعداد عدم قابلیت غیرسیستمی مدیران

 102 19 11 6 58 0 15 10 تعداد پرونده های ارسالی به ماده پنج

 5606 699 887 17 1067 1125 5598 6511 تعداد پاسخ استعالمات طرح تفصیلی

 1115 1556 761 965 1587 1611 1751 1711 پروانه( متقاضی)انگین زمان توقف می
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 حجم فعالیتهای انجام شده در حوزه های شهرسازی و معماری مناطق

 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ی 
ی و معمار

حوزه شهرساز
- 

ق
ی مناط

ی و معمار
عملکرد حوزه شهرساز

 

 55- 7015 10601 955 وردم -ارسال به کمیسیون توافقات 

 20- 51205 65999 5857 مورد -ارسال به کمیسیون داخلی 

 15- 8002 55705 1697 مورد -ارسال به کمیسیون ماده صد 

 18- 12925 20271 5018 عدد -برگ پایان آپارتمان 

 21- 11085 55251 1259 عدد -برگ پایان کار ساختمان 

 55- 1856 10505 778 عدد -برگ عدم خالف 

 55- 809 1521 105 عدد -بالمانع شهرسازی و ناحیه 

 85- 5 56 1 عدد -پروانه اضافه اشکوب 

 69- 715 1615 101 عدد -پروانه ساختمان

 127 19 7 1 عدد -پروانه تبدیل 

 69- 16176 59576 1825 عدد -پروانه تخریب و نوسازی 

 100- 0 6 0 عدد -پروانه تعویض سقف 

 28- 1851 6191 501 عدد -پروانه تعویض و تغییر نقشه 

 19- 7 55 1 عدد -پروانه تغییرات 

 18- 21 191 11 عدد -تفکیک نقشه 

 71- 626 1816 109 عدد -تمدید پایان کار 

 97- 1 62 5 عدد -تمدید پروانه ساختمانی 

 15- 56 15 6 عدد -پروانه توسعه بنا 

 75- 515 1118 17 مورد - 68قبل از سال گواهی ساختمان 

 28- 507 768 69 عدد -پایانکار صوری 

 65- 12195 51655 1981 برگ -صدور اخطاریه 

 55- 5196 6082 551 عدد -پاسخ استعالم جواز واحدهای کسبی 

 11- 70228 178281 11570 تعداد پرونده های تشکیل شده

 69- 96091 111021 11165 انتعداد برگشت پرونده های در جری

 15- 19901 20166 5595 تعداد درخواست های صدور پروانه

 69- 58528 72510 2502 تعداد دستور نقشه های صادره

 68- 17168 55559 5586 تعداد پروانه های صادره

 100- 175817155 655125611785 18181121097 متراژ پروانه های صادره

 96- 15679 91255 6262 نی صدور پروانهمیانگین کل زما

درصد پروانه های صادره سال جاری که تشکیل در 

 همان سال دارد
519 1760 892 -92 

 10- 56729 97765 2219 تعداد گواهی صادر شده

 57- 187997211 571911181 51525511 متراژ گواهی صادر شده

 99- 9120 75951 5705 میانگین کل زمان صدور گواهی

 57- 51525 61771 5085 صدور گواهی( متقاضی)میانگین زمان توقف 

 21- 6502 8265 122 تعداد استعالمات و پاسخ استعالمات کسبی

 29- 85017 550591 16561 تعداد بازدیدهای انجام شده

 11- 11162 56299 5105 تعداد عدم قابلیت غیرسیستمی مدیران

 91- 515 1081 15 ی به ماده پنجتعداد پرونده های ارسال

 25- 50502 65698 5926 تعداد پاسخ استعالمات طرح تفصیلی

 78- 11919 27597 5161 پروانه( متقاضی)میانگین زمان توقف 
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 99حجم فعالیت های انجام شده در حوزه های فنی و عمران مناطق در سال 
 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ن
ی وعمرا

حوزه فن
-

ت خیابانها،بزرگراهها 
یآسفال

پلها
 

سواره رو
 

 15151 515510 172552 251678 590860 515012 1165598 مترمربع -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 9012 7860 26099 51219 17565 179117 1575 تن -آسفالت اساسی 

 8751 11100 52012 55255 17715 26921 58518 تن -آسفالت لکه گیری 

 6775 5511 58558 5955 10605 12967 19150 تن -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 108515 50257 106908 121595 686510 259515 67088 مترمربع -آسفالت اساسی 

 7151 11151 66799 52765 10578 15025 81189 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 15991 109855 10875 165608 109297 591066 552609 مترمربع - آسفالت لکه گیری

 8587 65119 95868 12599 29599 72858 181677 تن -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 0 1050 0 110 0 1725 0 تن -آسفالت پلیمری 

 0 0 0 760 0 5069 0 مترمربع -آسفالت پلیمری 

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ت و نگ
ث،مرم

احدا
ی خیابانها

هدار
 

 27509 559650 81717 55207 152619 520117 5100051 مترمربع -قیرپاشی 

 2809 51220 7150 11508 98288 67151 65095 مترمربع -احداث معابر 

 720 5765 1591 1175 5715 1910 8511 عدد -بازسازی دریچه 

 2551 51099 2712 10156 55951 58971 56558 مترمکعب -بتن ریزی 

 15971 61589 55918 18112 11712 56195 76515 مترمکعب -تخریب 

 92 5522 1155 799 91855 1269 1659 مترمکعب -تخلیه آب 

متر  -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 مربع
129 619 116 19 52 220 520 

 1052 1170 5590 158 11572 9272 1612 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 0 10050 0 90 5625 56520 8780 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 0 711 0 9 205 505 100 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 6216 2170 6920 6101 58550 16668 9056 کیلوگرم -ترمیم پلهای فلزی 

 79901 585589 12155 98519 115921 100677 129952 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 1812 165950 0 1655 50250 56112 15255 کیلوگرم -هیه و نصب پل فلزی و حفاظ ت

 55286 86659 108502 69101 58615 111955 82685 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 7012 11802 5007 6588 6275 2605 7675 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 کیلوگرم
1150 5579 1680 122 2 1510 0 

 51121 70297 18250 61092 21912 58229 98272 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 550 211 0 961 7519 117 8292 مترمکعب -حفرچاه 

 0 516 1520 518 705 6590 7552 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 11 662 2 198 578 518 511 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 11619 60980 2000 7157 11180 56985 55568 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 50 1279 1820 2792 8171 16201 15961 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 72262 510765 56610 28176 19825 89668 106605 مترمربع -زیرسازی 

 0 889 0 1557 112 191 615 حلقه -طوقه چینی چاه 

 17967 80185 2226 6128 56195 67599 501517 مترمکعب -عملیات تراش یا تخریب آسفالت 

 7110 26795 7970 8658 55751 55802 55819 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 7091 509855 7729 16652 107517 55281 86216 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ن
ی وعمرا

حوزه فن
-

ت خیابانها،بزرگراهها 
یآسفال

پلها
 

سواره رو
 

 125052 597652 112961 156625 171916 66957 27565 مترمربع -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 58620 50629 16205 10758 91210 6891 12186 تن -آسفالت اساسی 

 16525 18087 10588 7779 50091 6726 9192 تن - آسفالت لکه گیری

 9666 5575 8159 10680 1105 5151 7101 تن -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 165188 150196 25556 19121 556555 51119 65125 مترمربع -آسفالت اساسی 

 69821 11005 66898 96226 17776 18068 59882 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 91975 115271 12506 11561 71910 51169 58595 مترمربع -آسفالت لکه گیری 

 50751 21160 51708 12819 10520 11995 12516 تن -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 0 0 0 0 0 0 0 تن -آسفالت پلیمری 

 0 11120 0 0 0 0 0 مترمربع -آسفالت پلیمری 

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ث،مرم
احدا

ی خیابانها
ت و نگهدار

 

 127752 51692 155512 58260 122107 506750 15521 مترمربع -قیرپاشی 

 91560 11150 11852 6677 59199 55816 1970 مترمربع -احداث معابر 

 1995 5061 1160 2710 5209 955 985 عدد -بازسازی دریچه 

 16975 7015 8596 2875 15915 51172 7685 مترمکعب -بتن ریزی 

 57899 2180 15758 9261 20981 16858 16117 مترمکعب –تخریب 

 5551 5292 5052 787 1602 201299 0 مترمکعب -تخلیه آب 

متر  -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 مربع
51 1658 12 121 211 611 151 

 860 2916 7515 572 26 9186 155 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 18780 6679 60576 5595 5726 1561 0 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 91 599 655 91 0 706 0 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 20210 6265 15809 9951 17767 55721 5260 کیلوگرم -ترمیم پلهای فلزی 

 527512 2107 21102 67127 155827 98159 16209 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 21695 1158 61869 11521 19761 51205 6100 کیلوگرم -هیه و نصب پل فلزی و حفاظ ت

 72961 56771 65059 56275 26579 17116 51805 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 5655 15710 5767 5527 5111 1520 721 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 کیلوگرم
0 9197 5115 1 1850 716 2290 

 61768 51709 28065 115600 19012 55062 55682 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 0 82 508 126 65 1519 1570 مترمکعب -حفرچاه 

 0 1587 6900 11 1555 5097 957 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 7 12 1581 55 518 151 81 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 59122 7211 5666 10159 12589 5661 51701 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 202 6100 5905 7500 882 1552 8595 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 556052 55125 10725 58196 85672 18726 159268 مترمربع -زیرسازی 

 0 0 11 25 19 60 10 حلقه -طوقه چینی چاه 

 50657 5628 10781 1711 51088 19851 56191 مترمکعب -تراش یا تخریب آسفالت عملیات 

 17605 1259 1512 7958 16811 6527 56998 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 50091 1702 6765 1186 55819 2121 51557 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99همنطق 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ن
ی وعمرا

حوزه فن
-

ت خیابانها،بزرگراهها 
آسفال

,
ی

و پلعا
 

سواره رو
 

 15577 516150 111591 621911 115610 12958 527115 167715 مترمربع -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 5859 15250 51665 11566 11655 6155 61155 117797 تن -آسفالت اساسی 

 9556 8257 71958 101571 17152 5871 10652 57559 تن -لکه گیری  آسفالت

 5168 5620 5159 51289 5919 1090 1512 5652 تن -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 12187 185520 182211 77221 606890 12525 589512 165118 مترمربع -آسفالت اساسی 

 50811 12809 12699 52791 50298 1298 11129 17571 مترمربع -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 25819 15585 150119 175152 157110 52969 65658 21051 مترمربع -آسفالت لکه گیری 

 1150 51815 59116 159167 51171 11859 27090 57111 تن -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 510 0 0 7 0 0 555 0 تن -آسفالت پلیمری 

 0 0 0 10 0 0 1520 0 مترمربع -آسفالت پلیمری 

 66951 510912 616895 119726 182608 95856 120705 581969 مترمربع -قیرپاشی 

 20875 19712 11777 56590 5182 5556 105688 508159 مترمربع -احداث معابر 

 528 1110 117 150 1251 5071 1626 655 عدد -بازسازی دریچه 

 5525 1507 12555 12275 15716 1782 9117 62261 مترمکعب -بتن ریزی 

 8610 15581 51298 58168 52851 7717 16286 27011 مترمکعب -تخریب 

 1655 6968 1021 59079 5871 160 180 1562 مترمکعب -تخلیه آب 

متر  -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 مربع
586 0 0 71 0 552 1576 10190 

 828 5562 6165 752 750 65 902 917 مترمربع -میم رمپ احداث و تر

 0 55012 2010 0 15166 1810 10515 5051 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 60 799 28 0 0 0 0 227 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 6150 102685 2119 0 18511 1206 90820 10550 کیلوگرم -ترمیم پلهای فلزی 

 181112 99911 176896 507288 506186 60271 101516 506881 مترمربع - تسطیح و رگالژ

 19900 105895 55951 100 17961 9120 76562 5050 کیلوگرم -تهیه و نصب پل فلزی و حفاظ 

 59806 17869 85065 25610 55616 7006 22595 79921 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 1195 5612 5165 1579 9111 978 105 609 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 کیلوگرم
1592 0 500 15 0 951 50510 5700 

 15611 22911 51955 10115 11910 159259 151871 9712 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 20 185 1005 590 255 59 9558 179 مترمکعب -حفرچاه 

 -ضخامت  55cmز دیوارکشی با بیش ا

 مترمکعب
557 588 556 8855 675 127 1025 1855 

 588 569 285 16 176 59 16 525 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 16101 1189 12162 11802 55721 12207 50510 19775 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 51120 1625 1055 59090 1106 2052 68115 55777 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 109126 81159 125867 180911 529551 60851 86820 170978 مترمربع -زیرسازی 

 195 15 5 2 15 55 991 0 حلقه -طوقه چینی چاه 

 10202 195915 29269 27509 60019 55128 55511 19551 مترمکعب -عملیات تراش یا تخریب آسفالت 

 29510 19209 52817 65511 110510 1001 55859 55050 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 76825 51271 81157 15915 529161 5051 11576 60288 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ن
ی وعمرا

حوزه فن
-

ت خیابانها،بزرگراهها 
یآسفال

پلها
 

سواره رو
 

 56- 2205208 9561505 520116 مترمربع -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 56- 928692 1151251 58017 تن -آسفالت اساسی 

 19 256211 625150 56589 تن -آسفالت لکه گیری 

 19- 192107 551587 9657 تن -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 81- 5692591 58750297 129657 مترمربع -آسفالت اساسی 

 55- 187670 808087 51705 عمترمرب -آسفالت مرمت نوار حفاری 

 19- 5155178 5105271 81817 مترمربع -آسفالت لکه گیری 

 56- 1051155 1275681 67118 تن -آسفالت روسازی و تراش و روکش 

 109 5155 1762 112 تن -آسفالت پلیمری 

 15 11769 16875 711 مترمربع -آسفالت پلیمری 

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ت و 
ث،مرم

احدا
ی خیابانها

نگهدار
 

 65 1651225 6211988 585565 مترمربع -قیرپاشی 

 18 1061786 978512 67295 مترمربع -احداث معابر 

 55- 67252 11908 5111 عدد -بازسازی دریچه 

 51- 556881 660619 16775 مترمکعب -بتن ریزی 

 22- 225187 1518287 52100 مترمکعب -تخریب 

 712 121911 90287 58927 مکعبمتر -تخلیه آب 

 111 17151 9115 779 متر مربع -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 15- 12916 72610 5885 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 50- 186956 565156 9921 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 70- 6168 12202 511 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 2 696875 615211 55066 کیلوگرم -م پلهای فلزی ترمی

 8- 5915215 5095915 157998 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 17 128595 582815 58817 کیلوگرم -تهیه و نصب پل فلزی و حفاظ 

 1- 1510108 1565209 27500 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 62- 97668 128112 5872 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 5 75970 70976 5515 کیلوگرم -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 66- 1191081 5101051 25815 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 55- 55610 20502 1218 مترمکعب -حفرچاه 

 10- 60565 100911 1958 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 5- 2125 2511 556 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 57- 586160 158028 17859 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 15 556816 509599 10190 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 55- 5529121 5209808 107511 مترمربع -زیرسازی 

 85 6909 5681 518 حلقه -طوقه چینی چاه 

 60- 811165 1106517 65199 مترمکعب -عملیات تراش یا تخریب آسفالت 

 2 151102 281519 59695 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 50- 1091529 1269095 68590 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ی خیابانها
ت و نگهدار

ث،مرم
احدا

 

 10912 61091 50212 15287 51071 21016 51602 عمترمرب -قالب بندی 

 0 0 20 1 11 1265 1 مترمکعب -گابیون بندی 

 0 5765 2 756 51015 2185 892 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 605 8960 0 5595 16722 2170 11890 متر -لوله گذاری 

 0 51520 0 6556 11785 82081 5596 مترمربع -محوطه سازی 

 6582 10028 1578 5889 56262 17715 2821 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 5 1 0 7 65 109 18 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 50 9620 190 5256 5555 51111 5511 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 2569 210209 5820 15606 15918 50255 19151 مترمربع -بندی  وگابیون  ،بریدسازی سازی ،کف نهرسازی

 1502 5571 5920 611 11696 11505 1187 مترمکعب -کف تراشی 

 5717 10270 1019 55566 8671 55105 11086 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 0 1155 0 562 12728 190 2151 متر -کول گذاری 

 22 195 611 1571 1695 5957 5155 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 1259 126 50 506 5511 2556 177 عدد -هیه و نصب درپوش بتنی ت

 56600 150566 17561 76957 91891 107615 521791 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 5675 2128 6152 5017 2801 16052 6500 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 

 12 8812 652 15016 51920 57611 1151 متر مربع -سیمانکاری 

 752 5112 715 1727 5675 5552 7111 مورد -هم سطح سازی دریچه ها 

 8060 155600 51980 11890 781591 105859 50270 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ث،

احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
 

ساختمانها
 و 

جتمع
م

 
ی

ها
 

ی،
ادار

 
ی

فرهنگ
 و 

ی
ورزش

 

 597962 665121 57900 11258 90521 55761 168018 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 5521 965 5111 180 7572 6152 16570 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 0 0 1900 720 6600 9885 700 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 250 172 5271 12 15110 5018 7571 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 518 207 1258 279 102 10579 127 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 501 782 0 111 120 1715 6020 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 6191 6598 51560 6771 1211 1591 10126 مترمکعب -بتن ریزی 

 1052 11272 5595 9619 5117 11161 11670 مترمربع -تاسیسات برقی 

 5791 16071 1855 5251 6188 17780 10566 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 5916 5521 170 1001 1965 10581 7999 مترمکعب -تخریب 

 0 85 0 51 550 6650 8860 مترمکعب -تخلیه آب 

 681 615 195 625 1657 8166 5961 مترمربع -ترمیم کف سازی 

 968 155 1115 595 907 5570 6150 مترمربع -ترمیم پوشش بام 

 519 557 10 111 102 1062 6700 مترمربع -زی سرویس بهداشتی بازسا

 20 210 2210 5921 5252 50756 9107 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 6 0 0 0 151 655 0 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 808 122 820 710 912 5561 2058 مترمکعب -حفرچاه 

 115 269 992 5555 560 886 5817 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 295 1210 700 151 1000 5111 9517 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 290 1510 1012 1087 5555 5211 5779 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 1681 1512 500 9918 5582 8717 16558 مترمربع -زیرسازی 

 620 1010 0 57 1122 9110 5960 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ی خیابانها
ت و نگهدار

ث،مرم
احدا

 

 57992 15809 7565 7112 7518 15906 16817 مترمربع -قالب بندی 

 0 0 55 0 0 8 59 مترمکعب -گابیون بندی 

 0 2517 216 960 1017 1205 112 رمکعبمت -الیروبی و رسوب برداری 

 2690 1670 5515 1525 627 2066 7612 متر -لوله گذاری 

 59250 7512 5151 586 7690 8055 120 مترمربع -محوطه سازی 

 50118 5001 1275 6178 9180 5189 1195 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 6 1517 1151 18 60 119 112 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 0 6699 112 770 1061 5019 0 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 52620 15718 1801 5582 6775 0 56851 مترمربع -بندی  وگابیون  ،بریدسازی سازی ،کف نهرسازی

 5085 156 5595 516 90 5559 606 مترمکعب -کف تراشی 

 10582 55852 1550 10660 1711 5516 15291 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 0 0 157 1561 52 1105 0 متر -کول گذاری 

 110 1110 1067 5622 1759 5828 7159 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 568 211 1082 20 6110 1587 598 عدد -تهیه و نصب درپوش بتنی 

 95620 18019 67596 52159 65672 51261 15715 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 55155 5757 1155 5228 1225 1279 276 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 

 5800 6211 16511 5185 6516 59261 11196 متر مربع -سیمانکاری 

 1165 1259 5050 1171 772 262 218 مورد -هم سطح سازی دریچه ها 

 59560 56012 81576 120972 92601 158711 166596 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ث،

احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
 

ساختمانها
 و 

جتمع
م

 
ی

ها
 

ی،
ادار

 
ی

فرهنگ
 و 

ی
ورزش

 

 17670 1290 55211 5170 7160 51001 55115 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 615 5919 267 510 116 1792 0 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 11110 1760 552 190 0 119 0 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 578 1117 657 56 517 559 1916 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 60 1115 782 1572 572 799 212 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 1112 1568 5056 6900 589 5198 0 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 1118 9151 1686 6098 795 1727 9562 مترمکعب -بتن ریزی 

 58289 979 1111 5705 211 55756 15919 مترمربع -تاسیسات برقی 

 21502 175 1659 6686 55 51251 1510 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 5172 5155 715 6999 2605 5205 8021 مترمکعب -تخریب 

 500 5896 5522 595 655 5112 0 مترمکعب -تخلیه آب 

 1582 1557 1162 5781 162 5656 26 مترمربع -سازی ترمیم کف 

 200 9006 169 2118 1550 1812 0 مترمربع -ترمیم پوشش بام 

 161 905 5020 9557 962 950 2 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 610 117021 258 11592 2659 5006 12115 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 0 150 0 11 0 112 0 اهدستگ -تهیه وسایل آموزشی 

 1555 50 127 228 170 1566 1086 مترمکعب -حفرچاه 

 992 120 1579 100 1009 7217 952 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 1278 151 1078 5015 2175 59156 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 6500 2165 97 2010 951 1551 2566 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 5500 51897 1515 16512 6560 5121 155510 مترمربع -زیرسازی 

 0 0 1511 85 0 909 0 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ی خیابانها
ت و نگهدار

ث،مرم
احدا

 

 10022 59565 56951 51156 56858 151 17118 51721 مترمربع -ی قالب بند

 1160 0 610 0 0 0 520 0 مترمکعب -گابیون بندی 

 512 885 197 57 2151 15 955 15 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 580 5950 1190 756 7791 501 1511 7167 متر -لوله گذاری 

 51575 51571 1622 1 15 268 7185 5856 مترمربع -محوطه سازی 

 10788 51869 27221 62685 151087 6172 11878 10158 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 520 61 15 0 6 0 6 171 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 80 56680 5077 50 12195 2 611 252 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 1928 11825 8517 6901 15818 1559 5159 1201 مترمربع - بندی وگابیون  ،بریدسازی سازی ،کف نهرسازی

 12110 61518 15 0 52117 0 10 51755 مترمکعب -کف تراشی 

 6161 11970 10016 6801 12655 1195 7290 5710 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 20 59 557 100 226 8 6011 0 متر -کول گذاری 

 1058 1150 1859 180 1098 585 876 520 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 1511 167 68 21 21 820 595 157 عدد -تهیه و نصب درپوش بتنی 

 10055 25029 97512 21157 65955 15891 15851 155700 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 1151 818 6811 510 1580 51 5221 8510 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 

 5181 9597 2181 15001 5115 711 5651 5617 متر مربع -سیمانکاری 

 517 779 551 109 1611 581 916 516 مورد -هم سطح سازی دریچه ها 

 75571 88795 115880 7155 185080 10055 21160 2182 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ث،

احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
 

ساختمانها
 و 

جتمع
م

 
ی

ها
 

ی،
ادار

 
ی

فرهنگ
 و 

ی
ورزش

 

 555598 10565 116170 119500 58121 9119 57220 51779 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 616 5555 519 0 1186 151 1552 718 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 110 751 5020 0 650 0 0 51715 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 200 1091 0 0 529 100 0 2775 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 50 1068 591 0 109 252 1717 526 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 70 1028 1900 0 915 15 696 670 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 5515 215 1017 910 981 612 996 5551 مترمکعب -بتن ریزی 

 1729 787 15599 1160 10195 5750 1771 6170 مترمربع -تاسیسات برقی 

 9519 761 7220 570 2158 500 2520 2659 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 5915 580 110 152 5581 251 755 5295 مترمکعب -تخریب 

 615 509 102 0 15 0 20 172 مترمکعب -تخلیه آب 

 1512 1222 192 0 591 500 1910 5557 مترمربع -ترمیم کف سازی 

 881 1516 900 1850 1056 9 5572 912 مترمربع -ترمیم پوشش بام 

 20 918 155 10 51 572 655 657 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 1211 1862 1050 1620 5809 69 120 9588 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 0 2 0 0 0 0 0 0 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 1605 788 1918 10 950 120 760 51 بمترمکع -حفرچاه 

 1555 551 786 192 1021 677 105 1575 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 610 182 1292 0 1652 600 20 500 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 1511 567 1005 0 77 51 501 1860 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 5151 1591 5129 0 18651 616 955 9820 مترمربع -زیرسازی 

 700 1015 1811 520 50550 0 0 650 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 
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 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

ن
ی و عمرا

حوزه فن
-

ی خیابانها
ت و نگهدار

ث،مرم
احدا

 

 7 616052 652112 51085 مترمربع -قالب بندی 

 92 9150 6121 585 مترمکعب -گابیون بندی 

 552 28255 16050 5701 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 56- 100050 121176 6267 متر -لوله گذاری 

 66 522681 177175 11115 مترمربع -محوطه سازی 

 19- 669121 265997 50585 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 55 5675 5955 129 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 81 88617 20760 6251 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 112 706610 551810 55051 مترمربع -بندی  وگابیون  ،بریدسازی سازی ،کف نهرسازی

 70- 126860 255955 7065 مترمکعب -کف تراشی 

 65- 559925 582685 10605 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 105 50857 12551 1601 متر -کول گذاری 

 5- 60201 61952 1961 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 122 51817 9110 888 عدد -تهیه و نصب درپوش بتنی 

 15- 1688816 1710966 19179 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 55- 89110 162115 6695 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 

 19 188558 119758 8010 متر مربع -سیمانکاری 

 19- 51105 59525 1657 مورد -هم سطح سازی دریچه ها 

 50 5812195 5652122 155209 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -
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احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
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ی
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 و 

ی
ورزش

 55- 1925550 5702001 96185 کیلوگرم -آرماتوربندی  

 11 66556 59196 5010 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 599 10525 12210 5765 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 66- 57229 11981 1707 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 155 55125 10150 1072 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 51 56027 52102 1269 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 57 82550 72019 6559 مترمکعب -بتن ریزی 

 10- 199661 509512 9211 مترمربع -تاسیسات برقی 

 1- 179017 180562 9085 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 61- 17602 116098 5016 مترمکعب -تخریب 

 2 51090 56855 1192 مترمکعب -تخلیه آب 

 6- 62680 67212 5019 مربعمتر -ترمیم کف سازی 

 15 59621 56061 1769 مترمربع -ترمیم پوشش بام 

 5 55510 51758 1015 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 80 515159 111805 8199 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 75 909 617 57 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 5 55771 55151 1052 مترمکعب -حفرچاه 

 60- 52759 65157 1170 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 52- 16856 91825 5821 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 16- 60065 61759 1950 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 26- 562586 256515 11126 مترمربع -زیرسازی 

 185 21077 17212 5555 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری  
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ث،

احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
 

ساختمانها
 و 

جتمع
م

 
ی

ها
 

ی،
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ی
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 و 

ی
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 1550 6210 100 585 110 6510 2151 مترمربع -( اسکلت فلزی)سفت کاری 

 120 1959 160 116 757 2159 5587 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 1156 15687 517 1565 5159 2171 9128 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 26201 11515 512 2598 5588 9191 12787 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 502511 90550 0 55129 7570 82152 92000 کیلوگرم -..... (سوله،سقف فضائی و )عملیات فلزی 

 1711 552 591 79 1029 651 5792 مترمکعب -فونداسیون 

 5912 6962 102 5880 6501 5171 2985 مترمربع -قالب بندی 

 0 551 60 6117 5772 6961 6000 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 0 50 0 0 10 6507 5025 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 9619 7112 1090 196 5662 6528 7526 متر -لوله گذاری 

 102 5120 5900 2850 1071 2297 2752 مترمربع -محوطه سازی 

 125 6265 1500 1668 5580 5580 1179 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 550 210 0 120 950 5600 5577 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 680 0 11100 115 610 1216 250 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 221 1622 2282 1792 5667 6660 6555 مترمربع -( ایزوالسیون)کاری  نازک

 5066 1680 5680 7817 6922 6191 9161 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 5815 10550 667 5898 6555 6802 5011 مترمربع -( سقف کاذب)نازک کاری 

 165 710 16892 11510 16165 6612 2590 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 1590 2557 11950 8688 8998 11772 61106 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 702 6778 110 6609 5216 9922 7807 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 1579 5710 910 5751 5175 5150 1188 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 1190 6178 1165 6058 1015 5598 1657 بعمترمر -( کفسازی) نازک کاری 

 151 10 0 100 5512 855 1117 مترمکعب -کف تراشی 

 0 82 70 580 1990 5515 819 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 510 2195 1112 1716 719 5578 2795 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 2 2 9 98 115 187 50 دستگاه -تی و حرارتی تهیه و نصب سیستم برود

 299181 585112 17600 21211 108701 172955 1050870 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 

 احداث دیوار حائل -ابنیه 
       

احداث ساختمان های  -ابنیه 

        فرهنگی،ورزشی،اداری،آموزشی

 یاحداث کانال بتنی جمع آوری آبهای سطح -ابنیه 
       

 بازسازی ساختمان های اداری سطح منطقه -ابنیه 
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 200 5911 560 160 580 211 0 مترمربع -( اسکلت فلزی)سفت کاری 

 0 5106 1560 0 112 56265 7575 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 5151 6511 5981 6085 5919 1956 55525 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 0 56597 1258 816 6755 1119 55618 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 660 12181 200 62 5920 6 0 کیلوگرم -..... (سوله،سقف فضائی و )عملیات فلزی 

 80 5051 586 12 91 5596 851 مترمکعب -فونداسیون 

 6871 15195 5929 5155 5591 11777 11506 مترمربع -قالب بندی 

 0 5155 281 21 5159 5591 18810 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 0 1771 150 0 765 685 2579 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 5557 880 6812 1061 1575 1812 1969 متر -لوله گذاری 

 8550 6718 500 520 6077 5511 0 مترمربع -محوطه سازی 

 1820 5251 1159 5552 658 5686 120 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 0 5508 215 1995 1055 5081 119 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 815 5555 5000 60 1620 5782 0 ساعتنفر  -مطالعه و طراحی 

 6952 1615 1810 197 1812 52075 0 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 15620 7951 6110 7611 1705 5861 9506 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 5985 200 5092 0 1115 5215 7759 مترمربع -( سقف کاذب)نازک کاری 

 600 585 1820 520 7017 6991 2 کیلوگرم -( پنجره فلزینصب در و )نازک کاری 

 6050 11816 980 19512 7202 5206 17191 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 1180 5590 1580 510 5979 5291 2516 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 5877 5510 1517 812 5171 1152 671 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 6576 1299 1685 780 1119 7550 51 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 598 9766 608 158 6 955 10 مترمکعب -کف تراشی 

 992 102 197 510 26 1111 105 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 2001 5961 5155 1556 6215 5192 7959 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 61 129 9 5 5 185 111 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 125550 12151 28685 78010 17102 90915 151689 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 
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 912 1075 5261 900 1250 517 770 0 مترمربع -( اسکلت فلزی)سفت کاری 

 1180 1685 1611 700 116 0 615 1992 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 5795 151 151 297 8108 197 690 5115 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 6202 811 2118 862 55152 5017 210 5755 مترمکعب -(نیماشی)عملیات خاکی 

 15115 19765 5120 0 15158 55190 9002 5100 کیلوگرم -..... (سوله،سقف فضائی و )عملیات فلزی 

 955 650 516 0 28 0 1120 151 مترمکعب -فونداسیون 

 5150 916 1295 1927 5912 152 500 2562 مترمربع -قالب بندی 

 818 776 1985 0 1650 718 11 92 مترمربع -ازی با کف پوش معمولی کف س

 52 1101 0 0 515 0 0 21 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 1881 1059 7579 855 5790 911 1200 591 متر -لوله گذاری 

 1026 5906 1052 500 5771 0 686 1762 مترمربع -محوطه سازی 

 5795 711 5255 155 5192 1510 112 5887 مترمکعب - مخلوط ریزی

 0 910 720 920 1726 0 1152 0 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 5152 0 0 0 100 0 695 0 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 1016 1692 2670 5122 1881 1551 1192 272 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 1797 5255 10160 5552 1105 1190 1852 7981 ربعمترم -( دیوارها) نازک کاری 

 5162 1511 5992 1252 2729 1990 1570 1795 مترمربع -( سقف کاذب)نازک کاری 

 2692 9551 15751 555 1061 10710 5829 15158 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 0 1991 11522 15880 11861 2652 6200 5575 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 852 5056 2171 5910 5659 1856 6900 126 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 5797 5655 5185 1120 1108 1210 1160 5517 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 5665 5501 5915 1052 5871 1572 1159 1628 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 151 215 7 0 181 60 19 9 بمترمکع -کف تراشی 

 1589 1020 551 52 561 589 52 0 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 2716 5095 1171 900 5085 715 1206 1587 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 0 55 12 62 15 0 2 0 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 187611 51962 125519 216190 701965 66510 27000 11157 کیلوگرم -مصرفی  آهن آالت
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حوزه
 

ی
فن

 و 
ن

عمرا
 -

 
ث،

احدا
 

ت
مرم

 و 
ی

نگهدار
 

ساختمانها
 و 

جتمع
م

 
ی

ها
 

ی،
ادار

 
ی

فرهنگ
 و 

ی
ورزش

 

 90- 52511 175809 1101 مترمربع -( اسکلت فلزی)سفت کاری 

 51- 22156 90588 5201 مترمربع -( سقف )اری سفت ک

 7 105095 82679 6160 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 106 568155 155106 11567 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 2- 185215 759016 51251 کیلوگرم -..... (سوله،سقف فضائی و )عملیات فلزی 

 50- 17520 51292 798 مترمکعب -فونداسیون 

 7- 81985 89516 6177 مترمربع -قالب بندی 

 15 25059 61521 5512 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 27 11616 10628 761 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 68- 70116 159688 5197 متر -لوله گذاری 

 61- 27765 107920 5152 مترمربع -محوطه سازی 

 9- 65977 67170 1886 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 18- 55911 58561 1092 مترمربع -مرمت پوشش بام 

 6 59995 57958 1515 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 12 95767 75518 5711 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 19- 159518 121278 2950 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 9- 71950 79156 5512 مترمربع -( سقف کاذب)اری نازک ک

 65- 152857 511265 2756 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 5- 512715 576915 15090 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 52- 17917 106812 5095 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 56- 20121 12721 5590 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 58- 21815 90700 5297 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 516 19210 2081 966 مترمکعب -کف تراشی 

 9 17198 11557 906 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 51- 17615 92195 5011 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 52- 1111 1750 21 دستگاه -ستم برودتی و حرارتی تهیه و نصب سی

 7 2159559 6796227 555221 کیلوگرم -آهن آالت مصرفی 
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 180 6991 0 52 1788 2266 6625 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 58 151 51 0 658 5668 552 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 0 5000 0 0 652 50856 80 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 0 0 1700 1 1160 65850 600 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 60 0 1162 517 1818 2199 679 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 0 0 0 0 0 5075 105 ولمترط -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 1012 1259 510 56151 15958 58676 10791 مترمربع -احداث معابر 

 0 597 25 15 575 196 711 عدد -بازسازی دریچه 

 0 850 62 10 22 50865 705 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 0 610 62 95 17 192 0 عدد -بازسازی و تعمیرات تجهیزات 

 1519 1708 96 5700 5202 5995 61555 مترمکعب -زی بتن ری

 5720 1575 62 56 220 767 7051 مترمربع -تاسیسات برقی 

 219 792 62 0 112 5689 1506 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 0 1 0 0 5 511 8 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 1267 7520 115 6521 2166 15615 6785 مترمکعب -تخریب 

 1 202 71 758 752 2906 681 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 0 189 0 5 50 5570 502 عدد -بازسازی آبخوری 

 0 5618 0 0 5005 5575 560 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 0 1802 62 10 618 5511 5551 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 0 500 0 0 1020 5966 1010 مترمربع -زشی بازسازی زمین بازی و ور

 170 502 62 0 510 7579 1511 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 0 712 0 6 225 5812 180 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 6110 16550 211 56569 11678 57058 52595 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 195 1861 67 6590 6210 52655 56692 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 529 7505 51 5008 1685 65180 79015 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 62 51 10 6 621 106 1 مترمکعب -فونداسیون 

 620 1822 50 5675 5511 10970 5551 مترمربع -قالب بندی 

 0 200 1 5057 1210 5990 760 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 1710 5620 520 1810 6571 10888 8052 مترمربع -محوطه سازی 

 1179 5517 11 179 1975 2891 881 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 180 5672 62 0 15501 560 1281 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 52 5250 650 110 171 215 6019 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 0 150 62 0 585 0 560 مترمربع -( سقف کاذب)ری نازک کا

 56 1180 890 5200 5070 1150 2860 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 90 782 150 0 916 70 17965 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 52 1920 80 178 598 1550 5755 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 515 910 100 0 189 250 6599 مترمربع -( ی کاری کاش) نازک کاری 

 116 1260 62 9852 5561 6710 5565 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 0 50 0 110 1515 6959 679 مترمکعب -کف تراشی 

 0 510 0 180 710 7895 5015 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 0 0 19 200 565 70 710 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 0 11 0 0 1 507 1 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 2 6152 0 5715 5170 12851 9160 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 0 172 0 1789 1171 6015 200 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 
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 5520 1790 1817 901 67 118 96 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 0 229 718 110 55 2 851 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 0 797 551 0 0 52501 0 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 55100 1120 170 0 0 87 0 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 112 1226 282 1522 151 0 82 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 0 0 0 0 0 1 0 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 56510 7569 1677 1678 980 1115 51521 مترمربع -احداث معابر 

 111 1118 115 5105 29 96 765 عدد -بازسازی دریچه 

 912 75 555 1655 15 15 0 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 65 57 15 175 10 15 7 عدد -بازسازی و تعمیرات تجهیزات 

 1582 10108 1219 6558 612 157 7611 مترمکعب -بتن ریزی 

 910 19 157 1156 70 260 15910 مترمربع -تاسیسات برقی 

 860 11 1605 5551 1 281 1000 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 1 6 6 1 20 0 0 دستگاه -موتور پمپ تجهیز و نصب 

 5701 5652 1128 1501 859 1208 9571 مترمکعب -تخریب 

 50 6822 757 121 9 228 185 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 12 500 15 1 11 21 1 عدد -بازسازی آبخوری 

 812 515 69 510 0 0 0 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 12 515 171 1558 12 215 18270 مترمربع -ت برقی و مکانیکی بازسازی تاسیسا

 160 1128 159 510 0 229 0 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 10 885 572 6597 590 119 60 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 0 576 625 1989 105 15 0 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 52870 6051 5697 50259 56270 5727 10622 رمربعمت -تسطیح و رگالژ 

 5987 1905 1986 6518 5818 865 55828 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 2281 5190 1955 758 5712 1800 56018 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 0 118 519 90 51 0 955 مترمکعب -فونداسیون 

 1270 5279 859 1601 585 7 11579 مترمربع -قالب بندی 

 5262 601 105 0 551 91 2519 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 9180 6508 5656 272 5090 286 58 مترمربع -محوطه سازی 

 6571 1591 1196 5229 1885 557 98 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 0 105 625 150 591 826 0 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 0 166 768 5871 100 1672 9515 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 0 150 655 0 562 1062 9989 مترمربع -( سقف کاذب)نازک کاری 

 0 551 750 1100 771 1025 92 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 0 512 176 25910 620 19 8991 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 0 570 529 512 598 10 2516 مترمربع -( نماکاری )ازک کاری ن

 0 119 577 716 650 1205 851 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 120 178 1596 651 595 799 5767 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 0 5552 1529 10 0 582 52 مترمکعب -کف تراشی 

 50 12012 268 2196 0 267 15075 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 0 68 115 80 19 11 59 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 1 5 1 6 1 0 0 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 2010 9518 1571 11589 1921 1690 58526 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 16209 720 102 908 0 890 70 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 
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 50 0 0 10050 0 517 19892 1852 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 65 52 0 57 62 71 1119 15 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 5120 0 0 0 0 0 50 0 مترمکعب -تنی اجرای مخزن ب

 700 11 10 9200 560 920 0 1611 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 520 10 0 0 612 0 5855 569 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 200 0 0 1020 500 0 0 0 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 51500 609 10091 11501 120 2097 62751 50818 مترمربع -احداث معابر 

 621 71 85 52 187 187 28 57 عدد -بازسازی دریچه 

 1182 0 0 0 0 1 777 552 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 0 0 2 0 0 21 155 55 عدد -بازسازی و تعمیرات تجهیزات 

 5001 18 1981 1180 555 5616 5295 15557 مترمکعب -بتن ریزی 

 6657 0 12 9510 0 1190 5075 95 مترمربع - تاسیسات برقی

 5900 0 0 990 0 0 5088 75 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 620 0 0 11 0 0 56 2 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 5091 518 5711 15007 2186 5957 6151 10596 مترمکعب -تخریب 

 262 657 562 516 510 69 596 801 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 51 0 2 0 1 0 150 5 عدد -بازسازی آبخوری 

 0 0 0 500 20 69 5770 685 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 0 0 0 559 0 50 1500 515 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 0 0 100 200 0 0 100 15 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 0 0 125 1591 2 0 675 100 مترمربع -بهداشتی بازسازی سرویس 

 0 0 0 610 0 152 151 150 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 55207 1090 55957 79675 21550 9105 51055 90261 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 9592 597 2118 10210 12556 5181 6557 11192 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 51750 585 10210 21112 756 5196 2250 2169 مترمکعب -(ماشینی) عملیات خاکی

 15 51 2 0 0 0 1058 15 مترمکعب -فونداسیون 

 5125 151 7651 11815 5259 1511 2982 9970 مترمربع -قالب بندی 

 20 11 510 5260 5100 0 9721 15557 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 15080 0 5820 6061 0 5690 52610 12615 مترمربع -ی محوطه ساز

 5691 597 6251 15681 7595 9280 1727 12172 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 1901 0 0 0 50 118 5122 100 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 1180 0 500 1876 12 129 1595 18 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 592 0 0 0 0 0 1250 0 مترمربع -( کاذبسقف )نازک کاری 

 190 0 0 0 0 850 2290 0 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 5520 0 0 0 0 556 1560 910 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 80 0 0 500 12 811 1160 20 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 1895 0 0 0 56 0 5820 566 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 1585 125 200 5990 0 881 2155 5269 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 6620 0 0 0 5000 10 1671 958 مترمکعب -کف تراشی 

 1082 572 591 289 5212 197 0 502 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 672 0 0 0 1 0 10 0 مترمربع -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 0 0 0 0 0 0 0 0 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 6595 19 10751 1106 6299 6111 7755 15850 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 650 1 510 5050 790 19 8185 1889 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 
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 61- 22517 86070 5210 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 82 9569 6558 572 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 988 75029 7515 5551 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 529 99610 56185 6051 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 651 17585 5575 781 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 1- 6851 2526 556 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 11 559555 595675 16850 مترمربع -احداث معابر 

 17- 9150 10606 585 عدد -بازسازی دریچه 

 511 59121 8170 1756 مترمربع -بازسازی و تعمیرات تاسیسات 

 169 5579 850 106 عدد -بازسازی و تعمیرات تجهیزات 

 67 107109 75915 6918 مترمکعب -بتن ریزی 

 55- 25110 77995 5518 مترمربع -تاسیسات برقی 

 61- 59825 25181 1511 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 11 975 726 60 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 15- 105251 119217 6701 مترمکعب -تخریب 

 12 19027 12750 951 مترمربع -احداث و ترمیم رمپ 

 761 5651 601 121 عدد -بازسازی آبخوری 

 197 16158 6852 165 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 117 51251 16260 1655 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 26- 8171 50155 617 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 511 55155 7115 1058 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 76- 8009 52129 608 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 1 255107 211525 55755 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 9 170558 129180 7765 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 1 592062 591510 15827 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 1 5111 5155 166 مترمکعب -فونداسیون 

 16- 90796 86511 5175 مترمربع -قالب بندی 

 15 62601 57798 5016 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 18 115790 157515 7662 مترمربع -محوطه سازی 

 55- 99511 158515 6010 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 78 52107 16501 1116 مترمربع -( ایزوالسیون)نازک کاری 

 7 58651 57655 1559 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 157 15226 2717 111 مترمربع -( سقف کاذب)نازک کاری 

 18 51208 55552 1502 کیلوگرم -( نصب در و پنجره فلزی)نازک کاری 

 15 98529 79979 6027 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 5 11005 12272 757 ترمربعم -( نماکاری )نازک کاری 

 65 11290 11701 726 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 51 65209 55011 1879 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 5- 50055 50765 810 مترمکعب -کف تراشی 

 5- 20216 25570 5581 مترمربع -( نهر)کف سازی 

 180 5681 911 115 رمربعمت -( نصب در و پنجره چوبی)نازک کاری 

 51- 550 661 12 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 59- 166926 500198 1296 مترطول -برش آسفالت با کاتر

 11 61156 61660 5087 مترمربع -احداث و ترمیم معابر معلولین 
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 0 0 720 0 1915 16761 5092 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 0 0 2222 0 1515 1712 5 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 95 0 55150 159 1765 5195 162 مترمکعب -بتن ریزی 

 100 0 7071 515 1915 55776 271 مترمکعب -تخریب 

 507 600 11110 700 5180 2152 1570 وگرمکیل -ترمیم نرده 

 550 0 51868 5190 762 11516 5965 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 10 0 0 887 1525 5218 555 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 0 0 1862 5 55 5000 0 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 60 6666 1510 256 1915 0 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 0 0 1520 16 77 1200 0 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 
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ی پلها
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 0 9710 16705 1110 0 521 55812 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 0 5716 121 160 0 181 900 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 112 11211 811 5185 52 5758 7507 مترمکعب -بتن ریزی 

 167 6568 1509 6296 0 259 1819 مترمکعب -تخریب 

 0 5659 58672 897 162 2578 0 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 102 850 5075 50111 0 5050 2908 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 27 668 1105 565 0 272 515 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 0 0 1825 20 0 125 952 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 15075 12 60 0 5550 0 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 0 0 5150 1285 10 0 7959 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 



 معاونت هماهنگی و امورمناطقحوزه 

 059                                                                                                                           اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران              سازمان فناوری

 

 

 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93طقهمن فعالیت

ن 
ی وعمرا

حوزه فن
- 

ی سواره رو
ی و فلز

ی بتن
ی پلها
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 1920 575 0 572 52 0 520 5600 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 0 15 0 0 0 0 6 0 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 0 101 550 175 0 265 577 507 مترمکعب -بتن ریزی 

 0 596 0 186 1125 951 112 10656 مترمکعب -تخریب 

 0 51100 0 0 510 290 0 9551 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 0 911 505 1590 19552 7250 1678 5677 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 280 27 0 195 7 90 555 627 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 0 0 20 0 5 102 0 15 مترمکعب -خامت ض 55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 816 552 0 29 2 0 1511 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 0 0 0 0 100 76 58 9 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 
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 25- 85012 182106 6559 کیلوگرم -توربندی آرما

 195 19125 1660 952 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 58 71551 21161 5565 مترمکعب -بتن ریزی 

 1 16081 15129 5815 مترمکعب -تخریب 

 58 89657 71512 6676 کیلوگرم -ترمیم نرده 

 50- 108611 157598 6875 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 76- 8296 51719 651 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 8 15160 15068 287 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 516 51085 9262 1615 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 50- 12155 18658 710 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 
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 99های حمل و نقل و ترافیک مناطق در سال حجم فعالیت های انجام شده در حوزه 
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ن آموز

ی اماک
ث و  نگدار

احدا
 

 0 0 22 0 510 5981 50 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 7 529 622 596 527 2161 5115 مترمکعب -بتن ریزی 

 0 1 0 0 5111 5976 1522 مترمربع -تاسیسات برقی 

 0 0 0 80 511 7500 1000 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 57 505 5250 658 219 1901 1625 مترمکعب -تخریب 

 585 5885 5068 1072 5595 2510 1150 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 10 585 179 525 675 252 110 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 1911 1019 5711 5089 1120 2118 5259 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 118 1725 701 5517 760 6552 1610 عدد -تهیه و نصب تحهیزات ایمنی 

 11 15 10 11 2 119 26 عدد -تهیه و نصب سایبان 

 58 12 11 25 25 180 56 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 5108 976 5176 5018 1880 1091 5181 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 592 527 5155 715 5050 2525 580 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 2200 0 0 160 2 560 1712 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 19 0 0 0 112 6515 0 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 572 617 1671 581 801 11260 6510 مترمربع -زیرسازی 

 0 0 20 0 50 550 0 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 

 0 0 0 0 50 250 0 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 50 559 2750 161 161 5912 6857 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 0 515 5162 11 175 6819 7050 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 1 85 26 89 11 5252 599 مترمکعب -فونداسیون 

 0 507 50 20 520 16105 2212 مترمربع -محوطه سازی 

 6 70 9107 66 559 5959 5256 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 69 5 625 10 5710 1171 11710 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 0 0 0 0 50 7806 0 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 0 0 0 0 650 651 60 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 0 0 0 0 20 1955 0 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 0 0 0 0 122 215 0 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 278 587 1101 525 1555 525 568 مترمربع -تعیین مسیر نگهداری و ترمیم تابلوی 

 1180 1655 19121 5017 1697 1115 1990 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 

 0 0 12 0 50 5022 0 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 12 510 20 50 119 969 58 مترمکعب -سکو سازی 

 615 608 717 552 976 675 181 دستگاه -هداری و ترمیم سرپناه ایستگاه اتوبوس نگ
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 0 188 0 0 0 70 0 مترمربع -( اداری، نگهبانی)مان احداث ساخت

 60 580 0 85 0 752 150 مترمکعب -بتن ریزی 

 5 110 0 6 1 686 620 مترمربع -تاسیسات برقی 

 1 197 0 0 0 1029 0 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 60 175 26 505 0 765 615 مترمکعب -تخریب 

 52 119 15 582 150 5067 629 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 556 179 1 50 52 1620 172 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 761 266 511 1696 691 5110 1517 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 888 156 1981 568 561 5265 5607 عدد -تهیه و نصب تحهیزات ایمنی 

 0 18 2 18 0 15 10 عدد -تهیه و نصب سایبان 

 15 11 51 8 6 150 22 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 768 517 5115 5016 625 1166 858 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 6810 280 610 510 160 1902 1106 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 12 22 0 8 0 911 6102 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 0 18 0 0 0 580 0 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 759 600 526 92 115 595 مترمربع -زیرسازی 

 0 95 0 510 0 101 0 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 

 0 22 0 60 0 675 0 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 0 195 98 157 17 150 176 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 0 175 85 559 0 211 0 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 0 97 0 512 6 611 15 مترمکعب -فونداسیون 

 0 518 0 579 0 910 0 مترمربع -محوطه سازی 

 0 161 11 550 8 267 70 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 7519 527 0 527 0 1555 0 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 0 520 0 90 0 168 0 مترمربع -( هادیوار) نازک کاری 

 10 112 0 1090 0 258 150 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 0 88 0 500 0 217 0 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 0 67 0 60 0 527 0 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 802 1128 5916 209 101 11125 579 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 1695 5018 18262 5210 705 6875 1185 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 

 0 559 0 0 0 719 0 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 0 10 65 10 60 105 72 مترمکعب -سکو سازی 

 560 82 1910 651 65 1155 166 اهدستگ -نگهداری و ترمیم سرپناه ایستگاه اتوبوس 
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 0 120 0 0 51 0 572 0 مترمربع -( اداری، نگهبانی)احداث ساختمان 

 250 50 109 19 0 0 651 70 مترمکعب -بتن ریزی 

 67 270 0 0 0 0 5010 0 مترمربع -تاسیسات برقی 

 7 150 0 0 0 5000 610 10 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 1551 150 551 121 0 0 565 61 مترمکعب -تخریب 

 5757 500 795 190 0 0 5182 771 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 775 7 95 0 0 0 118 59 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 965 91 261 1109 5082 6 1697 561 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 725 110 95 1655 5017 555 1517 51 عدد -تهیه و نصب تحهیزات ایمنی 

 15 12 1 5 59 0 51 1 عدد -تهیه و نصب سایبان 

 59 15 1 16 9 5 12 22 دستگاه -و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس تهیه 

 1255 155 211 715 5000 15 5125 588 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 1060 120 651 1170 70 0 1701 280 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 11 0 0 5 0 0 1 0 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 0 0 76 110 0 0 50 0 مترمکعب -ضخامت  55cmشی با بیش از دیوارک

 6892 120 952 1220 70 222 6052 598 مترمربع -زیرسازی 

 0 150 0 0 0 0 110 16 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 

 0 150 0 0 0 0 510 0 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 1575 100 590 182 10 568 671 72 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 1925 520 5 165 10 0 5002 5000 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 72 20 1 5 0 57 28 500 مترمکعب -فونداسیون 

 5262 1200 0 500 0 0 1120 0 مترمربع -محوطه سازی 

 886 520 155 86 5 16 1111 19 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 9 50 259 0 10 0 597 60 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 69 520 1 5100 0 611 520 70 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 0 520 0 0 0 0 2000 56 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 50 150 15 0 0 615 500 120 مترمربع -( کاشی کاری ) نازک کاری 

 55 150 518 0 0 0 120 70 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 5171 5 871 518 528 115 9011 279 مترمربع -ری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر نگهدا

 -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 

 عدد
951 117892 185 1105 5917 11056 167 1655 

 0 0 0 1620 12 10 622 69 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 0 520 199 15 0 0 25 55 مترمکعب -سکو سازی 

 111 18 895 502 81 196 57 609 دستگاه -نگهداری و ترمیم سرپناه ایستگاه اتوبوس 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ک
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

-
ی و روباز

گ طبقات
ی،پارکین

ل نقلیه عموم
ی،تقفگاه وسای

ش رانندگ
ن آموز

ی اماک
ث و  نگدار

احدا
 

 151 6051 1919 195 مترمربع -( اداری، نگهبانی)ساختمان  احداث

 7 11181 10818 255 مترمکعب -بتن ریزی 

 57- 10898 17256 200 مترمربع -تاسیسات برقی 

 87 15586 1911 108 مترمربع -تاسیسات مکانیکی 

 98- 10715 89280 697 مترمکعب -تخریب 

 51- 59519 61018 1598 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 55- 2721 9695 515 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 50 58855 55100 1511 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 11 51069 55615 1196 عدد -تهیه و نصب تحهیزات ایمنی 

 55- 265 186 52 عدد -تهیه و نصب سایبان 

 11- 1571 1157 15 تگاهدس -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 69 59515 52957 1765 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 50- 51215 57918 1507 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 88 15752 1600 279 دستگاه -تهیه وسایل آموزشی 

 182 2118 1805 522 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 26- 66550 87508 5012 مترمربع -ی زیرساز

 165 1625 289 11 مترمربع -( اسکلت بتنی )سفت کاری 

 502 1209 682 18 مترمربع -( سقف )سفت کاری 

 52- 19768 59856 925 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 91- 55611 152852 1016 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 171 6555 1285 187 مترمکعب -فونداسیون 

 8- 56081 57598 1220 مترمربع -محوطه سازی 

 17- 19589 21515 955 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 65- 51921 61725 1551 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 159 15169 1167 225 مترمربع -( دیوارها) نازک کاری 

 60 9028 2766 511 مترمربع -( نقاشی)نازک کاری 

 558 5715 1165 171 مترمربع -( کاشی کاری ) کاری  نازک

 52 1905 1555 95 مترمربع -( کفسازی) نازک کاری 

 81 58107 50005 1779 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 129 517550 105721 15121 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 

 585 1156 1215 579 مترمربع -ضخامت  55cmا کمتر از دیوارچینی ب

 66- 5911 2101 150 مترمکعب -سکو سازی 

 61 10088 1855 628 دستگاه -نگهداری و ترمیم سرپناه ایستگاه اتوبوس 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ث، ترمیم و 

احدا
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

نگهدار
 

 5 92 191 69 0 110 82 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 185 168 515 10 168 551 65 دستگاه -تامین روشنایی پل هوایی 

 815 5551 5819 916 5619 1288 189 متر مربع -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 520 558 721 195 6871 966 519 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 0 51 15 2 59 56 21 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 1 66 660 591 0 585 15 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایی عابر پیاده 

 15 10 12 0 101 99 1 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 2 6 56 1 1 50 1 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایی عابر پیاده 

 188 19 5808 571 1015 5058 60 مترمربع -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایی عابر پیاده 

 5 2 516 1 6 557 0 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایی عابر پیاده 

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ک شهر
گ عبور ومرور و بهبود ترافی

ارتقاء فرهن
 

 25 1 75 15 512 500 15 وردم -آموزش ترافیک در مدارس 

 100 0 0 2202 0 705 0 متر -احداث مسیر ویژه اتوبوس 

 5500 0 5010 0 0 9795 0 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 7 5 1055 15 15 569 52 مورد -جنگهای آموزش ترافیک 

 51 66 25 8 651 568 10 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 10 55 565 2 51 627 22 عدد -نصب دکل 

 21 0 112 118 665 1118 12 عدد -برنامه های آموزشی مدارس 

 2179 552 25909 586 11118 5161 510 نفر ساعت -برنامه آموزشی ترافیک 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ل 

ی پ
ث، ترمیم و نگهدار

احدا
ی عابر پیاده

هوای
 

 90 95 1 150 0 5111 179 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 21 19 107 1 68 912 55 دستگاه -تامین روشنایی پل هوایی 

 605 178 525 501 170 5699 1005 متر مربع -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 507 62 108 9 0 5915 165 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 55 15 0 51 0 598 16 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 550 0 0 50 150 1972 51 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایی عابر پیاده 

 12 67 2 5 0 915 52 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 11 0 0 6 2 218 9 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایی عابر پیاده 

 175 57 0 0 0 5618 555 مترمربع -حمل و نصب پوشش پل هوایی عابر پیاده ساخت، 

 59 5 0 1 5 225 11 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایی عابر پیاده 

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ک شهر
گ عبور ومرور و بهبود ترافی

ارتقاء فرهن
 

 500 61 5 78 60 201 82 مورد -آموزش ترافیک در مدارس 

 0 1550 0 0 0 721 0 متر -احداث مسیر ویژه اتوبوس 

 5505 210 0 0 5000 26107 0 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 11 50 0 0 2 220 29 مورد -جنگهای آموزش ترافیک 

 55 50 2 5 1 957 78 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 9 51 0 1 1 682 9 عدد -نصب دکل 

 511 22 159 99 65 5127 112 عدد -دارس برنامه های آموزشی م

 1185 571 17250 188 217 1617 166 نفر ساعت -برنامه آموزشی ترافیک 
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 فعالیت
منطقه

93 
 93منطقه

منطقه

93 

منطقه

93 
 99منطقه

منطقه

24 
 29منطقه

منطقه

22 

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

ث، ترمیم و نگهدار
احدا

 

 191 21 81 9 157 0 595 199 مترمکعب -داسیون اجرای فن

 17 65 511 98 51 582 87 16 دستگاه -تامین روشنایی پل هوایی 

 1586 180 1871 5552 891 1176 5257 5172 متر مربع -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 10 551 559 500 5 61 118 519 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 0 19 5 0 17 55 50 5 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 6 62 62 19 169 0 512 67 متر طول -ساخت، حمل و نصب عرشه پل هوایی عابر پیاده 

 15 51 11 0 6 51 51 15 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 9 7 19 5 56 0 29 20 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایی عابر پیاده 

 -حمل و نصب پوشش پل هوایی عابر پیاده  ساخت،

 مترمربع
550 5005 1051 875 590 279 675 690 

 81 5 5 5 10 0 11 11 عدد -ساخت، حمل و نصب پلکان پل هوایی عابر پیاده 

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ک شهر
گ عبور ومرور و بهبود ترافی

ارتقاء فرهن
 

 5 7 522 7 2 77 87 5657 مورد -آموزش ترافیک در مدارس 

 0 0 0 0 0 7 120 0 متر -احداث مسیر ویژه اتوبوس 

 500 0 0 850 500 0 8100 0 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 1 7 0 1 1 50 18 0 مورد -جنگهای آموزش ترافیک 

 11 21 7 9 51 0 17 55 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 6 69 8 19 626 0 1 9 عدد -نصب دکل 

 0 10 15 2 50 29 567 26 عدد -رنامه های آموزشی مدارس ب

 0 27 11860 25 2660 5970 655 5826 نفر ساعت -برنامه آموزشی ترافیک 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       004

 

 

 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی عابر پیاده

ل هوای
ی پ

ث، ترمیم و نگهدار
احدا

 

 1 2565 2172 559 مترمکعب -اجرای فنداسیون 

 5- 5171 5557 166 دستگاه -تامین روشنایی پل هوایی 

 15- 55185 59015 1208 متر مربع -ترمیم پوشش پلکان وعرشه پل عابر پیاده 

 9- 15782 12021 157 متر طول -ترمیم عرشه پل عابر پیاده 

 11 750 658 55 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 11- 5816 6611 179 متر طول -پل هوایی عابر پیاده  ساخت، حمل و نصب عرشه

 56- 1527 1785 15 عدد -ترمیم پایه پل عابر پیاده 

 10- 901 5052 51 عدد -ساخت، حمل و نصب ستون پل هوایی عابر پیاده 

 6- 11751 17616 711 مترمربع -ساخت، حمل و نصب پوشش پل هوایی عابر پیاده 

 167 1528 208 27 عدد -کان پل هوایی عابر پیاده ساخت، حمل و نصب پل

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ک شهر
گ عبور ومرور و بهبود ترافی

ارتقاء فرهن
 

 182 2110 1805 522 مورد -آموزش ترافیک در مدارس 

 11- 9851 51066 601 متر -احداث مسیر ویژه اتوبوس 

 67 96961 27276 5921 مترطول -احداث مسیر ویژه دوچرخه 

 17 5115 1915 81 مورد -جنگهای آموزش ترافیک 

 81 5012 1090 86 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 515 1802 251 97 عدد -نصب دکل 

 116 2596 5670 560 عدد -برنامه های آموزشی مدارس 

 29- 152985 588260 2755 نفر ساعت -برنامه آموزشی ترافیک 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2طقهمن 9منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ش
ط ک

خ
 

ستگاه ها
معابر، خیابانها و ای

 

 26 281 515 595 1119 527 551 عدد -( دوجزئی)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 0 50 77 552 1651 551 55 عدد -( سرد)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 10779 51677 25610 58087 69229 50907 51120 مترمربع -( جزئی دو)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 570 5756 1970 6991 2511 5181 1772 مترمربع -( سرد)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 61 165 602 1611 6858 120 118 عدد -( دو جزئی)خط کشی پارکینگ باکسی 

 15 0 12 516 2051 552 92 عدد -( سرد)خط کشی پارکینگ باکسی 

 111865 217210 281552 561220 1299627 1071650 157210 متر -( سرد ) خط کشی طولی محوری 

 51220 191186 177185 90950 501212 512195 59020 متر -( گرم ) خط کشی طولی محوری 

 9050 12700 700 6110 151510 6655 10 متر -خط کشی مسیر ویژه اتوبوس 

 598 5021 161 1669 5615 2590 950 متر -ایست   کشی خط  خط

 582 1200 1691 121 2707 5582 5197 متر -کشی سرعتگیر   خط

 711 5299 10856 870 6256 11658 11581 متر -کشی متفرقه   خط

 592 5915 552 127 6015 1721 1596 عدد -( دوجزئی)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 27 0 528 507 1061 525 501 عدد -( سرد)کی فلش، کلمات ، عالئم ترافی

 1119 1652 5018 1208 55908 5927 1755 متر -کشی سرعتگیر مجازی  خط

 10000 1502 50 85 890 875 5 مترمربع -خط کشی پارکینگ معلولین 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ل و ترافی
ل و نق

حوزه حم
ک 

- 
ی

ش
ط ک

خ
 

ستگاه ها
معابر، خیابانها و ای

 

 12 26 121 76 15 1295 75 عدد -( دوجزئی)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 99 57 0 150 6 257 21 عدد -( سرد)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 1111 15028 16996 9625 690 1167 1281 مترمربع -( دو جزئی)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 1952 881 560 9805 50 1050 9551 مترمربع -( سرد)ر پیاده خط کشی بلوک عاب

 65 88 8 650 120 6619 52 عدد -( دو جزئی)خط کشی پارکینگ باکسی 

 0 55 0 0 0 218 6 عدد -( سرد)خط کشی پارکینگ باکسی 

 576870 91559 610095 512956 26200 162517 117000 متر -( سرد ) خط کشی طولی محوری 

 51200 7156 58100 87202 17000 679800 9900 متر -( گرم ) کشی طولی محوری خط 

 1800 91 62155 25600 10000 55811 500 متر -خط کشی مسیر ویژه اتوبوس 

 5952 128 51 976 62 5721 170 متر -ایست   کشی خط  خط

 1790 610 0 1052 100 5987 50 متر -کشی سرعتگیر   خط

 5106 5725 0 5990 0 10557 12126 متر -رقه کشی متف  خط

 571 118 182 551 51 1620 111 عدد -( دوجزئی)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 552 52 1 59 0 129 18 عدد -( سرد)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 760 555 281 658 10 5229 50 متر -کشی سرعتگیر مجازی  خط

 505 15 80 59 0 695 0 مترمربع -خط کشی پارکینگ معلولین 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی

ش
ط ک

خ
 

ستگاه ها
معابر، خیابانها و ای

 

 80 25 115 20 28 192 116 525 عدد -( دوجزئی)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 71 6 6 59 69 7 656 91 عدد -( سرد)س خط کشی ایستگاه اتوبو

 6756 1778 50952 5519 1225 11202 7219 55256 مترمربع -( دو جزئی)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 15512 255 120 1920 1685 700 702 1526 مترمربع -( سرد)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 162 0 59 0 0 0 15 119 عدد -( دو جزئی)خط کشی پارکینگ باکسی 

 5220 0 0 0 0 89 202 0 عدد -( سرد)خط کشی پارکینگ باکسی 

 591910 26200 629500 555100 117720 517800 91878 580960 متر -( سرد ) خط کشی طولی محوری 

 85900 5200 100 57500 17000 0 21920 156126 متر -( گرم ) خط کشی طولی محوری 

 500 0 511 0 10 19680 10220 15672 متر -خط کشی مسیر ویژه اتوبوس 

 257 161 6610 770 170 0 88 5510 متر -ایست   کشی خط  خط

 810 50 1051 1255 260 5102 1286 888 متر -کشی سرعتگیر   خط

 6622 0 0 1520 159 12267 11615 5577 متر -کشی متفرقه   خط

 726 22 121 700 76 66 507 1027 عدد -( دوجزئی)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 559 0 170 101 16 10 52 70 عدد -( سرد)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 116 0 2520 16 592 52 5250 5287 متر -کشی سرعتگیر مجازی  خط

 0 0 0 0 0 10 157 0 مترمربع -خط کشی پارکینگ معلولین 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

حوزه ح
ک 

ل و ترافی
ل و نق

م
- 

ی
ش

ط ک
خ

 
ستگاه ها

معابر، خیابانها و ای
 

 19- 1970 51166 515 عدد -( دوجزئی)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 71- 5151 15116 112 عدد -( سرد)خط کشی ایستگاه اتوبوس 

 10 519511 551082 11761 مترمربع -( دو جزئی)خط کشی بلوک عابر پیاده 

 51- 10808 86150 5718 مترمربع -( سرد)اده خط کشی بلوک عابر پی

 152 15766 2119 278 عدد -( دو جزئی)خط کشی پارکینگ باکسی 

 8- 8660 10510 658 عدد -( سرد)خط کشی پارکینگ باکسی 

 57- 9185716 11565886 575665 متر -( سرد ) خط کشی طولی محوری 

 1- 5016189 5505890 85957 متر -( گرم ) خط کشی طولی محوری 

 19 605059 560688 19576 متر -خط کشی مسیر ویژه اتوبوس 

 52 58598 55207 1551 متر -ایست   کشی خط  خط

 2- 51760 59925 1170 متر -کشی سرعتگیر   خط

 60- 117850 181620 2510 متر -کشی متفرقه   خط

 11 11865 12501 770 عدد -( دوجزئی)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 62- 5991 7111 171 عدد -( سرد)فلش، کلمات ، عالئم ترافیکی 

 55 29516 66519 5125 متر -کشی سرعتگیر مجازی  خط

 78- 16596 19951 168 مترمربع -خط کشی پارکینگ معلولین 
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 0 965 1715 1160 2215 57615 5081 مترمربع -قیرپاشی 

 18 9 55 558 550 15 11 مورد -احداث راست گرد در چپ گرد 

 550 515 98 525 151 855 12 عدد -بازسازی دریچه 

 10 81 19 80 519 118 79 تقاطع -پیاده کردن نقشه 

 552 1787 17967 5785 5905 18911 5808 مترمکعب -تخریب 

 221 5678 51175 11185 17752 28580 17688 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 5710 55210 25196 17550 68121 61895 58026 کیلوگرم -تهیه و نصب پل فلزی و حفاظ 

 972 1527 19198 7807 15655 56919 11178 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 171 210 1757 1066 257 1171 768 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 1572 15779 67580 10250 57912 58560 7751 کیلوگرم -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 710 15281 9200 9611 15181 11825 8201 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 100 1216 5968 152 2615 5276 5875 رمکعبمت -تهیه وپخش بتن مگر 

 1 75 50 68 75 115 159 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 0 1212 1851 892 1025 15188 5565 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 70 1080 7157 171 1527 11551 80 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 551 5518 15578 9592 10572 57557 9597 مترمربع -زیرسازی 

 71 5055 11110 1915 6166 10751 6526 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 105 1892 11118 1899 1150 57118 7556 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 180 1699 1608 1911 1861 11118 2159 مترمربع -قالب بندی 

 75 1552 10556 809 5271 8555 6566 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 10 576 6679 0 5091 2665 566 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 160 560 15828 776 2207 15515 1159 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 5 112 1661 895 7179 5057 901 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 5 1 11 65 119 157 51 تقاطع -نقشه براری 

 5916 16910 11671 2712 59755 15158 15550 کیلوگرم -و ترمیم پل همسطح ایستگاه اتوبوس نگهداری

 5215 15505 55116 9920 16925 68155 8110 مترطول -برش آسفالت با کاتر



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       003

 

 

 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
جاد و ا

ی، ای
طراح

ح 
ال

ص
 

ی
هندس

  
معابر
  

ی 
ل ها

و پ
 

پیاده 
 

ح
سط

هم
 

 8272 1178 0 158 512 1697 10 مترمربع -قیرپاشی 

 105 55 95 2 5 251 22 مورد -احداث راست گرد در چپ گرد 

 578 115 2 976 6 219 75 عدد -بازسازی دریچه 

 68 58 11 29 1 116 11 تقاطع -پیاده کردن نقشه 

 5971 927 677 595 115 5089 111 مترمکعب -تخریب 

 10959 5181 1567 1561 512 5675 580 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 67612 8655 15807 1250 1800 9001 16710 کیلوگرم -تهیه و نصب پل فلزی و حفاظ 

 2690 5099 1205 1271 512 5586 577 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 250 259 587 515 55 1716 110 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 15070 1551 5721 0 500 1019 18650 کیلوگرم -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 55987 2852 5101 56851 550 1815 80 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 1155 128 506 558 15 1175 185 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 65 55 1 16 0 575 5 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 5152 158 598 562 10 911 60 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 512 170 870 601 0 911 581 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 8616 5126 1218 1699 72 1218 158 مترمربع -زیرسازی 

 5056 560 221 667 57 5201 652 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 1075 168 1079 511 76 1299 50 مترمکعب -(اشینیم)عملیات خاکی 

 1175 515 559 659 15 1956 575 مترمربع -قالب بندی 

 1112 252 185 229 10 1075 550 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 5517 118 156 0 0 902 70 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 1010 151 805 211 61 1618 110 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 9651 520 1680 685 0 1201 711 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 58 11 1 66 0 621 12 تقاطع -نقشه براری 

 56710 675 69659 0 50 2151 5990 کیلوگرم -نگهداری و ترمیم پل همسطح ایستگاه اتوبوس

 10950 1956 1752 5686 510 6211 110 مترطول -برش آسفالت با کاتر



 معاونت هماهنگی و امورمناطقحوزه 

 003                                                                                                                           اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران              سازمان فناوری

 

 

 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ح 

ال
ص

جاد و ا
ی، ای

طراح
 

ی
هندس

  
معابر
  

ی 
ل ها

و پ
 

پیاده 
 

ح
سط

هم
 

 1785 900 8520 0 0 0 5520 12000 مترمربع -قیرپاشی 

 19 52 1 6 18 8 55 16 دمور -احداث راست گرد در چپ گرد 

 576 107 15 26 505 5 172 555 عدد -بازسازی دریچه 

 51 69 15 1 110 11 57 57 تقاطع -پیاده کردن نقشه 

 1850 1562 5820 892 1092 516 5651 6679 مترمکعب -تخریب 

 8755 5121 11795 1250 1719 1565 10850 7991 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 2088 52000 2855 12150 10281 6186 52868 75725 کیلوگرم -نصب پل فلزی و حفاظ تهیه و 

 2652 5115 2955 1660 6501 705 1590 9895 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 852 509 157 8 692 10 555 511 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 2095 17950 685 7826 1792 5589 16550 2759 کیلوگرم -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 10610 7597 122 195 7505 600 2609 15592 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 921 551 628 171 898 519 162 1691 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 196 2 8 0 1 7 15 75 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 1672 511 569 1020 980 600 180 5656 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 820 52 95 500 620 150 820 560 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 6506 1667 11821 1600 5200 5069 5652 7815 مترمربع -زیرسازی 

 1572 1511 997 1025 891 915 1107 6165 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 5596 979 6299 122 1655 27 5570 1875 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 6901 1678 759 122 1557 755 1191 5095 مترمربع -قالب بندی 

 1207 508 255 1050 200 1009 1150 1950 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 210 10 118 152 156 505 180 790 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 1911 759 721 198 780 258 911 5551 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 5561 0 1118 111 250 182 5825 571 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 9 1 18 2 56 5 51 9 تقاطع -نقشه براری 

 -نگهداری و ترمیم پل همسطح ایستگاه اتوبوس

 کیلوگرم
25610 1811 1889 11050 2112 12006 52792 7015 

 2858 5816 2019 1560 7226 927 8520 15152 مترطول -برش آسفالت با کاتر
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 17- 95167 100870 5905 مترمربع -قیرپاشی 

 11 1101 1595 75 مورد -احداث راست گرد در چپ گرد 

 50- 2711 7128 515 عدد -زسازی دریچه با

 59- 1956 5862 95 تقاطع -پیاده کردن نقشه 

 25- 72800 129605 5620 مترمکعب -تخریب 

 51- 515552 570621 8121 مترمربع -تسطیح و رگالژ 

 19- 220096 170571 52006 کیلوگرم -تهیه و نصب پل فلزی و حفاظ 

 16- 156526 122578 1107 مترطول -تهیه و نصب جدول 

 11- 15592 51580 229 عدد -تهیه و نصب سنگ دال 

 59- 515518 516827 11856 کیلوگرم -تهیه و نصب پل همسطح ایستگاه اتوبوس 

 22- 119677 571218 7129 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 75- 50728 110111 1589 مترمکعب -تهیه وپخش بتن مگر 

 90 1519 177 22 مورد -ض تاسیساتی رفع معار

 10- 57717 65118 1717 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 50 55551 56787 1618 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 58- 155106 191085 1002 مترمربع -زیرسازی 

 50- 27127 71769 5151 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 62- 91512 169205 5189 کعبمترم -(ماشینی)عملیات خاکی 

 55- 21016 71992 5261 مترمربع -قالب بندی 

 11- 61280 25520 5119 مترمربع -کف سازی با کف پوش معمولی 

 51- 50561 57625 852 مترمربع -کف سازی با موزائیک ویژه نابینایان 

 18- 67298 29826 5115 مترمکعب -مخلوط ریزی 

 65- 56011 29160 1261 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 10- 1068 1111 69 تقاطع -نقشه براری 

 59- 617507 176555 19816 کیلوگرم -نگهداری و ترمیم پل همسطح ایستگاه اتوبوس

 15- 199950 517969 9295 مترطول -برش آسفالت با کاتر
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 0 1 0 0 11 1167 1971 مترمربع -اجرای سرعتگیر آسفالتی 

 109 1019 58 112 559 75 812 قطعه -اجرای سرعتگیر پالستیکی 

 16852 57775 11060 71800 15110 81585 10552 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 5901 10855 15255 59252 15211 26158 2755 متر -جمع آوری گاردریل 

 121 1590 1261 5116 5152 15229 1722 عدد -جمع آوری رفلکتور،گل میخ و سرعتگیر 

 2155 56662 1818 5000 10061 15727 12810 عدد -خرید و نصب رفلکتور 

 5085 56058 200 1270 2151 8561 18161 عدد -نصب گل میخ  خرید و

 5951 16519 1529 5950 6828 12571 16559 متر -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 6267 66607 9067 6055 7127 16110 18028 کیلوگرم -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 5771 50052 1095 9511 72955 166590 171251 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 5518 8260 16275 16922 15751 191115 1811 متر -مرمت گاردریل و هندریل 

 6661 15515 55696 62091 50527 26757 11215 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 5268 51180 6151 5519 2575 55151 18197 متر -نگهداری لوله ترافیکی 

 5256 56687 11077 1671 9707 57710 52121 کیلوگرم -نگهداری لوله ترافیکی 

 52825 65202 18685 11787 56652 62502 186199 کیلوگرم -نگهداری و مرمت نرده 

 



 سالنامه آماری شهرداری تهران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                                                                                                                       034

 

 

 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ک 
ل و ترافی

ل و نق
حوزه حم

- 
ی 

ب و نگهدار
ص

ن
 

انواع
  

ن 
جا

 
پناه 
 

ی
ایمن

 
ل،

، گاردری
ن  

ت گیر معابر
رده، رفوژر، رفلکتور، سرع

 

 80 62 0 0 0 909 0 مترمربع -اجرای سرعتگیر آسفالتی 

 11 22 0 512 105 576 155 قطعه -اجرای سرعتگیر پالستیکی 

 70810 11015 81720 11150 9009 592019 55111 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 7179 9879 557 110 1550 1017 1976 متر -جمع آوری گاردریل 

 1656 1728 8527 775 207 5560 590 عدد -جمع آوری رفلکتور،گل میخ و سرعتگیر 

 1112 9711 5010 105 10 5909 560 عدد -خرید و نصب رفلکتور 

 250 551 210 70 0 5118 19 عدد -خرید و نصب گل میخ 

 5812 1725 6550 92 605 5615 200 متر -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 7890 5721 12275 880 272 17969 7520 کیلوگرم -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 8550 51117 0 152 1100 1505 7962 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 6265 5205 1018 292 119 19905 1285 متر -مرمت گاردریل و هندریل 

 8950 51287 5152 155 1597 62181 1706 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 1185 1255 9951 812 155 18971 1251 متر -نگهداری لوله ترافیکی 

 8075 679 52115 2115 1155 199117 5950 کیلوگرم -نگهداری لوله ترافیکی 

 55920 58116 206012 7760 11588 1776565 5775 کیلوگرم -نگهداری و مرمت نرده 
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 56 1051 0 1517 0 0 152 15 مترمربع -اجرای سرعتگیر آسفالتی 

 0 789 0 10 65 21 805 0 قطعه -اجرای سرعتگیر پالستیکی 

 1605 69952 11151 1652 51971 55261 60271 27577 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 5115 50569 5855 1028 7571 5685 5659 11251 متر -جمع آوری گاردریل 

 1097 250 0 562 518 1015 5217 5098 عدد -جمع آوری رفلکتور،گل میخ و سرعتگیر 

 6020 5800 2957 1567 500 0 2999 7875 عدد -خرید و نصب رفلکتور 

 1890 586 0 1159 5880 117 2619 9769 عدد -خرید و نصب گل میخ 

 1657 1560 1211 190 1911 1250 1198 559 متر -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 6205 1588 292 510 5016 5055 5556 512 کیلوگرم -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 59825 0 5680 172 590 551 107125 1655 متر -اردریل رنگ آمیزی جدول و گ

 5512 58290 16119 6551 7918 5075 6001 50711 متر -مرمت گاردریل و هندریل 

 1182 56191 5056 11152 11025 5002 11519 19765 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 5882 798 1580 17 5607 291 212 11200 متر -نگهداری لوله ترافیکی 

 10661 5706 1209 52 5651 1211 1929 0 کیلوگرم -نگهداری لوله ترافیکی 

 5155 12857 985169 1710 55561 6925 1651 56029 کیلوگرم -نگهداری و مرمت نرده 
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 7- 1669 1811 585 مترمربع -اجرای سرعتگیر آسفالتی 

 9 2626 2055 569 قطعه -اجرای سرعتگیر پالستیکی 

 65- 1107115 1852001 20551 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 51- 555182 591181 10155 متر -جمع آوری گاردریل 

 8 20018 62865 5576 عدد -وری رفلکتور،گل میخ و سرعتگیر جمع آ

 16- 119168 157712 2570 عدد -خرید و نصب رفلکتور 

 111 97075 61182 5829 عدد -خرید و نصب گل میخ 

 2- 79116 95651 5221 متر -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 2- 175087 191895 7919 کیلوگرم -خرید و نصب لوله ترافیکی 

 62 157010 658572 59827 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 58 518162 592752 11905 متر -مرمت گاردریل و هندریل 

 51- 516265 257681 11270 متر -تهیه و نصب گاردریل 

 6- 169097 125792 1751 متر -نگهداری لوله ترافیکی 

 25- 579001 785155 17195 کیلوگرم -نگهداری لوله ترافیکی 

 55 6506520 5665169 181107 کیلوگرم -نگهداری و مرمت نرده 
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 5675 5171 8050 11707 2952 2177 10115 عدد -نمایی و رانندگی تهیه و نصب عالئم راه

 565 759 1972 887 6556 7068 5106 مترمربع -تهیه و نصب تابلوی تعیین مسیر، پرچمی، باالسری 

 65 516 152 127 161 592 152 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 1191 5065 5155 1615 2177 5195 9550 عدد -تهیه و نصب سر تابلو 

 1182 2610 11509 8618 1915 6207 15597 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 510 95 985 15 0 1517 55 متر -تهیه و نصب گاباری 

 16 22 51 56 67 551 12 تقاطع -طراحی چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 18 565 7185 128 5901 1061 1022 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 859 6190 8821 5291 5595 5571 11111 عدد -نصب تابلوهای راهنمایی،اطالعاتی، انتقاد و هشداردهنده 

 26 100 557 556 557 189 52 عدد -تهیه و نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 579 707 5727 255 5805 11101 9011 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 5011 1159 1110 1251 2181 1179 9595 عدد -نگهداری تابلوی شناسائی 

 522 5575 5109 5055 5966 158 5051 عدد -نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 5511 6915 19217 11205 9172 9085 9121 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 
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ص
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 5181 1615 5627 1298 950 5578 980 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 -تعیین مسیر، پرچمی، باالسری  تهیه و نصب تابلوی

 مترمربع
201 2028 601 512 108 971 1975 

 257 80 22 1 0 952 95 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 5185 1015 5770 1917 118 1815 606 عدد -تهیه و نصب سر تابلو 

 6956 1571 5659 1985 828 5162 776 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 0 59 0 0 0 1265 0 متر -تهیه و نصب گاباری 

 9 72 6 9 0 798 6 تقاطع -طراحی چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 8552 215 0 952 0 5512 0 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 -نصب تابلوهای راهنمایی،اطالعاتی، انتقاد و هشداردهنده 

 عدد
58 1250 651 5566 5165 2876 5585 

 10 101 57 57 18 511 21 عدد -تهیه و نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 6862 206 10951 661 525 58756 506 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 6759 1651 6106 1918 1016 615079 850 عدد -نگهداری تابلوی شناسائی 

 1285 658 159 961 10 5921 585 عدد -دگی نگهداری چراغهای راهنمایی و رانن

 1715 10076 51717 5821 1172 510512 1917 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 
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 1150 2607 5111 1151 6052 1282 5560 5918 عدد -تهیه و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

 819 265 1516 755 565 555 1129 709 مترمربع -تهیه و نصب تابلوی تعیین مسیر، پرچمی، باالسری 

 77 192 22 62 579 59 156 72 عدد -یادینتهیه و نصب تابلوی شناسایی م

 611 5012 5857 790 1828 857 5150 1121 عدد -تهیه و نصب سر تابلو 

 1157 2609 5167 5020 5825 217 7695 6296 عدد -تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانندگی با پایه 

 0 15 110 9 52 0 581 5 متر -تهیه و نصب گاباری 

 10 19 55 5 62 15 50 119 تقاطع -اهنمایی و رانندگی طراحی چراغهای ر

 79 15 187 519 971 0 815 518 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 828 5022 1772 5188 1702 685 27251 1557 عدد -نصب تابلوهای راهنمایی،اطالعاتی، انتقاد و هشداردهنده 

 26 92 87 95 157 60 157 108 عدد -تهیه و نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 5105 1019 5726 875 816 562 1227 1782 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 1655 985 7267 871 9258 1591 17228 55251 عدد -نگهداری تابلوی شناسائی 

 908 506 999 516 5551 1567 5671 821 عدد -نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 5556 9995 55592 6052 16105 1809 111881 15102 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 
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 6 91521 95726 5851 عدد -راهنمایی و رانندگی تهیه و نصب عالئم 

 7 55202 51501 1255 مترمربع -تهیه و نصب تابلوی تعیین مسیر، پرچمی، باالسری 

 9 5815 5115 179 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 51- 26752 18516 5699 عدد -تهیه و نصب سر تابلو 

 15 81152 92007 6570 عدد -دگی با پایه تهیه و نصب عالئم ایمنی و رانن

 92 8909 2506 661 متر -تهیه و نصب گاباری 

 20 1276 1021 75 تقاطع -طراحی چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 58- 58228 69728 1566 نفر ساعت -مطالعه و طراحی 

 81 151296 15915 2257 عدد -نصب تابلوهای راهنمایی،اطالعاتی، انتقاد و هشداردهنده 

 1- 5659 5616 110 عدد -تهیه و نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 27 80917 29006 6159 مترمربع -نگهداری و ترمیم تابلوی تعیین مسیر 

 71 218596 586659 55109 عدد -نگهداری تابلوی شناسائی 

 2- 50592 51777 1577 عدد -نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی 

 71 227015 511999 52518 عدد -نگهداری و ترمیم عالئم ایمنی و راهنمایی و رانندگی 
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 99حجم فعالیت های انجام شده در حوزه های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق در سال 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ت ا
ادارا

ق
ن مناط

مور ایثارگرا
 

 -پیگیری امور مراجعان ایثارگر و خانواده شهداء 

 مورد
6525 250 1521 528 1566 711 171 

 75 272 905 28 569 558 1299 مورد -پیگیری امور کارمندان ایثارگر 

برگزاری مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
78 196 21 109 81 75 11 

 297 295 570005596 217 861 1587 2991 عدد -ا به ایثارگران و خانواده شهدا هدای

هدایای مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
7522 5117 591 971 1677 25000606 526 

 102200005 5080110657 125200001 109020012 561596015 917000007 51009750005 ریال -مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 67 18 68 96 25 71 91 مورد -برگزاری یادواره شهدا 

 625 598 1180 602 875 1101 1915 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 مورد
119 551 692 579 591 29 11 

ی و فر
حوزه امور اجتماع

ی 
هنگ

- 
ق

ی مناط
ی اجتماع

ی و مشارکتها
ش شهروند

ت امورآموز
ادارا

 

برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه با موضوعات 

 مورد-آموزش شهروندی
286 1015 278 518 650 896 159 

 156 505 1210 775 959 1200 2722 عدد-برگزاری مسابقات آموزش شهروندی 

 161 128 619 579 555 586 501 مورد-اه برگزاری تور نیم روزه شهر در دست بچه

-چاپ کتاب و کتابچه با موضوعات آموزش شهروندی

 جلد
57650 71810 56891 9561 71551 1802 60951 

-تهیه و توزیع بروشور با موضوعات آموزش شهروندی

 عدد
517617 226717 112851 527687 172152 195720 191122 

ا موضوعات آموزش چاپ و نصب بنر، پوستر و استند ب

 عدد-شهروندی
11558 55286 12101 5572 5505 5155 1126 

های آموزشی با موضوعات آموزش  برگزاری کالس

 عدد-شهروندی
1225 1025 167 100 161 1700 5015 

تشکیل جلسات شهردار مدرسه طبق دستورالعمل 

 عدد-اجرایی اداره کل 
510 517 559 501 570 116 580 

تخابات شهردار مدرسه طبق دستورالعمل برگزاری ان

 انتخابات-اجرایی اداره کل
52 12 55 58 58 50 55 

-برگزاری نمایشگاه با موضوعات آموزش شهروندی

 عدد
557 676 577 152 151 55 81 

های  تهیه و توزیع بسته های آموزشی ویژه ساختار

 -شهردار خانواده -شهردار مدرسه) آموزشی 

 عدد-( کانون اندیشه شهر -شهرسازان جوان

82752 187750 158195 51112 52056 11559 676216 

 10577 8010 16656 15971 5710 681555 55018 عدد-تولید محصوالت آموزشی

 110 5552 2681 51276 15706 111180 2166 عدد-لوح فشرده آموزشی

 721 159 51527 121 887 180 6510 عدد-های آموزش شهروندی  کانون

 558 511 155 182 585 588 651 خانه-بازی های اسباب خانه

 512 556 659 192 656 5607 657 خانه-های علم و زندگی خانه

 177 168 105 515 500 1812 566 عدد-های خیابانی برگزاری نمایش

 1887 5018 5187 5115 5127 5626 1906 عدد-های آموزش شهروندی ایستگاه
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3قهمنط فعالیت

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ت امور ایثارگران مناط

ادارا
 -پیگیری امور مراجعان ایثارگر و خانواده شهداء  

 مورد
2081 1162 552 598 277 1152 1169 

 218 595 580 151 17 682 705 مورد -پیگیری امور کارمندان ایثارگر 

برگزاری مراسم و همایش جهت ایثارگران و 

 عدد -خانواده شهداء 
51 16 1 51 558 81 91 

 1069 1690 1595 221 9000508 587 275 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

هدایای مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده 

 عدد -شهداء 
1281 950 52 126 1988 5557 5051 

 1555800000 517660000 505718001 627000005 115900000 575515005 1551102000 ریال -ت به خانواده شهداء و ایثارگران مساعد

 109 28 71 51 15 9 17 مورد -برگزاری یادواره شهدا 

 771 850 865 269 559 551 581 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 -تفریحی، زیارتی و علمی برگزاری اردو و بازدید 

 مورد
59 11 5 150 655 80 572 

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ی مناط

ی اجتماع
ی و مشارکتها

ش شهروند
ت امورآموز

ادارا
 

برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه با موضوعات 

 مورد-آموزش شهروندی
120 125 501 505 695 518 1575 

 5981 1551 1017 100 5695 565 116 عدد-برگزاری مسابقات آموزش شهروندی 

 255 191 501 77 120 557 159 مورد-ها برگزاری تور نیم روزه شهر در دست بچه

چاپ کتاب و کتابچه با موضوعات آموزش 

 جلد-شهروندی
698 2957 1555 185 6512 5196 11051 

تهیه و توزیع بروشور با موضوعات آموزش 

 عدد-شهروندی
109655 11991 91195 79122 111511 57917 119051 

چاپ و نصب بنر، پوستر و استند با موضوعات 

 عدد-آموزش شهروندی
691 219 65121 7227 5582 11280 18101 

های آموزشی با موضوعات آموزش  برگزاری کالس

 عدد-شهروندی
657 619 981 657 251 155 5025 

تشکیل جلسات شهردار مدرسه طبق دستورالعمل 

 عدد-جرایی اداره کل ا
606 111 500 79 155 95 522 

برگزاری انتخابات شهردار مدرسه طبق 

 انتخابات-دستورالعمل اجرایی اداره کل
77 1 500 58 15 52 106 

-برگزاری نمایشگاه با موضوعات آموزش شهروندی

 عدد
115 15 595 9 191 16 558 

ای ه تهیه و توزیع بسته های آموزشی ویژه ساختار

 -شهردار خانواده -شهردار مدرسه) آموزشی 

 عدد-( کانون اندیشه شهر -شهرسازان جوان

69906 69158 11107 7012 19968 5099 11175 

 56170 5567 15926 50122 51000 5182 55621 عدد-تولید محصوالت آموزشی

 11155 5679 11529 11500 0 2010 15151 عدد-لوح فشرده آموزشی

 1092 619 519 562 260 66 258 عدد-ی آموزش شهروندی ها کانون

 665 528 151 150 165 75 521 خانه-بازی های اسباب خانه

 695 595 101 505 195 27 505 خانه-های علم و زندگی خانه

 661 158 576 2 75 115 151 عدد-های خیابانی برگزاری نمایش

 5012 6515 1299 910 1010 689 281 عدد-های آموزش شهروندی ایستگاه
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پیگیری امور مراجعان ایثارگر و خانواده 

 مورد -شهداء 
557 1152 588 278 691 5780 108 869 

 201 501 666 506 516 91 581 197 مورد -ارمندان ایثارگر پیگیری امور ک

برگزاری مراسم و همایش جهت 

 عدد -ایثارگران و خانواده شهداء 
85 95 90 125 21 905 56 568 

 -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

 عدد
998 5959 191 1081 65000557 1818 60000781 905 

هدایای مراسم و همایش جهت 

 عدد -یثارگران و خانواده شهداء ا
100152 5725 5517 1576 120 112 261 665 

مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 ریال -
115020005 5567188511 685960000 556500015 517000052 5560500016 980660000 70900065 

 61 55 125 8 92 56 56 55 مورد -برگزاری یادواره شهدا 

 -د از خانواده شهدا و ایثارگرانبازدی

 مورد
717 1160 190 1001 585 1972 981 767 

برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی 

 مورد -و علمی 
155 122 157 271 101 579 26 162  

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
ی مناط

ی اجتماع
شارکتها

ی و م
ش شهروند

ت امورآموز
ادارا

 

واره و کارگاه با برگزاری همایش، جشن

 مورد-موضوعات آموزش شهروندی
271 100 165 186 908 152 550 1060 

-برگزاری مسابقات آموزش شهروندی 

 عدد
12110 6858 511 1821 5095 612 860 5559 

برگزاری تور نیم روزه شهر در دست 

 مورد-ها بچه
587 551 115 591 511 525 165 716 

وعات چاپ کتاب و کتابچه با موض

 جلد-آموزش شهروندی
555118 60515 850 75521 8210 51200 11522 8690 

تهیه و توزیع بروشور با موضوعات 

 عدد-آموزش شهروندی
701959 615220 20520 501928 115680 556820 157182 179185 

چاپ و نصب بنر، پوستر و استند با 

 عدد-موضوعات آموزش شهروندی
1200 9291 51062 5192 1285 6068 6521 6288 

های آموزشی با  برگزاری کالس

 عدد-موضوعات آموزش شهروندی
156 1061 256 118 899 102 1912 5712 

تشکیل جلسات شهردار مدرسه طبق 

 عدد-دستورالعمل اجرایی اداره کل 
557 607 87 526 570 195 1155 207 

برگزاری انتخابات شهردار مدرسه طبق 

 انتخابات-ی اداره کلدستورالعمل اجرای
57 166 10 111 58 11 10 112 

برگزاری نمایشگاه با موضوعات آموزش 

 عدد-شهروندی
561 111 65 516 129 156 570 676 

تهیه و توزیع بسته های آموزشی ویژه 

 -شهردار مدرسه) های آموزشی  ساختار

 -شهرسازان جوان -شهردار خانواده

 عدد-( کانون اندیشه شهر

567157 27150 15062 69288 55211 55871 50180 18571 

 9718 56201 85761 15120 29526 11060 98270 197502 عدد-تولید محصوالت آموزشی

 19507 16780 50691 10681 61285 11810 55667 17779 عدد-لوح فشرده آموزشی

 176 529 5056 1255 578 259 901 265 عدد-های آموزش شهروندی  کانون

 505 1161 606 555 581 571 566 590 خانه-بازی های اسباب خانه

 501 501 221 555 581 528 529 598 خانه-های علم و زندگی خانه

 655 12 162 158 555 16 162 185 عدد-های خیابانی برگزاری نمایش

 5657 728 5065 1111 1615 161 5161 5828 عدد-های آموزش شهروندی ایستگاه
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 88- 5018616 57017 1550 مورد -پیگیری امور مراجعان ایثارگر و خانواده شهداء 

 56 1510 9588 577 مورد -پیگیری امور کارمندان ایثارگر 

 15 5588 5179 155 عدد -ن و خانواده شهداء برگزاری مراسم و همایش جهت ایثارگرا

 1705 52218671 610058175 50810617 عدد -هدایا به ایثارگران و خانواده شهدا 

 2051 1052918 25151605 5585551 عدد -هدایای مراسم و همایش جهت ایثارگران و خانواده شهداء 

 111 17605018508 51786170782 1175692051 ریال -مساعدت به خانواده شهداء و ایثارگران 

 7 1065 1150 21 مورد -برگزاری یادواره شهدا 

 9 11280 17875 917 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 65- 7821 6121 511 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ش
ت امورآموز

ادارا
 

ق
ی مناط

ی اجتماع
شارکتها

ی و م
شهروند

 

 61 15682 9985 219 مورد-برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه با موضوعات آموزش شهروندی

 19 68670 61951 5568 عدد-برگزاری مسابقات آموزش شهروندی 

 55 1170 2055 590 مورد-ها برگزاری تور نیم روزه شهر در دست بچه

 12- 710267 5021856 55589 جلد-ا موضوعات آموزش شهروندیچاپ کتاب و کتابچه ب

 16- 6870791 2791997 552862 عدد-تهیه و توزیع بروشور با موضوعات آموزش شهروندی

 50 500895 117055 8151 عدد-چاپ و نصب بنر، پوستر و استند با موضوعات آموزش شهروندی

 157 56181 10660 1155 عدد-شهروندیهای آموزشی با موضوعات آموزش  برگزاری کالس

 81 1919 5275 510 عدد-تشکیل جلسات شهردار مدرسه طبق دستورالعمل اجرایی اداره کل 

-برگزاری انتخابات شهردار مدرسه طبق دستورالعمل اجرایی اداره کل

 انتخابات
29 782 1578 11 

 28 6110 5151 198 عدد-برگزاری نمایشگاه با موضوعات آموزش شهروندی

شهردار ) های آموزشی  تهیه و توزیع بسته های آموزشی ویژه ساختار

 عدد-( کانون اندیشه شهر -شهرسازان جوان -شهردار خانواده -مدرسه
72015 1955591 1120521 -8 

 55- 1561751 1287519 21665 عدد-تولید محصوالت آموزشی

 58- 689256 701556 55111 عدد-لوح فشرده آموزشی

 510 59827 9671 1771 عدد-های آموزش شهروندی  کانون

 159 7116 5512 569 خانه-بازی های اسباب خانه

 579 9715 1951 581 خانه-های علم و زندگی خانه

 181 2972 5019 517 عدد-های خیابانی برگزاری نمایش

 55 61177 57859 5155 عدد-های آموزش شهروندی ایستگاه
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3 

منطقه

3 

ی
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ت امور بانوان
ادارا

 

 52860 8157 55716 197658 57076 112920 25518 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 112 552 686 851 1551 1121 618 تعداد برنامه -اجرای مراسم های مذهبی

 51121 15191 17111 58716 15812 56081 18255 تعداد -محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان  تهیه و توزیع

 6016 15112 11191 15776 8916 12586 7527 تعداد-تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکیم بنیان خانواده

 5210 10115 11859 51507 8596 7157 11852 تعداد-تهیه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 869 1157 5115 9171 5197 7015 1059 نفر -جمع آوری بانک اطالعاتی بانوان شهیده، جانباز، هنرمند 

 111 91 155 678 605 195 521 برنامه -اجرای برنامه های مشارکتی با دیگر حوزه های شهرداری

 -(شهرداری)سازماناجرای برنامه های مشارکتی با حوزه های بیرون از 

 برنامه
587 751 569 600 151 92 68 

 151 765 717 1566 287 1717 882 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 599 188 515 1815 107 1655 505 تعداد-برگزاری کارگاهها و نمایشگاه هنری 

 11695 19618 11668 28160 15569 22506 15625 نفر-شرکت کنندگان در کارگاهها و نمایشگاههای هنری

 558 576 1020 952 1191 1017 627 عدد -برگزاری مراسم مذهبی در مراکز بصورت مشارکتی 

 58652 55501 51510 88578 79962 115501 27181 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 15810 55119 51969 95115 109900 95575 55125 عدد -تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی 

 6109 9117 17850 59790 15920 55562 15185 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 188 552 560 850 197 211 512 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 1701 7525 52556 58260 9868 51602 15122 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

 99 556 796 510 588 590 626 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان

 78 27 550 515 182 565 1525 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان 

-شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح توانمندسازی اجتماعی بانوان 

 نفر
9811 8681 5580 8901 5165 5116 1205 

 52 181 778 678 179 526 505 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان

 69 19 5966 668 571 1098 575 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان 

شی طرح ارتقاء سرمایه های اجتماعی شرکت کنندگان کارگاههای آموز

 نفر-بانوان 
5865 7151 869 15661 2096 1212 558 
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-کارگاه های طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان

 تعداد
510 1989 550 585 592 91 55 

 25 18 251 608 158 655 59 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح کاهش خطر 

 نفر-پذیری بانوان 
1126 1056 5861 9171 1111 1516 999 

کارگاه های طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای 

 تعداد-اجتماعی بانوان
516 965 251 1015 587 92 59 

پروژه طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 تعداد-بانوان 
612 122 667 101 517 188 55 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح پیشگیری از 

 نفر-آسیبهای اجتماعی بانوان 
5599 9596 1827 10520 7900 5151 881 

-ترویج سبک زندگی اسالمی کارگاه های طرح اجتماع محور

 تعداد-ایرانی بانوان
151 1585 796 552 259 551 511 

ایرانی -پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمی

 تعداد-بانوان 
187 555 1289 528 570 558 510 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج سبک 

 نفر-ایرانی بانوان -زندگی اسالمی
5719 8251 6715 16551 8865 5198 5506 

کارگاه های طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت 

 تعداد-اوقات فراغت بانوان
107 151 980 5818 655 506 61 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
155 529 979 159 595 755 68 

آموزشی طرح ترویج مهارتهای شرکت کنندگان کارگاههای 

 نفر-مدیریت اوقات فراغت بانوان 
1980 11816 5252 9780 7265 1218 1916 

کارگاه های طرح اجتماع محور تحکیم و اعتالء بنیان 

 تعداد-خانواده
115 1056 1050 575 658 98 96 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکیم و اعتالء بنیان خانواده 

 تعداد-
175 105 852 1102 560 512 615 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح طرح تحکیم و 

 نفر-اعتالء بنیان خانواده 
5657 2711 6861 12701 10611 5578 1816 

 181 185 691 982 1505 729 987 تعداد نشست -نشست های مهارتهای زندگی

 1916 6121 11582 55762 1181 17165 51655 نفر -شرکت کنندگان در نشست های مهارتهای زندگی

 51 57 75 166 65 112 66 تعداد-کتابخانه های تخصصی بانوان

 1206 1822 2570 2515 1810 9876 5166 مساحت -کتابخانه های تخصصی بانوان

 516 102 166 701 1591 5058 555 تعداد -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 1587 1876 1077 5821 5768 7015 5869 نفر -( هیئت های مذهبی بانوان)غکانون بانوان مبل

 165 151 727 550 1085 559 196 تعداد-کانون بانوان عاشورایی 

 950 1078 9291 16875 2127 7168 2896 نفر-کانون بانوان عاشورایی 

 161 108 715 570 816 591 557 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 
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 1111 1615 1951 9119 5209 5195 5505 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 515 115 1552 506 1006 588 551 تعداد-( خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)کانون بانوان هنرمند

 1528 1002 6571 6095 5212 1616 1257 نفر-( خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)کانون بانوان هنرمند

 159 26 989 550 856 551 182 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 725 812 7116 6965 5701 5505 1571 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 102 71 188 579 861 509 502 تعداد-کانون بانوان نخبه

 711 756 2971 5650 5591 1711 1612 نفر -کانون بانوان نخبه

 81 116 919 125 901 511 191 تعداد-کانون حیاباوران 

 5009 5191 8229 1165 5797 1155 809 نفر-کانون حیاباوران 

 127 616 895 515 855 219 519 تعداد -کانون همیاران محبت

 1617 11118 15272 1650 10268 8117 7119 نفر -کانون همیاران محبت

 166 151 150 1065 219 551 528 تعداد-کانون دختران 

 1906 5957 10158 11526 1718 7271 5918 نفر-کانون دختران 

 568 501 186 605 717 589 501 تعداد برنامه -تحکیم بنیان خانواده

 5751 6162 9977 11158 9585 9012 8511 (نفر)تعداد مخاطب -تحکیم بنیان خانواده

 77 552 789 119 785 565 595 تعداد برنامه -برنامه های عفاف و حجاب

 1271 6156 52216 51106 9862 19717 2199 (نفر)تعداد مخاطب -برنامه های عفاف و حجاب

 166 1065 118 652 567 585 156 تعداد -راه اندازی خانه های تسنیم در سطح محالت 

 552 957 5255 196 210 710 5501 نفر-رین فعال در حوزه تحکیم بنیان خانواده و عفاف و حجابمشاو

 1511 5581 7515 19751 5065 1611 2127 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 195 5522 1275 6561 5869 1758 1725 تعداد-برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول سال

 15591 11056 170655 110188 55007 198992 26701 مخاطبین-برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول سال

 712 651 661 75 51 95 155 تعداد -و روز زن( س)برنامه های والدت حضرت زهرا
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 8809 6552 12192 10720 6950 50800 2781 نفر-و روز زن ( س)برنامه های والدت حضرت زهرا

 1 81 76 52 1 27 1 تعداد-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

 520 5559 5505 7525 100 7752 502 نفر-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

، روز ملی دختران (س)عصومهبرنامه های میالد حضرت م

 تعداد برنامه -ودهه کرامت
87 558 55 1507 265 56 20 

، روز ملی دختران (س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 نفر-ودهه کرامت
8860 9081 1500 17595 16055 781 5120 

 58 16 111 585 98 591 87 تعداد -برنامه های سالروز ازدواج 

 1682 825 2871 1210 5050 15591 6752 نفر -زدواج برنامه های سالروز ا

 10228 105 116 100 68 515 85 تعداد-برنامه های روز ملی خانواده 

 5276 1597 1918 8150 5161 8620 5551 نفر-برنامه های روز ملی خانواده 

 58 179 752 191 67 159 108 تعداد-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 1150 5657 55107 50552 5108 19016 5106 نفر-.. امه های روز ملی عفاف و حجاب و برن

 75 108 227 150 72 169 589 تعداد-اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 1610 1268 15895 8662 5161 15692 9567 نفر-اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 52 15 79 65 56 69 929 تعداد-جشنی از جنس قرآن

 600 511 6891 16885 858 1012 5517 نفر-جشنی از جنس قرآن

 19 12 115 27 7 65 27 تعداد-ساله  8گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 

 551 0 6708 5057 575 1552 555 نفر -ساله 8گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 

 118 105 678 519 658 162 565 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسی کوثر 

 55 55 50 11 26 119 50 تعداد کارگاه -برگزاری کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر

-شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر 

 نفر
560 622 672 560 576 111 600 

 5 91 650 850 552 1081 115 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگی شهری

 568 682 5759 7211 1711 1651 1880 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها 

 -برگزاری کارگاههای آموزشی بهترین ها از دورریختنی ها

 تعداد کارگاه
515 501 600 589 258 100 107 

شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی بهترین ها از 

 نفر -دورریختنی ها
5001 9007 1710 11187 5151 862 1561 
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 585299 15291 59109 61151 6010 51560 5620 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 1858 557 209 518 618 511 25 تعداد برنامه -یاجرای مراسم های مذهب

 55855 1000 19061 2110 2061 6022 1052 تعداد -تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکیم بنیان 

 تعداد-خانواده
502 6968 5781 5710 7128 5216 15559 

 75158 1119 10915 2768 5575 6790 875 تعداد-ع محصوالت با موضوع عفاف و حجابتهیه و توزی

 1775 1785 521 278 298 6716 519 نفر -جمع آوری بانک اطالعاتی بانوان شهیده، جانباز، هنرمند 

 -اجرای برنامه های مشارکتی با دیگر حوزه های شهرداری

 برنامه
18 591 92 665 551 151 151 

ی برنامه های مشارکتی با حوزه های بیرون از اجرا

 برنامه -(شهرداری)سازمان
51 118 56 109 582 559 971 

 1616 625 759 210 525 559 168 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 1506 1205 508 567 116 121 105 تعداد-برگزاری کارگاهها و نمایشگاه هنری 

 152872 1151 18512 2619 5962 19510 5080 نفر-اهها و نمایشگاههای هنریشرکت کنندگان در کارگ

 1525 195 609 627 55 5982 67 عدد -برگزاری مراسم مذهبی در مراکز بصورت مشارکتی 

 122182 11515 57020 57190 10102 8578 7072 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 20555 50197 55567 7616 7820 10161 6851 عدد -ای فرهنگی و آموزشی تهیه و توزیع بسته ه

 57516 11502 9796 2196 1516 5687 585 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 756 502 199 511 28 555 59 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 56059 7275 7556 8555 6587 11112 1585 فرن -شرکت کنندگان در اردوها

-کارگاه های طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان

 تعداد
590 550 70 569 171 1112 502 

 671 51 125 671 11 178 61 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان 

سازی شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح توانمند

 نفر-اجتماعی بانوان 
5572 6021 1156 2257 6556 1160 1502 

کارگاه های طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی 

 تعداد-بانوان
11 161 15 577 19 501 129 

-پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان 

 تعداد
15 58 500 62 10 55 101 

ارگاههای آموزشی طرح ارتقاء سرمایه های شرکت کنندگان ک

 نفر-اجتماعی بانوان 
611 1682 650 6167 811 1091 1812 
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 1101 100 62 502 12 171 576 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان

 175 51 8 1578 12 15 110 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح کاهش خطر پذیری 

 نفر-بانوان 
729 5551 585 5287 1601 5085 8516 

تماعی کارگاه های طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اج

 تعداد-بانوان
759 158 56 918 101 81 266 

-پروژه طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان 

 تعداد
170 156 10 115 656 70 519 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح پیشگیری از آسیبهای 

 نفر-اجتماعی بانوان 
980 1157 100 6510 5928 5506 10571 

ایرانی -ی طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمیکارگاه ها

 تعداد-بانوان
162 68 52 579 577 81 612 

-ایرانی بانوان -پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمی

 تعداد
50 112 50 158 26 155 190 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج سبک زندگی 

 نفر-ایرانی بانوان -اسالمی
878 1861 772 1210 5890 6965 15060 

کارگاه های طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان
50 28 1 556 25 256 567 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات فراغت 

 تعداد-بانوان 
11 57 12 1115 157 112 750 

آموزشی طرح ترویج مهارتهای مدیریت  شرکت کنندگان کارگاههای

 نفر-اوقات فراغت بانوان 
292 1172 0 5078 1728 7857 15110 

 515 151 95 505 215 11 50 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور تحکیم و اعتالء بنیان خانواده

 751 98 599 158 6 65 89 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکیم و اعتالء بنیان خانواده 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح طرح تحکیم و اعتالء 

 نفر-بنیان خانواده 
659 1012 1212 6210 5751 6251 11552 

 795 166 599 171 509 11 16 تعداد نشست -نشست های مهارتهای زندگی

 51011 6122 2517 1251 1585 1998 1298 نفر -شرکت کنندگان در نشست های مهارتهای زندگی

 506 55 16 12 157 801 508 تعداد-کتابخانه های تخصصی بانوان

 16510 1912 176 550 5512 16092 5510 مساحت -کتابخانه های تخصصی بانوان

 598 258 115 191 126 15 111 تعداد -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 10152 1875 1895 5625 1795 1592 1291 نفر -( انهیئت های مذهبی بانو)کانون بانوان مبلغ

 668 85 71 178 102 72 161 تعداد-کانون بانوان عاشورایی 

 9182 6069 751 1101 1952 15791 1087 نفر-کانون بانوان عاشورایی 

 518 81 115 125 115 71 115 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 
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 6560 1585 1721 1905 1616 1086 1089 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

-( خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)کانون بانوان هنرمند

 تعداد
72 191 70 159 111 96 181 

 6162 1616 225 1059 787 6686 680 نفر-( یس، عکاس، صنایع دستیخوشنو)کانون بانوان هنرمند

 169 78 95 190 117 151 50 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 6000 5110 115 722 918 755 129 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 196 91 86 111 111 115 22 تعداد-کانون بانوان نخبه

 5671 1151 550 1621 111 15850 525 نفر -کانون بانوان نخبه

 666 11 110 122 501 15 81 تعداد-کانون حیاباوران 

 6877 872 811 725 1110 550 518 نفر-کانون حیاباوران 

 559 102 105 520 120 155 15 تعداد -کانون همیاران محبت

 8122 57851 951 9920 5270 52222 1050 نفر -کانون همیاران محبت

 502 1115 578 512 102 59 516 تعداد-ن کانون دخترا

 12500 12075 5595 2925 1516 1262 297 نفر-کانون دختران 

 657 110 576 576 20 751 78 تعداد برنامه -تحکیم بنیان خانواده

 59790 2912 6818 2660 1550 50561 920 (نفر)تعداد مخاطب -تحکیم بنیان خانواده

 678 162 158 702 1021 69 56 تعداد برنامه -برنامه های عفاف و حجاب

 52862 9860 2881 18896 1282 1010 817 (نفر)تعداد مخاطب -برنامه های عفاف و حجاب

 566 575 90 511 1558 160 115 تعداد -راه اندازی خانه های تسنیم در سطح محالت 

مشاورین فعال در حوزه تحکیم بنیان خانواده و عفاف و 

 رنف-حجاب
609 1187 511 668 195 261 1185 

 7557 5060 5687 6577 511 6005 1952 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

-برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول سال

 تعداد
20 551 515 5121 5275 1678 1219 

-برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول سال

 مخاطبین
8155 10789 8610 168105 58618 59198 151625 

 512 111 51 1001 12 177 615 تعداد -و روز زن( س)برنامه های والدت حضرت زهرا
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 65115 15825 5159 19250 1750 57685 5120 نفر-و روز زن ( س)زهرا برنامه های والدت حضرت

 79 18 11 59 0 0 0 تعداد-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

 52850 100 151 160 0 0 0 نفر-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

، روز ملی دختران ودهه (س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 تعداد برنامه -کرامت
2 15 51 619 55 75 155 

، روز ملی دختران ودهه (س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 نفر-کرامت
590 1559 950 15180 5955 2610 15600 

 65 15 51 25 5 101 1 تعداد -برنامه های سالروز ازدواج 

 5870 2916 1881 5051 550 1576 60 نفر -برنامه های سالروز ازدواج 

 25 186 51 571 19 78 5 تعداد-اده برنامه های روز ملی خانو

 5180 5886 1652 1725 1560 1652 110 نفر-برنامه های روز ملی خانواده 

 111 160 599 501 1 156 11 تعداد-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 1800 6005 1100 7582 100 10917 520 نفر-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 508 257 515 651 51 100 55 تعداد-برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران اجرای 

 7820 5209 1907 9122 1612 1565 1270 نفر-اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 579 19 5 65 0 1 6 تعداد-جشنی از جنس قرآن

 58560 786 1500 1281 0 72 95 نفر-جشنی از جنس قرآن

 11 50 6 57 6 1 155 تعداد-ساله  8یت دختران گرامیداشت آغاز عبود

 1158 857 712 1128 81 150 52 نفر -ساله 8گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 

 1817 651 0 151 116 120 57 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسی کوثر 

 76 12 0 12 5 0 55 تعداد کارگاه -برگزاری کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر

 500 617 0 156 15 100 89 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر 

 562 516 21 115 101 120 75 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگی شهری

 1980 1622 1910 1112 169 1171 110 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها 

تعداد  -ری کارگاههای آموزشی بهترین ها از دورریختنی هابرگزا

 کارگاه
517 580 10 567 65 82 511 

شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی بهترین ها از دورریختنی 

 نفر -ها
1515 1611 610 1990 111 5072 5912 
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 11155 56211 96117 81650 110511 58608 86162 65661 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 526 129 500 1055 267 589 601 5511 تعداد برنامه -اجرای مراسم های مذهبی

تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات 

 تعداد -نوان مربوط به با
55791 21017 51552 69115 57852 15776 9150 7605 

تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات 

 تعداد-مربوط به تحکیم بنیان خانواده
52625 55251 12972 95810 51101 2021 1151 5577 

تهیه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و 

 تعداد-حجاب
51226 55807 18589 25106 57618 2620 1256 6119 

جمع آوری بانک اطالعاتی بانوان شهیده، 

 نفر -جانباز، هنرمند 
5157 1995 188 890 1817 1197 1010 909 

اجرای برنامه های مشارکتی با دیگر حوزه 

 برنامه -های شهرداری
619 581 28 211 515 507 186 501 

اجرای برنامه های مشارکتی با حوزه های 

 برنامه -(هرداریش)بیرون از سازمان
565 178 18 592 85 128 69 562 

 -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 مورد
1101 951 1656 871 155 627 155 191 

-برگزاری کارگاهها و نمایشگاه هنری 

 تعداد
571 528 121 192 507 211 520 678 

شرکت کنندگان در کارگاهها و 

 نفر-نمایشگاههای هنری
69876 96112 7850 11052 61591 57698 15550 11911 

برگزاری مراسم مذهبی در مراکز بصورت 

 عدد -مشارکتی 
616 1621 151 880 1696 5858 161 516 

شرکت کنندگان همایش، جشنواره و 

 نفر -کارگاه ها 
81121 155129 50195 90879 17722 15051 59520 51518 

تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و 

 عدد -ی آموزش
69159 157010 61900 80189 65202 68095 7255 12076 

شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و 

 نفر -شهروندی 
56897 60128 51012 59155 59551 55986 5020 8892 

برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و 

 مورد -علمی 
568 588 591 950 565 511 112 615 

 1187 1685 51610 66018 58026 15812 11108 55560 نفر -ردوهاشرکت کنندگان در ا

کارگاه های طرح اجتماع محور 

 تعداد-توانمندسازی اجتماعی بانوان
200 511 1067 856 176 210 196 592 

پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازی 

 تعداد-اجتماعی بانوان 
82 521 66 515 27 98 117 199 

گاههای آموزشی طرح شرکت کنندگان کار

 نفر-توانمندسازی اجتماعی بانوان 
15507 15818 5585 1865 58811 2200 2072 6055 

کارگاه های طرح اجتماع محور ارتقاء 

 تعداد-سرمایه های اجتماعی بانوان
562 122 555 287 159 151 117 578 

پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه 

 تعداد-های اجتماعی بانوان 
51 128 29 567 67 75 15 129 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح 

 نفر-ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان 
1150 10680 1510 9501 1110 785 5580 6681 
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-کارگاه های طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان

 تعداد
116 192 1015 601 106 61 22 110 

 11 101 165 15 155 1080 191 106 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح کاهش خطر 

 نفر-پذیری بانوان 
6597 51119 1782 7218 5881 1518 5972 5715 

کارگاه های طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای 

 تعداد-اجتماعی بانوان
1159 516 1106 788 112 90 561 112 

پروژه طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 تعداد-بانوان 
575 512 1169 150 501 102 165 111 

آموزشی طرح پیشگیری از  شرکت کنندگان کارگاههای

 نفر-آسیبهای اجتماعی بانوان 
5570 8216 1162 10819 9019 5092 5552 6255 

کارگاه های طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی 

 تعداد-ایرانی بانوان-اسالمی
2552 557 1187 1076 188 161 517 569 

-پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمی

 تعداد-وان ایرانی بان
5602 157 561 1015 88 99 99 578 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج سبک 

 نفر-ایرانی بانوان -زندگی اسالمی
5971 15575 1007 15071 10772 55252 5811 9267 

کارگاه های طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت 

 تعداد-اوقات فراغت بانوان
5089 91 510 710 506 22 28 529 

پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات 

 تعداد-فراغت بانوان 
55 121 91 275 81 551 105 562 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج مهارتهای 

 نفر-مدیریت اوقات فراغت بانوان 
6986 1705 1112 15500 10552 977 5680 1856 

جتماع محور تحکیم و اعتالء بنیان کارگاه های طرح ا

 تعداد-خانواده
961 5110 71 997 551 112 18 596 

پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکیم و اعتالء بنیان 

 تعداد-خانواده 
585 511 70 1658 115 519 77 505 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح طرح تحکیم و 

 نفر-اعتالء بنیان خانواده 
5065 8959 1590 15999 59512 9261 1866 1555 

 528 91 662 591 867 151 519 565 تعداد نشست -نشست های مهارتهای زندگی

 1565 5550 57880 59920 51156 6990 10619 15162 نفر -شرکت کنندگان در نشست های مهارتهای زندگی

 8 55 1102 151 51 26 68 158 تعداد-کتابخانه های تخصصی بانوان

 668 2820 1519 17175 5575 7720 611 55056 مساحت -کتابخانه های تخصصی بانوان

 160 95 627 569 1512 70 501 152 تعداد -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 5616 585 102 61099 55155 1721 5921 5909 نفر -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 17 552 5959 565 757 1010 197 80 تعداد-ان عاشورایی کانون بانو

 5111 1775 5181 56176 50015 2026 6050 5910 نفر-کانون بانوان عاشورایی 

 165 151 5119 196 901 72 505 118 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 
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 5717 552 5555 55799 15058 1662 5975 5871 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

( خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)کانون بانوان هنرمند

 تعداد-
180 196 75 188 517 1559 70 128 

( دستی خوشنویس، عکاس، صنایع)کانون بانوان هنرمند

 نفر-
5178 5517 1525 7915 2791 925 558 1295 

 111 19 1526 562 169 555 198 161 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 1815 195 871 15958 11091 816 5689 5900 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 155 19 191 180 116 106 195 169 تعداد-کانون بانوان نخبه

 209 188 771 5751 7056 101 1075 5985 فرن -کانون بانوان نخبه

 99 169 162 178 669 99 199 99 تعداد-کانون حیاباوران 

 772 597 1571 1127 51098 196 6200 5196 نفر-کانون حیاباوران 

 197 169 1512 519 926 185 181 551 تعداد -کانون همیاران محبت

 5861 515 5856 11651 50057 2855 15295 9119 نفر -کانون همیاران محبت

 99 71 815 507 788 1015 195 116 تعداد-کانون دختران 

 5918 202 5176 19550 19255 5979 5778 7717 نفر-کانون دختران 

 158 116 10155 150 1126 916 187 111 تعداد برنامه -تحکیم بنیان خانواده

 2719 2620 1679 7617 55875 10157 7152 5652 (نفر)تعداد مخاطب -تحکیم بنیان خانواده

 1559 75 6089 155 677 1252 509 105 تعداد برنامه -برنامه های عفاف و حجاب

 2227 2182 8597 51812 60101 8991 56558 11185 (نفر)تعداد مخاطب -برنامه های عفاف و حجاب

 115 527 509 527 522 901 199 581 تعداد -راه اندازی خانه های تسنیم در سطح محالت 

مشاورین فعال در حوزه تحکیم بنیان خانواده و عفاف و 

 نفر-حجاب
575 591 565 1591 555 5059 62 550 

 5195 912 1656 8267 12762 2825 2555 5659 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول 

 تعداد-سال
1212 662 5222 1561 1898 751 561 1851 

برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول 

 مخاطبین-سال
106161 80022 15518 119889 616515 57855 57100 11817 

 69 50 65 51 810 2007 21 7261 تعداد -و روز زن( س)برنامه های والدت حضرت زهرا
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 6117 1200 55565 5870 16958 9200 2051 17510 نفر-و روز زن ( س)برنامه های والدت حضرت زهرا

 0 0 18 5 209 0 2 10 تعداد-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

 0 0 1150 590 6617 0 520 1957 نفر-(س)ت خدیجهسالروز وفات حضر

، روز ملی دختران (س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 تعداد برنامه -ودهه کرامت
51968 62 55 271 55 58 51 50 

، روز ملی دختران (س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 نفر-ودهه کرامت
8615 10510 6500 1685 5550 5719 6050 6600 

 15 71 12 50 680 75 555 5051 تعداد -رنامه های سالروز ازدواج ب

 1020 5700 7610 1900 1105 5980 6765 1725 نفر -برنامه های سالروز ازدواج 

 17 20 58 55 116 12 55 2018 تعداد-برنامه های روز ملی خانواده 

 1805 1850 1119 1550 5611 5000 5598 820 نفر-برنامه های روز ملی خانواده 

 17 57 21 15 510 1 25 71 تعداد-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 1250 5509 2992 800 10657 251 5886 6571 نفر-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 102 59 1716 155 911 0 67 111 تعداد-اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 5820 5750 6552 6550 10896 150 2922 1918 نفر-ر رحمت، ویژه دختران اجرای برنامه گوه

 10 5 17 55 619 1 65 2 تعداد-جشنی از جنس قرآن

 552 100 5995 5950 7561 61 5861 520 نفر-جشنی از جنس قرآن

 5 5 508 50 125 65 11 7 تعداد-ساله  8گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 

 52 67 1788 615 1217 922 5166 725 نفر -ساله 8بودیت دختران گرامیداشت آغاز ع

 17 25 550 95 1555 550 96 75 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسی کوثر 

تعداد  -برگزاری کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر

 کارگاه
1 6 27 692 2 65 5 17 

شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی خوشنویسی 

 نفر-کوثر 
7 65 510 1215 72 196 50 71 

شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگی 

 نفر -شهری
25 66 160 229 29 552 11 188 

شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها 

 نفر-
5751 8111 1150 5155 911 1511 1650 1158 

نی برگزاری کارگاههای آموزشی بهترین ها از دورریخت

 تعداد کارگاه -ها
161 150 102 508 520 1180 155 77 

شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی بهترین ها از 

 نفر -دورریختنی ها
1111 2281 5982 1951 1972 5765 1950 5565 
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 5- 1590287 1650910 15726 نفر -کنندگان در مراسم مذهبی شرکت 

 115 15906 1672 157 تعداد برنامه -اجرای مراسم های مذهبی

 19- 685217 1261081 55655 تعداد -تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به بانوان 

 105 551506 129582 16100 تعداد-تهیه و توزیع محصوالت با موضوعات مربوط به تحکیم بنیان خانواده

 115 519010 175011 11750 تعداد-تهیه و توزیع محصوالت با موضوع عفاف و حجاب

 25 20185 55725 5591 نفر -جمع آوری بانک اطالعاتی بانوان شهیده، جانباز، هنرمند 

 52 1518 6165 592 برنامه -اجرای برنامه های مشارکتی با دیگر حوزه های شهرداری

 57- 2075 1858 551 برنامه -(شهرداری)اجرای برنامه های مشارکتی با حوزه های بیرون از سازمان

 71 55529 15179 1011 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 91 11121 1660 250 تعداد-برگزاری کارگاهها و نمایشگاه هنری 

 97 191896 516987 50888 نفر-ی هنریشرکت کنندگان در کارگاهها و نمایشگاهها

 101 18111 8255 985 عدد -برگزاری مراسم مذهبی در مراکز بصورت مشارکتی 

 17 1552115 1069715 22197 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 58 851856 715121 61801 عدد -تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی 

 56- 582115 250207 17815 نفر -دگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی شرکت کنن

 51 7595 2155 551 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 151 511980 115112 11177 نفر -شرکت کنندگان در اردوها

 550 8589 5951 655 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان

 5- 2696 2128 568 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور توانمندسازی اجتماعی بانوان 

 17 166069 91699 1269 نفر-شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح توانمندسازی اجتماعی بانوان 

 58 2811 6512 518 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان

 191 1125 5517 505 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان 

 97 95588 65851 5761 نفر-شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ارتقاء سرمایه های اجتماعی بانوان 
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 155 7771 5692 525 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان

 111 1556 5560 595 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور کاهش خطر پذیری بانوان 

 28 85772 29921 6515 نفر-شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح کاهش خطر پذیری بانوان 

 86 8991 2088 668 تعداد-ی طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوانکارگاه ها

 166 1911 5916 515 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان 

شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 نفر-بانوان 
6265 15500 88852 10 

 67 15100 8551 119 تعداد-ایرانی بانوان-ارگاه های طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمیک

 510 9581 1955 591 تعداد-ایرانی بانوان -پروژه طرح اجتماع محور ترویج سبک زندگی اسالمی

ایرانی -شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج سبک زندگی اسالمی

 نفر-بانوان 
7125 66597 127558 526 

-کارگاه های طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات فراغت بانوان

 تعداد
611 6076 10521 125 

 559 1767 1881 507 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور ترویج مهارتهای مدیریت اوقات فراغت بانوان 

ریت اوقات شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح ترویج مهارتهای مدی

 نفر-فراغت بانوان 
6797 25591 102517 87 

 50 10178 9806 692 تعداد-کارگاه های طرح اجتماع محور تحکیم و اعتالء بنیان خانواده

 621 9001 1625 516 تعداد-پروژه طرح اجتماع محور طرح تحکیم و اعتالء بنیان خانواده 

-یم و اعتالء بنیان خانواده شرکت کنندگان کارگاههای آموزشی طرح طرح تحک

 نفر
1695 11079 165102 111 

 11 8726 1071 665 تعداد نشست -نشست های مهارتهای زندگی

 151 525208 108165 11679 نفر -شرکت کنندگان در نشست های مهارتهای زندگی

 579 6076 1078 192 تعداد-کتابخانه های تخصصی بانوان

 90 159561 71551 2958 مساحت -انکتابخانه های تخصصی بانو

 100- 8116 160002911 658 تعداد -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 21 158527 95885 2990 نفر -( هیئت های مذهبی بانوان)کانون بانوان مبلغ

 590 8819 5017 621 تعداد-کانون بانوان عاشورایی 

 67 127782 107698 7175 نفر-کانون بانوان عاشورایی 

 152 9010 5606 516 تعداد-کانون بانوان قرآن پژوه 
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 58 100761 77928 6278 نفر-کانون بانوان قرآن پژوه 

 195 7575 5291 551 تعداد-( ستیخوشنویس، عکاس، صنایع د)کانون بانوان هنرمند

 121 25897 51692 5626 نفر-( خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)کانون بانوان هنرمند

 590 1571 1559 580 تعداد-کانون بانوان ایثارگر

 189 16981 51782 5820 نفر-کانون بانوان ایثارگر

 512 2150 1557 555 تعداد-کانون بانوان نخبه

 590 20599 15555 5591 نفر -ان نخبهکانون بانو

 769 2672 161 568 تعداد-کانون حیاباوران 

 555 11160 12758 5058 نفر-کانون حیاباوران 

 565 9265 1852 599 تعداد -کانون همیاران محبت

 77 511007 118606 8281 نفر -کانون همیاران محبت

 652 8592 1757 655 تعداد-کانون دختران 

 157 168007 12191 1775 نفر-کانون دختران 

 259 17566 5762 796 تعداد برنامه -تحکیم بنیان خانواده

 127 512617 95755 8786 (نفر)تعداد مخاطب -تحکیم بنیان خانواده

 561 15150 5025 118 تعداد برنامه -برنامه های عفاف و حجاب

 562 506155 99568 15961 (نفر)تعداد مخاطب -برنامه های عفاف و حجاب

 118 9195 1509 582 تعداد -راه اندازی خانه های تسنیم در سطح محالت 

 578 17802 6759 916 نفر-مشاورین فعال در حوزه تحکیم بنیان خانواده و عفاف و حجاب

 21 117591 77757 2551 نفر -تعداد نفرات بهره مند شده از مشاوره

 511 52511 8905 1107 تعداد-سبت های ویژه بانوان در طول سالبرگزاری مراسم و منا

 185 5655921 951015 110150 مخاطبین-برگزاری مراسم و مناسبت های ویژه بانوان در طول سال

 5151 17158 785 901 تعداد -و روز زن( س)برنامه های والدت حضرت زهرا
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 555 511180 75689 16162 نفر-و روز زن ( س)برنامه های والدت حضرت زهرا

 115 891 615 62 تعداد-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

 65 12825 61520 5889 نفر-(س)سالروز وفات حضرت خدیجه

 2595 52279 111 1117 تعداد برنامه -ی دختران ودهه کرامت، روز مل(س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 61 152101 85611 1161 نفر-، روز ملی دختران ودهه کرامت(س)برنامه های میالد حضرت معصومه

 761 6658 252 505 تعداد -برنامه های سالروز ازدواج 

 22 75625 67659 5558 نفر -برنامه های سالروز ازدواج 

 212 17508 5101 797 تعداد-ی روز ملی خانواده برنامه ها

 115 18286 55957 5115 نفر-برنامه های روز ملی خانواده 

 501 5962 851 158 تعداد-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 175 150111 67770 2857 نفر-.. برنامه های روز ملی عفاف و حجاب و 

 50 1057 2055 576 تعداد-دختران  اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه

 18 108710 85605 6897 نفر-اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران 

 26 5155 1595 81 تعداد-جشنی از جنس قرآن

 57 91629 16021 5705 نفر-جشنی از جنس قرآن

 0 1078 1071 68 تعداد-ساله  8گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 

 71- 58552 105010 1555 نفر -ساله 8عبودیت دختران  گرامیداشت آغاز

 2- 1869 7516 511 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره خوشنویسی کوثر 

 29 1060 127 67 تعداد کارگاه -برگزاری کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر

 61- 1199 11668 591 نفر-شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی خوشنویسی کوثر 

 55- 1055 7920 576 نفر -شرکت کنندگان در جشنواره عکس زنان و زندگی شهری

 82 20182 52899 5506 نفر-شرکت کنندگان در جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها 

 555 2280 1585 526 تعداد کارگاه -برگزاری کارگاههای آموزشی بهترین ها از دورریختنی ها

 506 71812 55121 5518 نفر -ای آموزشی بهترین ها از دورریختنی هاشرکت کنندگان در کارگاهه
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 56860 55550 65552 155081 61012 27116 65596 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 59592 29812 179060 198179 55599 101069 52621 نفر -های هنری، تئاتر، فیلم  دکنندگان از نمایشبازدی

 11110 181977 171662 120115 56529 162911 25765 نفر -های فرهنگی و هنری بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 25205 186597 191906 567017 52766 165988 58752 نفر -های اجتماعی و مذهبی  بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 5 117 552 59020 515 11 60 عدد -تیزر تهیه شده 

 176 660 655 228 655 212 690 مورد -جلسات برگزار شده در مدارس 

 116 207 107 725 761 1112 172 عدد -بازدید از مدارس 

 9852 5525 62571 51559 16117 51951 15111 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 51562 17061 22110 108677 59609 19272 50768 نفر -شرکت کنندگان در مراسم هنری 

 6851 19558 51989 11160 17297 61518 1081 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات هنری 

 19810 12227 65505 55812 51660 57686 15885 نفر -شرکت کنندگان در دوره های آموزشی اجتماعی هنری 

 12116 12182 85188 28018 51655 27755 16950 نفر -شرکت کنندگان در کالسهای مذهبی 

 2501 18765 1588 855 978 6856 781 عدد -برگزاری مراسم و جشن هنری 

 629 607 651 2196 5907 117 126 مورد -برگزاری مسابقات هنری 

 51581 8250 56851 166528 10155 55250 1158 عدد -فرهنگی هدایای مراسم مذهبی و 

 991 675 909 1861 971 11557 809 عدد -کالسهای برگزاری شده مذهبی 

 70215 111276 505710 552292 167117 591859 18965 تیراژ -تهیه بروشور، اطالع رسانی، تبلیغات و انتشارات 

 125 521 586 611 195 251 505 مورد -لم های هنری، تئاتر، فی برگزاری نمایش

 587 655 175 1629 151 1021 888 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 65 29 29 91 161 88 59 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 255 5151 1062 1652 706 1595 1157 مورد -برگزاری مناسبتهای ملی، مذهبی 

 100 215 270 855 262 20255 901 عدد -س برنامه های آموزشی مدار

 502 278 5570 11602 187 1059 111 عدد -برگزاری مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 166 715 9988 660 1672 1500 518 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 1815 50821 50291 18709 65179 59602 59091 عدد -چاپ انواع پوستر و استند کاغذی 

 9165 1000 7156 60791 5589 10818 298 نفر -اعزام پرسنل به اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 180 551 990 911 550 525 650 عدد -ایستگاه صلواتی 

 15155 655 155 67605 8251 57125 51101 جلد -چاپ کتاب 

 152 555 529 901 177 251 572 ایستگاه -ایستگاه سرگرمی و اسباب بازی

 69 105 159 522 97 181 99 مورد -تفاهم نامه همکاری و حمایتی از کانونهای فرهنگی 

 10 196 655 918 181 110 187 برنامه -اقدام های حمایتی از کانونهای فرهنگی

 665 656 170 1052 529 262 1012 جلسه -سخنرانی

 155 652 1565 1118 169 278 890 مورد -انبازدید از خانواده شهدا و ایثارگر

 189 601 1559 610 1058 810 115 عدد -برپایی همایش ها و جشنهای فصلی 

 102210 176598 517015 201898 71605 559182 512969 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 529 597 651 766 5006 1255 625 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 65178 190821 152786 128116 56758 89000 57551 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 -برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی 

 مورد
511 200 582 161 668 188 121 

 52020 51815 60790 111109 59509 25155 76702 عدد -تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی 

 9551 12177 11915 71829 17779 17178 51022 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 521 656 565 1529 585 251 585 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 
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 65762 11019 98176 26065 12207 5592 11792 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 559725 105552 91110 165981 11210 50190 9120 نفر -های هنری، تئاتر، فیلم  بازدیدکنندگان از نمایش

 507060 56111 125109 197560 51070 8216 11020 نفر -فرهنگی و هنریهای  بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 505161 58120 168775 161150 51570 15511 15100 نفر -های اجتماعی و مذهبی  بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 111 125 1615 155 15 0 15 عدد -تیزر تهیه شده 

 916 506 525 571 25 155 111 مورد -جلسات برگزار شده در مدارس 

 998 715 211 522 156 1122 596 عدد -بازدید از مدارس 

 76192 11597 59862 12211 11010 10916 16010 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 192700 51051 78610 55200 15250 56162 2790 نفر -شرکت کنندگان در مراسم هنری 

 99576 50529 66291 55090 11500 1190 600 نفر -ر مسابقات هنری شرکت کنندگان د

 90780 18689 65861 9619 9890 280 2170 نفر -شرکت کنندگان در دوره های آموزشی اجتماعی هنری 

 119520 12091 29817 57125 10100 700 7150 نفر -شرکت کنندگان در کالسهای مذهبی 

 15600 258 585 729 109 1071 580 عدد -برگزاری مراسم و جشن هنری 

 15575 189 5098 527 115 51 82 مورد -برگزاری مسابقات هنری 

 86176 27201 59285 10512 11271 11791 19685 عدد -هدایای مراسم مذهبی و فرهنگی 

 5101 1059 876 151 155 26 5155 عدد -کالسهای برگزاری شده مذهبی 

 616551 67567 197656 566552 59150 25657 52297 تیراژ -ع رسانی، تبلیغات و انتشارات تهیه بروشور، اطال

 778 167 650 525 72 15 55 مورد -های هنری، تئاتر، فیلم  برگزاری نمایش

 1085 712 711 615 152 120 505 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 77 60 51 51 9 50 10 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 5155 785 1951 691 501 582 815 مورد -برگزاری مناسبتهای ملی، مذهبی 

 1202 621 185 651 69 16 510 عدد -برنامه های آموزشی مدارس 

 1668 1551 958 715 1118 7 501 عدد -برگزاری مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 15895 998 1915 158 651 760 85 ردمو -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 19152 51559 50528 59555 12051 5159 9650 عدد -چاپ انواع پوستر و استند کاغذی 

 9828 1015 1155 5155 1 889 1191 نفر -اعزام پرسنل به اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 969 780 160 157 91 55 88 عدد -ایستگاه صلواتی 

 17715 71821 11977 9000 2 0 0 جلد -تاب چاپ ک

 955 581 571 65 91 51 27 ایستگاه -ایستگاه سرگرمی و اسباب بازی

 501 88 75 52 58 51 57 مورد -تفاهم نامه همکاری و حمایتی از کانونهای فرهنگی 

 765 551 512 155 20 75 118 برنامه -اقدام های حمایتی از کانونهای فرهنگی

 1521 210 758 572 198 19 185 جلسه -رانیسخن

 952 1066 181 656 505 597 500 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 102 950 118 515 99 70 118 عدد -برپایی همایش ها و جشنهای فصلی 

 560800 165110 555185 515162 65590 11780 158950 نفر -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 1188 575 710 160 157 28 17 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 155060 56586 17195 51570 65562 66187 1505 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 -برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی 

 مورد
119 68 105 157 520 656 256 

 110770 20255 96655 15802 57115 17070 57120 عدد -توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی تهیه و 

 16276 15091 61972 56510 10950 5555 11115 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 918 551 211 177 102 650 151 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 



 معاونت هماهنگی و امورمناطقحوزه 

 039                                                                                                                           اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران              سازمان فناوری

 

 
 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه عالیتف

ی 
ی و فرهنگ

حوزه امور اجتماع
- 

ق
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 65097 51157 58616 516015 55975 51792 619920 17688 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 82662 12550 155856 171295 22268 5682 1115112 121712 فرن -های هنری، تئاتر، فیلم  بازدیدکنندگان از نمایش

 105861 55270 590067 811111 61618 59790 1101172 568721 نفر -های فرهنگی و هنری بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 97180 51550 526075 1015512 26651 56010 1519552 517909 نفر -های اجتماعی و مذهبی  بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 2696 5267 7059 51 1517 15 59 11 عدد -تیزر تهیه شده 

 721 565 689 158 611 225 992 110 مورد -جلسات برگزار شده در مدارس 

 1686 681 760 851 707 111 1695 860 عدد -بازدید از مدارس 

 51071 51880 61092 55097 55191 11150 57221 151517 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 71202 15206 88010 151780 15021 2512 2810122 190780 نفر -شرکت کنندگان در مراسم هنری 

 15126 11152 28085 68771 51659 5012 19829 129916 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات هنری 

 9808 6110 10127 62117 51567 1112 159090 105861 نفر -شرکت کنندگان در دوره های آموزشی اجتماعی هنری 

 57915 55120 80619 100200 58671 6500 101179 78202 نفر -شرکت کنندگان در کالسهای مذهبی 

 1551 85 5511 5710 719 111 15126 1756 عدد -برگزاری مراسم و جشن هنری 

 705 77 587 1515 615 111 905 5820 مورد -برگزاری مسابقات هنری 

 15611 16892 8115 61228 10155 15515 508596 106295 عدد -هدایای مراسم مذهبی و فرهنگی 

 1659 171 1575 6555 1155 21 5121 1605 عدد -کالسهای برگزاری شده مذهبی 

 110978 159160 185650 651820 75795 51515 768211 571617 تیراژ -تهیه بروشور، اطالع رسانی، تبلیغات و انتشارات 

 605 951 217 701 265 71 281 628 مورد -های هنری، تئاتر، فیلم  برگزاری نمایش

 175 599 816 1579 819 201 5786 1191 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 21 25 57 17 111 20 102 10 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 181 227 1581 1627 1011 566 5900 1980 مورد -، مذهبی برگزاری مناسبتهای ملی

 5682 559 616 628 828 121 711 762 عدد -برنامه های آموزشی مدارس 

 1095 568 5162 985 1058 195 1167 1021 عدد -برگزاری مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 9166 1010 1105 8701 512 275 81 715 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 50901 166291 25206 166810 56575 2571 195617 55981 عدد -چاپ انواع پوستر و استند کاغذی 

 10592 7605 729 9552 6117 760 5517 1621 نفر -اعزام پرسنل به اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 

 611 176 680 710 658 26 295 678 عدد -ایستگاه صلواتی 

 18285 807 2022 2 18009 5162 86550 7802 جلد -چاپ کتاب 

 1619 551 586 691 611 168 1051 157 ایستگاه -ایستگاه سرگرمی و اسباب بازی

 178 57 115 585 115 65 96 592 مورد -تفاهم نامه همکاری و حمایتی از کانونهای فرهنگی 

 585 97 516 556 625 115 122 219 برنامه -اقدام های حمایتی از کانونهای فرهنگی

 905 211 979 1511 786 222 5687 777 جلسه -سخنرانی

 5751 101 1921 1588 821 699 5507 5519 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 208 98 599 501 271 1065 151 1910 عدد -برپایی همایش ها و جشنهای فصلی 

 102998 575020 206600 1027857 112510 19720 6815122 595510 نفر -ر مراسم مذهبی شرکت کنندگان د

 675 166 1201 162 5555 152 199 277 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 75015 11552 165518 207180 71585 5909 156766 172856 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 -زاری نمایشگاه های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی برگ

 مورد
201 1188 85 510 670 211 155 620 

 79051 21890 77772 116095 21507 57655 1061252 195605 عدد -تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی 

 11165 51550 56862 11810 65862 15071 157106 169817 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 57970 128 1158 805 1015 527 821 700 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 
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 17 1615225 1567675 11690 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 71 5211766 1887628 128152 نفر -های هنری، تئاتر، فیلم  بازدیدکنندگان از نمایش

 70 6522665 5209215 185658 نفر -های فرهنگی و هنری بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 82 6261190 5552177 501617 نفر -های اجتماعی و مذهبی  بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 580 67722 15527 5171 عدد -هیه شده تیزر ت

 51- 10520 16809 670 مورد -جلسات برگزار شده در مدارس 

 8- 11129 19556 727 عدد -بازدید از مدارس 

 6- 165552 175155 58565 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 518 7599921 1758270 551515 نفر -شرکت کنندگان در مراسم هنری 

 15- 770151 991178 52001 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات هنری 

 51- 755990 1015017 55515 نفر -شرکت کنندگان در دوره های آموزشی اجتماعی هنری 

 50- 878852 1551875 66265 نفر -شرکت کنندگان در کالسهای مذهبی 

 550 75059 55161 5550 عدد -برگزاری مراسم و جشن هنری 

 15- 55576 57520 1675 مورد -برگزاری مسابقات هنری 

 56 1015178 781958 69568 عدد -هدایای مراسم مذهبی و فرهنگی 

 21 57685 56059 1706 عدد -کالسهای برگزاری شده مذهبی 

 5- 6511591 6615162 182875 تیراژ -تهیه بروشور، اطالع رسانی، تبلیغات و انتشارات 

 55 9069 1219 511 مورد -های هنری، تئاتر، فیلم  برگزاری نمایش

 1 19751 17287 925 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 10 1556 1505 10 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 25 51659 17581 1505 مورد -برگزاری مناسبتهای ملی، مذهبی 

 619 12125 11671 5815 عدد -برنامه های آموزشی مدارس 

 65- 51915 15125 1175 عدد -برگزاری مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 505 25156 17529 5585 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 25 1012155 118500 61165 عدد -چاپ انواع پوستر و استند کاغذی 

 7- 152512 162772 1169 نفر -، زیارتی و علمی اعزام پرسنل به اردو و بازدید تفریحی

 18- 9181 57777 582 عدد -ایستگاه صلواتی 

 10 595967 568188 17605 جلد -چاپ کتاب 

 61- 8086 12568 615 ایستگاه -ایستگاه سرگرمی و اسباب بازی

 71- 5165 11015 150 مورد -تفاهم نامه همکاری و حمایتی از کانونهای فرهنگی 

 55- 7111 10288 555 برنامه -اقدام های حمایتی از کانونهای فرهنگی

 10 17120 12285 790 جلسه -سخنرانی

 50 55087 19651 1006 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 95- 15655 70000 212 عدد -برپایی همایش ها و جشنهای فصلی 

 159 10685666 6287955 671872 فرن -شرکت کنندگان در مراسم مذهبی 

 1 11591 12608 760 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 5- 5150122 5115925 81969 نفر -شرکت کنندگان همایش، جشنواره و کارگاه ها 

 58- 7969 15966 527 مورد -برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی 

 8 5680858 5571952 115552 عدد -بسته های فرهنگی و آموزشی  تهیه و توزیع

 5- 1251591 1295869 18106 نفر -شرکت کنندگان در مسابقات اجتماعی و شهروندی 

 65 58197 57196 1791 مورد -برگزاری اردو و بازدید تفریحی، زیارتی و علمی 
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 99در سال حجم فعالیت های انجام شده در حوزه شهردار

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9طقهمن فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ط عموم
ت رواب

ادارا
 

 5050 1512 58120 851 15011 770 168 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید 

 17510 6287 51517 16115 11072 116799 55989 تعداد - www.teahrn.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتی 

 558 90 585 208 565 515 521 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

فیلمبرداری )هماهنگی برای حضور مسئولین در برنامه های تلویزیونی

 (در محل یا حضور در برنامه های سیما
15 55 59 51 28 578 16 

 15 1192 15 5980 2 5 0 مورد -افکارسنجی 

 289 155 1577 69 170 566 12 مورد -واده شهدا و ایثارگرانبازدید از خان

 266 578 1211 27 52 286 510 مورد -برگزاری مراسم بازدید 

 0 8 17 1 0 70 1 مورد -برگزاری مراسم کلنگ زنی 

 161 191 56 521 10 586 15 عدد -پاسخ های ارسالی به پیام های مردمی 

 21 106 11 521 12 51 0 عدد -تقادی پاسخ های ارسالی به مطالب ان

 161 75 56 60 12 522 81 عدد -پیام های مردمی مندرج در رسانه ها 

 65120 62155 115155 51650 66512 598000 58595 قطعه -تهیه عکس 

 1170 865 5656 985 782 5509 1685 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در شهرداری 

 -( تصویربرداری و میکس و مونتاژ و تدوین)مستندسازی فیلم تهیه و 

 مورد
1651 61 25 61 522 108 571 

 1155 12812 51660 19702 10590 56817 10272 عدد -تهیه و نصب بنر واحد تبلیغات و انتشارات 

 5510 55811 51056 27700 1665 75950 1591 عدد -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 11510 1116 58120 16617 65 1665 5151 عدد -به سایر رسانه ها ...( آکهی، گزارش و )اخبار منعکس شده 

 529 157 585 208 565 510 586 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 1571 5105 52111 16115 11691 155159 55859 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتی 

هماهنگی برای انجام مصاحبه های تلفنی و حضوری خبرنگاران یا 

 مسئولین معاونت جهت انعکاس در برنامه های رادیو
52 75 26 55 65 566 981 

مصاحبه روابط عمومی با مسئولین و مدیران ارشد در معاونت برای 

 تولید اخبار حوزه شهرسازی
15 175 5 0 1 161 879 

 61 211 25 66 61 22 61 مورد -ت عمومی شهردار با مردم در شهرداری مالقا

 19920 966220 196286 6212850 25100 66805 189950 عدد -smsارسال کارت دعوت، پیام تبریک، تشکر، تسلیت، هدایا و 

 51 15 55 57 51 57 19 عدد -نامگذاری معابر 

 11 796 5507 855 15 575 6510 عدد -تهیه بریده جراید 

 155 155 1290 65 50 555 8 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 61 61 168 59 552 520 1 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 555 520 100 522 5582 577 61 مورد -نمایشگاه های فرهنگی 

 665 579 1652 90 5500 815 115 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 0 18280 112116 65200 20916 165570 68710 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 50 125 58 50 10 11 11 عدد -تیزر تهیه شده 

 582 9065 60550 792 710 5565 500 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 59 2821 518 65 51 185 7 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 6570 16790 11152 91702 20909 51570 9688 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 8281 51681 85111 100017 52911 126860 59500 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 58 52 56 20 52 69 66 مورد -ارسال آگهی مزایده و مناقصه و فراخوان به جراید 

( خبرگزاری روابط عمومی)تولید اخبار و درج درساب پورتال معاونت 

 تعداد -
55006 159 10552 11190 10161 2926 16550 
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 1669 228 1100 5068 1161 2159 2905 تعداد - انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید

 60910 16978 8150 5861 15626 9586 6750 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتی 

 511 528 81 161 500 565 515 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

فیلمبرداری )ونیهماهنگی برای حضور مسئولین در برنامه های تلویزی

 (در محل یا حضور در برنامه های سیما
2 17 57 70 50 65 195 

 0 0 90 1515 5582 0 0 مورد -افکارسنجی 

 69 16 510 118 97 110 98 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 192 78 116 119 518 12 226 مورد -برگزاری مراسم بازدید 

 15 15 1 0 0 1 1 مورد -نی برگزاری مراسم کلنگ ز

 180 27 25 59 1270 55 51 عدد -پاسخ های ارسالی به پیام های مردمی 

 11 51 50 59 51 5 515 عدد -پاسخ های ارسالی به مطالب انتقادی 

 158 11 58 59 51 55 51 عدد -پیام های مردمی مندرج در رسانه ها 

 15810 11122 110610 51225 29225 26912 75990 قطعه -تهیه عکس 

 1515 1250 1518 1515 5780 1291 5610 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در شهرداری 

 -( تصویربرداری و میکس و مونتاژ و تدوین)تهیه و مستندسازی فیلم 

 مورد
150 81 160 57 51 119 501 

 92110 6860 50508 208 5561 5587 5651 عدد -تهیه و نصب بنر واحد تبلیغات و انتشارات 

 22960 5112 15601 15790 7076 7708 11198 عدد -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 7570 1016 19 1025 1096 2159 2905 عدد -به سایر رسانه ها ...( آکهی، گزارش و )اخبار منعکس شده 

 589 578 81 161 551 565 515 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 15555 2516 81 5788 9966 9586 2590 تعداد - www.tehrn.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتی 

هماهنگی برای انجام مصاحبه های تلفنی و حضوری خبرنگاران یا 

 مسئولین معاونت جهت انعکاس در برنامه های رادیو
555 55 155 119 59 79 179 

روابط عمومی با مسئولین و مدیران ارشد در معاونت برای  مصاحبه

 تولید اخبار حوزه شهرسازی
61 10 557 119 0 58 586 

 69 68 61 65 66 71 68 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در شهرداری 

 121880 18116 22608 62800 518570 5510 81200 عدد -smsارسال کارت دعوت، پیام تبریک، تشکر، تسلیت، هدایا و 

 18 57 18 58 5 15 15 عدد -نامگذاری معابر 

 581 570 518 751 555 2110 911 عدد -تهیه بریده جراید 

 119 61 56 155 151 56 67 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 16 15 19 0 1 5 0 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 500 517 590 911 160 1 672 مورد -نمایشگاه های فرهنگی 

 571 565 1526 569 519 21 672 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 152800 0 105061 9710 15900 519 5250 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 250 109 8 16 0 0 51 عدد -تیزر تهیه شده 

 821 1922 55567 6199 59500 711 1677 فرن -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 161 57 559 86 28 51 51 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 65550 5272 55108 6765 5690 5150 15085 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 105020 57110 71786 1568 68910 58797 52011 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 55 55 61 9 17 69 15 مورد -ارسال آگهی مزایده و مناقصه و فراخوان به جراید 

 -( خبرگزاری روابط عمومی)تولید اخبار و درج درساب پورتال معاونت 

 تعداد
6790 9586 15655 5952 8150 161 61070 
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 93منطقه 93منطقه فعالیت
منطقه

93 
 29نطقهم 24منطقه 99منطقه 93منطقه

منطقه

22 

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ط عموم
ت رواب

ادارا
 

 17515 615 1877 5151 1157 265 6118 1022 تعداد -انعکاس اخبار معاونت در مطبوعات و جراید 

 - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتی 

 تعداد
2177 15225 5902 5112 6929 7701 11911 2650 

 552 590 555 592 555 116 508 119 تعداد -یافته در سما اخبار انعکاس 

هماهنگی برای حضور مسئولین در برنامه های 

 (فیلمبرداری در محل یا حضور در برنامه های سیما)تلویزیونی
50 59 15 71 59 28 9 68 

 1565 80 55700 1 51 5 1 259 مورد -افکارسنجی 

 555 898 985 67 512 161 185 1115 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 1016 581 111 98 529 96 555 15 مورد -برگزاری مراسم بازدید 

 1 6 5 58 18 1 1 0 مورد -برگزاری مراسم کلنگ زنی 

 17 69 62 56 5561 9 112 1899 عدد -پاسخ های ارسالی به پیام های مردمی 

 50 18 75 9 82 5 81 55 عدد -پاسخ های ارسالی به مطالب انتقادی 

 55 27 25 55 66 11 71 18 عدد -پیام های مردمی مندرج در رسانه ها 

 19272 57050 52207 12250 57721 62800 15780 59910 قطعه -تهیه عکس 

 6299 276 5155 791 781 618 766 5602 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در شهرداری 

تصویربرداری و میکس و مونتاژ و )مستندسازی فیلم تهیه و 

 مورد -( تدوین
160 27 155 572 19 58 55 555 

 10997 15761 1751 575 7117 1160 9710 8601 عدد -تهیه و نصب بنر واحد تبلیغات و انتشارات 

 9151 11201 821 55900 2965 1581 7885 2279 عدد -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 5829 916 5196 11 1925 11715 5205 701 عدد -به سایر رسانه ها ...( آکهی، گزارش و )اخبار منعکس شده 

 562 590 565 566 790 589 525 581 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتی 

 تعداد
2580 15722 5712 1208 6110 7751 11825 6156 

هماهنگی برای انجام مصاحبه های تلفنی و حضوری خبرنگاران 

 یا مسئولین معاونت جهت انعکاس در برنامه های رادیو
27 199 18 116 25 512 17 25 

مصاحبه روابط عمومی با مسئولین و مدیران ارشد در معاونت 

 برای تولید اخبار حوزه شهرسازی
155 508 51 50 0 155 52 512 

 600 67 68 62 61 62 61 69 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در شهرداری 

 -smsارسال کارت دعوت، پیام تبریک، تشکر، تسلیت، هدایا و 

 عدد
29000 91720 51520 580109 5600 15109 59689 56111 

 55 5 61 17 56 55 68 16 عدد -نامگذاری معابر 

 51799 615 5510 767 265 152 179 509 عدد -تهیه بریده جراید 

 88 505 19 61 98 21 57 26 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 11 2 2 56 16 1 5 6 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 22 56 1885 56 21 55 61 58 مورد -نمایشگاه های فرهنگی 

 605 69 1191 55 81 110 77 856 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 0 57500 90000 5810 68700 11100 57971 172710 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 5 1580 56 57 17 18 2 581 عدد -تیزر تهیه شده 

 55050 5519 791 5900 11015 192 775 1890 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد 

 88 52 52 62 55 68 16 26 مورد -هردار با مردم در مساجد مالقات عمومی ش

 2507 2756 1955 26217 7599 1160 1911 8601 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 51721 61500 5109 597900 1505 528 52521 51217 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 51 19 55 55 51 50 60 59 مورد -راخوان به جراید ارسال آگهی مزایده و مناقصه و ف

خبرگزاری روابط )تولید اخبار و درج درساب پورتال معاونت 

 تعداد -( عمومی
6122 15619 5712 1075 5785 7151 11911 17515 
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 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ط عموم
ت رواب

ادارا
 

 51 88672 72120 6255 تعداد -نت در مطبوعات و جراید انعکاس اخبار معاو

 68 572851 525551 17099 تعداد - www.tehran.iriاخبار منعکس شده درپرتال اینترانتی 

 10- 2660 1065 567 تعداد -اخبار انعکاس یافته در سما 

هماهنگی برای حضور مسئولین در برنامه های 

 (یا حضور در برنامه های سیمافیلمبرداری در محل )تلویزیونی
25 2011 1111 -77 

 60- 20820 92615 5511 مورد -افکارسنجی 

 10 9515 7687 571 مورد -بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران

 6 1801 1165 516 مورد -برگزاری مراسم بازدید 

 86 559 155 11 مورد -برگزاری مراسم کلنگ زنی 

 11- 7152 55191 567 عدد -ه پیام های مردمی پاسخ های ارسالی ب

 67- 1618 5715 17 عدد -پاسخ های ارسالی به مطالب انتقادی 

 55- 1610 5192 11 عدد -پیام های مردمی مندرج در رسانه ها 

 51 1227707 1161509 70902 قطعه -تهیه عکس 

 50- 52256 66265 1112 نفر -شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در شهرداری 

( تصویربرداری و میکس و مونتاژ و تدوین)تهیه و مستندسازی فیلم 

 مورد -
195 56920 6050 -96 

 51- 521110 665511 12815 عدد -تهیه و نصب بنر واحد تبلیغات و انتشارات 

 11 591708 566009 17520 عدد -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 1 102851 106156 6912 عدد -به سایر رسانه ها ...( آکهی، گزارش و )اخبار منعکس شده 

 29- 1775 11175 509 تعداد -اخبار ارسال شده به سما 

 15 501101 198218 15816 تعداد - www.tehran.irاخبار منعکس شده در پرتال اینترنتی 

ری خبرنگاران یا هماهنگی برای انجام مصاحبه های تلفنی و حضو

 مسئولین معاونت جهت انعکاس در برنامه های رادیو
152 1185 5870 72 

مصاحبه روابط عمومی با مسئولین و مدیران ارشد در معاونت برای 

 تولید اخبار حوزه شهرسازی
122 6710 5609 -59 

 8- 1857 5116 99 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در شهرداری 

 650 7195150 1521156 551610 عدد -smsارت دعوت، پیام تبریک، تشکر، تسلیت، هدایا و ارسال ک

 58- 211 782 51 عدد -نامگذاری معابر 

 50 61005 52657 5081 عدد -تهیه بریده جراید 

 51- 5228 6950 115 مورد -بازدید از مساجد و مراکز مذهبی 

 17 890 957 62 مورد -برگزاری مراسم افتتاحیه 

 1 9679 7878 592 مورد -نمایشگاه های فرهنگی 

 59 11991 15511 719 مورد -برگزاری همایش، جشنواره و کارگاه 

 50 1108259 921811 20655 جلد -اهدای قرآن، ادعیه و کتاب 

 11 5952 5257 159 عدد -تیزر تهیه شده 

 1- 175265 195651 7965 نفر - شرکت کنندگان در مالقات عمومی شهردار در مساجد

 181 7172 5159 568 مورد -مالقات عمومی شهردار با مردم در مساجد 

 12- 585992 615559 17806 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 55 1179151 981589 25221 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 52- 172 1061 51 مورد -فراخوان به جراید ارسال آگهی مزایده و مناقصه و 

( خبرگزاری روابط عمومی)تولید اخبار و درج درساب پورتال معاونت 

 تعداد -
8968 551878 511117 -5 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی احکام مناط

ت اجرا
ادارا

 

 27 122 592 669 0 61 عدد -رفع خالف شده تجاری 
 

 558 162 119 0 165 55 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 
 

 51858 52266 8812 0 2711 1198 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده
 

  احکام کلی غیر مجاز تجاری با توجه به اجرای پلمپ اماکن

 عدد -قضائی 
677 521 0 152 12 550 8 

 152 555 557 561 97 171 11 عدد -( ری تجا)اجرای کامل رای ماده صد

 11 0 5 58 0 0 0 عدد -( صنعتی)اجرای کامل رای ماده صد

 15 681 100 59 565 155 5 عدد -( غیره)اجرای کامل رای ماده صد

 505 575 519 595 79 110 66 عدد -( مسکونی)اجرای کامل رای ماده صد

 110 186 177 0 178 0 0 دعد -اعتراض به رای و ارسال به ماده صد 

 11592 950 5587 5916 576 1665 5750 مورد -بازدید 

 7975 152 1697 5665 1812 1151 677 عدد -پلمپ ،جوشکاری وتیغه 

 520 187 5720 1558 512 660 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 
 

 550 1115881 117 152 510 162 61 عدد -توافق با مالکین 

 177 82 86 2990 0 11 عدد -اداری   الف شدهرفع خ
 

 5112 515 912 220 0 0 955 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 859 251 911 1156 752 7861 215 عدد -صدور ابالغ رای 

 7272 950 5056 6665 275 151 181 عدد -صدور اخطاریه جهت اجرای رای 

 12 1091 1085 679 0 125 0 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 125 5 569 586 516 0 باب -فک پلمپ مجاز 
 

 9661 10581 65957 0 806 0 مترمربع -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینغع 
 

 55818 552 55561 0 66551 0 مترمربع -مجاز   فک پلمپ
 

میلیون  -( پذیره)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 ریال
56161 15161 0 59116 5915261951 177708 

 

 -( تغییر کاربری)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 میلیون ریال
86270 511691 901250 118515 52075117551 659155 257765 

میلیون  -( زیربنا)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 ریال
5825 29179 0 1051 0 55167 

 

میلیون  -( کینگ ساختمانپار)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 ریال
17585 5116 0 21518 76116161 55151 

 

 -( جرایم کمیسیون ماده صد)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 میلیون ریال
156111 59005 66709 55670 7099155676 7281 68172 

 78 17 122 52 52 10 65 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99طقهمن 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی احکام مناط

ت اجرا
ادارا

 

 188 166 577 1552 111 55 107 عدد -رفع خالف شده تجاری 

 21 58 511 215 55 16 565 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 5156 5810 66692 118207 817 266 12297 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

  احکام کلی غیر مجاز تجاری با توجه به مپ اماکناجرای پل

 عدد -قضائی 
612 65 0 508 0 0 55 

 189 112 660 557 581 58 28 عدد -( تجاری )اجرای کامل رای ماده صد

 0 19 59 56 0 7 0 عدد -( صنعتی)اجرای کامل رای ماده صد

 19 50 89 181 0 5 90 عدد -( غیره)اجرای کامل رای ماده صد

 121 100 81 555 72 65 592 عدد -( مسکونی)اجرای کامل رای ماده صد

 528 85 0 0 0 8 152 عدد -اعتراض به رای و ارسال به ماده صد 

 1562 0 929 1677 5111 121 5558 مورد -بازدید 

 110 119 5105 55 0 65 1001 عدد -پلمپ ،جوشکاری وتیغه 

 501 162 5100 1077 577 65 618 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 21 52 0 150 70 0 59 عدد -توافق با مالکین 

 17 50 90 1121 112 5 95 عدد -اداری   رفع خالف شده

 521 0 0 20 0 157 551 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 550 661 951 1611 556 157 675 عدد -صدور ابالغ رای 

 579 60 191 258 625 110 650 عدد -صدور اخطاریه جهت اجرای رای 

 26 0 159 551 15 0 65 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 75 51 111 520 525 0 511 باب -فک پلمپ مجاز 

 5115 0 15870 15827 859 0 1261 مترمربع -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینغع 

 5161 1870 10516 8951 15117 0 1159 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

میلیون  -( پذیره)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 ریال
1175 7975 0 1119 555550 992 1091 

 -( تغییر کاربری)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 میلیون ریال
51562 561018 18501 19911 877885 11626 9260 

یون میل -( زیربنا)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 ریال
10680 10195 0 51 172997 1006055 5500 

میلیون  -( پارکینگ ساختمان)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 ریال
68665 17277 0 619 171510 5 5206 

 -( جرایم کمیسیون ماده صد)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 میلیون ریال
57876 5787 6511 8199 2118 5587 5567 

 51 88 58 56 17 2 60 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی احکام مناط

ت اجرا
ادارا

 

 90 17 105 55 9 11 196 576 عدد -رفع خالف شده تجاری 

 22 19 555 51 0 17 507 610 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 61888 619 55752 1571 0 50 9875 59515 مترمربع -پرداخت  -شده رفع خالف

احکام  غیر مجاز تجاری با توجه به اجرای پلمپ اماکن

 عدد -قضائی   کلی
1061 520 2 0 0 157 0 65 

 160 52 101 16 508 0 550 697 عدد -( تجاری )اجرای کامل رای ماده صد

 1 6 9 6 0 8 62 0 عدد -( صنعتی)اجرای کامل رای ماده صد

 55 1 519 1 0 0 172 50 عدد -( غیره)اجرای کامل رای ماده صد

 155 29 151 106 155 16 515 518 عدد -( مسکونی)اجرای کامل رای ماده صد

 65 81 508 0 0 11 77 626 عدد -اعتراض به رای و ارسال به ماده صد 

 1195 170 150 110 511 272 5107 1518 مورد -بازدید 

 507 116 166 16 1189 88 718 1121 عدد -پلمپ ،جوشکاری وتیغه 

 161 85 158 500 5125 72 965 1061 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 91 58 1 58 22 51 119 517 عدد -توافق با مالکین 

 52 5 6 525 0 1 61 2 عدد -اداری   رفع خالف شده

 577 81 0 0 511 719 1197 0 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 180 125 687 595 956 586 919 1950 عدد -صدور ابالغ رای 

 1800 556 56 550 1611 572 5051 1260 عدد -صدور اخطاریه جهت اجرای رای 

 2 59 100 19 1201 16 567 182 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 7 579 79 0 55 7 172 90 باب -فک پلمپ مجاز 

 285 159 182 2561 0 625 6115 10166 مترمربع -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینغع 

 552 776 5282 0 0 6 15591 5697 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

 -( پذیره)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 میلیون ریال
0 92899 11010026 11152 658 1155958591 1216 11175 

تغییر )حاصل از آرائ ماده صدمبلغ توافق شده 

 میلیون ریال -( کاربری
11571 1815620 55198172 671771 10901 16712501220 51215 557611 

 -( زیربنا)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 میلیون ریال
0 97767 51868978 11050 59 52171951 58 8278 

 - (پارکینگ ساختمان)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 میلیون ریال
0 85085 26185681 59179 1670 5581005250 5965 7512 

جرایم کمیسیون ماده )مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 میلیون ریال -( صد
2117 57265 57272821 12008 2529 7527158828 6765 2562 

 18 5 51 5 62 0 5 121 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
رصد د

 تغییر

حوزه شهردار
- 

ق
ی احکام مناط

ت اجرا
ادارا

 

 61- 5892 7581 180 عدد -رفع خالف شده تجاری 

 51- 5925 6162 151 عدد -پرداخت  -رفع خالف شده 

 51- 518722 255525 17107 مترمربع -پرداخت  -رفع خالف شده

 1 5270 5571 115 عدد -ئی قضا  احکام کلی غیر مجاز تجاری با توجه به اجرای پلمپ اماکن

 15 6686 5871 506 عدد -( تجاری )اجرای کامل رای ماده صد

 1- 511 552 10 عدد -( صنعتی)اجرای کامل رای ماده صد

 56 1981 1250 91 عدد -( غیره)اجرای کامل رای ماده صد

 1- 5560 5260 125 عدد -( مسکونی)اجرای کامل رای ماده صد

 8- 5092 5585 82 عدد -ی و ارسال به ماده صد اعتراض به را

 10 67865 65612 5178 مورد -بازدید 

 5- 50267 51112 1598 عدد -پلمپ ،جوشکاری وتیغه 

 10- 12997 17171 727 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 5115 1112976 20657 20755 عدد -توافق با مالکین 

 62 9151 2852 611 عدد -اداری   رفع خالف شده

 11 8755 9727 665 عدد -صدور ابالغ بازدید 

 0 55121 55155 1007 عدد -صدور ابالغ رای 

 12- 59812 55826 1517 عدد -صدور اخطاریه جهت اجرای رای 

 17- 2612 11775 569 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 18 5156 1228 152 باب -فک پلمپ مجاز 

 55 119815 87195 2112 مترمربع -پلمپ غیر مجاز توسط ذینغع فک 

 81 116179 95917 7965 مترمربع -مجاز   فک پلمپ

 1065 6616022195 580159012 515276021 میلیون ریال -( پذیره)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 557 58958656801 15195922792 1910659602 ون ریالمیلی -( تغییر کاربری)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 61- 29252555 108018901 5791811 میلیون ریال -( زیربنا)مبلغ توافق شده حاصل از آرائ ماده صد

 118 5652559917 1211817655 115110981 میلیون ریال -( پارکینگ ساختمان)مبلغ جرایم وصولی ماده صد

 151 16595777126 1080672856 125909072 میلیون ریال -( جرایم کمیسیون ماده صد)صدمبلغ جرایم وصولی ماده 

 87- 851 59116 65 مورد -تخریب اضافه بنا 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امورحقوق
ادارا

 

رونده های تقدیم لوایح حقوقی و کیفری و دفاعیات در پ

 عدد -مطروحه در دادگاه عمومی 
607 611 527 716 957 599 505 

ابالغ احکام قضائی اخطاریه، احضاریه و دادنامه پرسنل و 

 عدد -پیمانکاران شهرداری 
529 567 567 665 278 151 125 

 967 151 671 686 578 575 651 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائی 

  احکام کلی غیر مجاز تجاری با توجه به ناجرای پلمپ اماک

 عدد -قضائی 
56 6 7 127 22 65 1 

 78 91 79 19 51 11 91 عدد -اجرای قرار کارشناسی صادره از سوی مراجع قضائی 

 50 51 51 151 5 15 12 عدد -اقامه دعوی و مطالبه خسارات در مراجع قضائی 

 165 19 697 17 60 70 9 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 518 555 129 61 550 190 226 عدد -بررسی قـراردادها 

بررسی و اظهار نظر پرونده های واصله ازاداره امالک و 

 عدد -مستغالت منطقه 
509 116 670 177 251 122 571 

 158 187 117 511 217 562 569 عدد -بررسی و اظهار نظر پرونده های حوزه شهرسازی 

 0 0 0 55 0 55 6 عدد -ظهار نظر پرونده های واحد امور اراضی بررسی و ا

 169 561 650 111 1980 155 178 عدد -بررسی و اظهار نظر پرونده های اداره درآمد و نوسازی 

 1551 285 5551 557 5527 710 655 عدد -پاسخ استعالم به کلیه واحدها 

... ، شهرسازی وپاسخ به استعالمات امور شهری، درآمد، نوسازی

 عدد -
112 658 5021 115 5551 285 502 

 0 5 0 15 0 12 10 عدد -پاسخ به نامه شهرداری های مناطق 

 2111 1516 9805 5802 1280 8112 1251 عدد -پرونده قضائی در حال رسیدگی 

 577 109 566 555 25 66 166 عدد -های قضائی   تشکیل پرونده

 192 515 590 657 0 521 221 عدد -از مراجع قضائی  تقاضای حکم نمایندگی

تقدیم دفاعیه پرونده های نظامی در حال رسیدگی دادسرای 

 عدد -نظامی 
0 1 0 18 0 0 0 

 1 0 6 169 20 6 0 عدد -تنظیم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 150 80 69 571 101 62 161 عدد -سد معبر نواحی   پلمپ  تنظیم شکوائیه و پیگیری فک

 5055 572 102 775 672 162 201 عدد -حضور در جلسات دادگاه و تنظیم الیحه دفاعیه 

 1665 275 815 1082 750 172 1117 عدد -حضور در مراجع انتظامی جهت پیگیری شکایات 

 517 12 558 595 657 97 175 عدد -اقامه دعوی کیفری در مراجع قضائی 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9قهمنط 3منطقه فعالیت

شهردار
حوزه 

- 
ق

ی مناط
ت امورحقوق

ادارا
 

تقدیم لوایح حقوقی و کیفری و دفاعیات در پرونده 

 عدد -های مطروحه در دادگاه عمومی 
525 550 160 552 560 159 515 

ابالغ احکام قضائی اخطاریه، احضاریه و دادنامه 

 عدد -رداری پرسنل و پیمانکاران شه
562 112 6 569 111 59 67 

 517 96 107 219 0 112 288 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائی 

احکام  غیر مجاز تجاری با توجه به اجرای پلمپ اماکن

 عدد -قضائی   کلی
5 0 1 5 0 67 586 

 -اجرای قرار کارشناسی صادره از سوی مراجع قضائی 

 عدد
0 55 7 58 77 75 0 

 -قامه دعوی و مطالبه خسارات در مراجع قضائی ا

 عدد
5 17 55 52 0 8 115 

 118 1 59 62 5 2 585 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 708 62 185 511 596 582 557 عدد -بررسی قـراردادها 

بررسی و اظهار نظر پرونده های واصله ازاداره امالک و 

 عدد -مستغالت منطقه 
566 110 259 656 507 118 100 

 -بررسی و اظهار نظر پرونده های حوزه شهرسازی 

 عدد
168 10 185 551 61 15 715 

 -بررسی و اظهار نظر پرونده های واحد امور اراضی 

 عدد
0 0 0 11 0 0 0 

بررسی و اظهار نظر پرونده های اداره درآمد و نوسازی 

 عدد -
9 5 78 550 165 8 5 

 961 111 1195 895 1125 528 265 عدد -یه واحدها پاسخ استعالم به کل

پاسخ به استعالمات امور شهری، درآمد، نوسازی، 

 عدد -... شهرسازی و
565 159 175 965 1251 65 289 

 0 0 0 17 0 0 0 عدد -پاسخ به نامه شهرداری های مناطق 

 1819 5659 7891 5719 5929 1657 1155 عدد -پرونده قضائی در حال رسیدگی 

 191 60 161 712 111 71 185 عدد -های قضائی   تشکیل پرونده

 0 0 591 111 0 6 276 عدد -تقاضای حکم نمایندگی از مراجع قضائی 

تقدیم دفاعیه پرونده های نظامی در حال رسیدگی 

 عدد -دادسرای نظامی 
0 0 0 9 0 0 1 

 5 16 0 7 0 55 0 عدد -تنظیم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

سد معبر   پلمپ  تنظیم شکوائیه و پیگیری فک

 عدد -نواحی 
50 1 6 560 68 15 595 

 -حضور در جلسات دادگاه و تنظیم الیحه دفاعیه 

 عدد
500 509 509 658 567 195 667 

 -حضور در مراجع انتظامی جهت پیگیری شکایات 

 عدد
1185 557 568 718 780 551 250 

 157 197 17 207 52 19 298 عدد -فری در مراجع قضائی اقامه دعوی کی
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 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت
منطقه

29 

منطقه

22 

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امورحقوق
ادارا

 

تقدیم لوایح حقوقی و کیفری و دفاعیات 

در پرونده های مطروحه در دادگاه عمومی 

 عدد -

756 500 665 112 561 579 191 5051 

ابالغ احکام قضائی اخطاریه، احضاریه و 

 -دادنامه پرسنل و پیمانکاران شهرداری 

 عدد

191 109 188 168 982 575 580 977 

 871 165 608 828 750 116 105 511 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائی 

غیر مجاز تجاری با  اجرای پلمپ اماکن

 عدد -ئی قضا  احکام کلی توجه به
515 161 12 920 0 189 1 1 

اجرای قرار کارشناسی صادره از سوی 

 عدد -مراجع قضائی 
511 59 15 229 11 187 17 59 

اقامه دعوی و مطالبه خسارات در مراجع 

 عدد -قضائی 
172 7 55 272 11 22 5 102 

 5 5 10 0 720 0 0 996 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 881 170 551 189 705 152 527 155 عدد -دادها بررسی قـرار

بررسی و اظهار نظر پرونده های واصله 

 عدد -ازاداره امالک و مستغالت منطقه 
802 116 165 782 112 577 12 5951 

بررسی و اظهار نظر پرونده های حوزه 

 عدد -شهرسازی 
516 121 98 266 11 191 155 51120 

ه های واحد امور بررسی و اظهار نظر پروند

 عدد -اراضی 
561 0 0 687 0 0 0 0 

بررسی و اظهار نظر پرونده های اداره 

 عدد -درآمد و نوسازی 
1059 0 165 655 61 182 15 1875 

 61821 669 1011 611 871 107 699 616 عدد -پاسخ استعالم به کلیه واحدها 

پاسخ به استعالمات امور شهری، درآمد، 

 عدد -... سازی ونوسازی، شهر
565 599 110 175 0 1065 592 61021 

 0 0 29 5 75 0 0 585 عدد -پاسخ به نامه شهرداری های مناطق 

 5612 1570 1517 2501 15129 2101 777 5751 عدد -پرونده قضائی در حال رسیدگی 

 171 555 591 507 711 26 165 575 عدد -های قضائی   تشکیل پرونده

 -کم نمایندگی از مراجع قضائی تقاضای ح

 عدد
561 199 59 989 711 555 167 0 

تقدیم دفاعیه پرونده های نظامی در حال 

 عدد -رسیدگی دادسرای نظامی 
121 0 0 0 0 0 0 0 

 -تنظیم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 عدد
517 0 80 780 0 15 5 0 

سد   پلمپ  تنظیم شکوائیه و پیگیری فک

 عدد -حی معبر نوا
190 125 10 159 59 661 10 15 

حضور در جلسات دادگاه و تنظیم الیحه 

 عدد -دفاعیه 
278 276 88 110 160 866 511 5518 

حضور در مراجع انتظامی جهت پیگیری 

 عدد -شکایات 
1011 261 611 760 1565 1150 685 6650 

 -اقامه دعوی کیفری در مراجع قضائی 

 عدد
558 121 111 101 956 176 161 69 
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 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امورحقوق
ادارا

 

تقدیم لوایح حقوقی و کیفری و دفاعیات در پرونده های مطروحه در دادگاه عمومی 

 عدد -
617 7612 9611 15 

 15- 2565 1060 585 عدد -شهرداری ابالغ احکام قضائی اخطاریه، احضاریه و دادنامه پرسنل و پیمانکاران 

 2 1752 1617 595 عدد -ابالغ و دستورات احکام قضائی 

 22- 1775 5808 81 عدد -قضائی   احکام کلی غیر مجاز تجاری با توجه به اجرای پلمپ اماکن

 96 1252 956 95 عدد -اجرای قرار کارشناسی صادره از سوی مراجع قضائی 

 58- 1156 1278 17 عدد -به خسارات در مراجع قضائی اقامه دعوی و مطال

 21 5681 1101 160 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 11- 1229 7565 572 عدد -بررسی قـراردادها 

 19 8591 7991 685 عدد -بررسی و اظهار نظر پرونده های واصله ازاداره امالک و مستغالت منطقه 

 61 60016 57595 1975 عدد -ه های حوزه شهرسازی بررسی و اظهار نظر پروند

 56 115 685 57 عدد -بررسی و اظهار نظر پرونده های واحد امور اراضی 

 17 1291 5868 565 عدد -بررسی و اظهار نظر پرونده های اداره درآمد و نوسازی 

 59 21101 60871 5761 عدد -پاسخ استعالم به کلیه واحدها 

 26 27155 57059 5756 عدد -... عالمات امور شهری، درآمد، نوسازی، شهرسازی وپاسخ به است

 59- 521 687 55 عدد -پاسخ به نامه شهرداری های مناطق 

 0 78915 78675 6717 عدد -پرونده قضائی در حال رسیدگی 

 9- 5911 6125 551 عدد -های قضائی   تشکیل پرونده

 16- 6617 2115 521 عدد -اجع قضائی تقاضای حکم نمایندگی از مر

 26- 158 595 9 عدد -تقدیم دفاعیه پرونده های نظامی در حال رسیدگی دادسرای نظامی 

 2- 1507 1591 75 عدد -تنظیم اظهار نامه جهت وصول مطالبات 

 59- 5919 5851 110 عدد -سد معبر نواحی   پلمپ  تنظیم شکوائیه و پیگیری فک

 51 11755 8758 110 عدد -لسات دادگاه و تنظیم الیحه دفاعیه حضور در ج

 8- 17625 18159 811 عدد -حضور در مراجع انتظامی جهت پیگیری شکایات 

 8- 6185 2127 579 عدد -اقامه دعوی کیفری در مراجع قضائی 
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 -قابل واگذاری  -منطقه   وضعیت اموال غیر منقول

 عدد
10 97 0 56 

 
0 

 

 55 55 15 71 65 111 عدد -اسناد انتقالی به شهرداری 
 

 18 28 1150 116 62 1102 عدد -طرح  امالک در
 

 0 61 5681 0 557 28 عدد -امالک واراضی در اختیار 
 

 0 1500 17 18 0 0 عدد -های مشارکتی بررسی پرونده 
 

 18 61 15 82 52 151 عدد -پرونده های تشکیل یافته 
 

 0 12 0 5 0 0 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 
 

 0 8 15 5 0 15 عدد -توافق فروش متروکه 
 

 0 12617658 0 265 0 0 میلیون ریال -فروش اضافه مساحت 
 

 0 10572 65615 1585 0 51590 میلیون ریال -فروش متروکه 
 

 5595121 10218155827 218128 100298 105695 807555 85152787 میلیون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 5595121 10218178109 207290 86958 105695 159256 85158250 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده غیرنقدی 

 0 0 2651 2720 0 0 0 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدی 

 0 58111 6591295 0 5815805 726506 مترمربع -مساحت امالک واراضی در اختیار 
 

 -( تحت بهره برداری)وضعیت اموال غیر منقول منطقه

 عدد
100 9 0 550 

 
0 

 

 2508 27572 5912 7529 58912 16169619 مترمربع -عرصه تملکی 
 

 10218155952 665685 100298 105695 807555 85111892 ن ریالمیلیو -هزینه تملک
 

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امور قراردادها
ادارا

 

 165 129 158 558 190 72 171 مورد -تنظیم صورتجلسات کمیسیون مناقصات 

 118 150 119 155 116 168 611 عدد -تنظیم متن قرارداد 

 110 198 158 511 197 515 108 مورد -تنظیم وچاپ آگهی مناقصه 

 155 185 158 575 182 87 555 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 685195692605 250227 951186 581159 661550 58521295 5756891 میلیون ریال -حجم قراردادهای منعقده 

 57 15 11 96 65 67 16 مورد -مناقصات تجدید شده 

 0 112 0 155 165 90 0 مورد -معرفی به تا مین اجتماعی 
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 0 1596 0 0 0 57 881 عدد -قابل واگذاری  -منطقه   وضعیت اموال غیر منقول

 178 550 18 56 55 11 111 عدد -اسناد انتقالی به شهرداری 

 500 5681 52 165 151 55 5100 عدد -طرح  امالک در

 1819 556 2965 0 57 0 0 عدد -امالک واراضی در اختیار 

 0 0 75 55 0 0 0 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 562 557 87 76 101 11 2 عدد -پرونده های تشکیل یافته 

 0 5 0 19 9 0 0 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 6 5 1 5 16 50 5 عدد -افق فروش متروکه تو

 0 1857 0 7121 1285 0 0 میلیون ریال -فروش اضافه مساحت 

 66 680 700000 5556 2095 8101 505 میلیون ریال -فروش متروکه 

 221962 219122 556100 65057 185260 72861 652505 میلیون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 259969 219122 556100 58170 118597 28626 605778 میلیون ریال -کل توافق شده غیرنقدی مبلغ 

 17887 0 0 15118 55125 11698 55255 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدی 

 18588 76 2956 0 1608 0 0 مترمربع -مساحت امالک واراضی در اختیار 

 1819 1596 2960 0 0 0 881 عدد -( هره برداریتحت ب)وضعیت اموال غیر منقول منطقه

 18025 11565 0 92095 1608 5185 7711 مترمربع -عرصه تملکی 

 0 679875 556100 0 185260 0 655005 میلیون ریال -هزینه تملک

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امور قراردادها
ادارا

 188 151 161 158 559 62 105 مورد -تنظیم صورتجلسات کمیسیون مناقصات  

 577 180 95 129 561 25 167 عدد -تنظیم متن قرارداد 

 52 65 152 52 165 15 55 مورد -تنظیم وچاپ آگهی مناقصه 

 29 19 121 18 516 62 56 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 1955269 711816 500266 280557 5701011 188572 595966 میلیون ریال -حجم قراردادهای منعقده 

 85 96 55 60 75 17 55 مورد -مناقصات تجدید شده 

 556 115 111 129 157 0 11 مورد -معرفی به تا مین اجتماعی 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

حوزه شهردار
- 

ق
ت مناط

ال
ستغ

ک و م
ال

ت ام
ادارا

 

قابل  -ه منطق  وضعیت اموال غیر منقول

 عدد -واگذاری 
0 1155 10 0 0 

 
85 0 

 16 9 8 11 76 25 79 659 عدد -اسناد انتقالی به شهرداری 

 1 22 1282 70 216 عدد -طرح  امالک در
 

6950 56 

 0 67 1210 1155 0 عدد -امالک واراضی در اختیار 
 

5611 56 

 0 0 0 1 9 0 15 0 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 51 5 12 57 1 182 521 211 عدد -رونده های تشکیل یافته پ

 0 1 2 0 0 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 
 

98 0 

 0 6 55 0 5 عدد -توافق فروش متروکه 
 

0 8 

 0 222 5760 0 0 میلیون ریال -فروش اضافه مساحت 
 

1217 0 

 0 251 50100 0 719 میلیون ریال -فروش متروکه 
 

0 168 

میلیون  -غ خرید امالک واقع در طرح ها مبل

 ریال
1215562 111215 525576 518511 0 

 
591715 185712 

میلیون  -مبلغ کل توافق شده غیرنقدی 

 ریال
1585789 87790 597999 125290 118 

 
155107 620197 

 511 110158 71808 19757 518267 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدی 
 

187161 11151 

 0 151619 5911027 518500 0 مترمربع -مساحت امالک واراضی در اختیار 
 

1897719 87867 

تحت بهره )وضعیت اموال غیر منقول منطقه

 عدد -( برداری
0 169 1585 0 0 

 
120 569 

 195155 150556 12056 9011 65502 مترمربع -عرصه تملکی 
 

106115 85152 

 0 0 525576 116951 1215595 میلیون ریال -هزینه تملک
 

598152 611515 

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امور قراردادها
ادارا

تنظیم صورتجلسات کمیسیون مناقصات  

 مورد -
580 176 155 192 18 167 115 12 

 585 118 115 667 571 505 151 556 عدد -تنظیم متن قرارداد 

 58 51 21 28 169 151 182 567 مورد -تنظیم وچاپ آگهی مناقصه 

 26 57 90 16 119 155 195 526 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 1216759 555125 207189 1298985 120268877 110162 668558 1126261 میلیون ریال -حجم قراردادهای منعقده 

 60 1 52 50 67 66 19 115 مورد -مناقصات تجدید شده 

 500 1 102 511 528 119 111 511 مورد -معرفی به تا مین اجتماعی 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

حوزه شهردار
- 

ق
ت مناط

ال
ستغ

ک و م
ال

ت ام
ادارا

 

 16- 6515 6877 556 عدد -قابل واگذاری  -منطقه   وضعیت اموال غیر منقول

 57- 1926 5811 99 عدد -اسناد انتقالی به شهرداری 

 19- 17557 25195 911 عدد -طرح  امالک در

 88- 11185 5592769 952 عدد -امالک واراضی در اختیار 

 18 1519 1161 12 عدد -بررسی پرونده های مشارکتی 

 60- 5151 5221 101 عدد -پرونده های تشکیل یافته 

 100- 161 77129 7 عدد -توافق فروش اضافه مساحت 

 88- 155 16661 1 عدد -توافق فروش متروکه 

 19607 12695616 55101 776175 میلیون ریال -فروش اضافه مساحت 

 100- 918171 1126292116 60828 میلیون ریال -فروش متروکه 

 71- 10171258527 66556251166 209119010 میلیون ریال -مبلغ خرید امالک واقع در طرح ها 

 18- 10170522115 56565859218 209115169 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده غیرنقدی 

 85- 799501 10570555 57259 میلیون ریال -مبلغ کل توافق شده نقدی 

 100- 16617515 59665160912 750915 مترمربع -مساحت امالک واراضی در اختیار 

 11 16016 9611 760 عدد -( تحت بهره برداری)وضعیت اموال غیر منقول منطقه

 75- 12618778 22011501 775698 مربعمتر -عرصه تملکی 

 182 10119661167 5116018557 255655555 میلیون ریال -هزینه تملک

حوزه شهردار
- 

ق
ی مناط

ت امور قراردادها
ادارا

 50 1950 1610 167 مورد -تنظیم صورتجلسات کمیسیون مناقصات  

 1- 5555 5562 505 عدد -تنظیم متن قرارداد 

 17 1625 1560 155 مورد -مناقصه  تنظیم وچاپ آگهی

 55 1175 1512 156 مورد -انجام جلسات مناقصه 

 168 525660895880 161621155561 55668161187 میلیون ریال -حجم قراردادهای منعقده 

 29 115 618 68 مورد -مناقصات تجدید شده 

 11 1661 1506 152 مورد -معرفی به تا مین اجتماعی 
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 99مناطق در سال  یبرنامه ریزی و توسعه شهرحوزه  عالیت های انجام شده دحجم ف

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

ق
ش مناط

ت و آموز
ال

شکی
ت ت

ادارا
 

 151 19 11 8 25 0 56 مورد -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 7590 1911 10910 5562 2178 10285 12997 نفر ساعت -مومی دوره های آموزشی ع

 107 510 0 550 0 2198 66 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره های آموزشی 

 62 58 77 59 51 25 66 دوره -دوره های آموزشی تخصصی 

 1052 775 1885 1160 902 1711 1660 نفر -دوره های آموزشی تخصصی 

 55656 16966 55795 19100 11886 52566 59669 نفر ساعت -تخصصی  دوره های آموزشی

 222 1587 280 850 658 118 171 نفر -دوره های آموزشی عمومی 

 85 89 111 15 521 0 599 نفر -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 890 1595 1571 200 5066 0 1515 نفر ساعت -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 5 1 8 15 5 99 2 دوره -( حضوری)  ICDLه آموزش برگزار شده دور

 15 150 511 510 92 511 106 نفر -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 5752 6700 1562 16600 5700 10001 6262 نفر ساعت -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 6 50 8 5 0 2 رهدو -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 97 65 591 22 0 92 نفر -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 5720 1611 11560 5620 0 5120 نفرساعت -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 588 1501 1691 0 1519 0 0 عدد -تهیه بروشور وکتابچه آموزشی 

به روز رسانی سوابق علمی کارکنان  ارسال مقاالت علمی و آموزشی جهت

 مورد -
5 0 0 5 155 50 5 

 7 61 0 0 0 187 68 نفر -اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برون سازمانی 

 156 696 720 1 297 1959 19 مورد -نیازسنجی آموزشی 

 86 101 51 19 9 70 50 مورد -تهیه و تدوین گزارش 

 9 52 0 0 0 8 12 دوره -ید آموزشی تهیه سر فصلهای دوره های جد

 0 892 1655 11290 1517 5070 5082 نفر -تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

 1521 1591 1655 912 1562 5070 5117 نفر -اخذ وتوزیع گواهینامه آموزشی کارکنان 

 1071 1158 1961 5520 1200 5552 1115 نفر -برگزاری آزمون 

 66 61 507 15 59 171 62 رهدو -برگزاری آزمون 

اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط اداره کل تشکیالت 

 نفر -
92 182 521 25 111 99 169 

اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط اداره کل تشکیالت 

 نفر ساعت -
1551 5806 5272 200 5018 1021 1291 

 51 15 59 51 7 19 15 دوره -ومی دوره های آموزشی عم
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی و توسعه شهر
حوزه  برنامه ریز

-ی
 

ق
ش مناط

ت و آموز
ال

شکی
ت ت

ادارا
 

 5 5 51 22 18 19 0 مورد -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 2712 10516 11112 7256 2871 1600 6000 نفر ساعت -دوره های آموزشی عمومی 

 1 21 91 1 105 555 0 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره های آموزشی 

 65 11 61 101 56 65 57 دوره -دوره های آموزشی تخصصی 

 978 522 991 1591 269 1029 955 نفر -دوره های آموزشی تخصصی 

 12621 2090 15160 10811 10190 52595 15675 نفر ساعت -دوره های آموزشی تخصصی 

 690 178 121 1009 600 661 550 نفر -دوره های آموزشی عمومی 

 51 7 172 87 78 76 0 نفر -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 60 99 1171 1957 1021 896 0 نفر ساعت -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 2 6 1 2 6 18 10 دوره -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 152 85 82 15 71 515 500 نفر -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 2850 5812 6152 5800 5662 15560 2650 نفر ساعت -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 0 0 0 5 0 0 دوره -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 0 0 0 7 0 0 نفر -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 0 0 0 510 0 0 نفرساعت -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 0 77 1259 0 0 0 209 عدد -تهیه بروشور وکتابچه آموزشی 

ارسال مقاالت علمی و آموزشی جهت به روز رسانی سوابق علمی 

 مورد -کارکنان 
9 26 0 15 5 0 0 

 0 18 5 51 0 156 12 نفر -به کالسهای آموزشی برون سازمانی  اعزام همکاران

 25 55 1127 7 600 5 0 مورد -نیازسنجی آموزشی 

 58 55 161 55 10 177 109 مورد -تهیه و تدوین گزارش 

 82 19 7 10 0 5 0 دوره -تهیه سر فصلهای دوره های جدید آموزشی 

 1782 759 1805 6272 62 116 97 نفر -تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

 1505 159 5208 762 758 1519 571 نفر -اخذ وتوزیع گواهینامه آموزشی کارکنان 

 715 600 1259 782 119 5562 1576 نفر -برگزاری آزمون 

 50 15 78 51 59 60 22 دوره -برگزاری آزمون 

 اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط اداره کل

 نفر -تشکیالت 
77 155 16 90 556 55 177 

اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط اداره کل 

 نفر ساعت -تشکیالت 
115 1806 921 108 5607 599 757 

 8 12 55 16 16 12 11 دوره -دوره های آموزشی عمومی 
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 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت
منطقه

22 

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

ق
ش مناط

ت و آموز
ال

شکی
ت ت

ادارا
 

 0 11 99 7 1 10 0 11 مورد -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 779 1577 1716 10991 7256 8550 2190 15500 نفر ساعت -دوره های آموزشی عمومی 

 0 68 81 510 0 0 0 568 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره های آموزشی 

 58 55 51 67 57 9 59 68 دوره -دوره های آموزشی تخصصی 

 852 711 1096 1611 802 11 910 1561 نفر -دوره های آموزشی تخصصی 

 16719 10757 18691 58051 15121 1850 11850 51117 نفر ساعت -دوره های آموزشی تخصصی 

 115 227 610 615 216 122 580 775 نفر -دوره های آموزشی عمومی 

 0 110 567 28 55 19 0 29 نفر -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 0 1115 5098 1120 509 171 0 298 نفر ساعت -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 6 6 18 8 8 9 1 8 دوره -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 18 155 159 510 179 110 161 589 نفر -( ریحضو)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 5102 2992 6755 11100 7662 6500 9552 7775 نفر ساعت -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 1 0 19 5 0 0 0 0 دوره -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 50 5 65 18 0 0 0 0 نفر -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 نفرساعت
0 0 0 0 710 675 80 900 

 691 157 56 5017 757 6 0 0 عدد -تهیه بروشور وکتابچه آموزشی 

ارسال مقاالت علمی و آموزشی جهت به روز رسانی سوابق 

 مورد -علمی کارکنان 
0 0 0 0 1751 10 0 0 

 0 2 559 105 0 1 0 62 نفر -آموزشی برون سازمانی  اعزام همکاران به کالسهای

 69 0 52 751 5 11 62 0 مورد -نیازسنجی آموزشی 

 19 59 62 191 50 18 69 55 مورد -تهیه و تدوین گزارش 

 69 0 65 6 5 16 5 0 دوره -تهیه سر فصلهای دوره های جدید آموزشی 

 1191 0 520 65 220 160 51 6201 نفر -تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

 1211 772 1761 895 1280 560 796 5576 نفر -اخذ وتوزیع گواهینامه آموزشی کارکنان 

 198 699 1251 1678 1212 572 1115 1581 نفر -برگزاری آزمون 

 57 15 589 66 69 11 61 25 دوره -برگزاری آزمون 

سط اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده تو

 نفر -اداره کل تشکیالت 
95 99 1 109 509 569 81 91 

اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط 

 نفر ساعت -اداره کل تشکیالت 
675 1612 69 1290 5629 5781 1161 1506 

 6 15 17 12 11 9 15 52 دوره -دوره های آموزشی عمومی 
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ی
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حوزه  برنامه ریز
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ق
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ت و آموز
ال

شکی
ت ت

ادارا
 

 56 200 576 55 مورد -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 7- 171669 196061 7785 نفر ساعت -دوره های آموزشی عمومی 

 188 7967 5152 527 نفر -پرسنل  ITشرکت کنندگان دوره های آموزشی 

 12- 977 1051 60 دوره -ی دوره های آموزشی تخصص

 11 55108 50001 1002 نفر -دوره های آموزشی تخصصی 

 6 592156 570961 17258 نفر ساعت -دوره های آموزشی تخصصی 

 16 15709 11156 279 نفر -دوره های آموزشی عمومی 

 17 1950 1210 95 نفر -سمینارها و کنفرانسهای آموزشی 

 55 18850 11515 801 نفر ساعت -ی آموزشی سمینارها و کنفرانسها

 11 567 515 11 دوره -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 7- 5688 5795 128 نفر -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 1- 159822 169520 1511 نفر ساعت -( حضوری)  ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 55- 12 96 5 دوره -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 16 160 581 58 نفر -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 51 56855 18099 1155 نفرساعت -( غیرحضوری) ICDLدوره آموزش برگزار شده 

 5- 10015 10500 622 عدد -تهیه بروشور وکتابچه آموزشی 

 16 1815 1717 98 مورد -رسانی سوابق علمی کارکنان  ارسال مقاالت علمی و آموزشی جهت به روز

 22- 805 5005 61 نفر -اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برون سازمانی 

 67- 7552 15987 555 مورد -نیازسنجی آموزشی 

 56- 1515 1798 15 مورد -تهیه و تدوین گزارش 

 25- 515 118 16 دوره -تهیه سر فصلهای دوره های جدید آموزشی 

 52 60212 50085 1965 نفر -تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

 22 59815 19165 1511 نفر -اخذ وتوزیع گواهینامه آموزشی کارکنان 

 9 59885 51952 1519 نفر -برگزاری آزمون 

 62 1656 885 12 دوره -برگزاری آزمون 

 51- 5176 6171 155 نفر -وسط اداره کل تشکیالت اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده ت

 15- 51299 52795 1651 نفر ساعت -اعزام همکاران به کالسهای آموزشی برگزار شده توسط اداره کل تشکیالت 

 59- 561 221 11 دوره -دوره های آموزشی عمومی 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

ق 
ت مناط

العا
ی اط

ن آور
ت ف

ادارا
- 

آمار
 

 190 52 76 118 191 17 99 عدد -تهیه و ارسال گزارشات ادواری به مراجع ذی ربط 

 -جمع آوری و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهای منطقه 

 مورد
519 518 281 278 298 120 515 

 555 12 156 115 107 17 11 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهیانه 

پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره ای به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
18 12 76 60 51 50 25 

 555 108 55 85 551 8 25 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 51 2 6 51 11 51 29 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفی نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهای خارج از شهرداری 

 مورد -طبق در خواست 
10 0 115 7 0 9 57 

 612 69 117 98 592 16 17 مورد -تهیه نمودارهای مورد نیاز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 10 19 52 80 15 65 11 نفر -آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداری 

تائید اطالعات آماری درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداری 

 ساعت -
50 591 10 610 810 10 10 

ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده 

 مورد -کاربران منطقه 
60 15 122 151 78 105 86 

گروه آمار تحقیق و پژوهش در زمینه آمار و همکاری با کار

 مورد-واطالعات 
5 6 26 10 1 0 7 

 580 572 689 155 608 61 75 مورد -تهیه جوابیه و نامه جهت موارد مختلف 

 650 550 617 96 595 55 512 مورد -پیگیری مکتوب آماراز ادارات و واحدهای مختلف 

 0 0 5 51 605 8 55858 مورد -به روز رسانی آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردی حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج 

 مورد -در پرتال خبری 
55510 8 555 52 8 0 0 

 15 59 11 59 578 11 52 مورد -... جمع بندی آمار طرح استقبال از بهار یا جهادی و 

 515 78 590 151 586 10 55 مورد -تهیه گزارشات تحلیلی واحدهای مختلف 
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 515 52 55 116 161 111 67 عدد -تهیه و ارسال گزارشات ادواری به مراجع ذی ربط 

 -جمع آوری و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهای منطقه 

 مورد
125 551 129 167 58 555 1658 

 655 599 11 25 551 75 111 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهیانه 

پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره ای به معاونت امور 

 مورد -مناطق 
10 111 78 19 50 0 551 

 560 0 15 66 95 156 86 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 58 0 5 1 0 22 52 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفی نامه

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهای خارج از شهرداری 

 مورد -طبق در خواست 
51 11 75 9 2 0 1 

 528 5 8 55 151 109 51 مورد -تهیه نمودارهای مورد نیاز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 -موزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداری آ

 نفر
10 61 15 155 55 560 61 

تائید اطالعات آماری درسامانه مدیریت آمار و اطالعات 

 ساعت -شهرداری 
79 11 85 620 51 1060 606 

ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده 

 مورد -کاربران منطقه 
157 186 55 18 57 590 105 

تحقیق و پژوهش در زمینه آمار و همکاری با کارگروه آمار 

 مورد-واطالعات 
1 1 6 15 2 0 0 

 592 612 50 119 122 152 50 مورد -تهیه جوابیه و نامه جهت موارد مختلف 

 0 610 15 166 81 127 129 مورد -پیگیری مکتوب آماراز ادارات و واحدهای مختلف 

 26 0 17 182 502 111 10 مورد -وز رسانی آمار واطالعات پرتال منطقه به ر

ارسال خبر از آمارعملکردی حوزه ها و ادارت منطقه جهت 

 مورد -درج در پرتال خبری 
5 507 2 812 0 0 1652 

 19 519 15 97 67 150 62 مورد -... جمع بندی آمار طرح استقبال از بهار یا جهادی و 

 681 0 9 15 98 172 11 مورد -شات تحلیلی واحدهای مختلف تهیه گزار
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 -تهیه و ارسال گزارشات ادواری به مراجع ذی ربط 

 عدد
522 572 85 22 90 57 910 91 

جمع آوری و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهای 

 مورد -منطقه 
522 790 205 87 101 51 500 550 

 15 525 62 75 77 57 781 562 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهیانه 

پردازش اطالعات و تدوین گزارشات دوره ای به 

 مورد -معاونت امور مناطق 
1 0 11 52 27 10 0 7 

 -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 مورد
589 189 178 18 116 56 5 71 

ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفی 

 نفر -نامه
2 21 60 0 25 11 0 18 

ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهای خارج از 

 مورد -شهرداری طبق در خواست 
7 56 52 0 16 12 0 5 

تهیه نمودارهای مورد نیاز حوزه ها با موضوعات 

 مورد -مختلف 
579 766 22 21 90 61 1 16 

آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات 

 نفر -شهرداری 
55 52 50 60 151 52 55 29 

تائید اطالعات آماری درسامانه مدیریت آمار و 

 ساعت -اطالعات شهرداری 
1595 185 71 105 11 66 166 81 

ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت 

 مورد -استفاده کاربران منطقه 
510 578 151 169 89 22 958 0 

تحقیق و پژوهش در زمینه آمار و همکاری با کارگروه 

 مورد-آمار واطالعات 
15 1 15 0 20 19 0 9 

 160 50 16 515 96 55 150 515 مورد -تهیه جوابیه و نامه جهت موارد مختلف 

 -پیگیری مکتوب آماراز ادارات و واحدهای مختلف 

 مورد
188 87 58 101 172 57 51 95 

 71 0 19 155 71 28 156 0 مورد -به روز رسانی آمار واطالعات پرتال منطقه 

ارسال خبر از آمارعملکردی حوزه ها و ادارت منطقه 

 مورد -جهت درج در پرتال خبری 
5 0 191 66 67 52 0 15 

 -... جمع بندی آمار طرح استقبال از بهار یا جهادی و 

 مورد
167 155 121 11 87 17 16 6 

 15 0 15 21 12 59 598 556 مورد -تهیه گزارشات تحلیلی واحدهای مختلف 
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 50 5597 5720 168 عدد -تهیه و ارسال گزارشات ادواری به مراجع ذی ربط 

 50- 9170 10191 571 مورد -جمع آوری و پردازش اطالعات از واحدها و معاونتهای منطقه 

 50- 5208 2051 110 مورد -تدوین گزارش عملکرد ماهیانه 

 61- 1001 1965 61 مورد -دوره ای به معاونت امور مناطق پردازش اطالعات و تدوین گزارشات 

 59- 5109 5156 118 مورد -ارائه اطالعات منطقه به واحدها طبق درخواست

 21- 251 1018 56 نفر -ارائه اطالعات به دانشجویان و محققان طبق معرفی نامه

 15- 226 1678 52 مورد -در خواست  ارائه اطالعات منطقه به مرکز و سازمانهای خارج از شهرداری طبق

 56- 5907 5170 159 مورد -تهیه نمودارهای مورد نیاز حوزه ها با موضوعات مختلف 

 51- 1510 5111 15 نفر -آموزش به کاربران سامانه مدیریت آمارو اطالعات شهرداری 

 52- 1002 9057 575 ساعت -تائید اطالعات آماری درسامانه مدیریت آمار و اطالعات شهرداری 

 12- 5512 5828 125 مورد -ساختن گزارشات جدیددرسامانه آمار واطالعات جهت استفاده کاربران منطقه 

 72- 515 929 10 مورد-تحقیق و پژوهش در زمینه آمار و همکاری با کارگروه آمار واطالعات 

 7- 5911 6168 171 مورد -تهیه جوابیه و نامه جهت موارد مختلف 

 55- 5758 6920 170 مورد -پیگیری مکتوب آماراز ادارات و واحدهای مختلف 

 51- 52109 20950 1281 مورد -به روز رسانی آمار واطالعات پرتال منطقه 

 -ارسال خبر از آمارعملکردی حوزه ها و ادارت منطقه جهت درج در پرتال خبری 

 مورد
1171 61157 52727 -57 

 29- 1181 6070 77 مورد -... طرح استقبال از بهار یا جهادی و جمع بندی آمار 

 11- 5717 5588 151 مورد -تهیه گزارشات تحلیلی واحدهای مختلف 
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CTS  625 278 0 5750 587 159 668 عدد -شده نرم افزاری انجام 

CTS 100 152 0 870 81 601 515 عدد - انجام شده سخت افزاری 

CTS  16 505 0 800 56 582 17 عدد -انجام شده شبکه ای 

 559 561 570 5150 27 177 199 مورد -...(پرینتر، اسکنر و )رفع نقص سخت افزاری 

 151 817 700 980 178 510 260 مورد -کاربردی رفع نقص نرم افزار 

 17110 1108 665 850 651 550 205 مورد -های مایکروسافت Ptchنصب ویندوز و 

 -...(آفیس ، آنتی ویروس و نرم افزارهای کاربردی و )نصب نرم افزار

 مورد
5111 196 668 5710 629 1118 272 

خل کیس ،اسکنر ، قطعات دا) نصب یا تعویض سخت افزار جدید 

 مورد -... ( پالتر و 
585 151 58 1710 152 110 598 

 911 1590 1150 5910 690 186 156 مورد -ویروس یابی کامپیوترهای کاربران منطقه 

-پام مالی ) پیگیری مشکالت مربوط به سیستمهای کاربردی 

 مورد -( شهرسازی و شهرسازی تحت وب 
518 519 168 199 990 1122 290 

-پام مالی ) ارائه گزارش آماری از بکارگیری سیستمهای کاربردی

 مورد -(شهرسازی و شهرسازی تحت وب 
175 22 21 960 585 50921 0 

 -تعداد کل نامه های وارده ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری 

 مورد
66775 15885 55619 55700 51661 51951 16957 

ی به سیستمهای کاربردی و تخصیص دسترس Userتعریف 

 نفر -واینترنت 
565 77 77 500 219 92 181 

-Help Deskاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 مورد
1526 575 585 5200 1110 197 295 

-ilفعالیتEmاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 مورد
19 0 95 9500 512 11 56 

 -داده نشده از سازمان فناوری اطالعات به منطقه اشکاالت پاسخ 

 مورد
15 0 56 0 72 10 15 

 -آموزش نرم افزار، سخت افزار و سیستم های کاربردی به کاربران 

 نفر
625 76 157 1080 550 608 596 

 0 6512 200 0 6600 0 6962 فقره -...( گواهی ، ماده صد ، پروانه ، داخلی و ) چاپ 

اشتراک گیری ) م افزارهای سیستمی و سیستم عاملی رفع نقص نر

 مورد -(سخت افزاری
1212 0 162 5060 592 562 501 

تنظیمات کارت شبکه ، پروتکل های ) رفع اشکاالت شبکه داخلی 

 مورد -... ( شبکه و کابل و 
505 78 81 5110 600 1555 518 

برق اضطراری کابلها ، سویچ ها ،) رفع اشکاالت شبکه فراساختمانی 

 مورد -... (و تجهیزات فیبر نوری و 
81 10 56 500 550 175 122 

 568 859 171 110 75 98 557 دستگاه -... ( ، اسکنر و پرینتر و PC)جابجائی تجهیزات 

 -بروز رسانی و ایجاد تغییرات آمار و اطالعات در پرتال منطقه 

 مورد
9826 2 61 10 582 90 68 

 -های صادره ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری  تعداد کل نامه

 مورد
51105 19257 17896 57200 59227 19678 62927 

 52 5 500 7 58 0 10 مورد -ایجاد جلوه جدید نرم افزاری برای پرتال
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CTS  661 98 655 195 190 502 555 عدد -انجام شده نرم افزاری 

CTS 19 182 79 8 8 85 572 عدد - انجام شده سخت افزاری 

CTS  625 90 58 0 66 522 80 عدد -انجام شده شبکه ای 

 627 125 87 100 156 97 599 مورد -...(پرینتر، اسکنر و )رفع نقص سخت افزاری 

 665 817 528 572 612 580 151 مورد -رفع نقص نرم افزار کاربردی 

 790 155 601 192 591 570 525 مورد -های مایکروسافت Ptchنصب ویندوز و 

 -...(آفیس ، آنتی ویروس و نرم افزارهای کاربردی و )نصب نرم افزار

 مورد
609 1160 570 667 591 965 289 

قطعات داخل کیس ،اسکنر ، پالتر ) عویض سخت افزار جدید نصب یا ت

 مورد -... ( و 
125 155 12 61 79 517 600 

 165 1017 591 259 162 210 170 مورد -ویروس یابی کامپیوترهای کاربران منطقه 

-پام مالی ) پیگیری مشکالت مربوط به سیستمهای کاربردی 

 مورد -( شهرسازی و شهرسازی تحت وب 
11 122 515 585 75 2050 625 

-پام مالی ) ارائه گزارش آماری از بکارگیری سیستمهای کاربردی

 مورد -(شهرسازی و شهرسازی تحت وب 
0 50 109 1580 51 156 551 

 -تعداد کل نامه های وارده ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری 

 مورد
16167 11621 

 
11117 11150 59212 55206 

 -و تخصیص دسترسی به سیستمهای کاربردی واینترنت  Userتعریف 

 نفر
11 170 58 26 76 506 195 

 161 125 628 658 112 551 550 مورد-Help Deskاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 5 58 21 57 56 50 11 مورد-Emilاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 25 12 مورد -اسخ داده نشده از سازمان فناوری اطالعات به منطقه اشکاالت پ
 

6 0 8 0 

 556 572 117 17 55 520 115 نفر -آموزش نرم افزار، سخت افزار و سیستم های کاربردی به کاربران 

 0 52 فقره -...( گواهی ، ماده صد ، پروانه ، داخلی و ) چاپ 
 

0 0 11267 1882 

اشتراک گیری ) رهای سیستمی و سیستم عاملی رفع نقص نرم افزا

 مورد -(سخت افزاری
567 570 519 17 151 561 585 

تنظیمات کارت شبکه ، پروتکل های ) رفع اشکاالت شبکه داخلی 

 مورد -... ( شبکه و کابل و 
569 182 17 55 125 711 977 

ری و کابلها ، سویچ ها ،برق اضطرا) رفع اشکاالت شبکه فراساختمانی 

 مورد -... (تجهیزات فیبر نوری و 
21 162 9 0 86 159 15 

 516 562 161 56 29 165 581 دستگاه -... ( ، اسکنر و پرینتر و PC)جابجائی تجهیزات 

 195 22 97 618 0 52 180 مورد -بروز رسانی و ایجاد تغییرات آمار و اطالعات در پرتال منطقه 

 -ت شده در سیستم اتوماسیون اداری تعداد کل نامه های صادره ثب

 مورد
15621 9821 

 
10727 11001 15262 55775 

 11 17 68 81 9 5 90 مورد -ایجاد جلوه جدید نرم افزاری برای پرتال
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CTS  972 1755 0 0 0 95 651 5806 عدد -انجام شده نرم افزاری 

CTS 91 518 0 85 0 151 71 782 عدد - انجام شده سخت افزاری 

CTS  59 70 0 1 0 106 51 101 عدد -انجام شده شبکه ای 

 207 599 91 100 81 795 155 811 مورد -...(پرینتر، اسکنر و )رفع نقص سخت افزاری 

 117 156 51 612 602 621 279 5062 مورد -رفع نقص نرم افزار کاربردی 

 210 752 5 178 198 656 652 5151 مورد -های مایکروسافت Ptchنصب ویندوز و 

آفیس ، آنتی ویروس و نرم افزارهای )نصب نرم افزار

 مورد -...(کاربردی و 
5200 671 295 581 589 21 1027 795 

قطعات داخل ) نصب یا تعویض سخت افزار جدید 

 مورد -... ( کیس ،اسکنر ، پالتر و 
511 26 195 67 82 175 110 581 

 558 615 55 559 25 221 611 5022 مورد -ویروس یابی کامپیوترهای کاربران منطقه 

پام ) پیگیری مشکالت مربوط به سیستمهای کاربردی 

 مورد -( تحت وب  شهرسازی و شهرسازی-مالی 
5190 512 111 555 70 67 86 507 

) ارائه گزارش آماری از بکارگیری سیستمهای کاربردی

 مورد -(شهرسازی و شهرسازی تحت وب -پام مالی 
581 179 128 0 6 59 11 57 

تعداد کل نامه های وارده ثبت شده در سیستم 

 مورد -اتوماسیون اداری 
52757 52261 0 0 11521 7156 15972 12651 

و تخصیص دسترسی به سیستمهای  Userتعریف 

 نفر -کاربردی واینترنت 
5552 57 0 155 85 5955 122 518 

 اعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

Help Desk-مورد 
5125 211 112 177 280 108 177 892 

 اعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از

 مورد-Emilطریق  
619 109 161 0 50 56 15 85 

اشکاالت پاسخ داده نشده از سازمان فناوری اطالعات 

 مورد -به منطقه 
165 0 0 0 1 6 55 10 

آموزش نرم افزار، سخت افزار و سیستم های کاربردی 

 نفر -به کاربران 
1179 70 609 67 75 25 556 10 

 0 1562 15 500 0 0 5058 6680 فقره -.( ..گواهی ، ماده صد ، پروانه ، داخلی و ) چاپ 

) رفع نقص نرم افزارهای سیستمی و سیستم عاملی 

 مورد -(اشتراک گیری سخت افزاری
5559 172 605 567 125 59 517 255 

تنظیمات کارت شبکه ، ) رفع اشکاالت شبکه داخلی 

 مورد -... ( پروتکل های شبکه و کابل و 
5207 106 700 79 511 25 690 50 

کابلها ، سویچ ها ) رفع اشکاالت شبکه فراساختمانی 

 مورد -... (،برق اضطراری و تجهیزات فیبر نوری و 
281 55 571 61 50 58 101 55 

 -... ( ، اسکنر و پرینتر و PC)جابجائی تجهیزات 

 دستگاه
1190 116 218 169 79 55 120 695 

ات در پرتال بروز رسانی و ایجاد تغییرات آمار و اطالع

 مورد -منطقه 
11 569 565 61 58 20 2 82 

تعداد کل نامه های صادره ثبت شده در سیستم 

 مورد -اتوماسیون اداری 
59750 11882 105 16201 8717 5618 8758 18108 

 56 5 56 55 15 516 119 12 مورد -ایجاد جلوه جدید نرم افزاری برای پرتال
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

ق 
ت مناط

العا
ی اط

ن آور
ت ف

ادارا
- 

ت
سای

 

CTS  61- 15612 56915 110 عدد -انجام شده نرم افزاری 

CTS 65- 6051 1800 195 عدد - انجام شده سخت افزاری 

CTS  51- 5505 2187 120 عدد -انجام شده شبکه ای 

 26- 7958 17080 521 مورد -...(ر، اسکنر و پرینت)رفع نقص سخت افزاری 

 16- 15729 52195 290 مورد -رفع نقص نرم افزار کاربردی 

 57 59655 55627 1585 مورد -های مایکروسافت Ptchنصب ویندوز و 

 51- 19786 52211 926 مورد -...(آفیس ، آنتی ویروس و نرم افزارهای کاربردی و )نصب نرم افزار

 51- 2685 9108 520 مورد -... ( قطعات داخل کیس ،اسکنر ، پالتر و ) تعویض سخت افزار جدید نصب یا 

 57- 12616 56289 701 مورد -ویروس یابی کامپیوترهای کاربران منطقه 

 17- 16011 65615 157 مورد -( شهرسازی و شهرسازی تحت وب -پام مالی ) پیگیری مشکالت مربوط به سیستمهای کاربردی 

 50- 56800 52710 1155 مورد -(شهرسازی و شهرسازی تحت وب -پام مالی ) ارائه گزارش آماری از بکارگیری سیستمهای کاربردی

 22- 591628 961192 19112 مورد -تعداد کل نامه های وارده ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری 

 11 10155 8115 611 نفر -واینترنت و تخصیص دسترسی به سیستمهای کاربردی  Userتعریف 

 58- 11059 51511 758 مورد-Help Deskاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 95 8711 2561 666 مورد-Emilاعالم اشکال به سازمان فناوری اطالعات از طریق 

 11- 211 1217 56 مورد -اشکاالت پاسخ داده نشده از سازمان فناوری اطالعات به منطقه 

 19- 1211 50159 581 نفر -آموزش نرم افزار، سخت افزار و سیستم های کاربردی به کاربران 

 75- 52916 155090 1709 فقره -...( گواهی ، ماده صد ، پروانه ، داخلی و ) چاپ 

 61- 10195 18957 691 مورد -(اشتراک گیری سخت افزاری) رفع نقص نرم افزارهای سیستمی و سیستم عاملی 

 65- 11151 18671 201 مورد -... ( تنظیمات کارت شبکه ، پروتکل های شبکه و کابل و ) رفع اشکاالت شبکه داخلی 

 75- 5105 8596 119 مورد -... (کابلها ، سویچ ها ،برق اضطراری و تجهیزات فیبر نوری و ) رفع اشکاالت شبکه فراساختمانی 

 69- 1861 15665 511 دستگاه -... ( ، اسکنر و پرینتر و PC)جابجائی تجهیزات 

 68- 11596 55080 215 مورد -بروز رسانی و ایجاد تغییرات آمار و اطالعات در پرتال منطقه 

 20- 576961 725052 17920 مورد -تعداد کل نامه های صادره ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری 

 71- 1095 6695 68 مورد -اری برای پرتالایجاد جلوه جدید نرم افز
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد 
G

is
 

 1127 552 9501 71 5795 9 507 مورد-آماده سازی اطالعات جهت ورودبه بانک اطالعات

 60 559 6859 12 15 17 27 مورد-تهیه بانک اطالعاتی

 61 192 5051 65 22 0 515 مورد-ویرایش و بروز رسانی اطالعات دربانک اطالعات 

 1707 512 5961 155 5758 16 659 مورد-جانمای اطالعات مکانی برروی نقشه 

 186 571 5199 50 10 0 11 مورد-ساخت فایلهای مورد نیازجهت گزارشگیریها 

 1056 600 295 185 587 8 187 تعداد - printتهیه 

 51 109 15 75 21 9 11 مورد-ارائه مشاوره وشرکت درجلسات 

 9 95 591 98 209 0 6 نفرساعت -GISآموزش وفرهنگ سازی درزمینه 

 58 66 25 1 20 0 0 مورد -دریافت انتقادات وپیشنهادات 

 55 22 55 12 58 0 8 مورد(فاز مطالعاتی)تعریف پروژه

 591 529 5106 567 507 1 127 تعداد -ورد نیاز واحدهای مختلف منطقه تهیه وتولید نقشه م

شامل جانمایی پروزه )اطالعات مکانی پروزه های موجوددرمنطقه 

 مورد -( وغیره 157ها،طرحهای جهادی و
15 17 5710 16 5697 525 1179 

 175 125 1971 56 127 17 188 مورد -آنالیز اطالعات مکانی 

 121 151 756 18 25 11 65 مورد -  دآوری ایجاد الیه های جدیدمطالعه و گر

 161 17 716 8 27 0 110 الیه -ایجاد الیه اطالعاتی جدید

 155 92 607 18 16 11 56 مورد -تهیه و تنظیم نقشه های ترکیبی 

 19119200 57 5525205 177 72 1 1125 سانتیمتر مربع - plotتهیه 

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد کنترل پروژه
 

 569 11 552 571 11 505 551 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت عمران 

 -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت امور شهر و فضای سبز

 مورد
75 129 158 950 518 5 696 

 185 15 110 180 17 22 29 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت ترافیک

 150 6 97 171 55 161 22 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی

 11 0 16 5200 51 157 798 مورد -ثبت الحاقیه های قرار داد ها در سامانه کنترل پروژه

 558 150 20 152 15 85 56 مورد -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

 585 65 200 610 501 650 571 نفر ساعت -های عمرانی منطقه بازدید از پروژه 

تهیه گزارشات مدیریتی جهت شهردارومعاونتهاازسامانه کنترل 

 مورد -پروژه
52 12 56 151 210 150 12 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد 
G

is
 

 185 72 86 175 17 161 52 مورد-سازی اطالعات جهت ورودبه بانک اطالعات آماده

 158 80 16 118 56 5 5 مورد-تهیه بانک اطالعاتی

 121 155 59 521 55 108 50 مورد-ویرایش و بروز رسانی اطالعات دربانک اطالعات 

 110 65 195 618 51 552 67 مورد-جانمای اطالعات مکانی برروی نقشه 

 158 91 58 186 51 28 9 مورد-ساخت فایلهای مورد نیازجهت گزارشگیریها 

 680 510 587 205 59 5100 857 تعداد - printتهیه 

 25 59 16 95 17 18 8 مورد-ارائه مشاوره وشرکت درجلسات 

 112 12 8 752 59 551 5 نفرساعت -GISآموزش وفرهنگ سازی درزمینه 

 27 15 1 5 19 65 0 مورد -نهادات دریافت انتقادات وپیش

 16 50 8 58 1 0 58 مورد(فاز مطالعاتی)تعریف پروژه

 521 590 581 179 51 5000 768 تعداد -تهیه وتولید نقشه مورد نیاز واحدهای مختلف منطقه 

شامل جانمایی پروزه )اطالعات مکانی پروزه های موجوددرمنطقه 

 مورد -( وغیره 157ها،طرحهای جهادی و
58 552 51 7 152 55 125 

 160 60 15 28 57 108 0 مورد -آنالیز اطالعات مکانی 

 162 55 12 119 52 19 51 مورد -  مطالعه و گردآوری ایجاد الیه های جدید

 162 69 12 121 56 98 51 الیه -ایجاد الیه اطالعاتی جدید

 170 116 57 71 56 519 72 مورد -تهیه و تنظیم نقشه های ترکیبی 

 10700 228161 6 58 1 1100 5595915 سانتیمتر مربع - plotتهیه 

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد کنترل پروژه
 

 111 18 155 110 110 160 95 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت عمران 

ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت امور شهر و فضای 

 مورد -سبز
162 112 117 110 101 12 502 

 25 5 12 15 72 25 79 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت ترافیک

 -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی

 مورد
60 51 112 70 67 1 101 

 19 11 119 6 0 96 567 مورد -ثبت الحاقیه های قرار داد ها در سامانه کنترل پروژه

 515 55 115 52 77 110 525 مورد -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

 251 89 561 118 5920 516 111 نفر ساعت -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

تهیه گزارشات مدیریتی جهت شهردارومعاونتهاازسامانه 

 مورد -کنترل پروژه
570 560 165 56 52 25 565 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ی و تو
حوزه  برنامه ریز

ی
سعه شهر

- 
واحد 

G
is

 

 685 658 27 28 162 55 169 22 مورد-آماده سازی اطالعات جهت ورودبه بانک اطالعات

 0 155 11 51 55 5 10 12 مورد-تهیه بانک اطالعاتی

 610 1562 55 127 55 21 18 11 مورد-اطالعات  ویرایش و بروز رسانی اطالعات دربانک

 550 688 66 150 162 51 821 85 مورد-جانمای اطالعات مکانی برروی نقشه 

 188 919 59 70 156 11 91 116 مورد-ساخت فایلهای مورد نیازجهت گزارشگیریها 

 7760 818 58 655 765 19 205 16 تعداد - printتهیه 

 562 511 27 55 151 57 60 57 مورد-ت درجلسات ارائه مشاوره وشرک

 580 80 25 2 0 156 110 55 نفرساعت -GISآموزش وفرهنگ سازی درزمینه 

 0 95 57 55 0 8 1 9 مورد -دریافت انتقادات وپیشنهادات 

 0 0 1 9 15 1 0 51 مورد(فاز مطالعاتی)تعریف پروژه

 -منطقه  تهیه وتولید نقشه مورد نیاز واحدهای مختلف

 تعداد
15 605 55 508 151 55 1151 807 

شامل جانمایی )اطالعات مکانی پروزه های موجوددرمنطقه 

 مورد -( وغیره 157پروزه ها،طرحهای جهادی و
91 5616 61 511 55 61 501 655 

 685 1222 50 91 519 5 55 20 مورد -آنالیز اطالعات مکانی 

 0 595 51 51 112 10 67 66 مورد -  ای جدیدمطالعه و گردآوری ایجاد الیه ه

 15 156 55 55 171 11 11 60 الیه -ایجاد الیه اطالعاتی جدید

 115 106 55 75 522 9 151 65 مورد -تهیه و تنظیم نقشه های ترکیبی 

 7590 10700 20 798897 15000 1562 182059 72 سانتیمتر مربع - plotتهیه 

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد کنترل پروژه
 

 115 90 56 28 619 61 107 97 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت عمران 

ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت امور شهر و فضای 

 مورد -سبز
86 98 15 581 59 60 150 120 

 21 11 62 52 166 16 159 95 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت ترافیک

ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت فرهنگی و 

 مورد -اجتماعی
75 58 51 125 17 19 69 70 

 19 81 57 10 81 5 0 51 مورد -ثبت الحاقیه های قرار داد ها در سامانه کنترل پروژه

 21 28 51 115 186 196 152 129 مورد -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

 122 507 17 1752 615 1050 160 551 نفر ساعت -از پروژه های عمرانی منطقه بازدید 

تهیه گزارشات مدیریتی جهت شهردارومعاونتهاازسامانه 

 مورد -کنترل پروژه
16 562 57 97 81 16 187 191 
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 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد 
G

is
 

 10 11791 10686 715 مورد-طالعات جهت ورودبه بانک اطالعاتآماده سازی ا

 591 1119 1529 579 مورد-تهیه بانک اطالعاتی

 2- 2621 2719 569 مورد-ویرایش و بروز رسانی اطالعات دربانک اطالعات 

 65- 11212 18951 251 مورد-جانمای اطالعات مکانی برروی نقشه 

 56 2550 5891 565 مورد-زارشگیریها ساخت فایلهای مورد نیازجهت گ

 62- 19516 55551 955 تعداد - printتهیه 

 18 1251 1591 18 مورد-ارائه مشاوره وشرکت درجلسات 

 8- 5911 5161 150 نفرساعت -GISآموزش وفرهنگ سازی درزمینه 

 61- 618 972 51 مورد -دریافت انتقادات وپیشنهادات 

 50- 566 655 11 مورد(لعاتیفاز مطا)تعریف پروژه

 92 11058 2890 205 تعداد -تهیه وتولید نقشه مورد نیاز واحدهای مختلف منطقه 

شامل جانمایی )اطالعات مکانی پروزه های موجوددرمنطقه 

 مورد -( وغیره 157پروزه ها،طرحهای جهادی و
251 11985 11171 -5 

 91 2667 5851 569 مورد -آنالیز اطالعات مکانی 

 58 5170 1228 88 مورد -  مطالعه و گردآوری ایجاد الیه های جدید

 9- 5166 5560 87 الیه -ایجاد الیه اطالعاتی جدید

 1- 5552 5265 125 مورد -تهیه و تنظیم نقشه های ترکیبی 

 511 72900501 19565591 5662616 سانتیمتر مربع - plotتهیه 

ی
ی و توسعه شهر

حوزه  برنامه ریز
- 

واحد کنترل پروژه
 

 61- 5525 1025 169 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت عمران 

ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت امور شهر و فضای 

 مورد -سبز
171 1166 5995 -57 

 25- 1185 5250 77 مورد -ثبت قراردادهای منعقد شده در معاونت ترافیک

 -د شده در معاونت فرهنگی و اجتماعیثبت قراردادهای منعق

 مورد
11 5889 1669 -25 

 15 2516 6715 566 مورد -ثبت الحاقیه های قرار داد ها در سامانه کنترل پروژه

 27- 5776 1688 151 مورد -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

 55- 15115 12181 225 نفر ساعت -بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 

تهیه گزارشات مدیریتی جهت شهردارومعاونتهاازسامانه 

 مورد -کنترل پروژه
112 1515 5155 -65 
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 99حجم فعالیت های انجام شده در حوزه های امور شهر و فضای سبز مناطق در سال 

 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

توسعه و گ
ی سبز

ضا
ش ف

ستر
 

 88200 7210 15500 526211 156900 155765 601691 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 12558 59121 77627 58655 16511 25195 58118 اصله -کاشت درخت 

 28150 105570 159781 110512 88195 551075 157110 اصله -کاشت درختچه 

 5 5 85 100 10 505 1021 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 5 11 51 509 7 16228 2852 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 55 65 161 101 510 219 1756 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 0 0 910 10 101 511 0 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 51 158 1171 218 589 665 226 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 101150 175122 115700 111198 180150 681611 557652 اصله -جوش و پاجوش حذف تنه 

 58292 55092 580510 155165 21512 186095 99672 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 58169 67695 85552 25222 11851 52167 16855 اصله -هرس درخت 

 577 1107 1571 11520 1018 5187 1555 کیلوگرم -خرید بذر 

 89 679 669 95 1888 1996 1551 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 2151 85906 61656 26722 59102 21051 21655 مترمربع -ترون کاری 

 551 182 818 1127 775 1068 578 اصله -قطع اشجار 

 556657 101195 5792892 622020 556818 1060607 1061595 مترمربع -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 595187 91512 585159 591587 519710 591718 595657 اصله -هرس درختچه 

 1612 55582 581192 17182 58801 1258 1950 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 5789 1117 22011 19178 17966 51971 10016 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 179258 508570 5957790 1770550 516801 1959975 5751500 مترمربع -کندوکوب 

 0 5900 0 1210 5190 105 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 806 1527 5652 2515 1571 5985 1791 اصله -حذف کنده 

 6860 78250 157200 22026 52115 128865 57072 متر طول -پرچینی 

 65 52 177 57 92 580 1012 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 15 10 5 18 9 1571 8 دستگاه -ه وسایل بازی کودکان تهی

 0 6 7 65 5 112 7 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 5979 6590 15866 15650 2285 1551 11970 شعله -رفع خاموشی 

 5621 18111 26550 5156 67501 56086 50672 اصله -سمپاشی درختان 

 0 0 506 101 1161 11019 5005 ترمربعم -شناسایی زمین های مرغوب 

 0 1 0 0 120 1985 6000 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 829 111 11881 202 551 291 9912 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 15817 50160 67510 152215 55287 21010 158106 مترمربع -چمنکاری 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99نطقهم 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ش ف
ستر

توسعه و گ
 

 62570 15616 75912 0 55962 0 85706 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 59681 16295 7577 8928 15172 51902 95875 اصله -کاشت درخت 

 156792 70652 96920 15766 80127 61850 51280 اصله -کاشت درختچه 

 51 55 58 0 12 7 50 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 11 8 57 16 11 5 559 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 562 72 505 192 80 61 65 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 52 15 605 51 0 0 0 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 991 118 121 112 16 187 58 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 119811 61971 51587 18919 76198 16660 67970 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 55557 158611 55989 12915 12970 15050 55560 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 8810 8612 8576 7625 1176 8100 10110 اصله -هرس درخت 

 1155 212 1099 291 6768 191 222 کیلوگرم -خرید بذر 

 1177 511 158 117 221 57 51 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 59550 20500 65870 1620 5191 710 17209 مترمربع -ترون کاری 

 552 525 2916 516 55 55 152 اصله -قطع اشجار 

 106551 16110 15506 1710 59120 6200 19172 مترمربع -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 65101 1991 70517 165115 55912 16220 92960 اصله -هرس درختچه 

 585 825 5272 967 1556 6121 5970 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 5152 1198 1619 1215 590 200 5129 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 611215 111580 59265 29781 99050 569100 215180 مترمربع -کندوکوب 

 0 1560 1200 950 509 700 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 755 891 6591 606 198 159 2571 اصله -حذف کنده 

 55510 17610 66898 5220 2569 220 11600 متر طول -پرچینی 

 189 111 109 0 169 50 61 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 9 16 55 16 9 1 56 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 510 11 51 8 5 6 5 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 5715 9691 1125 1510 5271 1716 8162 شعله -رفع خاموشی 

 11105 1255 1756 6298 61110 2000 1158 اصله -سمپاشی درختان 

 17900 1 5161 26 1506 0 0 مترمربع -شناسایی زمین های مرغوب 

 55182 0 500 5620 6101 0 0 مترمربع -ای سبز اخذ کاربری فض

 522 622 657 610 1689 5895 68 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 55091 16915 12518 1520 11150 15920 55522 مترمربع -چمنکاری 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

حوزه امور
 

ی سبز
ضا

شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ش ف
ستر

توسعه و گ
 

 1000 59960 55570 5170 17592 56800 252 617510 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 15811 96197 66501 57650 52587 16578 52259 10551 اصله -کاشت درخت 

 55561 96518 177152 76150 77527 86150 155811 15788 اصله -کاشت درختچه 

 1 9 1 19 171 0 65 19 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 50 15 56 80 0 68 511 60 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 65 251 85 551 22 178 155 819 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 0 0 0 0 50 50 1 17 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 585 511 82 500 26 559 521 797 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 165062 15109 112958 109550 101559 91619 62955 188810 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 18521 12871 22715 28550 52288 175011 15760 91512 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 17552 55716 12710 51025 51781 51550 17262 97965 اصله -هرس درخت 

 81 108 5190 5618 0 582 960 5780 کیلوگرم -ر خرید بذ

 161 5550 21118 787 1005 650 96 529 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 729 909572 2765 1050 7112 8828 6120 17715 مترمربع -ترون کاری 

 5 0 5901 650 155 515 55 1666 اصله -قطع اشجار 

 11829167 551650 506850 185990 568500 515105 71510 287810 رمربعمت -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 27102 18920 519057 167512 285721 151950 772560 187712 اصله -هرس درختچه 

 1001 5798 17188 9512 1002 19 7100 5529 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 5221 6905 5711 1278 51780 616 6058 9280 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 10115271 555500 126855 5129019 119812 1002005 668685 1006210 مترمربع -کندوکوب 

 0 0 0 0 1052 0 0 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 225 595 996 821 211 1019 5855 5810 اصله -حذف کنده 

 5060 1510 722 852 102 155 7591 79852 متر طول -پرچینی 

 77 29 65 125 105 12 52 120 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 5 5 51 11 9 67 70 50 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 52 2 50 65 15 6 55 65 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 5715 1062 8001 10255 5176 1812 7569 6191 شعله -رفع خاموشی 

 2120 2911 9111 17575 26170 58050 1865 52150 اصله -سمپاشی درختان 

 0 0 0 0 25 0 0 691 مترمربع -شناسایی زمین های مرغوب 

 0 0 0 0 0 0 0 18520 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 65 25 1 18 5720 155 252 512 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 2095 61170 67095 27190 29555 16191 17012 111702 مترمربع -چمنکاری 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
درصد 

 تغییر

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی سبز
ضا

ش ف
ستر

توسعه و گ
 

 50- 912718 1170586 107716 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 95 615205 552500 59170 اصله -کاشت درخت 

 11- 1016516 1511962 81110 اصله -کاشت درختچه 

 59 606 512 97 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 56 155 208 891 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 29- 1815 6151 550 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 51- 1669 1960 78 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 65- 5918 1211 556 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 65- 1088552 1808176 150065 اصله -تنه جوش و پاجوش حذف 

 56- 999071 1175715 77985 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 5 587517 585065 59711 اصله -هرس درخت 

 19- 58052 52519 1815 کیلوگرم -خرید بذر 

 1 11655 11561 5669 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 57- 519029 278878 10681 مترمربع -ترون کاری 

 152 10812 6112 799 اصله -قطع اشجار 

 17 6120156 5221599 851191 مترمربع -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 57- 1915518 5671025 516120 اصله -هرس درختچه 

 517 699207 155000 56728 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 21- 102785 516155 8106 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 15- 9610911 8212610 1578710 مترمربع -کندوکوب 

 71- 15019 20182 150 اصله -پالک کوبی درختان 

 61- 55192 65912 1771 اصله -حذف کنده 

 0 615156 615216 51659 متر طول -پرچینی 

 11- 895 5208 115 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 25- 129 558 77 دستگاه -ل بازی کودکان تهیه وسای

 11 550 592 51 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 17- 19526 95150 2790 شعله -رفع خاموشی 

 55 562002 189867 50885 اصله -سمپاشی درختان 

 76- 55521 98891 1718 مترمربع -شناسایی زمین های مرغوب 

 98- 50105 511820 5211 مترمربع -ز اخذ کاربری فضای سب

 65 50117 16082 1216 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 26- 658556 856055 65810 مترمربع -چمنکاری 
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ش
 

 576 5570 900 971 9656 5555 1555 مترمربع -زی نرده رنگ آمی

 125 5157 6175 10511 1068 1922 6968 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 152 1762 755 5991 1570 10605 1588 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 561 5117 6598 1921 869 6710 5989 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

تابلوی هشدار  -پارکی شستشوی تجهیزات

 عدد - Uدهنده،تابلواعالنات،پایه چراغ،موانع 
61650 55251 165562 51175 5508 20117 5290 

 516572 5298820 120110 29127 522951 252198 501152 اصله -شستشوی درخت 

 511860 957120 515510 510715 519996 996505 669120 اصله -شستشوی درختچه 

 11621 18956 15190 55159 75109 51820 56585 عدد -سطلهای زباله شستشوی 

 755 15818 5211 7885 1065 6511 60921 عدد -شستشوی وسایل بازی 

 10698 55571 19257 1151182 95118 56679 66871 عدد -شستشوی مبلمان پارکی 

 107 1201 655 11555 1679 5150 5110 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 5751815 901675 11159525 10511720 8151585 5160281 19177679 مترمربع -شستشوی معابر 

 2167 9555 6098 69090 1180 15757 6067 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 71 175 1107 5656 560 1070 255 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 62 69 51 5211 58 1529 550 مترمربع -ات و آگهیرنگ آمیزی تابلوی اعالن

 509 567 106 996 515 1575 80 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 202 5115 952 2951 90 5955 177 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 65190 1599118 2660010 1958680 8058825 10680887 177855115 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 156 5690 2206 57081 1256 11067 5987 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 581 5585 1888 5580 860 6558 5129 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 5255 1100 1159 1170 11170 10120 1617 مترمربع -رنگ آمیزی نرده 

 8906 950 1151 551 171 70 590 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 198 129 2056 551 61161 262 110 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 5016 918 1500 660 155 652 1116 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

تابلوی هشدار  -ات پارکیشستشوی تجهیز

 عدد - Uدهنده،تابلواعالنات،پایه چراغ،موانع 
5190 56590 15112 667 2659 6516 10860 

 115060 81180 59689 158050 159122 50880 15566 اصله -شستشوی درخت 

 515810 152100 111511 55920 572506 21900 57500 اصله -شستشوی درختچه 

 15686 15010 52255 7610 65152 19070 2955 عدد -اله شستشوی سطلهای زب

 6918 1592 5878 66712 5227 1015 1290 عدد -شستشوی وسایل بازی 

 18625 15905 1526 1178 16075 17106 60591 عدد -شستشوی مبلمان پارکی 

 2917 151 5269 166 519 90 529 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 5219620 9882000 1151678 5798985 5858920 5959000 1185929 ترمربعم -شستشوی معابر 

 19815 5699 1658 109 6585 100 882 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 5029 595 662 12 91 10 99 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 1516 196 527 60 8 10 7 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 1019 611 281 186 5075 60 0 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 1907 811 5250 76 1171 162 166 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 501200 10158600 10050 2000 111019 0 159600 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 5650 1887 9562 520 1566 580 1022 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 5767 1111 5770 586 5625 520 210 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 5000 517 5 670 1057 26 5559 5180 مترمربع -رنگ آمیزی نرده 

 1758 551 5695 5221 259 505 191 1571 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 60 189 656 1205 596 608 1225 1975 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 556 529 876 1605 1267 1566 1105 1651 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

تابلوی هشدار  -شستشوی تجهیزات پارکی

 عدد - Uبلواعالنات،پایه چراغ،موانع دهنده،تا
26088 15555 18619 10551 55810 8125 1551 5027 

 16821 19252 161712 575000 111852 178520 605800 652616 اصله -شستشوی درخت 

 92909 51172 591692 175600 890500 121520 801959 575220 اصله -شستشوی درختچه 

 10165 6658 75212 26615 52511 56562 11827 70651 عدد -شستشوی سطلهای زباله 

 5095 1119 60511 657111 7851 55807 5670 59102 عدد -شستشوی وسایل بازی 

 16711 5100 100551 58612 51215 26815 168296 91855 عدد -شستشوی مبلمان پارکی 

 167 192 705 728 65 51178 595 629 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 851187 262019 51561972 5081500 56506151 6921725 10685258 151956671 مترمربع -شستشوی معابر 

 890 517 1606 5550 1818 161 1180 5266 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 مترمربع
89 119 0 112 515 550 157 10 

 -بلوی اعالنات و آگهیرنگ آمیزی تا

 مترمربع
11 29 0 180 10 97 10 10 

 50 120 197 560 166 162 577 616 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 505 511 202 768 176 555 1018 1515 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 5009957 19515 8152900 5690000 55109116 2566956 855168 1187560 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 785 285 15575 1812 5255 55 181 1982 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 685 672 2191 5120 810 1001 816 811 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 11 11996 22191 5915 مترمربع -گ آمیزی نرده رن

 56 25855 60565 5621 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 158 76912 51558 5601 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 5 55599 55755 1215 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

تابلوی هشدار دهنده،تابلواعالنات،پایه  -شستشوی تجهیزات پارکی

 عدد - U،موانع چراغ
57518 579815 289908 29 

 56 1551778 2086775 597909 اصله -شستشوی درخت 

 52- 7089272 8697585 555115 اصله -شستشوی درختچه 

 15- 117011 189110 59069 عدد -شستشوی سطلهای زباله 

 51 190858 219995 50825 عدد -شستشوی وسایل بازی 

 5- 1858005 1871167 99157 عدد -ی شستشوی مبلمان پارک

 505 29515 18501 5161 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 6- 501091021 515108192 15192205 مترمربع -شستشوی معابر 

 78 157515 71711 1558 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 10- 11207 15901 255 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 61- 1596 10285 591 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 75- 10175 59701 692 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 5- 52259 51596 1111 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 57- 571519151 650980050 15556859 مترمربع -نظافت معابر جنگل 

 62- 81081 116259 6161 مترمربع -رکی رنگ آمیزی مبلمان پا

 55 60056 55955 1950 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ن ها
ی سبز و بوستا

ضا
ی ف

ی و برق
ی عمران

فعالیتها
 

 0 20 5812 8151 9990 11685 7175 ترمربعم -اجرای تاسیسات برقی و روشنایی 

 9772 11211 15170 60180 58610 55759 51820 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 0 0 1000 1200 100 1515 2500 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 0 0 50 10720 25116 6119 1295 مترمربع -اجرای نهر 

 0 56 1892 1211 501 1911 552 مترمربع -احداث آبنما 

 0 0 120 580 1210 5065 800 مترمربع -احداث زمین بازی 

 521 0 0 152 1200 12 1800 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 50 10 610 102 1557 552 571 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 5 51 6019 57 105 552 60 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 51 76 585 121 567 551 165 ددع -بازسازی آبخوری 

 5 255 1855 2006 1175 5751 618 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 0 28 5050 5161 657 5897 150 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 571 82 1198 5621 5055 6022 1522 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 16 112 986 1151 576 1081 2077 مترمربع -ی بازسازی سرویس بهداشت

 6752 2062 2086 10155 55118 15821 57151 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 0 211 12895 55705 5180 6858 5065 مترمربع -مرمت و نگهداری ابنیه 

 5991 5556 15060 7155 2527 6768 1797 عدد -تعویض و تعمیر المپ،حباب،کالهک 

 128 55 527 551 199 588 5569 عدد -هیه و نصب پایه چراغ ت

 157 101 155 1111 607 858 655 عدد -تعمیر وسایل بازی 

 1757 5285 10185 7790 9191 5959 2575 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 0 50 5162 15 9 195 550 متر -حفرچاه آب 

 195 29 5126 551 205 517 0 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 55 1211 179110 8510 17282 1897 5600 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 0 20 215 2800 5117 1129 220 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 15810 5162 179972 51157 55111 15890 55122 متر -لوله گذاری 

 151 10 5505 599 865 1629 5557 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 595 590 1155 1620 1120 5175 5200 عدد -شیر فلکه و اتصاالت  نصب

 1716 5620 2881 11271 55798 10969 1552 متر -کابل کشی 

 86 78 17 521 168 556 89 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 502 101 1568 5596 1256 1987 1815 عدد -تعمیر پایه چراغ 

 10 100 555 118 551 187 516 دستگاه -ازی نصب و اجرای فونداسیون وسایل بدنس

 0 8 67 9 11 55 0 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 0 1590 7200 5717 0 5167 0 متر مربع -اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی 
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 90منطقه 95منطقه 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی س
ضا

حوزه امور شهر و ف
بز

- 
ن ها

ی سبز و بوستا
ضا

ی ف
ی و برق

ی عمران
فعالیتها

 

 2527 8920 1791 185 5782 6760 6572 مترمربع -اجرای تاسیسات برقی و روشنایی 

 55770 79550 8185 9972 56280 65670 2528 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 580 59001 0 790 0 0 0 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 90 11112 688 0 570 0 0 ترمربعم -اجرای نهر 

 550 610 102 5 585 0 520 مترمربع -احداث آبنما 

 20 1520 590 555 150 0 0 مترمربع -احداث زمین بازی 

 0 1905 0 0 150 0 520 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 511 12 80 169 916 150 151 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 52 59 11 69 51 5 51 دستگاه -ر پمپ تجهیز و نصب موتو

 111 85 61 56 55 10 157 عدد -بازسازی آبخوری 

 1610 1617 1095 129 505 0 100 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 5602 2519 510 65 1185 2790 1059 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 1788 611 1760 552 225 5552 158 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 516 616 655 620 1576 581 510 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 10522 15715 5171 5089 8920 1610 5010 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 700 1518 7169 1521 179 200 590 مترمربع -مرمت و نگهداری ابنیه 

 5111 1186 1197 172 5081 5626 9565 عدد -هک تعویض و تعمیر المپ،حباب،کال

 179 529 795 55 65 16 10 عدد -تهیه و نصب پایه چراغ 

 709 125 198 119 558 508 659 عدد -تعمیر وسایل بازی 

 2522 5912 1550 2172 150 19852 1115 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 508 20 21 151 0 0 0 متر -حفرچاه آب 

 529 107 159 55 510 0 0 مورد -ع معارض تاسیساتی رف

 5500 1015 1167 5020 6100 5500 0 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 5552 6518 1551 750 62 120 0 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 57610 51002 10859 1967 59852 65250 5266 متر -لوله گذاری 

 1128 557 900 55 15 50 70 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 992 1852 1156 595 657 5017 6912 عدد -نصب شیر فلکه و اتصاالت 

 1658 11702 5118 116 7862 2012 5159 متر -کابل کشی 

 70 75 10 67 101 16 165 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 1012 850 712 159 155 598 1292 عدد -تعمیر پایه چراغ 

 156 192 152 5 520 55 50 دستگاه -اسیون وسایل بدنسازی نصب و اجرای فوند

 0 8 2 0 0 7 0 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 0 1050 5190 0 0 0 0 متر مربع -اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی 
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ی ف
ی و برق

ی عمران
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 119 600 710 15120 1520 5015 7010 65260 مترمربع -اجرای تاسیسات برقی و روشنایی 

 5868 51150 15850 97992 58610 5782 16200 58872 مترطول -اجرای شبکه آبرسانی 

 26 700 500 0 0 8 5 992 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 0 0 0 117200 5850 5 610 52750 مترمربع -اجرای نهر 

 0 97010 0 560 0 0 11 1506 مترمربع -احداث آبنما 

 509 0 100 270 0 90 1772 5599 مترمربع -احداث زمین بازی 

 0 0 150 0 0 0 0 500 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 109 9 150 126 101 19 560 506 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 8 7 10 11 6 5 55 81 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 181 515 75 86 568 58 15 167 عدد -بازسازی آبخوری 

 101 268 170 850 0 6 1150 1087 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 511 9551 19 1860 1791 27 1716 5055 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 525 110 602 5069 790 51 7980 1127 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 575 181 516 1680 807 89 5509 591 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 6156 2662 1210 16176 5590 222 5955 16850 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 19021 15 1171 752 610 5911 5985 5105 ربعمترم -مرمت و نگهداری ابنیه 

 5915 790 7198 1252 1977 1518 2255 6115 عدد -تعویض و تعمیر المپ،حباب،کالهک 

 555 60 119 116 1 171 685 176 عدد -تهیه و نصب پایه چراغ 

 565 557 610 811 165 1755 622 158 عدد -تعمیر وسایل بازی 

 1968 112 802 1500 525 650 1981 2182 ترمربعم -تهیه و نصب کفپوش 

 0 1 5 5 0 510 555 181 متر -حفرچاه آب 

 0 1650 115 9 5 110 180 22 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 29 10 886 7625 5550 505 5002 68152 مترمربع -(خشکه چینی)روسازی 

 56 0 185 7611 10 152 59200 99010 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 5911 76611 5157 55052 56812 1627 6255 50210 متر -لوله گذاری 

 17 75 550 897 6 551 780 215 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 7921 5286 800 5105 582 627 1791 1189 عدد -نصب شیر فلکه و اتصاالت 

 788 5617 5752 16515 1650 257 8872 59881 متر -کابل کشی 

 59 66 179 10 57 2 21 105 دستگاه -موتور پمپ  تعمیر

 178 165 227 1761 579 555 782 811 عدد -تعمیر پایه چراغ 

 -نصب و اجرای فونداسیون وسایل بدنسازی 

 دستگاه
685 115 61 89 191 102 170901 12 

 0 29 0 1 0 0 0 0 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 0 65152 0 15500 0 0 10000 0 متر مربع -نوعی زمین ورزشی اجرای چمن مص
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 69- 165650 571598 1676 مترمربع -اجرای تاسیسات برقی و روشنایی 

 55- 151720 787267 59511 ولمترط -اجرای شبکه آبرسانی 

 10 20055 62176 5576 مترمکعب -اجرای مخزن بتنی 

 20- 556175 115119 12180 مترمربع -اجرای نهر 

 1027 82919 9591 6522 مترمربع -احداث آبنما 

 56- 15261 17798 111 مترمربع -احداث زمین بازی 

 65- 1699 11616 582 مترمربع -احداث زمین ورزشی 

 28 2512 5595 566 مترمربع -احداث سرویس بهداشتی 

 561 6907 1081 518 دستگاه -تجهیز و نصب موتور پمپ 

 7- 5985 5107 155 عدد -بازسازی آبخوری 

 61- 57502 61572 1561 مترمربع -بازسازی و ترمیم آبنما 

 61- 61515 79196 5105 مترمربع -بازسازی تاسیسات برقی و مکانیکی 

 69- 52079 17082 1286 مترمربع -بازسازی زمین بازی و ورزشی 

 57- 19565 56869 958 مترمربع -بازسازی سرویس بهداشتی 

 65- 195801 555875 9528 مترطول -بازسازی شبکه آبرسانی 

 16 81761 90952 6170 مترمربع -مرمت و نگهداری ابنیه 

 19- 87069 117909 6611 عدد -کالهک تعویض و تعمیر المپ،حباب،

 6 7278 7590 562 عدد -تهیه و نصب پایه چراغ 

 0 11285 11110 257 عدد -تعمیر وسایل بازی 

 51 97571 18551 5817 مترمربع -تهیه و نصب کفپوش 

 15 5118 5567 117 متر -حفرچاه آب 

 6- 7579 7221 551 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 72 585575 117265 15552 مترمربع -(خشکه چینی)ازی روس

 172 120518 26759 1955 مترمربع -( موزائیک )روسازی 

 5 110601 281662 57761 متر -لوله گذاری 

 12- 15756 16827 279 عدد -تهیه و نصب چراغ 

 52 62292 51115 5075 عدد -نصب شیر فلکه و اتصاالت 

 50- 111688 558270 7561 متر -کابل کشی 

 15 5180 1861 100 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 55- 51017 51925 829 عدد -تعمیر پایه چراغ 

 6017 175802 6175 7802 دستگاه -نصب و اجرای فونداسیون وسایل بدنسازی 

 17- 557 597 11 دستگاه -تهیه و نصب سیستم برودتی و حرارتی 

 866 95758 7856 5710 متر مربع -مین ورزشی اجرای چمن مصنوعی ز
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- 

ی سبز
ضا

ی ف
نگهدار

 

 5271557 2207585 59959125 12010258 65600791 19921755 129871760 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری درختان معابر 

 -سایر شیوه های آبیاری  -گهداری درختان معابر ن

 مترمربع
56516069 5910607 61680007 75166995 8015058 9887502 6966700 

 119959 575159 5005111 1877998 599767 601901 5156786 مترمربع -نگهداری گل و گل کاری 

 1162068 5150786 17105067 52827825 51955826 9820505 50012996 متر مربع -نگهداری و ترمیم چمن 

 55898 59788 11868 199815 101859 26878 586819 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 52705 155925 71980 228802 570526 51915 556089 مترمربع -نگهداری آبنما و فواره فاقد روشنایی 

 1675 5781 5117 16571 7789 1187 56781 چشمه -نگهداری سرویس بهداشتی 

 172555 1557706 1822525 16110119 5719521 5690661 15996255 مترمربع -نگهداری ترون کاری 

 50922 11766 585 5716 55866 15585 67067 مترمربع -نگهداری آبنما و فواره واجد روشنایی 

 5861 7069 56651 52711 15572 19096 519851 قطعه -نگهداری انواع لوازم ورزشی و بدنسازی 

 7 0 0 16159 177596 15881 558202 متر مربع -نگهداری و ترمیم چمن مصنوعی 

 77151 5252 585729 1522 51112 2105 1579158 عدد -( گلجای)نگهداری فالور باکس 

 606505 1528115 1671050 51257916 6291058 6170728 55155162 مترمربع -نگهداری رز و درختچه های زینتی 

سایر شیوه های  -نگهداری جنگل کاری داخل محدوده 

 مترمربع -آبیاری 
75829755 7821515 5777181 17552298 11811091 5181970 0 

سایر شیوه های  -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 مترمربع -آبیاری 
518608160 5110 0 571150 589625 0 0 

 -آبیاری تانکری -ری داخل محدوده نگهداری جنگل کا

 مترمربع
52779505 18615179 1221918 10151091 16721551 1262187 61529 

 -آبیاری تانکری -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 مترمربع
1555155 1710150 0 0 116500 551890 0 

 17019 925711 525807 5227291 877975 257511 5750126 مترمربع -نگهداری گیاهان پوششی 

 7009 5607 1711 10510 11697 7007 26055 پایه -شعله  5تا  1نگهداری شبکه روشنایی متعارف 

 18515 11781 2182 610 1151 5655 719 پایه -شعله  2و  6نگهداری شبکه روشنایی 

 5751 1081 51827 155598 55581 51712 1091 شعله -نگهداری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار سدیم 

 579 17715 5658 5075 11719 280 1155 شعله -نگهداری شبکه روشنایی پروژکتور 

 0 15581 0 592559 61681 610 22551 مترمربع -نگهداری برکه 

 0 0 52201 8876 1156 51866 51517 مترمربع -نگهداری استخر و دریاچه 

 11871 55790 57178 195528 101118 52559 506105 ربعمترم -نگهداری و نگهبانی ساختمان مسقف 

 21779 111786 582225 1801591 179559 191757 5077925 مترمربع -نگهداری و نگهبانی وسایل بازی 

 6258727 5055651 1185515 66175051 50856096 12151596 98111652 مترمربع -نظافت معابر خیابانها و میادین فضای سبز

 0 59 52 15 51 511 515 حلقه -اری چاه با علم متعارف نگهد

 55 59 510 279 167 519 1901 حلقه -ساعته  56نگهداری چاه با علم 

 519 95 581 615 551 521 581 حلقه -ساعته 15نگهداری چاه با علم 

 112 581 17 512 1159 155 75 عدد -نگهداری سقا خانه ها 

 -با المپ کم مصرف تک شعله نگهداری شبکه روشنایی 

 پایه
19511 15816 57520 115156 91791 55195 5219 

 -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف دو شعله 

 پایه
571788 5219 101176 15260 9021 10776 5962 

 -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف سه شعله 

 پایه
20529 5095 0 17281 9725 8810 1111 

 -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف چهار شعله 

 پایه
965 520 506 5190 5502 11280 16016 

 6590 56115 5818 5501 0 15697 5726 شعله -نگهداری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار جیوه 

 16 607 8 51 2 155 6155 پیکره -نگهداری انواع تندیس سبز 

 59215 8261 2957 51615 55196 19651 518175 مترمربع -و مبلمان داخلی آن  نگهداری انواع آالچیق

 169 1182 5099 10187 5220 1109 15865 عدد -نگهداری میز شطرنج و میز پینگ پونگ 
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 5109918 1195581 55275822 5512819 1955005 5025255 965598 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری درختان معابر 

 9925860 2606901 50552671 5758655 858511 1296586 11007771 مترمربع -سایر شیوه های آبیاری  -نگهداری درختان معابر 

 518856 576020 660255 525106 155581 166051 129161 مترمربع -نگهداری گل و گل کاری 

 6176115 5081110 6860828 811516 1086858 5199285 5020700 متر مربع -نگهداری و ترمیم چمن 

 65155 55812 15959 16699 57686 18996 51921 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 592512 152718 157272 65519 65158 19075 118601 ربعمترم -نگهداری آبنما و فواره فاقد روشنایی 

 5696 1959 9105 1618 5085 1755 5500 چشمه -نگهداری سرویس بهداشتی 

 6085261 1197095 1622081 191116 168087 500950 165115 مترمربع -نگهداری ترون کاری 

 1900 156 0 0 52 0 5229 مترمربع -نگهداری آبنما و فواره واجد روشنایی 

 57926 5917 56659 1150 1802 2506 6821 قطعه -نگهداری انواع لوازم ورزشی و بدنسازی 

 0 50192 1291122 0 55171 50211 190 متر مربع -نگهداری و ترمیم چمن مصنوعی 

 6021 5166 27219 1117 10797 5666 2161 عدد -( گلجای)نگهداری فالور باکس 

 1518019 5616126 5500510 525281 610621 552919 519060 مترمربع -رختچه های زینتی نگهداری رز و د

 -سایر شیوه های آبیاری  -نگهداری جنگل کاری داخل محدوده 

 مترمربع
278228 585275 6825 157991 95795 625216 1221899 

 -سایر شیوه های آبیاری  -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 مترمربع
0 0 0 0 695 0 0 

 556701 158110 0 162519 12892 0 25568 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری جنگل کاری داخل محدوده 

 65118500 0 0 0 0 0 0 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 555815 526911 596526 76875 1785755 55017 58810 مترمربع -نگهداری گیاهان پوششی 

 195 5250 681 5555 56 0 0 پایه -شعله  5تا  1نگهداری شبکه روشنایی متعارف 

 920 5650 1755 102 5156 0 0 پایه -شعله  2و  6نگهداری شبکه روشنایی 

 12586 2805 12557 0 156 10165 26596 شعله -نگهداری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار سدیم 

 1875 5179 56521 125 1589 0 72 شعله -روشنایی پروژکتور نگهداری شبکه 

 26215 7055 790 172 810 0 5790 مترمربع -نگهداری برکه 

 0 100 58802 0 0 127515 0 مترمربع -نگهداری استخر و دریاچه 

 57167 9118 69151 16699 10111 7955 50585 مترمربع -نگهداری و نگهبانی ساختمان مسقف 

 119122 155628 555226 79111 91800 91620 105565 مترمربع -هداری و نگهبانی وسایل بازی نگ

 12515115 1216768 8251161 660811 1110785 1159901 1117115 مترمربع -نظافت معابر خیابانها و میادین فضای سبز

 15 126 56 10 5557 0 2 حلقه -نگهداری چاه با علم متعارف 

 75 109 605 27 15 10 55 حلقه -ساعته  56چاه با علم نگهداری 

 199 51 568 95 26 75 511 حلقه -ساعته 15نگهداری چاه با علم 

 101 109 658 51 515 69 150 عدد -نگهداری سقا خانه ها 

 10186 50117 25011 10520 15159 100 15859 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف تک شعله 

 5179 5661 6815 5550 15579 9209 155 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف دو شعله 

 190 6200 511 5619 515 0 0 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف سه شعله 

 115 5159 9076 502 0 0 0 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف چهار شعله 

 11805 8159 1988 5159 511 0 6185 شعله -داری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار جیوه نگه

 98 15 55 59 55 0 0 پیکره -نگهداری انواع تندیس سبز 

 12189 5108 6205 1165 7551 5515 7190 مترمربع -نگهداری انواع آالچیق و مبلمان داخلی آن 

 1511 5275 1155 512 51270 609 1008 عدد -نگهداری میز شطرنج و میز پینگ پونگ 
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 57100921 9619677 5509128 2110616 2067155 1268896 6651615 8015109 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری درختان معابر 

 59115591 1282910 6976105 5111506 1602115 1612615 10561705 7262625 مترمربع -سایر شیوه های آبیاری  -نگهداری درختان معابر 

 5076801 115798 580055 507956 566211 85505 1111021 1588225 مترمربع -نگهداری گل و گل کاری 

 51170205 2166655 8098681 8517102 7822821 1521705 8128187 15169055 ربعمتر م -نگهداری و ترمیم چمن 

 108525 51966 65112 59596 51180 52709 58980 61856 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 102915 68871 815511 68216 11787 5112 59515 5517725 مترمربع -نگهداری آبنما و فواره فاقد روشنایی 

 57265 1816 5000 5218 6581 60719 5197 5518 چشمه -نگهداری سرویس بهداشتی 

 5681696 251565 950590 651809 1152928 511166 156522 1051156 مترمربع -نگهداری ترون کاری 

 6200 51297 7600 1550 0 0 0 5890 مترمربع -نگهداری آبنما و فواره واجد روشنایی 

 151101 2191 80578 8196 15199 11566 8975 56528 قطعه -واع لوازم ورزشی و بدنسازی نگهداری ان

 10000 0 588157 658850 0 0 1189610 556906 متر مربع -نگهداری و ترمیم چمن مصنوعی 

 592610 509720 5175 56788 5510 1566 51061 67055 عدد -( گلجای)نگهداری فالور باکس 

 56582268 5558678 5596725 5005570 891067 5711021 1115095 1755555 مترمربع -درختچه های زینتی  نگهداری رز و

 -سایر شیوه های آبیاری  -نگهداری جنگل کاری داخل محدوده 

 مترمربع
9885791 2665767 5502665 115511 5926191 8805110 2670156 51059162 

 -ایر شیوه های آبیاری س -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 مترمربع
5256160 0 0 52118562 52292756 101029060 10701150 518552728 

 25210525 8825257 2910076 1015598 5528259 260500 79119 5960556 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری جنگل کاری داخل محدوده 

 96558796 17051700 20600 10557510 15261687 0 0 1008500 مترمربع -آبیاری تانکری -نگهداری جنگل کاری خارج محدوده 

 809657 155958 501079 100118 61158 1150552 501855 525671 مترمربع -نگهداری گیاهان پوششی 

 5292 151 55276 0 10755 150 7056 7556 پایه -شعله  5تا  1نگهداری شبکه روشنایی متعارف 

 5812 719 1791 50 1576 60 9502 5925 پایه -شعله  2و  6نایی نگهداری شبکه روش

 59785 15015 50851 11868 16829 58191 61719 55518 شعله -نگهداری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار سدیم 

 57262 1218 1511 57889 1111 527 1825 8511 شعله -نگهداری شبکه روشنایی پروژکتور 

 81500 229 586 5200 18057 0 0 810 مترمربع -نگهداری برکه 

 82955 528188 11711 81198 9000 0 0 0 مترمربع -نگهداری استخر و دریاچه 

 550127 17782 15259 66171 57191 18059 56871 52279 مترمربع -نگهداری و نگهبانی ساختمان مسقف 

 911701 177905 119592 555157 651111 171772 567892 187860 مترمربع -نگهداری و نگهبانی وسایل بازی 

 15018160 9811621 15558111 6902150 7658186 12587555 51275275 10767251 مترمربع -نظافت معابر خیابانها و میادین فضای سبز

 1010 87 506 21 11 86 77 152 حلقه -نگهداری چاه با علم متعارف 

 986 157 115 511 25 51 69 151 حلقه - ساعته 56نگهداری چاه با علم 

 555 159081 105 508 526 180 500 71 حلقه -ساعته 15نگهداری چاه با علم 

 555 510 111 19 111 1225 111 91 عدد -نگهداری سقا خانه ها 

 7878 12001 28615 71521 1508 818 57185 1756 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف تک شعله 

 17191 1606 8617 5065 5228 0 602 50 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف دو شعله 

 12790 551 800 0 1155 5269 688 200 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف سه شعله 

 7086 80 1550 572 0 519 1567 0 پایه -نگهداری شبکه روشنایی با المپ کم مصرف چهار شعله 

 16115 5111 8026 5079 7701 0 2721 15115 شعله -نگهداری شبکه روشنایی چراغ با المپ بخار جیوه 

 9115 15 126 59 0 25 1086 1 پیکره -نگهداری انواع تندیس سبز 

 105212 8689 55190 17525 6771 6906 5565 11727 مترمربع -نگهداری انواع آالچیق و مبلمان داخلی آن 

 9515 1518 5611 299 591 155 512 651 عدد -نگهداری میز شطرنج و میز پینگ پونگ 
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 88200 7210 15500 526211 156900 155765 601691 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 12558 59121 77627 58655 16511 25195 58118 اصله -کاشت درخت 

 28150 105570 159781 110512 88195 551075 157110 اصله -کاشت درختچه 

 5 5 85 100 10 505 1021 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 5 11 51 509 7 16228 2852 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 55 65 161 101 510 219 1756 عدد -ه و نصب سطل زباله تهی

 0 0 910 10 101 511 0 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 51 158 1171 218 589 665 226 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 101150 175122 115700 111198 180150 681611 557652 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 58292 55092 580510 155165 21512 186095 99672 مترمربع -ل نهنج حذف سرگ

 58169 67695 85552 25222 11851 52167 16855 اصله -هرس درخت 

 577 1107 1571 11520 1018 5187 1555 کیلوگرم -خرید بذر 

 89 679 669 95 1888 1996 1551 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 2151 85906 61656 26722 59102 21051 21655 مربعمتر -ترون کاری 

 551 182 818 1127 775 1068 578 اصله -قطع اشجار 

 556657 101195 5792892 622020 556818 1060607 1061595 مترمربع -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 595187 91512 585159 591587 519710 591718 595657 اصله -هرس درختچه 

 1612 55582 581192 17182 58801 1258 1950 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 5789 1117 22011 19178 17966 51971 10016 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 179258 508570 5957790 1770550 516801 1959975 5751500 مترمربع -کندوکوب 

 0 5900 0 1210 5190 105 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 806 1527 5652 2515 1571 5985 1791 اصله -حذف کنده 

 6860 78250 157200 22026 52115 128865 57072 متر طول -پرچینی 

 65 52 177 57 92 580 1012 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 15 10 5 18 9 1571 8 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 0 6 7 65 5 112 7 سری -اتیلنی تهیه وسایل بازی کودکان پلی

 5979 6590 15866 15650 2285 1551 11970 شعله -رفع خاموشی 

 5621 18111 26550 5156 67501 56086 50672 اصله -سمپاشی درختان 

 0 0 506 101 1161 11019 5005 مترمربع -شناسایی زمین های مرغوب 

 0 1 0 0 120 1985 6000 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 829 111 11881 202 551 291 9912 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 15817 50160 67510 152215 55287 21010 158106 مترمربع -چمنکاری 
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 617510 62570 15616 75912 0 55962 0 85706 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 10551 59681 16295 7577 8928 15172 51902 95875 اصله -کاشت درخت 

 15788 156792 70652 96920 15766 80127 61850 51280 اصله -کاشت درختچه 

 19 51 55 58 0 12 7 50 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 60 11 8 57 16 11 5 559 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 819 562 72 505 192 80 61 65 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 17 52 15 605 51 0 0 0 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 797 991 118 121 112 16 187 58 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 188810 119811 61971 51587 18919 76198 16660 67970 اصله -جوش و پاجوش  حذف تنه

 91512 55557 158611 55989 12915 12970 15050 55560 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 97965 8810 8612 8576 7625 1176 8100 10110 اصله -هرس درخت 

 5780 1155 212 1099 291 6768 191 222 کیلوگرم -خرید بذر 

 529 1177 511 158 117 221 57 51 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 17715 59550 20500 65870 1620 5191 710 17209 مترمربع -ترون کاری 

 1666 552 525 2916 516 55 55 152 اصله -قطع اشجار 

 287810 106551 16110 15506 1710 59120 6200 19172 مترمربع -( پته بندی)مرمت جوی و پشته 

 187712 65101 1991 70517 165115 55912 16220 92960 اصله -هرس درختچه 

 5529 585 825 5272 967 1556 6121 5970 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 9280 5152 1198 1619 1215 590 200 5129 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 1006210 611215 111580 59265 29781 99050 569100 215180 مترمربع -کندوکوب 

 0 0 1560 1200 950 509 700 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 5810 755 891 6591 606 198 159 2571 اصله -حذف کنده 

 79852 55510 17610 66898 5220 2569 220 11600 متر طول -پرچینی 

 120 189 111 109 0 169 50 61 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 50 9 16 55 16 9 1 56 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 65 510 11 51 8 5 6 5 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 6191 5715 9691 1125 1510 5271 1716 8162 شعله -رفع خاموشی 

 52150 11105 1255 1756 6298 61110 2000 1158 اصله -سمپاشی درختان 

 691 17900 1 5161 26 1506 0 0 مترمربع -ناسایی زمین های مرغوب ش

 18520 55182 0 500 5620 6101 0 0 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 512 522 622 657 610 1689 5895 68 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 111702 55091 16915 12518 1520 11150 15920 55522 مترمربع -چمنکاری 
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 1000 59960 55570 5170 17592 56800 252 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 15811 96197 66501 57650 52587 16578 52259 اصله -کاشت درخت 

 55561 96518 177152 76150 77527 86150 155811 اصله -کاشت درختچه 

 1 9 1 19 171 0 65 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 50 15 56 80 0 68 511 عدد -تهیه و نصب وسایل بازی 

 65 251 85 551 22 178 155 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 0 0 0 0 50 50 1 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 585 511 82 500 26 559 521 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 165062 15109 112958 109550 101559 91619 62955 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 18521 12871 22715 28550 52288 175011 15760 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 17552 55716 12710 51025 51781 51550 17262 اصله -هرس درخت 

 81 108 5190 5618 0 582 960 کیلوگرم -خرید بذر 

 161 5550 21118 787 1005 650 96 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 729 909572 2765 1050 7112 8828 6120 مترمربع -ترون کاری 

 5 0 5901 650 155 515 55 اصله -قطع اشجار 

 11829167 551650 506850 185990 568500 515105 71510 مترمربع -( بندیپته )مرمت جوی و پشته 

 27102 18920 519057 167512 285721 151950 772560 اصله -هرس درختچه 

 1001 5798 17188 9512 1002 19 7100 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 5221 6905 5711 1278 51780 616 6058 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 10115271 555500 126855 5129019 119812 1002005 668685 مترمربع -کندوکوب 

 0 0 0 0 1052 0 0 اصله -پالک کوبی درختان 

 225 595 996 821 211 1019 5855 اصله -حذف کنده 

 5060 1510 722 852 102 155 7591 متر طول -پرچینی 

 77 29 65 125 105 12 52 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 5 5 51 11 9 67 70 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 52 2 50 65 15 6 55 سری -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 5715 1062 8001 10255 5176 1812 7569 شعله -رفع خاموشی 

 2120 2911 9111 17575 26170 58050 1865 اصله -سمپاشی درختان 

 0 0 0 0 25 0 0 مترمربع -مین های مرغوب شناسایی ز

 0 0 0 0 0 0 0 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 65 25 1 18 5720 155 252 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 2095 61170 67095 27190 29555 16191 17012 مترمربع -چمنکاری 
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 50- 912718 1170586 107716 مترمربع -اجرای خطوط تراز وکرت بندی 

 95 615205 552500 59170 اصله -کاشت درخت 

 11- 1016516 1511962 81110 اصله -کاشت درختچه 

 59 606 512 97 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 56 155 208 891 عدد - تهیه و نصب وسایل بازی

 29- 1815 6151 550 عدد -تهیه و نصب سطل زباله 

 51- 1669 1960 78 عدد -تهیه و نصب مخزن زباله مکانیزه 

 65- 5918 1211 556 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 65- 1088552 1808176 150065 اصله -حذف تنه جوش و پاجوش 

 56- 999071 1175715 77985 مترمربع -حذف سرگل نهنج 

 5 587517 585065 59711 اصله -هرس درخت 

 19- 58052 52519 1815 کیلوگرم -خرید بذر 

 1 11655 11561 5669 لیتر -سم خالص مصرفی  -سمپاشی 

 57- 519029 278878 10681 مترمربع -ترون کاری 

 152 10812 6112 799 اصله -قطع اشجار 

 17 6120156 5221599 851191 مترمربع -( پته بندی)ته مرمت جوی و پش

 57- 1915518 5671025 516120 اصله -هرس درختچه 

 517 699207 155000 56728 کیلوگرم -کود شیمیایی مصرفی 

 21- 102785 516155 8106 مترمکعب -کود حیوانی مصرفی 

 15- 9610911 8212610 1578710 مترمربع -کندوکوب 

 71- 15019 20182 150 اصله -ک کوبی درختان پال

 61- 55192 65912 1771 اصله -حذف کنده 

 0 615156 615216 51659 متر طول -پرچینی 

 11- 895 5208 115 دستگاه -تهیه وسایل بدنسازی 

 25- 129 558 77 دستگاه -تهیه وسایل بازی کودکان 

 11 550 592 51 یسر -تهیه وسایل بازی کودکان پلی اتیلنی

 17- 19526 95150 2790 شعله -رفع خاموشی 

 55 562002 189867 50885 اصله -سمپاشی درختان 

 76- 55521 98891 1718 مترمربع -شناسایی زمین های مرغوب 

 98- 50105 511820 5211 مترمربع -اخذ کاربری فضای سبز 

 65 50117 16082 1216 عدد -( گلجای)تهیه و نصب فالور باکس 

 26- 658556 856055 65810 مترمربع -چمنکاری 
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 1289 5759 5571 5709 6592 6628 6512 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 516 550 621 185 951 752 915 مورد -تحت پوشش طرح آموزش مدارس 

 9190 50055 51952 16505 9927 2522 12279 عدد-مراکز تجاری تحت پوشش 

 5081 6660 2565 681 9226 5515 5552 مورد -آموزش مراکز تجاری تحت پوشش طرح 

 -آموزش مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش طرح 

 مورد
259 292 517 118 670 668 75 

 190 1671 975 1591 851 1810 1961 عدد-مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش 

 1580 6256 881 169 5582 795 112 مورد -آموزش مراکز اداری تحت پوشش طرح 

 5796 61799 2190 1619 5928 5022 5172 عدد -مراکز اداری تحت پوشش 

 27 1968 1500 507 1205 652 885 عدد -مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش 

 -آموزش مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش طرح 

 مورد
157 659 1168 126 85 521 9 

 51075 10151 151258 9552 62652 9852 52896 مورد -آموزش واحدهای مسکونی تحت پوشش طرح 

 185 582 1651 0 0 521 15 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 179 561 567 261 501 559 195 دستگاه -ویزه بازیافتوانت 

 15 85 170 109 505 562 150 نفر -آموزشگر بازیافت 

 228 515 610 1611 171 1552 577 نفر -کارگر بازیافت 

 98 162 617 559 126 555 557 دستگاه -غرفه های فعال و نصب شده 
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 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت
منطقه

99 
 92طقهمن

منطقه

95 
 93منطقه 90منطقه
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ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
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ادارا
- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 1756 5090 1058 5507 1576 1552 959 1720 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 958 579 911 1175 558 725 657 586 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 11711 187205 7179 1707166 26187 150992 107110 168021 عدد-مراکز تجاری تحت پوشش 

 50716 17981 7195 570115 6157 60799 15516 1086 مورد -آموزش مراکز تجاری تحت پوشش طرح 

 -آموزش مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش طرح 

 مورد
675 581 785 597 905 652 256 602 

 1025 1109 525 1517 1591 5592 175 751 عدد-مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش 

 280 171 1051 1510 180 1197 85 525 مورد -آموزش مراکز اداری تحت پوشش طرح 

 208 865 1569 1511 805 1550 185 817 عدد -مراکز اداری تحت پوشش 

 259 716 591 518 581 611 125 605 عدد -مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش 

 -ز بهداشتی و درمانی تحت پوشش طرح آموزش مراک

 مورد
676 59 508 166 656 526 151 661 

 127815 55750 51927 95685 50621 10620 60190 51117 مورد -آموزش واحدهای مسکونی تحت پوشش طرح 

 551 0 127 576 0 56 10 102 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 609 506 100 515 176 557 105 559 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 211 115 91 157 96 91 70 96 نفر -آموزشگر بازیافت 

 716 916 101 155 610 525 699 569 نفر -کارگر بازیافت 

 559 190 171 115 107 126 156 161 دستگاه -غرفه های فعال و نصب شده 
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- 

ی
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ش و فرهن
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 1108 105 5765 782 1511 1595 1261 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 177 168 571 172 729 159 570 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 50568 6591 11519 10 2659 6696 150107 عدد-مراکز تجاری تحت پوشش 

 5715 265 5500 56 8081 970 1191 مورد -آموزش مراکز تجاری تحت پوشش طرح 

 255 188 519 110 991 5221 688 مورد -آموزش مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش طرح 

 1075 525 5587 81 1022 1810 5659 عدد-مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش 

 87 510 150 29 659 165 165 مورد -آموزش مراکز اداری تحت پوشش طرح 

 660 652 1515 96 171 1071 1085 عدد -مراکز اداری تحت پوشش 

 702 71 625 96 157 187 999 عدد -مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش 

 121 52 92 56 575 562 111 مورد -آموزش مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش طرح 

 2759 1582 10570 1666 55922 15950 6272 مورد -حت پوشش طرح آموزش واحدهای مسکونی ت

 65 50 1 119 8 1 562 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 155 96 185 525 82 182 108 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 517 61 87 185 99 107 90 نفر -آموزشگر بازیافت 

 152 96 266 506 158 529 519 نفر -کارگر بازیافت 

 551 112 115 96 109 156 168 دستگاه -غرفه های فعال و نصب شده 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
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- 

ی
گ ساز

ش و فرهن
آموز

 

 15- 66586 20912 5015 عدد -مدراس تحت پوشش طرح

 16- 10767 58129 698 مورد -آموزش مدارس تحت پوشش طرح 

 71 5761196 1106817 156288 عدد-مراکز تجاری تحت پوشش 

 10 655010 515958 18550 مورد -آموزش مراکز تجاری تحت پوشش طرح 

 9- 11991 15812 260 مورد -آموزش مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش طرح 

 11 57115 56277 1552 عدد-مراکز فرهنگی و مذهبی تحت پوشش 

 17- 17265 51085 787 مورد -آموزش مراکز اداری تحت پوشش طرح 

 11- 77775 97768 5252 عدد -مراکز اداری تحت پوشش 

 10- 15701 51188 277 عدد -مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش 

 1 2207 2670 520 مورد -آموزش مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش طرح 

 51- 798506 885810 52977 مورد -مسکونی تحت پوشش طرح آموزش واحدهای 

 60- 5180 1195 119 دستگاه -موتور سه چرخ ویزه بازیافت

 16- 6960 2159 550 دستگاه -وانت ویزه بازیافت

 11- 5085 5178 161 نفر -آموزشگر بازیافت 

 52- 8981 15552 620 نفر -کارگر بازیافت 

 10- 5715 6159 118 دستگاه -شده غرفه های فعال و نصب 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 5011 571572 1201708 7516 5510111 582669 2160 تن -جمع آوری نان خشک

 1265 81178 15811579 6662 5282125 527116 6508 تن -جمع آوری انواع پالستیک

 1516 1655622 6265516 1118 266555 1810866 5957 تن -جمع آوری کاغذ و مقوا 

 7125 185675 290558 5288 222516 612195 5525 تن -جمع آوری انواع فلزات 

 1076 72121 296889 1911 1159695 518929 5526 تن -جمع آوری پت 

 517 52685 518620 5696 560051 158 5179 تن -منسوجات  جمع آوری

 655 71555 115802 5112 191659 512857 1711 تن -جمع آوری مشمع 

 698 0 0 5058 19 512 1515 تن -جمع آوری کاغذ میچکا 

 1955 61112 595 6589 599701 17818 5071 تن -جمع آوری کاغذ ادارات ومدارس 

 511 69111 110562 6688 105111 657 5716 تن -دفنی  جمع آوری زایدات

 728 51169 176105 1128 1126222 508827 1920 تن -جمع آوری انواع شیشه 

 -مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز تحت پوشش 

 عدد
5201 1956 5156 1515 2975 6660 5526 
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 90منطقه 95همنطق 92منطقه 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت
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ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 519857 1126 96561 5520 782505 5191 5598 تن -جمع آوری نان خشک

 15225 1686 557196 1665 109872 5611 5955 تن -جمع آوری انواع پالستیک

 555151 5055 6971 9221 1675109 5950 9122 تن -جمع آوری کاغذ و مقوا 

 161110 295 556797 1662 562161 1252 1296 تن -جمع آوری انواع فلزات 

 11181 225 15552 1558 115551 900 878 تن -جمع آوری پت 

 17251 51 51751 69 0 598 51 تن -جمع آوری منسوجات 

 55180 525 17755 211 168160 115 0 تن -جمع آوری مشمع 

 182 111 515890 0 0 550 0 تن -کاغذ میچکا  جمع آوری

 107262 505 7916 6918 558816 721 0 تن -جمع آوری کاغذ ادارات ومدارس 

 10210 185 196257 15 0 958 621 تن -جمع آوری زایدات دفنی 

 7510 85 81155 552 95998 855 565 تن -جمع آوری انواع شیشه 

 -مراکز تحت پوشش  مخازن بازیافت توزیع شده در

 عدد
6189 5261 5288 681 2198 5556 5218 
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 22منطقه 29منطقه 24منطقه 99منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه 93منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ت 
ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 97106 110510 972199 1167170 155270 26886 6055 575056 تن -جمع آوری نان خشک

 501592 199169 110219 1108821 559515 55506 1788 599895 تن -جمع آوری انواع پالستیک

 569001 566056 105215 860852 150018 109658 15695 571961 تن -جمع آوری کاغذ و مقوا 

 196165 107068 112529 5127919 158516 71550 1506 511551 تن -جمع آوری انواع فلزات 

 11067271 156571 572252 127585 95818 17652 985 118597 تن -جمع آوری پت 

 18827 0 517262 597186 0 0 115 17018 تن -جمع آوری منسوجات 

 926152 98551 555771 11 1212 2569 558 501 تن -جمع آوری مشمع 

 0 0 555929 25 705 0 11 590 تن -جمع آوری کاغذ میچکا 

 8 50916 582861 859051 1565 2655 780 7192 تن -مع آوری کاغذ ادارات ومدارس ج

 592279 10815 16 708158 5506 9118 1556 17725 تن -جمع آوری زایدات دفنی 

 11651 15818 576195 188075 70105 111 256 19059 تن -جمع آوری انواع شیشه 

 مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز تحت

 عدد -پوشش 
5110 809 955 662 699 1726 287 5182 
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 9599 9594 میانگین فعالیت
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ضا

حوزه امور شهر و ف
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ت بازیاف

ادارا
- 

ی
ی جمع آور

فعالیتها
 

 62 9581950 2759612 571801 تن -جمع آوری نان خشک

 662 50181250 5786155 860721 تن -جمع آوری انواع پالستیک

 59 15909117 8512181 295515 تن -جمع آوری کاغذ و مقوا 

 19 1075657 5155512 571018 تن -جمع آوری انواع فلزات 

 701 16251567 1906185 110759 تن -جمع آوری پت 

 57 1575157 1006215 15612 تن -جمع آوری منسوجات 

 192 5755995 822897 155717 تن -جمع آوری مشمع 

 161 265752 550851 56170 تن -آوری کاغذ میچکا  جمع

 61 5559550 1285710 101757 تن -جمع آوری کاغذ ادارات ومدارس 

 151 5105505 825651 82100 تن -جمع آوری زایدات دفنی 

 100 5160510 1219175 165766 تن -جمع آوری انواع شیشه 

 17- 16265 79098 5856 عدد -ش مخازن بازیافت توزیع شده در مراکز تحت پوش
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 8180 0 0 0 0 1099 16250 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 160 192 125 155 5111 628 955 عدد -بازسازی دریچه 

 525 56 72000000 0 0 1257 671 مترمکعب -بتن ریزی 

 581 0 821 815 0 789 276 مترمکعب -تخریب 

 6700 61 6050570 9602 565 5518520 26652 مترمکعب -تخلیه آب 

 1672 6708 58 6912 51555 17710 18229 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 -جمع آوری و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمی 

 مترمکعب
10975 17561 10728 12888 5625 155 6129 

 997 2 20 156 595 1512 578 مترمکعب -حفاری و کف شکنی 

 5152 1151 5615 10256 62 5519 1929 مترمکعب -حفرچاه 

 112 0 8200 1 1150 900 550 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 8 52 50 8 57 159 55210 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 772795 895179 5575 1585285 5097250 291270 851710 متر -شستشوی و الیروبی انهار سرپوشیده 

 85 29 58 15 115 1061 62 حلقه -طوقه چینی چاه 

 65 8 59 0 111 5758 1575 مترمکعب -عملیات بتنی مرمت کانال 

 2918 0 95258 6179 60 1978 270 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 5871 1151 5875 1552 22 5689 7181 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 15 0 209 0 0 710 178 مترمربع -قالب بندی 

 15219 6787 99911 16207 16010 56282 592177 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 65 5 165 159 6186 5280 5572 متر -لوله گذاری 

 65 27 6005 50 5 661 570 عدد -نصب شبکه زباله گیر 

 510 0 55000 1058 72 1151 989 مترمکعب -کف تراشی 

 5168 110 1510 5519 6187 1759 590 متر -کول گذاری 

 528 2 100 565 0 210 171 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 16 1 510107 50 11 81 18 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 17 50 1575 95 15 598 18 عدد -درپوش بتنی  تهیه و نصب

 212 59 11 150 56 675 621 مورد -رفع آب بند 

 606 512 56106 76 516 151 528 عدد -پاکسازی و تنظیف دهانه چاه ها 

 156 0 0 55 100 652 178 مورد -گندزدایی و بوگیری کانالها و حوضچه ها با آهک 
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 1560 0 59227 1922 0 0 0 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 655 110 1859 1550 0 159 0 عدد -بازسازی دریچه 

 112 0 590 180 0 0 0 مترمکعب -بتن ریزی 

 511 0 678 650 0 7 100 مترمکعب -تخریب 

 988 1089 1551 102 0 100 0 مترمکعب -تخلیه آب 

 2686 2150 2615 51295 0 5520 0 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 7505 5711 1802 1115 0 1170 189620 مترمکعب -جمع آوری و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمی 

 20 0 271 190 0 0 0 مترمکعب -حفاری و کف شکنی 

 628 719 1210 882 0 8 0 ترمکعبم -حفرچاه 

 110 5 125 20 0 0 0 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 5 55 19 8 0 0 0 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 611022 27750 5585796 677800 0 9000 69500 متر -شستشوی و الیروبی انهار سرپوشیده 

 5 68 112 159 0 0 0 حلقه -طوقه چینی چاه 

 505 5 615 170 0 0 0 مترمکعب -عملیات بتنی مرمت کانال 

 122 150 1972 510 0 0 0 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 1100 592 557 182 0 0 0 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 10 0 172 220 0 0 0 مترمربع -قالب بندی 

 5177 6855 29216 18588 0 6050 57590 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 295 8 1711 577 0 0 0 متر -لوله گذاری 

 5 9 95 19 0 11 0 عدد -نصب شبکه زباله گیر 

 25 2 167 0 0 0 0 مترمکعب -کف تراشی 

 0 1592 705 1191 0 0 0 متر -کول گذاری 

 0 0 555 112 0 65 0 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 16 1 5 58 0 0 0 دستگاه -ر پمپ تعمیر موتو

 675 20 111 17 0 0 0 عدد -تهیه و نصب درپوش بتنی 

 569 7 92 81 0 1520 0 مورد -رفع آب بند 

 75 9 1507 187 0 1600 0 عدد -پاکسازی و تنظیف دهانه چاه ها 

 165 15 125 10 0 0 0 مورد -گندزدایی و بوگیری کانالها و حوضچه ها با آهک 
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 0 0 0 5000 22 0 7 100 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 0 70 150 181 91 159 906 855 عدد -بازسازی دریچه 

 0 52 91 199 62 82 55 98 مترمکعب -بتن ریزی 

 0 51 182 1566 22 115 1200 166 مترمکعب -تخریب 

 519 7625 5055 5009 55951 57900 505181 180667 مترمکعب -تخلیه آب 

 15 781 6276 10510 1101 295 58705 51927 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

جمع آوری و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمی 

 مترمکعب -
71185 9276 1682 50682 15126 8527 75278 602 

 705 5 7909 6877 911 59 0 595 مترمکعب -حفاری و کف شکنی 

 1661 751 1905 1610 590 0 550 0 مترمکعب -حفرچاه 

 0 2 520 112 57 0 0 11 مترمکعب -ضخامت  55cmدیوارکشی با بیش از 

 0 9 525 6 9 51 50 60 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 52551 156501 17256 1550 100177 556110 28150 5067887 متر -الیروبی انهار سرپوشیده  شستشوی و

 75 26 6601 115 77 0 12 1 حلقه -طوقه چینی چاه 

 11 1 195 571 0 192 0 11 مترمکعب -عملیات بتنی مرمت کانال 

 212 980 5751 15116 200 91 105 51 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 212 519 5876 55188 271 61 0 661 مترمکعب -(ماشینی)لیات خاکی عم

 0 0 505 650 5 71 0 9 مترمربع -قالب بندی 

 5019 5850 7286 71800 566955 105576 58596 190121 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 0 0 6211 80 575 0 15 755 متر -لوله گذاری 

 0 15 25 19 6 0 88 175 عدد -نصب شبکه زباله گیر 

 501 565 1601 670 5687 15500 0 5018 مترمکعب -کف تراشی 

 801 518 1850 2028 126 100 515 95 متر -کول گذاری 

 0 6 152 659 68 0 0 59 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 5 59 61 5 6 70 50 5 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 159 15 179 155 60 175 18 100 عدد -رپوش بتنی تهیه و نصب د

 0 51 160 151 175 516 15 225 مورد -رفع آب بند 

 597 655 159 51 208 596 56 569 عدد -پاکسازی و تنظیف دهانه چاه ها 

 -گندزدایی و بوگیری کانالها و حوضچه ها با آهک 

 مورد
112 61 982 71 5271 1 17 0 
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 درصد تغییر 9599 9594 نمیانگی فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ق
ل مناط

سی
ت م

ادارا
 

 158 29115 56695 5116 کیلوگرم -آرماتوربندی 

 19 10189 1511 691 عدد -بازسازی دریچه 

 1181006 72006096 1571 5608577 مترمکعب -بتن ریزی 

 7- 9152 9711 518 مترمکعب -تخریب 

 2689 7026691 151015 550129 عبمترمک -تخلیه آب 

 66 559976 111610 10929 کیلوگرم -تهیه و نصب دریچه 

 27- 698651 1121512 55561 مترمکعب -جمع آوری و حمل ضایعات شناور و زایدات حجمی 

 1- 18091 50551 917 مترمکعب -حفاری و کف شکنی 

 17- 57955 112159 1750 مترمکعب -حفرچاه 

 1698 19056 1152 950 مترمکعب -ضخامت  55cmکشی با بیش از دیوار

 1258 56509 211 1222 مورد -رفع معارض تاسیساتی 

 25 15772219 8028751 151115 متر -شستشوی و الیروبی انهار سرپوشیده 

 51 1675 2162 586 حلقه -طوقه چینی چاه 

 20 2990 5811 517 مترمکعب -عملیات بتنی مرمت کانال 

 67- 117222 550552 2565 مترمکعب -(دستی)عملیات خاکی 

 82- 22695 1072878 5255 مترمکعب -(ماشینی)عملیات خاکی 

 10 6029 5258 196 مترمربع -قالب بندی 

 65- 1511715 5565959 11989 مترمکعب -الیروبی و رسوب برداری 

 565 17959 2187 910 متر -لوله گذاری 

 595 2611 1618 561 عدد -شبکه زباله گیر  نصب

 15 67996 65207 5177 مترمکعب -کف تراشی 

 57- 56716 58555 1155 متر -کول گذاری 

 1- 5615 5207 127 مترمربع -ضخامت  55cmدیوارچینی با کمتر از 

 61172 511002 229 11916 دستگاه -تعمیر موتور پمپ 

 71 5602 1887 122 عدد -تهیه و نصب درپوش بتنی 

 1- 6981 6858 555 مورد -رفع آب بند 

 568 51570 1892 1651 عدد -پاکسازی و تنظیف دهانه چاه ها 

 151 2855 5159 570 مورد -گندزدایی و بوگیری کانالها و حوضچه ها با آهک 
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 18 151 1 1150 156 918 529 مورد -اجرای طرح روی تابلو 

 18 515 61 1556 501 1620 962 مورد -اجرای طرحهای خاص آذین بندی 

 110 111 87 729 95 616 21 مترمربع -احداث آبنما 

 111750 511109 285660 5156119 558567 800065 629592 رمربعمت -شستشوی و پاکسازی نما 

 0 1 2 15 15 16 100 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 151 99 719 2012 686 270 710 عدد -تهیه و نصب پالک آبی 

 186 96 171 5859 695 858 5275 عدد -تهیه و نصب پالک معابر 

 171 157 998 6061 592 117 805 عدد -تهیه و نصب پالک منازل 

 1 12 1260 5557 86 1059 515 مترمربع -تهیه و نصب تابلو تبلیغاتی رایگان 

 9 19 11 511 15 521 96 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 1 51 18 676 61 521 151 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی اماکن 

 1509 55 902 916 521 5121 595 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی معابر 

 121 251 597 6195 751 5029 1100 عدد -تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 

 15 5 8 561 51 22 71 عدد -تهیه و نصب ساعت 

 0 5 50 11 51 85 28 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 500 1267 0 11510 660 15592 6100 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 56 2 117 108 56 507 510 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 1052 1981 7911 11015 9780 10187 55719 عدد -حذف پالکاردهای غیر مجاز 

 550 851 962 1280 786 5095 789 عدد -حذف تابلوهای زائد و غیر مجاز 

 560 551 526 2662 225 5179 995 عدد -حذف زوائد نماها 

 517 181 196 862 659 669 175 عدد -یبانهای فرسوده حذف سا

 551 971 587 1612 851 1721 1581 عدد -حذف موانع فیزیکی 

 10 1652 152 16757 582 56970 1196 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 1111 90 7 669 551 575 1581 عدد -ساماندهی بالکن ها 

 75520 151588 71125 551675 11168 581672 128525 مترمربع -محو تبلیغات غیر مجاز 

 12560 27 0 5185 1900 62115 0 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 1910 6772 6577 100955 56700 29650 27022 مترطول -تهیه و نصب پارچه رنگی 

 1068 1195 8950 9551 1558 7720 1655 تخته -تهیه و نصب پرچم 

 51 100 71 568 69 1779 181 دستگاه -ه و نصب پروژکتور تهی

 12621 6557 55921 51911 1517 55557 59150 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 981 29052 50 12060 752 87917 1711 مترمربع -نصب داربست 

 150 2120 100 50975 15520 57787 5510 مترطول -تهیه و نصب ریسه توپی 

 125 5151 100 57281 11282 108785 51711 متر -تهیه و نصب ریسه شیلنگی 

 58021 581 5785 7705 5091 6059 8522 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 521570 572110 905670 5672126 557206 55611185 258952 مترمربع -پاکسازی نما با واتر جت 

 60610 119520 111570 661686 19168 562812 560792 مترمربع -ر سند پالست پاکسازی نما با وات

 151270 512689 595606 1100982 552559 112825 750020 مترمربع -پاکسازی نما با مواد پوشاننده 

 56 111 65 619 18 905 558 محور -نور پردازی 

 82 79 108 5792 558 652 555 عدد -جمع آوری پالک آبی 

 50 1657 76 5718 6981 950 515 عدد -چاپ فلکسی فیس 

 5110 1265 9880 5125 2811 51955 6159 مترمربع -اجرای نقاشی دیواری 

 11 550 0 57 0 12 50 مورد -پاکینه و ترمیم مجسمه 

 501 5 15 0 0 9 1 مورد -تهیه و نصب مجسمه 

 0 65 2 57 51 162 2 چشمه -احداث سرویس بهداشتی پرتابل 
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 791 57 157 152 691 196 11 مورد -اجرای طرح روی تابلو 

 1265 551 169 512 1118 659 196 مورد -اجرای طرحهای خاص آذین بندی 

 1200 52 599 1 1005 0 0 مترمربع -احداث آبنما 

 515810 97500 1952101 108106 1109550 15150 586000 مترمربع -شستشوی و پاکسازی نما 

 55 71 1 5 62 17 0 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 1217 119 900 501 225 118 619 عدد -تهیه و نصب پالک آبی 

 5251 555 1675 591 15652 5882 1597 عدد -الک معابر تهیه و نصب پ

 1560 509 728 558 657 26 651 عدد -تهیه و نصب پالک منازل 

 1 175 118 50 172 0 0 مترمربع -تهیه و نصب تابلو تبلیغاتی رایگان 

 12 7 19 0 76 0 117 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 158 57 595 50 112 5 17 عدد -فی اماکن تهیه و نصب تابلوی معر

 505 17 2615 795 512 705 1861 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی معابر 

 1851 517 576 212 1516 55 0 عدد -تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 

 1768 50 1 6 5 0 0 عدد -تهیه و نصب ساعت 

 10 0 1 0 2 57 0 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 15110 190 520 0 5701 1600 0 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 286 0 121 25 5872 515 0 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 8657 5199 16258 5191 2810 68559 5081 عدد -حذف پالکاردهای غیر مجاز 

 5092 209 1200 611 5956 962 665 عدد -حذف تابلوهای زائد و غیر مجاز 

 1018 206 6090 229 971 162 688 عدد -حذف زوائد نماها 

 806 555 5561 557 855 519 159 عدد -حذف سایبانهای فرسوده 

 1191 518 1218 512 169 696 108 عدد -حذف موانع فیزیکی 

 10568 1917 1258 1619 5775 67 0 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 15 85 205 171 2110 5851 5 عدد -بالکن ها ساماندهی 

 28890 6266 20265 1966 77965 58651 57559 مترمربع -محو تبلیغات غیر مجاز 

 5120 520 10755 1580 7170 55870 510 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 159200 50912 11965 6055 51500 161900 59010 مترطول -تهیه و نصب پارچه رنگی 

 11898 1112 5581 1025 17919 5575 5606 تخته -تهیه و نصب پرچم 

 616 525 159 109 705 1295 555 دستگاه -تهیه و نصب پروژکتور 

 155751 1569 15011 5892 18955 55900 51650 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 17870 12126 16985 1998 11957 75500 500 مترمربع -نصب داربست 

 15700 2975 6126 980 5670 0 1520 مترطول -تهیه و نصب ریسه توپی 

 105182 6570 15285 5610 10800 77900 1170 متر -تهیه و نصب ریسه شیلنگی 

 17552 6519 9996 6217 5872 2507 5260 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 550190 517095 5291701 196925 1251715 17520 555100 مربعمتر -پاکسازی نما با واتر جت 

 66760 1812 51897 59551 25102 12210 165110 مترمربع -پاکسازی نما با واتر سند پالست 

 111721 72555 151291 105078 80100 70220 101650 مترمربع -پاکسازی نما با مواد پوشاننده 

 966 29 171 15 5615 565 17 محور -نور پردازی 

 1821 617 920 50 109 11 522 عدد -جمع آوری پالک آبی 

 96 168 567 66 5128 522 12 عدد -چاپ فلکسی فیس 

 55180 2817 8175 5858 10962 15710 6652 مترمربع -اجرای نقاشی دیواری 

 17 0 1 0 50 61 58 مورد -پاکینه و ترمیم مجسمه 

 55 1 1 0 2 5 5 وردم -تهیه و نصب مجسمه 

 59 6 57 10 60 5 6 چشمه -احداث سرویس بهداشتی پرتابل 
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 15 52 10 6 115 80 9 66 مورد -اجرای طرح روی تابلو 

 192 515 157 177 507 120 69 189 مورد -اجرای طرحهای خاص آذین بندی 

 1 5000 15200 1 5918 17 6 1015 مترمربع -احداث آبنما 

 751557 156120 62722 58851 570520 180520 626162 510827 مترمربع -شستشوی و پاکسازی نما 

 0 0 97 5 152 0 0 1 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 1556 0 751 67 616 599 525 7591 عدد -تهیه و نصب پالک آبی 

 95 82 2871 5025 691 5919 2597 1212 عدد -تهیه و نصب پالک معابر 

 582 166 115 106 961 715 565 7176 عدد -تهیه و نصب پالک منازل 

 998 0 588 0 1970 191 12 655 مترمربع -تهیه و نصب تابلو تبلیغاتی رایگان 

 50 0 6 9 106 12 59 5 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 15 5 57 1 150 15 108 98 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی اماکن 

 78 6 168 56 570 121 6299 565 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی معابر 

 12 0 5 52 5555 0 958 5205 عدد -تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 

 1006 0 5 509 58 15 5 11 عدد -تهیه و نصب ساعت 

 902 9 17 1 21 0 16 122 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 1290 5200 2551 0 50825 0 1011 6250 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 158 65 557 75 219 0 227 512 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 5519 997 1780 11015 5559 2920 5011 19551 عدد -اردهای غیر مجاز حذف پالک

 588 656 571 180 1199 687 515 5615 عدد -حذف تابلوهای زائد و غیر مجاز 

 562 555 195 1050 585 658 611 1919 عدد -حذف زوائد نماها 

 119 21 156 658 581 118 518 1562 عدد -حذف سایبانهای فرسوده 

 182 618 518 909 906 528 527 1279 عدد -ذف موانع فیزیکی ح

 56020 0 5085 97 5820 2120 1258 5868 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 186 2 26 17 5019 17 511 262 عدد -ساماندهی بالکن ها 

 279168 50811 55115 1121 56560 17060 55176 75950 مترمربع -محو تبلیغات غیر مجاز 

 5152 12 19520 220 7770 55180 2770 2112 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 79985 102000 6161 8817 50500 56600 5210 1510 مترطول -تهیه و نصب پارچه رنگی 

 7520 9062 1691 7209 5150 5515 1967 5081 تخته -تهیه و نصب پرچم 

 7909 595 155 156 215 508 551 518 هدستگا -تهیه و نصب پروژکتور 

 16555 50717 5558 18220 9185 1160 1205 2151 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 12221 2512 56216 1519 6755 11710 51276 16791 مترمربع -نصب داربست 

 59 1500 82556 5559 11678 10500 82 1772 مترطول -تهیه و نصب ریسه توپی 

 57501 500800 12056 2517 50790 11270 5100 15912 متر -تهیه و نصب ریسه شیلنگی 

 2265 2186 1691 5215 1751 6152 620 6556 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 769802 522100 55772 59272 660550 175520 256905 550570 مترمربع -پاکسازی نما با واتر جت 

 111055 11970 11680 2221 56510 5120 58050 51912 مترمربع -سازی نما با واتر سند پالست پاک

 515897 180910 511656 81108 569200 156850 515515 555180 مترمربع -پاکسازی نما با مواد پوشاننده 

 15 2 51 185 18 52 17 528 محور -نور پردازی 

 651 11 65 115 668 195 191 50717 عدد -جمع آوری پالک آبی 

 966 115 10 505 502 5 5 59 عدد -چاپ فلکسی فیس 

 5881 5780 2111 7052 9795 17280 11179 11918 مترمربع -اجرای نقاشی دیواری 

 5 0 1 0 15 1 58 105 مورد -پاکینه و ترمیم مجسمه 

 5 1 0 1 15 5 5 1 مورد -تهیه و نصب مجسمه 

 0 0 0 9 169 0 15 20 چشمه -بهداشتی پرتابل احداث سرویس 
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 95- 2556 58809 559 مورد -اجرای طرح روی تابلو 

 90- 8921 68058 669 مورد -اجرای طرحهای خاص آذین بندی 

 87 50518 12652 1590 مترمربع -احداث آبنما 

 1- 11811612 11888186 261650 مترمربع -شستشوی و پاکسازی نما 

 66- 155 1116 59 عدد -تهیه و نصب آبخوری 

 51- 55158 51869 1001 عدد -تهیه و نصب پالک آبی 

 52- 10915 86152 5716 عدد -تهیه و نصب پالک معابر 

 12- 50171 28185 860 عدد -ب پالک منازل تهیه و نص

 58- 8910 11561 669 مترمربع -تهیه و نصب تابلو تبلیغاتی رایگان 

 66- 1118 5015 21 عدد -تهیه و نصب تابلوی شناسایی میادین

 5 5191 5151 88 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی اماکن 

 51- 52756 56112 1118 عدد -تهیه و نصب تابلوی معرفی معابر 

 5 51116 51570 895 عدد -تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 

 250 5297 218 115 عدد -تهیه و نصب ساعت 

 105 1556 121 11 دستگاه -تهیه و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 19- 82215 500825 6566 کیلوگرم -تهیه و نصب نرده 

 60- 7529 15100 550 عدد -تهیه و نصب نیمکت و سکو 

 0 527275 529018 11709 عدد -حذف پالکاردهای غیر مجاز 

 65- 57056 67591 1559 عدد -حذف تابلوهای زائد و غیر مجاز 

 20- 55915 62785 1057 عدد -حذف زوائد نماها 

 52- 10750 16590 697 عدد -حذف سایبانهای فرسوده 

 20- 55611 62165 1018 عدد -حذف موانع فیزیکی 

 10- 111117 156106 2076 عدد -نگهداری سطل زباله، نیمکت و آبخوری 

 75 11755 8121 711 عدد -ساماندهی بالکن ها 

 21- 5116715 6658927 89581 مترمربع -محو تبلیغات غیر مجاز 

 66- 196628 559981 9592 مترمربع -( نماکاری )نازک کاری 

 55- 851592 1198775 61991 مترطول -ی تهیه و نصب پارچه رنگ

 56- 150780 195015 2680 تخته -تهیه و نصب پرچم 

 5- 11991 17581 717 دستگاه -تهیه و نصب پروژکتور 

 55- 658612 219687 18875 متراژ -تهیه و نصب انواع پالکارد پرچمی و آویز ساده 

 20- 255115 1076265 56555 مترمربع -نصب داربست 

 71- 560756 1011576 10865 مترطول -تهیه و نصب ریسه توپی 

 15- 855117 5618571 61858 متر -تهیه و نصب ریسه شیلنگی 

 29- 158781 501710 2800 عدد -چاپ انواع بنر و بیلبرد 

 16- 56876201 60961172 1298720 مترمربع -پاکسازی نما با واتر جت 

 95- 5055228 11510110 85652 مترمربع -سند پالست  پاکسازی نما با واتر

 66- 2851175 10256015 518155 مترمربع -پاکسازی نما با مواد پوشاننده 

 161 7556 5891 555 محور -نور پردازی 

 55- 51511 60288 1651 عدد -جمع آوری پالک آبی 

 66- 16825 51695 190 عدد -چاپ فلکسی فیس 

 58- 525517 615189 11617 مترمربع -ی دیواری اجرای نقاش

 1 298 296 57 مورد -پاکینه و ترمیم مجسمه 

 55 599 519 15 مورد -تهیه و نصب مجسمه 

 500 278 185 51 چشمه -احداث سرویس بهداشتی پرتابل 
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 50722 62210 62658 92870 15917 80095 90982 مترمربع -رنگ آمیزی نرده 

 0 522 10 668 966 266 105 عدد -رنگ آمیزی فالور باکس 

 511010 511185 109516 1601552 516610 180600 1000010 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 5156 18671 202 512809 5552 1861 15008 عدد -گ آمیزی پایه چراغ رن

 5190 5629 8200 18086 7111 51116 5710 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 575 571 112 5011 5110 1022 1180 عدد -رنگ آمیزی سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 5712 51099 17970 79020 1280 68257 69775 مترمربع -رنگ آمیزی نرده و موانع ترافیکی 

 21 192 617 8508 76 10116 121 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

 5550 9271 91 2168 1750 2595 2720 مترمربع -رنگ آمیزی کرکره مغازه ها 

 1075 55225 11656 75825 7681 59881 22608 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 5210 195 15617 85151 5590 55968 15151 ترمربعم -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 0 5517 828 60062 1868 15116 2791 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 1550 5611 916 5828 1166 9829 6150 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 5062 10959 1951 57721 5261 7551 1976 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 500 12 2818 1061 510 15811 15 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 0 9 1250 15195 1510 66852 1912 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 256 5509 5220 15676 5211 5710 5956 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 90منطقه 95منطقه 92قهمنط 99منطقه 94منطقه 9منطقه 3منطقه فعالیت

ی سبز 
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ی 
ت زیبا ساز

ادارا
- 

ی
گ آمیز

ی رن
فعالیتها

 

 16652 8215 55621 11289 68262 61210 52760 مترمربع -رنگ آمیزی نرده 

 669 16 155 0 717 515 10 عدد -رنگ آمیزی فالور باکس 

 186680 101556 269156 152100 187612 161920 521180 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 1111 1191 5191 1510 2511 1109 660 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 10580 7882 51592 12560 16595 9120 760 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 156 52 1615 552 85 559 110 عدد -رنگ آمیزی سرپناه ایستگاه اتوبوس 

 11262 9195 50610 15199 51551 20900 58770 مترمربع -رافیکی رنگ آمیزی نرده و موانع ت

 1121 577 81 517 5267 165 625 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

 61882 9905 52695 51861 115161 8515 1115 مترمربع -رنگ آمیزی کرکره مغازه ها 

 10551 15625 11668 1585 59012 8170 19507 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 8721 5510 5205 60 16900 7070 5610 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 5801 151 6950 6502 9891 110 6001 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 1808 557 808 1509 5299 962 1265 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 6697 1690 1711 5598 17799 6662 7010 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 5567 220 500 100 5976 20 0 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 7965 781 1157 718 55100 5697 1050 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 5105 971 1991 1817 5505 1508 152 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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- 

ی
گ آمیز

ی رن
فعالیتها

 

 26851 11710 55580 11057 61675 58170 12781 18752 مترمربع -رنگ آمیزی نرده 

 51 0 1151 112 586 2 501 67 عدد -رنگ آمیزی فالور باکس 

 750605 221520 677912 828891 655711 117500 550269 570570 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 5711 1981 5802 1116 5176 950 11852 2071 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 5812 6700 7959 5871 59060 2000 50265 8700 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 517 1018 2115 962 169 71 11227 751 عدد -وبوس رنگ آمیزی سرپناه ایستگاه ات

 66071 1160 66152 51658 25950 9290 12161 16192 مترمربع -رنگ آمیزی نرده و موانع ترافیکی 

 5875 702 768 795 1809 190 881 105 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

 1590 5821 11101 5966 51855 56150 52711 22128 مترمربع -رنگ آمیزی کرکره مغازه ها 

 50555 55680 1656 2610 61155 8607 60111 17252 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 15191 6000 5750 8868 10171 8920 8955 8500 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 15519 1110 5195 1772 6512 5122 15779 6070 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 7592 1198 5576 951 5119 570 5828 192 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 15819 8760 1151 1958 5701 1822 12851 5578 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 5160 520 12011 569 2085 1120 6218 5811 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 10572 5120 1955 5515 11995 9600 7610 7759 مترمربع -کی رنگ آمیزی مبلمان پار

 671 1527 1195 128 5895 5580 16511 5555 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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- 

ی
گ آمیز

ی رن
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 62- 926021 1260171 59950 مربعمتر -رنگ آمیزی نرده 

 18- 1197 7128 591 عدد -رنگ آمیزی فالور باکس 

 16 8971527 9180217 669852 متر -رنگ آمیزی جدول و گاردریل 

 150 510011 156225 16081 عدد -رنگ آمیزی پایه چراغ 

 51- 585110 627129 15552 مترمربع -رنگ آمیزی ساختمان 

 15 50817 57289 1602 عدد -پناه ایستگاه اتوبوس رنگ آمیزی سر

 65- 107622 1026190 57115 مترمربع -رنگ آمیزی نرده و موانع ترافیکی 

 22- 57192 95922 1180 عدد -رنگ آمیزی نیمکت و سکو 

 22- 616595 851588 19951 مترمربع -رنگ آمیزی کرکره مغازه ها 

 56- 697511 755515 55161 متر -رنگ آمیزی پایه تابلو 

 61- 528059 671178 11776 مترمربع -رنگ آمیزی المانهای پارکی 

 55- 158055 190816 1550 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوهای هشدار دهنده 

 22- 25262 119592 5656 مترمربع -رنگ آمیزی تابلوی اعالنات و آگهی

 50- 115108 555818 7616 متر - uرنگ آمیزی موانع 

 51 111521 92297 2596 مترمربع -رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان 

 50- 112015 552922 7201 مترمربع -رنگ آمیزی مبلمان پارکی 

 56- 70588 102886 5182 عدد -رنگ آمیزی سطل و مخازن زباله 
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 3منطقه 3منطقه 3منطقه 0منطقه 5منطقه 2منطقه 9منطقه فعالیت

حوزه امور 
ی سبز

ضا
شهر و ف

- 
ق

ی مناط
ت سامانده

ادارا
 

 109 118 192 1577 1171 5799 1577 مورد - 50ابالغ رای کمیسیون بند 

 115 592 5615 5811 258 5517 5290 الشه -اتالف سگهای ولگرد 

 710 89 508 555 226 529 91 مورد -50اعتراض به رای کمیسیون بند 

 598 51 51 12 151 90 18 باب -رح انتقال انتقال کارگاههای مزاحم مشمول ط

 5 8 1 6 29 112 11 دستگاه -انتقال کیوسک گل فروشی 

 59 62 8 10 68 69 51 دستگاه -انتقال کیوسک مطبوعات 

 512 156 617 698 855 655 115 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 1510 5050 1951 720 5555 1298 911 باب -( بدون طرح در کمیسیون)تشخیص مزاحمت

 11515 11075 7859 51511 18100 2155 55699 عدد -تله تحویلی 

 129 555 255 1185 695 590 555 باب -تعطیل و پلمپ واحدها و کارگاههای مزاحم 

 111 585 211 801 225 911 271 باب -تغییرشغل کارگاههای مزاحم 

 5 58 50 5 22 565 8 دستگاه -جمع آوری کیوسک گل فروشی 

 7 102 7 167 69 57 5 دستگاه -جمع آوری کیوسک مطبوعات 

 1918 5901 5676 980 5867 5161 1178 باب -( بدون طرح در کمیسیون)رفع مزاحمت

 20 102 29 961 502 155 151 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده آب 

 581 25 51 179 525 152 157 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده صوت 

 177 102 52 19 115 76 2 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده هوا 

 5157 5555 5261 1617 1650 1257 710 مورد -شکایت از کارگاههای صنوف مزاحم 

 9151 10888 9185 6252 9168 7111 15211 برگ -صدور اخطاریه 

 118796 77057 81956 66652 519715 115150 91900 کیلوگرم -طعمه گذاری سم خالص 

 169 68 525 751 507 559 556 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 862 180 125 261 115 561 271 باب -فک پلمپ مجاز 

 10028 19688 5965 16255 8791 6005 11125 الشه -الشه یابی و دفن بهداشتی 

 525 0 2 5 1106 517 1277 گاهدست -نصب کیوسک گل فروشی 

 6 8 17 2 7 19 119 دستگاه -نصب کیوسک مطبوعات 

 1111 980 1696 221 1798 909 781 مورد -شکایت بی مورد 

 50شناسایی و تشکیل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 22ماده 
681 191 1166 1628 858 627 5551 

 181 515 715 889 1117 698 510 مورد - 50د تنظیم صورتجلسه اعضاء کمیسیون بن

 815 519 555 1655 1611 578 5580 باب -( ادامه فعالیت)فارغ از رسیدگی 

 290 551 276 991 686 599 518 باب - 50صدور کمیسیون بند 

 759 228 815 5181 719 810 210 باب -در انتظار اجرای رای 

 2076 622 967 5155 5015 971 212 رای -22ماده  50اجرای آراء تعطیل کمیسیون بند 

 50025 5712 5711 6005 2857 6276 1552 رای -22ماده  50اجرای آراء تمهید کمیسیون بند 

 11552 17665 9155 11151 9902 9291 18766 فقره -کنترل آراء قدیمی 

 688661 778858 578150 221101 696515 551601 755065 عدد -منافذ طعمه گذاری شده 

 179 150 508 162 97 571 121 قالده -زنده گیری سگهای ولگرد 

همکاری با آتش نشانی جهت نصب سیستم اطفاء 

 مورد -ایمنی 
1716 117 117 1589 62 25 555 

 590 557 165 826 558 715 581 عدد -پرونده های ارجاعی به واحد حقوقی 

 19 699 510 12 121 559 799 فقره -ی گزارش کاربری مغایر به شهر ساز

 7951 12111 6087 6511 2191 2502 7992 دستگاه -بازدید و کنترل کیوسکها 
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 1212 156 5057 950 1596 585 291 مورد - 50ابالغ رای کمیسیون بند 

 685 561 212 189 112 116 19 الشه -اتالف سگهای ولگرد 

 116 58 525 75 60 22 15 مورد -50اعتراض به رای کمیسیون بند 

 565 10 271 195 122 10 55 باب -انتقال کارگاههای مزاحم مشمول طرح انتقال 

 0 5 2 0 0 0 1 دستگاه -انتقال کیوسک گل فروشی 

 11 55 66 15 21 1 11 دستگاه -انتقال کیوسک مطبوعات 

 199 19 128 658 198 106 70 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 160 157 1671 699 971 5015 956 باب -( بدون طرح در کمیسیون)تشخیص مزاحمت

 17105 9121 15078 5267 7697 17562 15115 عدد -تله تحویلی 

 526 85 1168 761 512 151 502 باب -پ واحدها و کارگاههای مزاحم تعطیل و پلم

 129 900 1895 115 1056 215 580 باب -تغییرشغل کارگاههای مزاحم 

 5 0 1 1 6 0 0 دستگاه -جمع آوری کیوسک گل فروشی 

 5 10 196 5 9 19 51 دستگاه -جمع آوری کیوسک مطبوعات 

 900 780 5569 600 1828 5190 1112 باب -( ونبدون طرح در کمیسی)رفع مزاحمت

 52 110 179 75 28 59 51 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده آب 

 27 25 505 529 91 51 15 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده صوت 

 52 59 552 25 51 11 17 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده هوا 

 759 891 5156 121 971 1219 5518 مورد -ارگاههای صنوف مزاحم شکایت از ک

 5601 5255 2751 5111 6015 5525 2768 برگ -صدور اخطاریه 

 8778 5606 95526 55558 10596 2896 58570 کیلوگرم -طعمه گذاری سم خالص 

 18 58 617 25 55 15 61 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 550 75 158 558 560 75 119 باب - فک پلمپ مجاز

 15961 1761 7885 1978 10911 1989 7629 الشه -الشه یابی و دفن بهداشتی 

 0 5 0 5 0 0 0 دستگاه -نصب کیوسک گل فروشی 

 52 7 5 0 6 0 0 دستگاه -نصب کیوسک مطبوعات 

 511 215 717 599 557 151 891 مورد -شکایت بی مورد 

ماده  50کیل پرونده جهت اعمال تبصره ب شناسایی و تش

 پرونده - 22
876 575 165 961 1856 557 876 

 565 550 1067 968 1127 566 182 مورد - 50تنظیم صورتجلسه اعضاء کمیسیون بند 

 622 57 517 592 151 1082 197 باب -( ادامه فعالیت)فارغ از رسیدگی 

 181 198 1519 192 551 570 760 باب - 50صدور کمیسیون بند 

 827 588 5725 170 217 551 202 باب -در انتظار اجرای رای 

 195 210 5596 272 602 1101 190 رای -22ماده  50اجرای آراء تعطیل کمیسیون بند 

 5802 1871 2575 5907 2911 5655 687 رای -22ماده  50اجرای آراء تمهید کمیسیون بند 

 7615 11510 15215 1221 11019 6857 16211 فقره -کنترل آراء قدیمی 

 590071 598215 155051 107572 115169 211716 116277 عدد -منافذ طعمه گذاری شده 

 62 11 112 50 91 52 29 قالده -زنده گیری سگهای ولگرد 

 -همکاری با آتش نشانی جهت نصب سیستم اطفاء ایمنی 

 مورد
191 756 158 959 1591 551 160 

 551 782 595 507 110 116 127 عدد -پرونده های ارجاعی به واحد حقوقی 

 289 17 511 155 515 51 67 فقره -گزارش کاربری مغایر به شهر سازی 

 1150 5251 50528 9110 5999 5911 5855 دستگاه -بازدید و کنترل کیوسکها 
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 175 111 191 779 1666 1818 855 5515 مورد - 50ابالغ رای کمیسیون بند 

 1265 5108 6891 6580 11590 651 5815 5219 الشه -اتالف سگهای ولگرد 

 56 62 116 517 197 26 550 592 مورد -50اعتراض به رای کمیسیون بند 

 161 61 175 588 517 58 97 202 باب -انتقال کارگاههای مزاحم مشمول طرح انتقال 

 1 9 0 1 0 0 1 1 دستگاه -انتقال کیوسک گل فروشی 

 51 1 57 8 11 9 15 60 دستگاه -انتقال کیوسک مطبوعات 

 100 80 929 295 1771 127 111 5590 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 562 575 782 911 155 1561 151 8120 باب -( بدون طرح در کمیسیون)تشخیص مزاحمت

 2556 1190 11918 8687 50700 11098 55115 11875 عدد -تله تحویلی 

 515 166 1528 278 5912 552 519 5615 باب -تعطیل و پلمپ واحدها و کارگاههای مزاحم 

 199 112 1181 1186 5558 272 5566 5158 باب -تغییرشغل کارگاههای مزاحم 

 5 0 6 0 0 2 16 12 دستگاه -جمع آوری کیوسک گل فروشی 

 1 1 17 7 51 2 5 2 دستگاه -جمع آوری کیوسک مطبوعات 

 210 571 856 915 922 1261 551 65758 باب -( بدون طرح در کمیسیون)رفع مزاحمت

 11 90 15 10 11 17 59 615 عدد -آب  شناسایی و انتقال واحدهای آالینده

 7 17 8 511 251 59 505 287 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده صوت 

 19 29 10 191 515 5 62 522 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده هوا 

 518 761 900 252 1207 1111 291 5271 مورد -شکایت از کارگاههای صنوف مزاحم 

 5695 1952 5991 5558 5109 5187 5251 7711 برگ -ر اخطاریه صدو

 6296 1907 105610 5759 10769 22576 107581 85527 کیلوگرم -طعمه گذاری سم خالص 

 52 50 652 599 1267 75 117 1515 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 117 71 528 125 121 551 159 251 باب -فک پلمپ مجاز 

 1981 6119 11157 11987 51116 11568 16171 2921 الشه -شه یابی و دفن بهداشتی ال

 10 0 2 0 0 0 5 0 دستگاه -نصب کیوسک گل فروشی 

 2 0 5 19 60 1 1 9 دستگاه -نصب کیوسک مطبوعات 

 581 511 201 551 157 890 520 1551 مورد -شکایت بی مورد 

 50مال تبصره ب شناسایی و تشکیل پرونده جهت اع

 پرونده - 22ماده 
5917 185 1056 1080 150 761 571 529 

 177 518 711 219 795 878 792 1552 مورد - 50تنظیم صورتجلسه اعضاء کمیسیون بند 

 115 165 7850 629 5276 666 61 5902 باب -( ادامه فعالیت)فارغ از رسیدگی 

 165 108 205 515 2106 778 112 1571 باب - 50صدور کمیسیون بند 

 205 1150 1192 1011 2227 1995 755 6175 باب -در انتظار اجرای رای 

 1020 655 1859 1211 1221 572 1289 5711 رای -22ماده  50اجرای آراء تعطیل کمیسیون بند 

 6511 1118 1090 5556 5065 5005 5616 6798 رای -22ماده  50اجرای آراء تمهید کمیسیون بند 

 8552 910 15016 1588 51995 2050 7217 15721 فقره -کنترل آراء قدیمی 

 570019 527177 121901 255957 1118196 581219 751275 190596 عدد -منافذ طعمه گذاری شده 

 61 598 188 517 168 181 111 210 قالده -زنده گیری سگهای ولگرد 

م اطفاء همکاری با آتش نشانی جهت نصب سیست

 مورد -ایمنی 
5999 282 789 5086 1552 707 516 98 

 552 76 965 225 700 97 689 1516 عدد -پرونده های ارجاعی به واحد حقوقی 

 115 19 55 97 1615 121 51 258 فقره -گزارش کاربری مغایر به شهر سازی 

 5280 1570 5951 1577 861 1067 5009 6109 دستگاه -بازدید و کنترل کیوسکها 
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 درصد تغییر 9599 9594 میانگین فعالیت

ی سبز
ضا

حوزه امور شهر و ف
- 

ق
ی مناط

ت سامانده
ادارا

 

 60- 5811 1215 1151 مورد - 50ابالغ رای کمیسیون بند 

 12- 5297 7556 5510 الشه -اتالف سگهای ولگرد 

 57 767 261 180 مورد -50اعتراض به رای کمیسیون بند 

 6- 161 171 115 باب -ل کارگاههای مزاحم مشمول طرح انتقال انتقا

 600 192 57 15 دستگاه -انتقال کیوسک گل فروشی 

 107 162 70 56 دستگاه -انتقال کیوسک مطبوعات 

 51- 1615 1911 699 باب -پلمپ مغازه های غیر مجاز 

 60 8892 7111 1655 باب -( بدون طرح در کمیسیون)تشخیص مزاحمت

 58- 58981 12799 15520 عدد -تله تحویلی 

 60- 5101 5698 181 باب -تعطیل و پلمپ واحدها و کارگاههای مزاحم 

 61- 5201 2870 810 باب -تغییرشغل کارگاههای مزاحم 

 590 555 92 56 دستگاه -جمع آوری کیوسک گل فروشی 

 11- 152 168 50 دستگاه -جمع آوری کیوسک مطبوعات 

 158 51101 12587 5515 باب -( بدون طرح در کمیسیون)رفع مزاحمت

 56 855 186 158 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده آب 

 65 172 677 111 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده صوت 

 71 567 505 85 عدد -شناسایی و انتقال واحدهای آالینده هوا 

 57- 2526 7192 1672 مورد -ههای صنوف مزاحم شکایت از کارگا

 17- 55065 57852 2656 برگ -صدور اخطاریه 

 71- 112107 678552 70118 کیلوگرم -طعمه گذاری سم خالص 

 55- 769 829 580 باب -فک پلمپ غیر مجاز توسط ذینفع 

 56- 1118 1729 505 باب -فک پلمپ مجاز 

 69- 50052 59912 8919 الشه -الشه یابی و دفن بهداشتی 

 15- 85 102 162 دستگاه -نصب کیوسک گل فروشی 

 1009 155 15 19 دستگاه -نصب کیوسک مطبوعات 

 2- 5560 5601 761 مورد -شکایت بی مورد 

 50شناسایی و تشکیل پرونده جهت اعمال تبصره ب 

 پرونده - 22ماده 
811 5989 5817 0 

 5- 5220 5119 181 مورد - 50اء کمیسیون بند تنظیم صورتجلسه اعض

 7 6922 6266 1106 باب -( ادامه فعالیت)فارغ از رسیدگی 

 197 7177 5687 791 باب - 50صدور کمیسیون بند 

 51- 6587 2810 1560 باب -در انتظار اجرای رای 

 22- 6160 8588 1510 رای -22ماده  50اجرای آراء تعطیل کمیسیون بند 

 58- 11915 55161 6265 رای -22ماده  50اجرای آراء تمهید کمیسیون بند 

 51- 51751 27085 10756 فقره -کنترل آراء قدیمی 

 75- 217660 5001259 677525 عدد -منافذ طعمه گذاری شده 

 191 1556 676 555 قالده -زنده گیری سگهای ولگرد 

اطفاء همکاری با آتش نشانی جهت نصب سیستم 

 مورد -ایمنی 
721 5161 6156 112 

 21 5512 1259 661 عدد -پرونده های ارجاعی به واحد حقوقی 

 989 1982 181 216 فقره -گزارش کاربری مغایر به شهر سازی 

 8- 56858 57505 2015 دستگاه -بازدید و کنترل کیوسکها 
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 81 88 2951102091 87 2198555076 278 2912615185 101 1قه منط

 77 100 5919181950 90 5087121256 1628 5918157105 79 5منطقه 

 90 88 5978719965 90 5555561112 260 5989751105 19 5منطقه 

 91 100 5582825597 116 5118725162 1510 5505906760 17 6منطقه 

 81 100 5921105199 109 6196159811 1172 5975151257 90 2منطقه 

 86 100 1689015222 107 1105958181 671 1200955575 76 1منطقه 

 91 88 5512681779 105 5608197212 666 5525185011 96 7منطقه 

 88 100 1175515665 110 1599599551 656 1175295691 17 9منطقه 

 88 100 255158162 155 158556589 285 255195779 15 8منطقه 

 80 86 778682281 88 950095916 1527 958609577 70 10منطقه 

 85 81 755878160 87 756758166 705 729011677 27 11منطقه 

 100 100 1295558165 111 1960871510 661 1295151660 95 15منطقه 

 96 100 5596552171 99 5019552502 789 5596559511 19 15منطقه 

 85 89 1788665696 101 1910911255 1596 1965287519 92 16نطقه م

 88 100 5021700671 152 5951191556 851 5017058812 78 12منطقه 

 87 100 1561566795 116 1619510952 281 1565601556 12 11منطقه 

 89 100 850155785 105 825107580 171 850901510 17 17منطقه 

 88 100 1925261101 101 1976818756 1066 1928221515 95 19منطقه 

 71 100 5680558089 77 1816919657 1019 5200177908 78 18منطقه 

 15 88 1950256765 92 1279918751 198 1967669011 92 50منطقه 

 80 88 818928290 161 1591295181 278 878197702 75 51منطقه 

 88 100 5055255511 105 5087067967 279 5052126917 80 55منطقه 

 96 100 55201577250 100 55169970718 97 55281528555 99 معاونت فني و عمراني

 15 85 1258817750 50 556286165 28 1161927152 57 معاونت شهرسازي

 0 51 29818895 2 10000000 1 185525000 7  دفتر شهردار تهران

 65 60 551715512 75 291557151 181 919556000 62 معاونت برنامه ریزي و توسعه شهري

 0 0 0 0 0 0 698600000 8 معاونت مالي و اداري

 28 71 5550626152 92 5150551771 677 5077755012 16 معاونت خدمات شهري

 92 98 10759662871 81 10911780191 175 11889559722 25 معاونت حمل و نقل و ترافيک

 0 61 1907551592 0 0 0 6601681677 8  طقامور منا  معاونت

 61 72 5551805155 25 1166096161 52 5085968855 57 معاونت امور اجتماعي

 35 59 45895995398 53 43448331383 15313 53899933495 1555 کل شهرداری
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 100 100 6719957 105 6900000 5 6719957 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،احداث خانه کشتي منطقه یک 101080101

101080501 
ضاهاي ورزشي، احداث مجموعه ورزشي و فرهنگي توسعه و تجهيز ف

 زعفرانيه
 100 100 68011998 11 50000000 6 68011998 1منطقه 

 100 100 69955168 115 22000000 2 69955168 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،مجموعه ورزشي قائم 101080501

 100 100 11852000 101 15000000 2 11852000 1منطقه  يمانيتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،ورزشگاه شهيد سل 101080601

 100 100 56582122 100 56608105 6 56582122 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،ورزشگاه صابرین شاهد 101080201

 100 100 58150115 105 60000000 5 58150115 1منطقه  (س)توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،ورزشگاه حضرت زهرا  101080101

101080701 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،توسعه زمين هاي ورزشي روبازوچمن 

 مصنوعي،سطح منطقه
 100 100 2826165 101 1000000 1 2826165 1منطقه 

 100 100 6985571 105 2000000 5 6985571 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، کمک به امدادکوهستان 101080901

101081001 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،  کمک به احداث ساختمان 

 اداري تربيت بدني شهرستان شميرانات
 100 100 2000000 100 2000000 1 2000000 1منطقه 

 100 100 57712670 100 57712670 1 57712670 1منطقه  نگهداري فضاهاواماکن ورزشي،سطح منطقه 101100101

101100801 
تعهد نقدي و )ا و اماکن ورزشي،سطح منطقه نگهداري فضاه

 (غيرنقدي سنوات قبل
 99 85 61209907 99 58720000 2 62000000 1منطقه 

 100 91 99001758 105 106115670 1 105001758 1منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، احداث مسجدالرضا 107050101

 100 100 10615600 100 10615600 1 10615600 1منطقه  يل وعلي اکبرساخت وتوسعه مساجد،بازسازي امام زاده اسماع 107050501

107050501 
ساخت وتوسعه مساجد،احداث مسجد،تکميل وتوسعه 

 (ره)مسجدوحوزه علميه امام خميني
 100 100 80000000 100 80000000 5 80000000 1منطقه 

 100 100 12000000 100 12000000 1 12000000 1منطقه  (ع)ساخت وتوسعه مساجد،احداث مسجد امام حسن  107050601

 100 100 100000 100 100000 1 100000 1منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050201

107050501 
حمایت از تجهيز و توسعه مساجد و اماکن مذهبي ، سطح 

 منطقه
 100 100 7868000 100 7868000 1 7868000 1منطقه 

107050801 
حمایت از توسعه وتجهيز مساجد واماکن مذهبي ، سطح 

 (تعهدات نقدي و غير سنوات قبل )منطقه 
 100 100 18725985 101 50000000 1 18725985 1منطقه 

 100 100 10000000 100 10000000 5 10000000 1منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ، سطح منطقه 107500501

107500801 
تعهدات )از توسعه و تجيهيز مدارس ، سطح منطقه  حمایت

 (نقدي وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 2979211 105 1000000 1 2979211 1منطقه 

 100 100 60000000 100 60000000 1 60000000 1منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري،توسعه موزه موسيقي 109010101

 100 100 1000000 100 1000000 1 1000000 1منطقه  ري،تجهيز دانشگاه شهيدبهشتيتوسعه فضاهاي فرهنگي و هن 109010501

109010501 
توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري،توسعه مرکز معلولين امام 

 (ع)علي 
 100 100 1000000 100 1000000 1 1000000 1منطقه 

109010601 
توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري،توسعه وبازسازي ساختمان 

 دارآباد هاي موزه
 100 100 99716551 100 99775958 5 99716551 1منطقه 

109010101 
توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري،بازسازي بيمارستان مسيح 

 دانشوري
 100 100 5000000 100 5000000 1 5000000 1منطقه 

 100 100 51650000 100 51650000 1 51650000 1منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي وهنري،سطح منطقه 109080101

109080801 
تعهدات )نگهداري فضا هاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 

 (نقدي و غيرنقدي سنوات قبل
 100 100 66927171 100 62000000 7 66927171 1منطقه 

 99 100 50679171 99 19000000 5 50679177 1منطقه  ها،سطح منطقه ها و قرائت خانه توسعه و تجهيز کتابخانه 109100101

 100 100 6967181 105 2000000 5 6967181 1منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله،حکمت 109110501

 100 100 1122826 102 7000000 5 1122826 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله تجریش 109110501

 90 100 12000000 90 15000000 5 12000000 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله دارآباد 109110601
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 100 100 16892581 10001 12000000 5 16892581 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله دزاشيب 109110201

 100 100 16878718 10001 12000000 1 16878718 1منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله دربند 109110101

109110701 
توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله شهرک دانشگاه و 

 گلها
 100 100 16959115 10105 12000000 5 16959115 1منطقه 

108010101 
ک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و تملک اراضي و امال

 فرهنگي ، بهسازي محله جماران
 100 100 586100000 10000 586100000 1 586100000 1منطقه 

108010501 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 (ع)فرهنگي ، توسعه بارگاه امامزاده صالح 
 100 100 52226520 10000 52226520 1 52226520 1منطقه 

108010501 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 فرهنگي ، سراي محالت
 100 100 17000000 10000 17000000 1 17000000 1منطقه 

 100 100 19600000 10000 19600000 10 19600000 1منطقه  احداث ایستگاه هاي حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050101

505050501 
داري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح نگه

 منطقه
 100 100 17569990 10102 17200000 7 17569990 1منطقه 

505050501 
نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح 

 منطقه
 100 100 5000000 10000 5000000 5 5000000 1منطقه 

505150101 
هاي هوشمند نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستم

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 100 100 1000000 10000 1000000 5 1000000 1منطقه 

 92 100 55658107 9205 50000000 8 55658107 1منطقه  احداث و توسعه پارکينگ ، پارکينگ طبقاتي همت 505010101

 81 100 59671029 9709 52000000 9 59671029 1منطقه  5احداث و توسعه پارکينگ ، پارکينگ طبقاتي باهنر فاز  505010501

 100 100 50000000 10000 50000000 1 50000000 1منطقه  احداث و توسعه پارکينگ ، گذرگاه نمازي 505010501

 87 100 12211150 8107 12000000 9 12211150 1منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090101

506080101 
هداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح نصب و نگ

 منطقه
 96 100 2895911 9501 2000000 1 2895911 1منطقه 

506080501 
نصب ونگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي، سطح 

 منطقه
 52 100 17500000 5608 1000000 5 17500000 1منطقه 

 16 100 5691902 1606 200000 1 5691902 1منطقه  نصب ونگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100101

 78 100 17151951 7806 16000000 9 17151951 1منطقه  نصب و نگهداري گاردریل،سطح منطقه 506150101

 71 100 15552625 7201 10000000 7 15552625 1منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150501

 100 100 1075781 15105 1500000 1 1075781 1منطقه  غ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چرا 506160101

 28 100 1191576 2805 700000 1 1191576 1منطقه  نگهداري چراغهاي راهنمایي ورانندگي،سطح منطقه 506120101

509520101 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح 

 منطقه
 100 100 85577192 10000 85577192 1 85577192 1منطقه 

509520501 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه 

 (قيطریه)شهيد اندرزگو 
 100 100 516155026 10000 516155026 1 516155026 1منطقه 

509520101 
 1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خطوط 

 مترو 5و 
 100 100 15000000 10000 15000000 1 15000000 1طقه من

509520701 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تونل صدر 

 نيایش و افزایش ظرفيت اتوبان صدر -
 100 100 120000000 10000 120000000 1 120000000 1منطقه 

509520901 
بزرگراه تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، 

 شهيد صياد شيرازي
 100 100 68925929 10005 20000000 1 68925929 1منطقه 

 95 100 15581168 9501 11000000 11 15581168 1منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160101

508160801 
تعهدات نقدي )طراحي و اصالح هندسي معابر سطح منطقه 

 (وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 18850200 10005 50000000 12 18850200 1طقه من

 100 100 1000000 10000 1000000 5 1000000 1منطقه  (شهيد اندرزگو)متري قيطریه 52احداث خيابان  508500101

 100 100 66618759 8606 65000000 1 66618759 1منطقه  احداث وتکميل کندرو بزرگراه صياد شيرازي 508500501

 0 0 0 000 9000000 6 0 1منطقه  احداث و تکميل کندرو بزرگراه لشگرک 508500501

 75 100 50508621 7502 16852200 8 50508621 1منطقه  احداث دیوار حائل معابر،سطح منطقه 508500601
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 100 100 52515566 12809 60252651 11 52515566 1منطقه  تعميرونگهداري آسفالت وابنيه بزرگراه هاي سطح منطقه 508550101

 100 100 110772551 101.7 115272000 22 110772551 1منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520101

508520801 
روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري سطح منطقه 

 (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل )
 89 100 128888988 8702 121018525 8 110000000 1منطقه 

 99 100 12878986 9701 16000000 15 12878986 1منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 508510101

508510801 
تعهدات )نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 

 (نقدي وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 8885101 10001 10000000 5 8885101 1منطقه 

 100 100 1809919 10105 7000000 10 1809919 1منطقه  بهسازي معابر جهت ترددمعلولين و سالمندان،سطح منطقه 515050101

 85 100 57085501 8509 52160171 56 57085501 1منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه 516050101

516050801 
ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه 

 (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل )
 79 100 28925000 7709 61260000 15 28925000 1منطقه 

 100 100 5287551 11105 6000000 5 5287551 1منطقه  احداث پل عابرپياده،سطح منطقه 516050101

 100 100 5592080 15105 5000000 5 5592080 1منطقه  ترميم ونگهداري پل عابرپياده، سطح منطقه 516060101

 69 100 5500000 6906 1115609 5 5500000 1منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک،سطح منطقه 519010101

 81 100 12110585 8101 12000000 6 12110585 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،بوستان رحمان آباد 501050101

 100 100 65575552 10509 66200000 1 65575552 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،احداث بوستان مهرگان 501050501

501050501 
احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه،ساماندهي و ایجاد سپر 

 (روددره ها)1900حریم حفاظتي ارتفاعات 
 1 100 525112080 7707 182850000 16 525112080 1منطقه 

 85 100 551910979 8108 582861508 67 551910979 1منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050101

501060101 
ها وفضاي سبز،سطح  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
 16 100 81958192 1502 29560000 18 81958192 1منطقه 

501060801 
ها وفضاي سبز،سطح  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 (تعهدات نقدي و غيرنقدي سنوات قبل )منطقه 
 100 100 20000000 10000 20000000 2 20000000 1منطقه 

 99 100 61000000 9709 51000000 15 61000000 1منطقه  هاي آبرساني فضاي سبز،سطح منطقه طراحي و اجراي شبکه 501070101

 100 100 15952000 10105 16000000 10 15952000 1منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما،سطح منطقه 505010101

505060101 
ر،ميادین ولنجک، شهرک ساماندهي ميادین ومعابرخاص شه

 قائم، اوین، درکه و نياوران
 100 100 11696711 10602 15000000 8 11696711 1منطقه 

 100 100 100000 10000 100000 1 100000 1منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر،سطح منطقه 505070101

 57 100 9117505 5700 5000000 6 9117505 1منطقه  منطقهآموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند،سطح  506060101

506060801 
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 

 (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل )
 100 100 6000000 10000 6000000 5 6000000 1منطقه 

 100 100 7688518 10000 7200000 12 7688518 1منطقه  هاي زیرزميني،سطح منطقه کنترل سطح آب 507050101

507050801 
تعهدات نقدي )کنترل سطح آبهاي زیر زميني ،سطح منطقه 

 (وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 10000000 10000 10000000 2 10000000 1منطقه 

 100 100 1759111 15900 5600000 5 1759111 1منطقه  الیروبي و بازسازي انهار،سطح منطقه 507020101

 95 100 9696589 9502 7000000 7 9696589 1منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات،سطح منطقه 507010101

507010801 
تعهدات نقدي )الیروبي و بازسازي قنوات،سطح منطقه 

 (وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 10000000 10000 10000000 2 10000000 1منطقه 

507070101 
ل و نصب پل و دریچه فلزي،سطح نهرسازي، اجراي سنگدا

 منطقه
 100 100 100209821 10705 107959585 11 100209821 1منطقه 

507090101 
نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي 

 نهرها،سطح منطقه
 89 100 15679000 8701 15120000 7 15679000 1منطقه 

 100 100 62000000 10000 62000000 1 62000000 1منطقه  ح منطقهتملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سط 509010501
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 100 100 51000000 10000 51000000 1 51000000 1منطقه  لعهتملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، تپه سيمين ق 509010901

509050101 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، 

 ميدان ميوه و تره بار 5احداث 
 100 100 55000000 10000 55000000 1 55000000 1منطقه 

 100 100 65661067 15507 25200000 11 65661067 1منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر،سطح منطقه احداث سرویس 510010101

605110101 
ها و حوضچه رسوبگير،توسعه مسيل  توسعه و بهسازي مسيل

 مقصود بيک
 100 100 10000000 11000 11000000 1 10000000 1منطقه 

605160101 
هاي  الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه

 رسوبگيري،سطح منطقه
 100 100 10000000 10000 10000000 5 10000000 1منطقه 

602010101 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت 

 شهري ، تایستگاه آتش نشاني
 100 100 11000000 10000 11000000 1 11000000 1منطقه 

205010101 
اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات عمراني واقع در 

 1حریم منطقه 
 100 100 10086792 10000 10086792 1 10086792 1منطقه 

106020501 
توسعه شبکه مخابراتي ، ایجاد وتوسعه شبکه بي سيم 

 شهرداري تهران
 100 98 60000000 10000 62000000 1 62000000 1منطقه 

106110101 
تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه 

 (برق اضطراري)اي 
 100 100 1800000 10000 1800000 1 1800000 1منطقه 

101050101 
بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري، سطح 

 منطقه
 90 100 57762572 9005 50579871 56 57762572 1منطقه 

101050801 
تعهدات نقدي )بازسازي وتعميرات اساسي ساختمان اداري 

 (وغيرنقدي سنوات قبل 
 100 100 28761170 10006 10000000 9 28761170 1منطقه 

 100 100 270810 10000 270810 1 270810 1منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050101

111100101 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 100 88 1912856592 10000 1977900156 1 1977900505 1منطقه 

 55 100 5120000 10000 5120000 5 5120000 5منطقه  توسعه و تجهيز فضا هاي ورزشي ،زورخانه فرحزاد 101080105

101080505 
توسعه تجهيزات فضاهاي ورزشي ، زمين هاي ورزشي رو باز 

 سطح منطقه
 100 100 9615858 8809 9586550 8 9615858 5منطقه 

 100 100 11101556 9201 8201552 8 11101556 5منطقه  ، مجموعه ورزشي طرشتتوسعه تجهيزات فضاهاي ورزشي 101080505

 85 100 15957516 8505 15725115 55 15957565 5منطقه  نگهداري فضا ها و اماکن ورزشي سطح منطقه 101100105

 81 100 59710788 8105 51556812 6 59710788 5منطقه  ساخت و توسعه مسجد جعفري 107050105

 100 100 12600000 11805 19510156 5 12600000 5منطقه  (شهيد بهشتي)ساخت و توسعه مسجد النبي  107050505

 100 100 8717200 55501 55918781 7 8717200 5منطقه  ساخت و توسعه مسجد جامع الزهرا 107050505

 100 100 55210000 10902 52210000 9 55210000 5منطقه  (ص)ساخت و توسعه مسجد بقيه اهلل  107050605

 81 100 9110912 10005 9191821 1 9110912 5منطقه  (ص)ساخت و توسعه مسجد الرسول  107050205

 100 100 51181010 10000 51181010 7 51181010 5منطقه  (عج )ساخت وتوسعه مسجد صاحب الزمان  107050105

 100 100 85690 10000 85690 1 85690 5منطقه  خش اذانتوسعه و تجهيزات پ -ساخت و توسعه مساجد 107050705

 87 87 50016721 8701 50000000 5 50100185 5منطقه  احداث مسجد صاحب الزمان ایوانک 107050805

 100 100 18657011 10000 18657011 2 18657011 5منطقه  تکميل امام زاده وحوزه علميه عينعلي وزینعلي 107051005

 100 100 11179872 10000 11179871 1 11179872 5منطقه  اخت و توسعه مسجد باقرالعلومس 107051105

 100 100 9000000 10000 9000000 5 9000000 5منطقه  (ع)ساخت و توسعه مسجد امام حسين  107051505

107051505 
ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي مساجد 

 تهران
 0 0 0 000 0 0 0 5منطقه 

 82 100 11855665 8200 11091512 75 11855665 5منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي سطح منطقه 107050105

 100 100 10722950 12509 11655867 58 10721950 5منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500505

 87 100 17519585 8701 11919560 56 17519585 5منطقه  منطقهنکهداري فضاهاي فرهنگي و هنري سطح  109080105

 100 100 16000000 10000 16000000 6 16000000 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله درختي 109110105
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 100 100 15592658 10000 15592661 19 15592658 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله پونک 109110505

 100 100 17108096 10602 17991699 28 17116111 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله آسمان 109110505

 100 100 62715151 10000 62715151 7 62715151 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله زنجان 109110605

 100 100 21985659 8809 21991682 50 21892515 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله سعادت 109110205

 100 100 16675572 10000 16675572 5 16675572 5منطقه  ز سراي محله، احداث سراي محله تهران ویالتوسعه و تجهي 109110105

109110705 
توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله شهيد 

 چوبتراش
 88 100 51261165 8907 51509885 15 51261165 5منطقه 

 100 100 9117765 11906 10515155 61 9117765 5منطقه  نگهداري سراهاي محله سطح منطقه 109150105

 100 100 5782816 10002 5915812 2 5782816 5منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل ونقل عمومي سطح منطقه 505050105

505050505 
نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي سطح 

 منطقه
 15 100 5110668 1509 1158201 1 5110668 5منطقه 

 100 100 555999 10000 555998 5 555999 5منطقه  احداث و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس 505050505

505150105 
نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند 

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 0 0 0 000 0 0 0 5منطقه 

 79 100 17056628 7902 25115110 15 17056628 5قه منط اجراي عالیم افقي ترافيکي سطح منطقه 506090105

 100 100 5821165 10000 5821165 2 5821165 5منطقه  نصب و نگهداري تابلو شناسایي و تعيين مسير سطح منطقه 506080105

506080505 
نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي سطح 

 منطقه
 85 100 6510715 8107 5825798 1 6510715 5منطقه 

 87 100 1152551 8102 2815957 9 1152551 5منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي سطح منطقه 506100105

 100 100 50898059 11106 51070956 12 50898059 5منطقه  نصب و نگهداري گاردریل ایمني سطح منطقه 506150105

 82 100 6677685 8206 6575912 5 6677685 5منطقه  طح منطقهنصب و نگهداري نرده ایمني معابر س 506150505

 100 100 1980000 10000 1980000 1 1980000 5منطقه  نصب چراغ راهنمایي و رانندگي سطح منطقه 506160105

509520105 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح 

 منطقه
 100 100 11560515 10506 17902515 68 11560515 5منطقه 

 88 100 55921829 8901 55261828 55 55921829 5منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر سطح منطقه 508160105

 100 100 61509179 11005 21012778 50 61509179 5منطقه  احداث دیوارحائل در معابر سطح منطقه 508500105

508550105 
ري آسفالت ابنيه مرمت و نگهداري بزرگراه ،تعمير و نگهدا

 بزرگراه سطح منطقه
 100 100 159921706 10800 121605187 50 159921706 5منطقه 

 81 100 106518291 8100 100000001 5 106518291 5منطقه  نگهداري تونل توحيد و تاسيسات جانبي 508550505

 100 100 112857555 15505 165852926 81 112856825 5منطقه  روکش اساسي لکه گيري و مرمت نوار حفاري سطح منطقه 508520105

 100 100 57891618 10505 59280587 61 57891656 5منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول سطح منطقه 508510105

515050105 
مناسب سازي حمل ونقل عمومي براي معلولين و سالمندان 

 سطح منطقه
 100 100 2256961 10507 2761575 11 2256961 5منطقه 

 95 100 95282175 9101 19526716 21 95175795 5منطقه  احداث و تجهيز پياده رو هاي سطح منطقه 516010105

 86 100 2281081 8508 2520000 5 2281085 5منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه 516050105

 65 100 6168196 9707 6078168 5 6168196 5منطقه  احداث پل عابر پياده معلق دره فرحزاد 516050505

 100 100 5200000 10000 5200000 5 5200000 5منطقه  ترميم ونگهداري پل عابر پياده سطح منطقه 516060105

 100 100 1882079 15701 5262079 5 1882079 5منطقه  ترميم ونگهداري پل عابر پياده مکانيزه سطح منطقه 516060505

 100 100 16288888 11609 11722910 11 16288888 5منطقه  سعه بوستان تفرجگاه بوستان اسالم آباداحداث و تو 501050105

 61 100 58627052 6102 11609889 15 58260610 5منطقه  احداث بوستان و تفرجگاه بوستانهاي محلي سطح منطقه 501050505
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501050505 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه بوستان دره فرحزاد فاز 

5 
 100 100 506162000 85020785972 591950910 96 506162000 5منطقه 

501050605 
قاوم سازي بوستان احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، م

 1نهج البالغه فاز 
 100 100 78167757 100 78167757 17 78167757 5منطقه 

 29 100 116515626 2905166575 11185895 50 116571151 5منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري سطح منطقه 501050105

501060105 
طح ها وفضاي سبز س باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
 87 100 156151017 87051515095 150956251 112 156170501 5منطقه 

501060505 

بازپيرایي ، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز ،خرید 

درخت و درختچه و گل و گياه فضاي سبز سطح منطقه 

 سطح منطقه

 100 100 56055759 11005158952 51215516 52 56055759 5منطقه 

 96 100 15051666 96051178151 25555670 59 15051666 5منطقه  طراحي واجراي شبکه آبرساني فضاي سبز سطح منطقه 501070105

 100 100 57191657 17507169185 16678725 59 57555072 5منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما سطح منطقه 505010105

505050105 
مجسمه و تندیس تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ،تزئيني، 

 سطح منطقه
 80 100 15711515 98097721052 11658055 50 15711515 5منطقه 

 65 100 12257569 61015219156 1618005 11 12257569 5منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر سطح منطقه 505060105

 92 100 51997105 96091020551 19275858 58 51997105 5منطقه  نور پردازي و زیبا سازي معابر ،سطح منطقه 505010105

 100 100 58000 100 58000 1 58000 5منطقه  تهيه و نصب پالک شناسائي معابر سطح منطقه 505070105

 100 100 56955905 15207859907 65919665 52 56955905 5منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي سطح منطقه 505090105

 71 100 1921851 70081915981 6915962 55 1921851 5منطقه  شهروندان در زمينه پسماند شهري سطح منطقه آموزش 506060105

 100 100 2512090 10000000185 2512091 1 2512090 5منطقه  هاي زیرزميني سطح منطقه کنترل سطح آب 507050105

507060105 
 هاي الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب

 سطحي سطح منطقه
 100 100 8768915 15206997152 15591055 19 8791215 5منطقه 

 100 100 1512705 10002762756 1501706 2 1512705 5منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات سطح منطقه 507010105

 79 100 11881786 77071725992 15516100 51 11881786 5منطقه  نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي 507070105

507090105 
نگهداري نهر،سنگدال ،پل و دریچه هاي فلزي روي نهر ها 

 سطح منطقه
 97 88 60701278 97012120592 52192020 66 60862882 5منطقه 

509010105 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح 

 منطقه
 6 100 525156912 60525185581 12000000 1 525156911 5منطقه 

509010505 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز ، بزرگراه 

 حکيم
 100 100 56710811 10005127281 56952811 1 56710811 5منطقه 

509050105 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، 

 ميدان ميوه و تره بار
 0 0 0 0 0 0 0 5منطقه 

509050505 
الک جهت کاربري سایر تاسيسات شهري، تملک ام

 ایستگاه آتش نشاني
 0 0 0 0 0 0 0 5منطقه 

510010105 
احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح 

 منطقه
 71 100 15152690 75081818588 8827012 15 15162690 5منطقه 

510090105 
نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح 

 منطقه
 98 100 157185 9909788851 229557 11 159185 5منطقه 

605160105 
الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه ها 

 روسوبگير سطح منطقه
 98 100 7726122 98055220155 1851510 55 7727065 5منطقه 

106110105 
تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات 

 (برق اضطراري)رایانه اي 
 100 100 1652871 56707615752 5255780 52 1652871 5نطقه م

101050105 
بازسازي و تعميرات اساسي ساختمانهاي اداري سطح 

 منطقه
 81 100 58925557 81015617161 57597587 11 58861986 5منطقه 

 100 100 129788 100 129788 6 129788 5منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050105

111100105 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 70 100 1511205016 70057205595 991250916 19 1511205012 5منطقه 

 100 21 1580211 1150077222 5902155 9 5690711 5منطقه  ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني ، سطح منطقه 106010105
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101100505 
نگهداري فضاها و اماکن ورزشي ، زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي ، 

 سطح منطقه
 100 100 1115192 12102 5218888 5 1115192 5منطقه 

 100 75 2112711 15801 10000000 1 7112717 5منطقه  ساخت و توسعه مساجد ، احداث مسجد ابولقاسم 107050105

 100 100 55871520 10909 52000000 1 55871520 5منطقه  ساخت و توسعه مساجد ، احداث مسجد سيد خندان 107050505

 70 18 1859921 7000 7000000 1 10000500 5منطقه  ، احداث مسجد بقيه اهللساخت و توسعه مساجد  107050505

 100 100 8091211 56901 55258191 5 8091211 5منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، کمک به احداث مسجد و مدرسه امام محمد تقي  107050605

 100 100 500000 10000 500000 1 500000 5منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050205

 100 100 59588850 10000 59588850 5 59588850 5منطقه  ساخت و توسعه مساجد ، کمک به نوسازي مسجد جامع قلهک 107050105

 100 100 169000 10000 169000 1 169000 5منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي مساجد تهران 107050705

 100 100 8108951 10000 8108951 1 8108951 5منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي 107050105

 100 100 6967091 10505 2000000 1 6967091 5منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500105

 100 100 7855618 10000 7855112 1 7855618 5منطقه  ونهاالنتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،احداث مجموعه ورزشي ن 109010505

 100 100 1599110 10901 1200000 5 1599110 5منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، نگهداري آکواریوم خليج فارس 109080105

 100 100 16211569 11507 11229510 1 16211569 5منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، نگهداري بوستان بهشت مادران 109080505

 99 100 59515510 9905 56818981 15 59515510 5منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي وهنري ،سطح منطقه 109080505

 81 100 111075617 5502 57919005 9 111075617 5منطقه  احداث و تجهيز سراي محله، داودیه 109110505

 77 100 55762811 10700 52057818 7 55762811 5منطقه  اختياریه -اي محله رستم آباد احداث و تجهيز سر 109110505

 100 100 120000000 10000 120000000 1 120000000 5منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله امانيه 109110205

 100 100 1180180 10005 1186000 5 1180180 5منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150105

 100 100 5615082 15800 5655575 8 5615082 5منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050105

 100 100 1858128 10105 5068128 8 1858128 5منطقه  نگهداري ایستگاههاي وسایل حمل و نقل عمومي ، سطح منطقه 505050505

 100 100 1769952 10801 1811000 2 1769952 5منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 505050505

505150105 
نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح 

 منطقه
 100 100 1200000 10000 1200000 1 1200000 5منطقه 

 100 100 56796116 11501 59058118 10 56796116 5منطقه  فقي ترافيکي ،سطح منطقهاجراي عالیم ا 506090105

 100 100 5000000 10000 5000000 5 5000000 5منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير، سطح منطقه 506080105

 96 100 6911617 10606 2051110 8 6911617 5طقه من نصب و نگهداري عالئم ایمني راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506080505

 100 100 5979779 11901 5600000 5 5979779 5منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 506100105

 100 100 1809581 11007 7169115 10 1809581 5منطقه  نصب و نگهداري گاردریل، سطح منطقه 506150105

 95 100 5900000 10000 5900000 6 5900000 5منطقه  گهداري نرده ایمني معابر، سطح منطقهنصب و ن 506150505

 100 100 889250 10000 889251 5 889250 5منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506160105

 100 100 520000 10000 520000 1 520000 5منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي ،سطح منطقه 506120105

509520505 
نيایش وافزایش  -تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تونل صدر 

 ظرفيت اتوبان صدر
 96 100 218679559 9606 690251197 75 218679559 5منطقه 

 0 0 0 000 60000000 1 0 5ه منطق تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، توسعه ميدان ده ونک 509520605
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509520205 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح 

 منطقه
 100 100 9665515 150 11011555 1 9665515 5منطقه 

 89 100 2771601 111 1616926 15 2771601 5منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر ،سطح منطقه 508160105

 100 100 55116612 116 52965105 7 55116611 5منطقه  احداث دیوار حائل در معابر، سطح منطقه 508500505

 100 88 17872978 102 71726856 12 19615978 5منطقه  ه بزرگراههاي سطح منطقهتعمير و نگهداري آسفالت و ابني 508550105

 89 100 170556010 88 118009817 70 170556010 5منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري ،سطح منطقه 508520105

 100 100 51552128 166 57888909 62 51552128 5منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول ، سطح منطقه 508510105

 87 100 1158555 100 1150188 16 1158555 5منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان ،سطح منطقه 515050105

 97 100 12055515 80 29286126 21 12055515 5منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها ، سطح منطقه 516050105

 100 100 5582255 105 5628511 2 5582255 5منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده ،سطح منطقه 516060105

516060505 
تجهيز و نگهداري روگذر و زیرگذر عابرپياده ،ترميم و 

 نگهداري پل عابر پياده مکانيزه
 100 100 5512578 176 6059261 1 5512578 5منطقه 

501050105 
ي سبز و تفرجگاه، ساماندهي معابر احداث و توسعه فضا

 ميرداماد، عاطفي، مطلبي و خاش
 87 100 15866816 87 15108211 8 15896106 5منطقه 

 100 100 51615559 115 56077528 12 51615559 5منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ،سطح منطقه 501050505

501060105 
ها وفضاي سبز ،سطح  نباز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستا

 منطقه
 100 100 28550778 105 11555717 52 28550778 5منطقه 

501060505 
ها وفضاي سبز ، خرید گل  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گياه و درختچه
 100 100 18121676 100 18165505 11 18121676 5منطقه 

 97 100 58152918 97 52562651 18 58152918 5منطقه  سبز، سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي  501070105

 100 100 16155159 165 50198008 56 16156000 5منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما ،سطح منطقه 505010105

505060105 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر ، ساماندهي بزرگراه 

 صدر و تونل نيایش
 100 100 56572511 101 52768776 12 56590112 5منطقه 

 100 88 19555162 112 51575561 18 19695720 5منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر ، هدایت و بزرگراه همت 505060505

 100 100 17125199 108 19775156 15 17125199 5منطقه  نور پردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010105

 82 100 11519005 82 10728960 12 11519005 5منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 505090105

 100 100 166696 100 166711 1 166696 5منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند ،سطح منطقه 506060105

506010105 
احداث، توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش 

 1، بازیافت ناحيه پسماند
 100 100 6911761 111 2555121 2 6911761 5منطقه 

507060105 
هاي  الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب

 سطحي ،سطح منطقه
 100 100 5810159 106 6088575 1 5810159 5منطقه 

 100 100 50968601 109 55662189 15 50968601 5منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات ،سطح منطقه 507010105

507070105 
نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، سطح 

 منطقه
 100 87 61555867 150 11911157 65 67188716 5منطقه 

507090105 
نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها ، 

 سطح منطقه
 100 100 55007555 101 56926285 51 55007555 5منطقه 

 100 100 16899200 105 12585200 2 16899200 5منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010105

509050105 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک 

 جهت احداث ميدان ميوه و تره بار
 0 0 0 0 52052957 6 0 5منطقه 

 100 100 15265150 159 17577115 16 15265150 5منطقه  اي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقهه احداث سرویس 510010105

605160105 
الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه هاي 

 رسوبگيري ، سطح منطقه
 88 100 2592625 88 2552818 7 2592625 5منطقه 
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602010105 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت 

 شهري، ایستگاه آتش نشاني
 0 0 0 0 0 0 0 5منطقه 

106110105 
ایانه تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات ر

 (برق اضطراري)اي 
 89 100 1988520 89 1970710 1 1988520 5منطقه 

101050105 
تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث و تجهيز 

 5ساختمان شماره 
 86 96 22861218 86 15862905 11 11909582 5منطقه 

101050505 
ز تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث و تجهي

 1ساختمان ناحيه 
 100 100 1957526 151 8516672 1 1957526 5منطقه 

101050505 
تملک ، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري ،ساختمان هاي 

 پليس راهور ، سطح منطقه
 11 100 52967200 11 12181565 6 52967200 5منطقه 

101050105 
بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري، سطح 

 نطقهم
 100 100 11728011 150 50151872 51 11728011 5منطقه 

 91 100 555258 91 515250 1 555258 5منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050105

111100105 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 25 100 815585601 25 695556595 6 815585601 5منطقه 

105050106 
ایجاد و توسعه زیر ساخت فضاهاي تفریحي، احداث باغ 

 پرندگان
 95 100 258210551 155 168951101 11 258210551 6منطقه 

 100 100 1952562 112 7956195 7 1952562 6منطقه  ایجادوتوسعه زیرساخت فضاهاي تفریحي،بازیکده خانواده 105050506

 100 100 928151 577 5579150 7 928151 6منطقه  ماندهي کارگران فصلي و ساختماني،سطح منطقهسا 106010106

106050106 
توسعه و ساماندهي گرمخانه، تجهيز و ساماندهي سامانسراي 

 لویزان
 100 60 782000 560 6782000 5 5000000 6منطقه 

101080506 
اکن توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، احداث و تجهيز ام

 (سراج)ورزشي، وفادار 
 100 100 19915511 156 55570916 10 19915511 6منطقه 

101080506 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، احداث وتجهيز اماکن 

 ورزشي ،معلولين حکيميه
 100 100 5665017 557 2778291 7 5665017 6منطقه 

 100 100 12155826 150 19195011 1 12155826 6منطقه  (ع)اساخت وتوسعه مساجد،احداث باشگاه طالب امام رض 107050106

 86 100 10108591 86 10000000 1 10108591 6منطقه  (عج)ساخت وتوسعه مساجد،احداث مدرسه علميه امام مهدي 107050506

 76 100 71758067 76 25000000 1 75000000 6منطقه  ساخت وتوسعه مساجد،احداث مسجد وحوزه علميه هدایت 107050506

 100 100 9855856 552 51000000 1 9855856 6منطقه  (ص)ساخت و توسعه مساجد ،مرمت و تعمير مسجد الرسول  107050606

 100 100 1000000 100 1000000 5 1000000 6منطقه  (س)ساخت و توسعه مساجد، تکميل مسجد الزهرا 107050206

 0 0 0 0 500000 1 0 6منطقه  جهيزات پخش اذانتوسعه و ت -ساخت و توسعه مساجد 107050106

 100 100 1126100 101 1200000 1 1126100 6منطقه  ساخت و توسعه مساجد، حسينيه ائمه اطهار 107050706

107050906 
ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي مساجد 

 تهران
 90 100 5728550 90 5500000 1 5728550 6منطقه 

 21 100 19151219 25 8101617 15 19151219 6منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي ،سطح منطقه 107050106

 100 100 10727512 106 11516155 52 10727512 6منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ،سطح منطقه 107500506

109010506 
توسعه فضاهاي فرهنگي و ورزشي،ساماندهي و تجهيز 

 نگسراي اشراقفره
 100 100 1681555 157 9810011 7 1681555 6منطقه 

 100 100 65595869 111 69005925 59 65595869 6منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ، سطح منطقه 109080106

109110106 
توسعه و تجهيز سراي محله، خرید و تجهيز سراي محله 

 کوهسار
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

109110506 
توسعه و تجهيز سراي محله، خرید و تجهيز سراي محله 

 کوهک
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

109110506 
توسعه و تجهيز سراي محله، خرید و تجهيز سراي محله 

 نارمک
 100 100 5651688 668 10991581 7 5651688 6منطقه 

 60 87 17172105 60 7072015 12 17165279 6منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150106
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 100 100 2697858 506 11515788 12 2697858 6منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050106

505050506 
نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح 

 منطقه
 100 100 6855699 158 1921509 11 6855699 6منطقه 

505050506 
نصب ونگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس ،سطح 

 منطقه
 100 100 5760912 195 2001119 1 5760912 6منطقه 

505150106 
و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند  نگهداري

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 0 0 0 0 1200000 1 0 6منطقه 

 75 100 9989675 75 1686000 2 9989675 6منطقه  ساماندهي پارکينگ حاشيه معابر،سطح منطقه 505070106

 100 100 57171917 167 60010215 55 57171917 6منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090106

 100 100 2192598 155 1502581 9 2192598 6منطقه  نصب ونگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير ،سطح منطقه 506080106

506080506 
نصب ونگهداري عالئم ایمني وراهنمایي ورانندگي،سطح 

 منطقه
 100 100 1755659 155 9856589 51 1755659 6منطقه 

 100 100 15857185 159 17978560 50 15857185 6منطقه  صب ونگهداري گاردریل،سطح منطقهن 506150106

 100 100 2880619 502 15509159 16 2880619 6منطقه  نصب ونگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150506

 0 0 0 0 5572000 5 0 6منطقه  نصب چراغ هاي راهنمائي و رانندگي ، سطح منطقه 506160106

 0 0 0 0 5000000 1 0 6منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي ورانندگي،سطح منطقه 506120106

509520506 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح 

 منطقه
 100 100 58980580 109 55565599 9 58980580 6منطقه 

509520206 
، بزرگراه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور

 شهيد زین الدین
 0 0 0 0 1500000 1 0 6منطقه 

509520706 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، افزایش 

 ظرفيت اتوبان صدر
 100 100 88522155 100 88519952 6 88522155 6منطقه 

509520906 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض 

 رسالتشمال بزرگراه 
 0 0 0 0 10517200 1 0 6منطقه 

509520806 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه 

 تقاطع با تلو -بابایي 
 0 0 0 0 58061 1 0 6منطقه 

509521006 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع 

 مغان -پاسداران 
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

509521106 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض 

 خيابان اميرنيا
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

509521506 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع 

 بلوار بهشت -غربي 181خيابان 
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

509521506 
طع تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقا

 بلوار پروین -خيابان استخر 
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

 100 100 10558607 119 15188059 55 10558607 6منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160106

 100 100 5612178 502 6815115 7 5612178 6منطقه  احداث دیوارحائل معابر،سطح منطقه 508500106

 100 86 17105125 510 121565952 51 75122512 6منطقه  گهداري آسفالت وابنيه بزرگراه هاي سطح منطقهتعميرون 508550106

 100 100 81811279 170 121181510 101 81811279 6منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري ، سطح منطقه 508520106

 100 100 50956280 157 51595797 65 50956280 6منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول ، سطح منطقه 508510106

 100 100 5292155 557 15081087 11 5292155 6منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان،سطح منطقه 515050106

 100 100 51527060 111 52201655 61 51527060 6منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها،سطح منطقه 516050106

 95 100 1625165 99 2185568 15 1625165 6منطقه  احداث پل عابرپياده ،سطح منطقه 516050106

 100 100 11799512 175 50559000 6 11799512 6منطقه  احداث پل عابرپياده،احداث پل مکانيزه ميدان رسالت 516050506

 81 100 8500000 105 8621779 18 8500000 6منطقه  نطقهترميم و نگهداري پل عابرپياده،سطح م 516060106
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 100 100 11611995 118 18212850 55 11611995 6منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،بوستان ساحل 501050106

 95 100 66026059 95 51562616 67 66026059 6منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050106

501050506 

احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ،توسعه فضاي 

سبز،رفوژها،لچکيهاو ميدانها ، جنگل لویزان مشرف به 

 (ع)ههاي زین الدین ، امام علي بزرگرا

 100 100 1178869 152 9568158 7 1178869 6منطقه 

501050506 
احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري،توسعه فضاي سبز بدنه 

 بزرگراه ها
 95 100 107815562 95 98905116 55 107815562 6منطقه 

 100 100 92775560 115 81827691 155 92775560 6منطقه  ،سطح منطقهها وفضاي سبز باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060106

501060506 
ها وفضاي سبز،خرید گل و  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 گياه،سطح منطقه
 71 100 51925152 71 51107650 10 51925152 6منطقه 

 100 100 56569115 159 55671851 51 56569115 6طقه من طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز ،سطح منطقه 501070106

 100 100 55175979 195 11155917 52 55175979 6منطقه  نگهداري جنگل و کمربند سبز پيرامون شهر 501090106

 100 100 19887557 188 57976992 68 19887557 6منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما،سطح منطقه 505010106

505050106 
ه ونصب تابلوهاي تبليغاتي،تزئيني،مجسمه وتندیس،سطح تهي

 منطقه
 100 81 2119958 555 15110816 19 2819958 6منطقه 

 100 100 55121228 122 56619099 55 55515771 6منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 505010106

 56 100 1521287 56 500000 1 1521287 6منطقه  هتهيه ونصب پالک شناسایي اماکن ومعابر،سطح منطق 505070106

 82 100 6705107 82 6617210 9 6705107 6منطقه  نقاشي دیواري وگرافيک محيطي،سطح منطقه 505090106

506010106 
احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش 

 پسماند،سطح منطقه
 88 100 51527592 88 51509156 50 51527592 6منطقه 

507050106 
توسعه و تجهيزکانال جمع آوري آبهاي سطح شهر، سطح 

 منطقه
 100 100 6015176 156 2655278 1 6015176 6منطقه 

 100 100 1082825 595 6500000 2 1082825 6منطقه  الیروبي و بازسازي انهار، سطح منطقه 507020106

 100 100 1896717 118 9562612 12 1896717 6ه منطق الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 507010106

507070106 
نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و درچه فلزي ،سطح 

 منطقه
 100 100 66582072 126 19552100 151 66582072 6منطقه 

 100 100 15256500 100 15256500 6 15256500 6منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010106

509050106 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث 

 ميدان تره بار
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

508060106 
توسعه انرژي هاي نو، احداث واحد توليد انرژي از پسماند به 

 (دایجستر)روش هاضم 
 100 100 65670858 122 12125566 10 65670858 6منطقه 

 100 100 12517595 150 19567201 12 12517595 6منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر ، سطح منطقه سرویساحداث  510010106

 100 100 287659 521 1200000 2 287659 6منطقه  نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح منطقه 510090106

605160506 
اي ه الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه

 رسوبگيري ، سطح منطقه
 100 100 1088268 162 9971198 7 1088268 6منطقه 

602010106 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري 

 ، ایستگاه آتش نشاني
 0 0 0 0 0 0 0 6منطقه 

106110106 
تهيه ونصب تجهيزات سخت افزاري ، تامين تجهيزات رایانه 

 (برق اظطراري)اي
 60 100 6920190 25 5258970 2 6920190 6ه منطق

 100 100 16056621 117 11525561 60 16056621 6منطقه  یازسازي و تعميرات اساسي ساختمانهاي اداري،سطح منطقه 101050106

 95 100 250911 95 658500 5 250911 6منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050106

111100106 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 71 100 695155525 71 561010171 51 695155525 6منطقه 

 100 100 1928091 100 1928091 2 1928091 2منطقه  توسعه و ساماندهي گرمخانه سطح منطقه 106050102
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101080102 
ایجاد پروژه -توسعه و تجهيز فضاهاي فرهنگي ،ورزشي 

 ورزشي محله کن
 82 100 81151710 92 77216619 58 81205981 2منطقه 

101080502 
داث و تجهيز زورخانه اح-توسعه و تجهيز فضا هاي ورزشي 

 کن
 100 100 11855571 101 15000000 7 11855571 2منطقه 

101080502 
احداث و توسعه فضاهاي ورزشي ، تکميل مجموعه ورزشي 

 بانوي آفتاب
 71 78 69950019 71 65218161 15 11177901 2منطقه 

 100 100 500000 100 500000 5 500000 2منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050102

107050502 
ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح 

 منطقه
 100 100 5285000 100 5285000 1 5285000 2منطقه 

 100 100 25726150 101 21158150 51 25726150 2منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي سطح منطقه 107050102

 100 88 1291879 117 7721980 9 1158879 2منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500502

109010102 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري، تکميل سالن اجتماعات 

 انجمن آشوریان
 100 100 5900000 112 6511586 5 5900000 2منطقه 

 88 88 87290768 100 89015656 86 89687951 2منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري سطح منطقه 109080102

 100 100 51765771 150 59051588 58 51765771 2منطقه  شهران جنوبي-توسعه وتجهيز سراي محله  109110102

 100 88 2102055 101 2751759 15 2172055 2منطقه  شهرک نفت -توسعه و تجهيز سراي محله 109110502

 88 88 5596955 88 5580210 10 5511571 2منطقه  فردوس-جهيز سراي محله توسعه وت 109110502

 100 100 55600950 115 52560811 58 55622851 2منطقه  کوي ارم-توسعه وتجهيز سراي محله  109110602

 100 81 1710000 116 5158855 6 1976596 2منطقه  کوي پرواز-توسعه و تجهيز سراي محله  109110202

 100 100 5116285 102 5756991 7 5116285 2منطقه  المهدي-توسعه وتجهيز سراي محله  109110102

 81 100 8190150 81 8518891 15 8190150 2منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله جنت آباد جنوبي 109110902

 100 100 1866567 155 5211159 1 1866567 2منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله باصفا 109110802

 100 100 57555871 105 59119161 87 57521991 2منطقه  نگهداري سراي محله سطح منطقه 109150102

108010102 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 فرهنگي ، مجموعه فرهنگي تفریحي اکباتان
 100 100 9200000 100 9200000 5 9200000 2منطقه 

505050502 
نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس ،سطح نصب و 

 منطقه
 76 100 77552000 76 27085687 92 77516810 2منطقه 

505150102 
نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند 

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 89 100 5000000 89 5860166 5 5000000 2منطقه 

 80 100 68526571 80 66299511 51 68526571 2منطقه  سطح منطقهاجراي عالئم افقي ترافيکي  506090102

506080102 
نصب و نگهداري تابلو هاي شناسایي و تعيين مسير سطح 

 منطقه
 100 88 7105829 106 7811828 15 7180900 2منطقه 

506080502 
نصب ونگهداري عالیم ایمني وراهنمائي و رانندگي ،سطح 

 منطقه
 100 100 10515811 100 10609719 51 10515811 2منطقه 

 89 100 59526862 100 59516721 52 59526862 2منطقه  نصب و نگهداري گاردریل و نرده ایمني معابر سطح منطقه 506150102

 100 100 1109110 100 1109111 6 1109110 2منطقه  نصب چراغهاي راهنمائي و رانندگي،سطح منطقه 506160102

 100 100 865669 100 865669 9 865669 2منطقه  ري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي سطح منطقهنگهدا 506120102

509520502 
 6تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط 

 مترو
 100 100 2000000 100 2000000 5 2000000 2منطقه 

509520502 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع 

 بزرگراه جناح شيخ فضل اله
 100 100 50000000 100 50000000 5 50000000 2منطقه 

509520602 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه 

 (آسيا)شهيد باکري 
 15 100 12000000 15 8521510 5 12000000 2منطقه 

509520202 
بزرگراه تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، 

 شهيد ستاري
 0 0 2000000 2منطقه 

 
2000000 100 100 

509520102 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خيابان 

 شاهين جنوبي
 0 0 2000000 2منطقه 

 
2000000 100 100 
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509520702 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح 

 منطقه
 100 100 505281919 116 681222818 51 505281919 2منطقه 

 88 100 56575066 88 56018555 67 56575066 2منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر سطح منطقه 508160102

 100 100 52955998 181 68517090 57 52955998 2منطقه  احداث دیوارحائل درمعابرسطح منطقه 508500102

508550102 
مرمت و نگهداري بزرگراه ،تعمير و نگهداري آسفالت ابنيه 

 بزرگراه ، سطح منطقه
 100 100 111111906 106 112760027 58 111111906 2منطقه 

 100 100 11555858 105 15225861 16 11555858 2منطقه  ستاري -تقاطع غير همسطح نيایش -ث پل سواره رو احدا 508560102

 100 100 156118690 151 119175561 109 156118690 2منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري سطح منطقه 508520102

 100 100 52976785 151 62065612 76 52976785 2منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول سطح منطقه 508510102

515050102 
مناسب سازي حمل و نقل عمومي براي سالمندان و معلولين 

 سطح منطقه
 72 100 10700652 72 9058129 11 10700652 2منطقه 

 100 100 60871175 100 60951509 56 60871175 2منطقه  ترميم و نگهداري پياده رو ها و پياده راه ها سطح منطقه 516050102

 100 100 7180511 100 7180519 10 7180511 2منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه 516050102

 100 100 1515280 100 1561168 16 1515280 2منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر عابر پياده سطح منطقه 516060102

 100 100 15598958 102 15976501 15 15598958 2منطقه  وچرخه سطح منطقهاحداث و تجهيز معابر ویژه د 512010102

 100 100 51120581 155 52757150 15 51120581 2منطقه  نگهداري معابر ویژه دوچرخه سطح منطقه 512050102

 86 100 1100829 86 1688820 16 1100829 2منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک سطح منطقه 519010102

501050102 
احداث و توسعه جنگلکاري  -توسعه فضاي سبز و تفرجگاه 

 کوهسار
 100 100 51198772 109 59181172 52 51198772 2منطقه 

501050502 
احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه جنگلکاري مسيل وسک 

 (ساماندهي رودخانه کن )
 100 100 616150511 106 650026858 579 616596511 2منطقه 

 82 100 60728552 87 58556265 55 60728552 2منطقه  احداث وتوسعه فضاي سبز معابر شهري سطح منطقه 501050102

501060102 
باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز سطح 

 منطقه
 100 100 110952666 101 115099515 118 110952666 2منطقه 

501060502 
جهيز بوستان ها و فضاي سبز،تامين باز پيرایي ،ترميم و ت

 درخت و درختچه و گل و گياه و فضاي سبز سطح منطقه
 100 100 27127090 100 27057250 55 27127090 2منطقه 

 86 100 71922591 86 75016772 15 71922591 2منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز سطح منطقه 501070102

 100 100 2515968 559 15205515 11 2515968 2منطقه  زي و پاکسازي نما ،سطح منطقهرنگ آمي 505010102

505050102 
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ، تزئيني ، مجسمه و تندیس 

 سطح منطقه
 100 100 5851275 105 5895275 55 5851275 2منطقه 

 100 88 9852556 652 59551819 52 8052951 2 منطقه ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر سطح منطقه 505060102

 100 100 9525568 107 9815897 55 9525568 2منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010102

 100 100 2882165 110 1151152 19 2882165 2منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر سطح منطقه 505070102

 100 85 5885578 116 7059787 12 6589106 2منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي ، سطح منطقه 505090102

 100 100 5621209 100 5621209 55 5621209 2منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند سطح منطقه 506060102

506010102 
احداث توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش 

 توسعه و ساماندهي ایستگاه زباله شهيد ستاري-پسماند
 100 100 9020000 87 7961700 10 9020000 2منطقه 

507050102 
توسعه و تجهيزکانال جمع آوري آبهاي سطح شهر، کانال هاي 

 دره ذغالي و دره زرنو
 100 88 86120186 81 91816600 51 82120629 2منطقه 

507060102 
هاي  ازي کانال جمع آوري آبالیروبي ، نگهداري و بازس

 سطحي سطح منطقه
 100 100 5819822 100 5819822 5 5819822 2منطقه 

 98 100 55111051 98 50295150 51 55111051 2منطقه  الیروبي و بازسازي انهار سطح منطقه 507020102

 81 100 56172575 81 55015699 9 56172575 2منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات سطح منطقه 507010102

507070102 
نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و درچه فلزي ،سطح 

 منطقه
 87 100 57172965 100 57151825 65 57558565 2منطقه 
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507090102 
نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها 

 سطح منطقه
 100 100 12010111 101 12507682 55 12010111 2منطقه 

 100 100 2000000 100 2000000 1 2000000 2منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه 509010102

 100 100 2000000 111 2258210 2 2000000 2منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز، رود دره کن 509010502

509010502 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز ، پارک 

 گردشگري کوهسار
 100 100 12000000 100 12000000 1 12000000 2منطقه 

509050102 
سات خدمات شهري ، ميدان تملک امالک جهت کاربري تاسي

 ميوه و تره بار
 100 100 10000000 100 10000000 5 10000000 2منطقه 

 100 100 51192997 155 61551750 56 51192997 2منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010102

 100 88 1875188 100 1897878 6 1897879 2منطقه  قههاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منط نگهداري سرویس 510090102

605160102 
هاي  الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه

 رسوبگيري سطح منطقه
 100 100 16881076 100 16881076 11 16881076 2منطقه 

602010102 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري 

 ، ایستگاه آتش نشاني
 100 100 2000000 100 2000000 5 2000000 2منطقه 

106110102 
تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه 

 (برق اضطراري)اي 
 100 100 5582157 100 5582569 6 5582157 2منطقه 

101050102 
تملک ،احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، ساختمان دیوان 

 عدالت
 88 100 71119970 88 72719971 5 71119970 2منطقه 

 100 100 69112757 502 88018117 108 69556558 2منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري سطح منطقه 101050502

 100 100 151960 100 151960 1 151960 2منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050102

111100102 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 78 100 1555782055 100 1555211275 21 1555782055 2منطقه 

 89 100 58850000 150 59998151 15 58850000 1منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ،احداث سوله شهرک والفجر 101080101

 88 100 58882707 159 59602881 9 50011557 1منطقه  هاي ورزشي ،احداث سوله جهان آرااحداث و توسعه فضا 101080501

101080501 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، احداث سوله ورزشي 

 دانشکده مدیریت
 81 100 8951810 100 8926958 5 8925690 1منطقه 

101080601 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، احداث چمن مصنوعي 

 ح منطقه،سط
 100 100 8957905 105 10127905 2 8957905 1منطقه 

 87 100 10000000 100 10000000 5 10000000 1منطقه  ساخت و توسعه مساجد، تملک و احداث مسجد ميدان انقالب 107050101

 100 100 500000 150 560568 1 500000 1منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050501

 100 100 1669108 121 5181711 1 1669108 1منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي ، سطح منطقه 107050101

 100 100 2720110 105 2991591 5 2720110 1منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ،سطح منطقه 107500101

 100 100 8881856 101 10081855 5 8881856 1منطقه  طب سنتيتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ، دانشکده  109010101

109010501 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،کمک به دانشکده مدیریت 

 دانشگاه عالمه
 100 100 1000000 100 1000000 1 1000000 1منطقه 

 100 100 720000 100 720000 1 720000 1منطقه  ها ،سطح منطقه نگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 109050101

 100 88 8115895 125 16910850 1 8761688 1منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ،سطح منطقه 109080101

109110101 
توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله 

 جنت
 100 100 16850105 101 12058015 1 16850105 1منطقه 

109110501 
راي محله، تملک و تجهيز سراي محله توسعه و تجهيز س

 جهاد
 100 100 16800000 100 16800000 5 16800000 1منطقه 

109110501 
توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله 

 سيندخت
 100 100 16687507 101 16180275 1 16258517 1منطقه 
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109110601 
توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله 

 کشاورز غربي
 89 100 15926618 88 15719156 6 15926618 1منطقه 

109110201 
راي محله توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز س

 نصرت
 100 100 16888798 100 16888798 5 16888798 1منطقه 

 86 89 5257118 100 5212818 5 5212818 1منطقه  نگهداري سراي محله ، سطح منطقه 109150101

108010101 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 فرهنگي ، تپه اکبري
 81 100 66258752 81 60511552 6 66258752 1منطقه 

108010201 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 فرهنگي ، توسعه مسجد انقالب
 56 100 2000000 57 1952111 1 2000000 1منطقه 

108010101 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،تملک پروژه 

 شهربانو
 0 0 2000000 1منطقه 

 
2000000 100 100 

505050101 
احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي ، سطح 

 منطقه
 100 100 6000000 100 6000000 6 6000000 1منطقه 

505050501 
نگهداري ایستگاههاي وسایل حمل و نقل عمومي ،سطح 

 منطقه
 100 100 5282718 100 5282719 7 5282718 1منطقه 

505050501 
ایستگاه اتوبوس ، سطح  نصب و نگهداري پل پياده همسطح

 منطقه
 100 100 1600000 100 1600000 5 1600000 1منطقه 

505150101 
نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند 

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 100 100 5585007 100 5585009 8 5585007 1منطقه 

 100 100 8772562 100 8772567 15 8772562 1منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي ،سطح منطقه 506090101

 100 100 1000000 100 1000000 5 1000000 1منطقه  نصب و نگهداري تابلو شناسایي و تعيين مسير ،سطح منطقه 506080101

 100 100 1200000 100 1200001 6 1200000 1منطقه  نصب و نگهداري عالیم ایمني و راهنمایي و رانندگي 506080501

 100 100 500000 100 500000 2 500000 1منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي ، سطح منطقه 506100101

 76 100 5781189 100 5781189 8 5781189 1منطقه  نصب و نگهداري گاردریل ،سطح منطقه 506150101

 100 100 5895755 100 5895755 8 5895755 1منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر ، سطح منطقه 506150501

 100 100 1000000 100 1000000 1 1000000 1منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي ، سطح منطقه 506160101

 100 100 1500000 100 1500000 1 1500000 1منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي ،سطح منطقه 506120101

509520501 
ک جهت کاربري عبور و مرور ، مجتمع تملک اراضي و امال

 ایستگاهي دروازه دولت
 100 100 62596112 107 69596112 5 62596112 1منطقه 

509520501 
و  5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خطوط 

 مترو 6
 100 100 66761617 162 16911017 10 66761617 1منطقه 

509520601 
و  1ت کاربري عبور و مرور ، خطوط تملک اراضي و امالک جه

 مترو 7
 0 0 0 0 10000000 1 0 1منطقه 

509520201 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تملک 

 امالک پوسته تونل رسالت
 100 100 9000000 100 9000000 1 9000000 1منطقه 

509520101 
گذر  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، کنار

 کارگر شمالي به بزرگراه شهيد گمنام
 100 100 2000000 100 2000000 1 2000000 1منطقه 

509520701 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، زیر گذر 

 چهارراه ولي عصر
 100 100 55220000 187 11100000 6 55220000 1منطقه 

 100 100 15981552 157 11581011 19 15981552 1منطقه  نطقهطراحي و اصالح هندسي معابر ،سطح م 508160101

 100 100 8825151 155 15577680 18 8825151 1منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر ، هفت تير 508160501

 100 100 585005721 101 581981561 101 585020809 1منطقه  به شهيد گمنام -احداث رمپ و لوپ بزرگراه کردستان  508550501

 100 100 51190081 182 61571012 56 51190081 1منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراههاي سطح منطقه 508550101

 88 100 78120801 101 90209891 11 78250765 1منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري ،سطح منطقه 508520101

 85 100 2888888 87 2789719 9 2888888 1منطقه  تردد معلولين و سالمندان ،سطح منطقه بهسازي معابرجهت 515050101

 88 100 56198290 100 56198290 51 56198290 1منطقه  احداث و تجهيز پياده روها ،سطح منطقه 516010101
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 100 100 1110098 111 1915050 5 1110098 1منطقه  احداث و تجهيز پياده روها ،طالقاني 516010501

 100 100 6976570 100 6976570 2 6976570 1منطقه  احداث پل عابر پياده ، سطح منطقه 516050101

 91 100 188878889 106 509018788 59 188878889 1منطقه  اث زیرگذر چهارراه ولي عصراحد 516050501

 100 100 157101 100 157107 5 157101 1منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده ،سطح منطقه 516060101

 19 19 210995 19 210995 5 769100 1منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک ،سطح منطقه 519010101

519050101 
نگهداري و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک آفتاب و شهرک 

 والفجر سطح منطقه
 100 100 100000 100 100000 5 100000 1منطقه 

 81 100 2851917 100 2851917 16 2851917 1منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، بوستان باغچه بان 501050101

 86 81 15609568 101 16050751 11 15868115 1منطقه  وسعه فضاي سبز معابر شهري ، سطح منطقهاحداث و ت 501050101

501060101 
ها وفضاي سبز ،سطح  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
 98 86 16579551 86 16579551 11 12521715 1منطقه 

501060501 
، خرید گل  ها وفضاي سبز باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 و گياه و درختچه ،سطح منطقه
 100 100 5887857 102 5155697 1 5887857 1منطقه 

501070101 
طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني و فضاي سبز ،سطح 

 منطقه
 81 100 17865200 100 19050618 15 17865200 1منطقه 

 100 100 10687026 192 18655119 55 10687026 1منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010101

505050101 
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس ، 

 سطح منطقه
 100 100 1888911 196 5191111 5 1888911 1منطقه 

 100 100 882168 188 1877922 5 882168 1منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر ،سطح منطقه 505010101

 100 100 1000000 107 1018050 5 1000000 1منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي ،سطح منطقه 505090101

 100 100 1561555 556 5161711 1 1561555 1منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند ،سطح منطقه 506060101

507060101 
ي ها الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب

 سطحي ،سطح منطقه
 100 100 1900000 100 1900000 6 1900000 1منطقه 

 100 100 11855712 159 11655017 50 11855712 1منطقه  الیروبي و بازسازي انهار ،سطح منطقه 507020101

 81 100 9000000 100 7895661 7 9000000 1منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات ،سطح منطقه 507010101

507070101 
نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي ، سطح 

 منطقه
 89 100 11171115 100 11705719 55 11171115 1منطقه 

507090101 
نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها ، 

 سطح منطقه
 100 100 8891818 115 11510957 18 8891818 1منطقه 

509050101 
جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث تملک امالک 

 ميدان ميوه و تره بار
 92 100 8826970 89 8756970 5 8826970 1منطقه 

 95 100 10588758 105 10191592 16 10588750 1منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر ، سطح منطقه 510010101

602010101 
سات و تسهيالت شهري تملک امالک جهت کاربري سایر تاسي

 ، ایستگاه آتش نشاني
 100 100 10000000 100 10000000 1 10000000 1منطقه 

106110101 
تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه 

 (برق اضطراري)اي 
 98 100 1881109 106 5072527 5 1881109 1منطقه 

101050101 
اداري ، تکميل و  تملک ، احداث و تجهيز ساختمان هاي

 تجهيز ساختمان نيلو
 99 82 8682589 85 8511001 6 10051051 1منطقه 

101050101 
بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري ،سطح 

 منطقه
 100 100 11156171 188 55118651 12 11156171 1منطقه 

 100 100 585592 101 582578 5 585592 1ه منطق مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050101

111100101 
دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، 

 سطح منطقه
 97 100 527077928 97 555129269 11 527077928 1منطقه 

101080107 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه ورزشي آفتاب محله 

 نظام آباد
 100 100 10658108 170 17768121 7 10616705 7منطقه 

101080507 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين هاي ورزشي روباز 

 چمن مصنوعي
 100 100 100000 155 755000 1 100000 7منطقه 
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 100 100 95000 5571 5195000 5 95000 7منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه ورزشي توکلي 101080507

 100 100 151962 120 856152 1 151962 7منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 101100107

101100507 
ي، زمين هاي ورزشي روباز نگهداري فضاها و اماکن ورزش

 سطح منطقه
 100 100 598729 508 986052 5 598729 7منطقه 

 65 100 6509000 559 10015000 5 6509000 7منطقه  ساخت و توسعه مساجد، مسجد اعظم 107050107

 100 100 1888818 101 5015000 1 1888818 7منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، مسجد سيد سجاد 107050507

 0 0 0 0 100000 1 0 7منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050507

107050107 
ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح 

 منطقه
 100 100 100000 100 100000 1 100000 7منطقه 

 100 100 5707060 119 6528152 1 5707060 7منطقه  حمایت از مساجد و اماکن مذهبي، سطح مذهبي 107050507

 100 100 2090110 111 9172557 1 2090110 7منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 107500507

109010107 
توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري ، کمک به مرمت و 

 بهسازي سالن اجتماعات جغرافيایي دانشگاه خوارزمي
 0 0 0 0 0 0 0 7منطقه 

 82 99 2571089 82 2708167 5 1050865 7منطقه  ها، سطح منطقه نگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 109050107

 100 100 15595771 105 15716950 2 15595771 7منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 109080107

 100 100 55217750 119 58181776 7 55217750 7منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله ، تکميل سراي محله معرفت 109110107

109110507 
توسعه و تجهيز سراي محله، تکميل سراي محله ارامنه 

 جنوبي
 100 100 51020 5515 912120 5 51020 7منطقه 

 100 100 76665 1555 810000 5 76665 7منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تکميل سراي محله باغ صبا 109110507

109110607 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 محله،سراي محله شارق الف و ب
 100 88 11258105 100 11159150 1 11111105 7منطقه 

109110207 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 محله،سراي محله ارامنه الف
 52 100 9751056 51 5568118 5 9751056 7منطقه 

109110107 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 محله،سراي محله قصر
 57 100 7950285 57 5919000 5 7950285 7منطقه 

109110707 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 دبستان -محله،سراي محله مجيدیه 
 16 100 2511988 16 759161 5 2511988 7منطقه 

109110907 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 حقوقي-محله،سراي محله خواجه نصير 
 100 100 680098 181 851585 5 680098 7منطقه 

109110807 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 محله،سراي محله خواجه نظام الملک شرقي
 100 100 205067 558 1500000 1 205067 7منطقه 

109111007 
توسعه و تجهيز سراي محله، توسعه و تجهيز سراي 

 محله،سراي محله گرگان
 0 0 0 0 0 0 0 7منطقه 

 71 100 55155906 71 11695811 2 55157706 7منطقه  نگهداري سراي محله، سطح منطقه 109150107

108010107 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

 دوده شهر تهران ، فردوسي سرافرهنگي مح
 0 0 0 0 0 0 0 7منطقه 

108010507 

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و 

فرهنگي محدوده شهر تهران ، سراي محله خواجه نصير 

 حقوقي

 0 0 50000000 7منطقه 
 

50000000 100 100 

505050107 
احداث ایستگاه هاي وسائل حمل و نقل عمومي، سطح 

 منطقه
 100 100 600000 152 200000 5 600000 7منطقه 

505050507 
نگهداري ایستگاه هاي وسائل حمل و نقل عمومي، سطح 

 منطقه
 100 100 522000 157 556818 2 522000 7منطقه 

505050507 
نصب ونگهداري پل پياده هم سطح ایستگاه اتوبوس، سطح 

 منطقه
 100 100 117520 100 117520 5 117520 7منطقه 

505150107 
نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند 

 اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه
 100 100 901107 156 1000000 1 901107 7منطقه 

 100 100 9561650 151 10577808 15 9561650 7منطقه  اجراي عالئم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090107
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 100 100 1996588 101 5000000 8 1996588 7منطقه  نصب ونگهداري تابلوي شناسایي وتعيين مسير، سطح منطقه 506080107

 100 100 1889291 551 6618562 15 1889291 7منطقه  افيکي، سطح منطقهنصب و نگهداري تجهيزات تر 506100107

 96 100 5098881 96 1767269 7 5098881 7منطقه  نصب و نگهداري گاردریل، سطح منطقه 506150107

 100 100 918911 112 1000000 2 918911 7منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر، سطح منطقه 506150507

 100 88 1565985 100 1520000 1 1525189 7منطقه  نصب چراغهاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506160107

509520507 
 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط 

 مترو
 19 100 12520000 19 10600000 1 12520000 7منطقه 

509520207 
، بزرگراه تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور 

 (ع)امام علي 
 100 100 1571007151 116 1668858811 5 1571007151 7منطقه 

509520107 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض 

 خيابان دماوند
 100 100 116672812 121 175965885 5 116672812 7منطقه 

509520707 
ر ، پياده راه تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرو

 شهریور 17
 0 0 0 0 0 0 0 7منطقه 

509520907 
 1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط 

 مترو
 100 100 7000000 100 7000000 1 7000000 7منطقه 

509520807 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، مترو امام 

 (ع)حسين 
 88 100 102977552 88 288928952 1 102977552 7منطقه 

509521007 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، جنب پل 

 روشندالن انقالب
 100 100 7755200 106 9011520 1 7755200 7منطقه 

 100 100 9692891 115 8209611 17 9692891 7منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 508160107

 100 100 505650 628 856000 5 505650 7منطقه  حداث دیوار حائل در معابر، سطح منطقها 508500107

 25 92 151952105 82 125525112 1 110952105 7منطقه  تعریض خيابان دماوند 508510107

 65 82 11016812 65 2011897 2 11225788 7منطقه  تعریض معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه 508510507

 100 100 5719995 658 12812088 7 5719995 7منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه هاي سطح منطقه 508550107

 86 87 22551588 106 28591512 20 27102120 7منطقه  روکش اساسي،لکه گيري ومرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520107

 100 100 12620720 178 57121550 15 12620720 7منطقه  نطقهنصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح م 508510107

 100 100 1108815 528 5990000 5 1108815 7منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 515050107

 100 100 16061685 150 11910000 1 16061685 7منطقه  احداث و تجهيز پياده روها، شریعتي 516010107

 100 100 52858557 125 58517121 55 52858557 7منطقه  احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه 516010507

 100 100 5857275 105 6065051 7 5857275 7منطقه  احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 516050107

 100 100 5121071 116 6565171 15 5121071 7منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده، سطح منطقه 516060107

 100 100 178818 752 6850000 5 178818 7منطقه  بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه 512050107

 82 100 15159200 156 12015000 7 15159200 7منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دقت 501050107

 100 100 155000 1112 5155000 5 155000 7منطقه  وسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان عراقياحداث و ت 501050507

 100 100 5252067 588 7226581 15 5252067 7منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ،سطح منطقه 501050107

501060107 
ها وفضاي سبز، سطح  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 منطقه
 100 89 60805670 105 65911911 61 61101550 7ه منطق

 100 100 5570750 165 6709699 9 5595550 7منطقه  طراحي واجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز ،سطح منطقه 501070107

 100 100 8501705 155 15570599 10 8501705 7منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010107

505050107 
تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس، 

 سطح منطقه
 100 100 5158591 151 6721607 5 5158591 7منطقه 
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 61 100 1925662 925129 5 1925662 7منطقه  ميادین و معابر خاص شهر، بزرگراه صياد شيرازيساماندهي  505060107

 21 100 518586600 156111062 12 550028587 7منطقه  (ع)ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، ميدان امام حسين 505060507

 100 89 16695917 16251167 16 16712917 7منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 505060507

 100 100 6755226 7560689 10 6755226 7منطقه  (ع)ساماندهي ميادین و معابر شهر، بزرگراه امام علي  505060607

 100 100 5110989 6155000 6 5110989 7منطقه  نور پردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010107

 100 100 858955 1005000 5 858955 7منطقه  پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه تهيه و نصب 505070107

 100 100 1515120 1571570 5 1515120 7منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 505090107

 100 100 502000 5000000 1 502000 7منطقه  نگهداري تجهيزات وتاسيسات جمع آوري وپردازش پسماند، سطح منطقه 506070707

 100 100 1559519 5526119 7 1559519 7منطقه  کنترل سطح آبهاي زیرزميني، سطح منطقه 507050107

 100 100 5562151 7096799 7 5562151 7منطقه  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، سطح منطقه 507050107

 100 100 1105227 1105229 1 1105227 7منطقه  زي کانال جمع آوري آب هاي سطحي، سطح منطقهالیروبي نگهداري وبازسا 507060107

 100 100 1759288 5116028 6 1759288 7منطقه  الیروبي وبازسازي قنوات، سطح منطقه 507010107

 100 100 10905998 19908121 52 10905998 7منطقه  نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، سطح منطقه 507070107

 100 89 15282286 18177157 51 15915298 7منطقه  نگهداري نهر ،سنگدال ، پل و دریچه فلزي، سطح منطقه 507090107

 0 0 0 0 0 0 7منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010107

 0 0 0 0 0 0 7منطقه  شهري ، ساختمان اسکان کارگري تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات خدمات 509050107

509050507 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک جهت احداث ميدان ميوه و 

 تره بار
 0 0 0 0 0 0 7منطقه 

 100 100 110000 5558000 6 110000 7منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي درمعابر، سطح منطقه 510010107

 100 100 795787 1696566 5 795787 7منطقه  نگهداري سرویس بهداشتي عمومي درمعابر، سطح منطقه 510090107

 0 0 0 0 0 0 7منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010107

201010107 
حي پل ارتباطي مصلي درمحدوده تهيه طرح هاي موضوعي وموضعي توسعه شهري ، طرا

 بيهقي
 15 0 0 1969700 1 5000000 7منطقه 

201010507 
تهيه طرح هاي موضعي و موضوعي توسعه شهري،تهيه و یکپارچه سازي طرح هاي 

 اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح منطقه
 0 0 0 0 0 1000000 7منطقه 

 100 100 5898700 6889890 1 5898700 7منطقه  متر مربع ، سطح منطقه 20ک زیر کمک به نوسازي بافت هاي فرسوده تملک امال 201010107

 21 100 5560972 5801180 5 5565172 7منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110107

 100 85 11528767 18952156 8 15021767 7منطقه  و فرهنگسراي مدرسه 7تملک ،احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري،ساختمان منطقه  101050507

 100 100 5880998 17550017 2 5880998 7منطقه  5تملک ،احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، ساختمان ناحيه  101050507

 100 89 17027005 56775877 11 17610818 7منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمانهاي اداري، سطح منطقه 101050107

 100 100 677560 157560 1 677560 7منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050107

 20 88 667299507 552695525 6 621599507 7منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100107

101080509 
تجهيز فضاهاي ورزشي احداث و تجهيز مجموعه ورزشي و سراي محله وحيدیه توسعه و 

 غربي
 100 100 22529161 67125756 18 22529161 9منطقه 

 0 0 0 0 0 0 9منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث سوله ورزشي شهيد بهشتي 101080509

 99 100 7115091 9522176 5 7151176 9 منطقه مسجد خاتم انبياء -ساخت و توسعه مساجد 107050109

 100 100 100000 100000 1 100000 9منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050509

 100 100 1252000 1100000 5 1252000 9منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050509

 100 100 5297602 1751521 5 5297602 9منطقه  تجهيز و اماکن مذهبي،سطح منطقهحمایت از  107050109

 100 100 8515516 10910000 5 8515516 9منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس،سطح منطقه 107500109

 100 100 17525217 18700000 7 17525217 9منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه 109080109
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 86 100 18801561 51521259 2 18801561 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، فدک 109110109

 100 100 15662117 12171118 7 15662117 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، کرمان 109110509

 100 100 17515517 19650055 5 17515517 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله لشگر غربي 109110509

 100 100 56200000 57680000 1 56200000 9منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله هفت حوض 109110609

 100 100 5658112 5210000 5 5658112 9منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150109

 100 100 50000000 50000000 1 50000000 9منطقه  تملک امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و فرهنگي ، توسعه مسجد خاتم االنبياء 108010109

 100 100 6505029 6218751 15 6505029 9منطقه  ح منطقهاحداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي، سط 505050109

 100 100 5588721 5019766 7 5588721 9منطقه  نگهداري ایستگاه هاي وسائل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050509

 100 100 1690000 5000000 6 1690000 9منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150109

 100 100 1155211 1528097 16 1155211 9منطقه  اجراي عالئم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090109

 100 100 5011675 5256812 7 5011675 9منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير، سطح منطقه 506080109

 100 100 1975790 5762116 10 1975790 9منطقه  راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه نصب و نگهداري عالئم ایمني و 506080509

 100 100 1655915 1800000 8 1655915 9منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 506100109

 100 100 5511511 5519767 17 5511511 9منطقه  نصب و نگهداري گاردیل، سطح منطقه 506150109

 100 100 5786598 5011577 15 5786598 9منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر، سطح منطقه 506150509

 100 100 5692577 5288881 2 5692577 9منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506160109

 100 100 911021 976815 2 911021 9منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506120109

 100 100 5670218 5688881 1 5670218 9منطقه  احداث پایانه جنب مترو گلبرگ -احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري 502010109

 100 100 52085678 52085110 1 52085678 9منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان مسيل باختر 509520509

 100 100 20000 2000000 1 20000 9منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان مسيل خاور 509520509

 100 100 5500005 2000000 1 5500005 9منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان دماوند 509520209

 100 100 6268051 12000000 1 6268051 9منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان سبالن 509520109

 100 100 612910166 611800000 1 611155512 9منطقه  (ع)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه امام علي  509520709

 100 100 5295820 1259166 16 5295820 9منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 508160109

 100 100 12199029 50112000 11 12199029 9منطقه  تعمير و نگهداري بزرگراه هاي، سطح منطقه 508550109

 100 100 56650516 25150000 59 56650516 9منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقه 508520109

 100 100 1215765 9829152 55 1215765 9منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 508510109

 100 100 5770575 5759959 2 5770575 9منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 515050109

 75 100 5626750 1780000 5 5626750 9منطقه  اده رو ها و پياده راه ها، سطح منطقهترميم و نگهداري پي 516050109

 98 100 11900202 15951625 55 11900202 9منطقه  احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه 516050509

 100 100 6079162 1916200 9 6079162 9منطقه  احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 516050109

 100 100 1555159 5070000 6 1555159 9منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده مکانيزه، سطح منطقه 516060509

 85 100 10922758 10120000 1 10922758 9منطقه  احداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه 512010109

 100 100 5587181 5577182 5 5587181 9منطقه  ندگياحداث تکميل و تجهيز ساختمان اداري راهنمایي و ران 511010109

 100 100 225520 210000 1 225520 9منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه 519010109

 100 100 788725 900000 1 788725 9منطقه  احداث پارک هاي آموزش ترافيک پارک قانون و ترافيک 519050509

 100 100 5157780 5810051 8 5157780 9منطقه  عه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقهاحداث و توس 501050109

 100 100 52661987 51175677 55 52669595 9منطقه  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح منطقه 501060109

 100 100 6087111 6200000 8 6087111 9منطقه  تامين درخت و درختچه و گل و گياه و فضاي سبز، سطح منطقه 501060509
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 100 100 6717171 1020000 1 6717171 9منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقه 501070109

 100 100 2562107 7522986 8 2562107 9منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010109

 100 100 8165185 10000000 1 8165185 9منطقه  (ع)ساماندهي و زیبا سازي جداره امام علي -رنگ آميزي و پاکسازي نما 505010509

 100 100 827916 1000000 2 827916 9منطقه  يغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس، سطح منطقهتهيه و نصب تابلوهاي تبل 505050109

 100 100 51199005 55816051 52 51199005 9منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 505060109

 100 100 6111655 1000000 10 6111655 9منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010109

 100 100 698552 200000 5 698552 9منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه 505070109

 100 100 1916000 1910000 9 1916000 9منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 505090509

 100 100 882822 1100000 1 882822 9منطقه  ، سطح منطقهآموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند 506060109

 100 100 5501615 5205000 2 5501615 9منطقه  نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، سطح منطقه 506070109

 100 100 15557156 16585187 51 15557156 9منطقه  ساخت و نگهداري و بازسازي انهار، سطح منطقه 507020109

 100 100 5619855 5162120 10 5619855 9منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 507010109

 100 100 55250000 55250000 1 55250000 9منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، پارک تمدن 509010109

 100 100 1805511 2000000 1 1805511 9ه منطق تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010509

 100 100 6151000 10000000 1 6151000 9منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث ميدان ميوه و تره بار 509050109

 100 100 2161958 9520000 11 2161958 9منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه 510010109

 100 100 6158510 2120577 9 6158510 9منطقه  هاي رسوبگيري، سطح منطقه الیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه 605160109

 100 89 1699570 5800000 1 1256770 9منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري،تامين تجهيزات رایانه اي 106110109

 98 100 18000706 50127219 8 18000706 9منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان اداري، سطح منطقه 101050109

 100 100 510766 592690 1 510766 9منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050109

 100 100 185995982 510011565 1 185995982 9منطقه  ح منطقهدیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سط 111100109

 28 100 7885727 9192751 6 7885727 8منطقه  ها، جنب رودخانه کن توسعه و ساماندهي گرمخانه 106050108

 62 100 5802152 5802152 6 5802152 8منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهدا 101080908

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه فرهنگي ورزشي توحيد 101080808

 100 100 6811257 16200695 2 6811257 8منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه فرهنگي ورزشي کوثر 101081008

 100 100 10106626 15287027 7 10106626 8منطقه  زمينهاي ورزشي روباز سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، توسعه  101081108

 100 100 5172199 5751110 6 5172199 8منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، احداث مسجد حضرت ابوالفضل 107050508

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، مسجد امام صادق  107050608

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050208

 100 100 572069 572069 1 572069 8منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050108

 100 100 1555552 1182127 5 1555552 8منطقه  توسعه و تجهيز مساجد ،سطح منطقه 107050108

 100 100 1858182 5159922 2 1858182 8منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500108

109010108 
توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري احداث مجموعه فرهنگي ورزشي ، احداث مجموعه 

 فرهنگي ورزشي شهيد دستغيب
 6 100 112178 112178 1 112178 8منطقه 

 100 100 66157507 67185618 11 66157509 8منطقه  فرهنگي و هنري ،سطح منطقهنگهداري فضاهاي  109080108

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  9توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله  109110108

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  5توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله  109110508

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  6داث سراي محله توسعه و تجهيز سراي محله اح 109110608

 100 100 1105082 1181085 6 1105082 8منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150108

 100 100 5216819 5171216 11 5216819 8منطقه  احداث ایستگاه حمل و نقل عمومي ، سطح منطقه 505050108

 100 100 920129 1678906 1 920129 8منطقه  و نقل عمومي ، سطح منطقهنگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل  505050508
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 100 100 585865 118061 2 585865 8منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس ، سطح منطقه 505050508

 100 100 82700 100000 1 82700 8منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150108

 100 100 11015192 15852000 17 11015192 8منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي ،سطح منطقه 506090108

 100 100 5551919 5555181 10 5551919 8منطقه  نصب و نگهداري تابلو شناسایي و تعيين مسير ،سطح منطقه 506080108

 100 100 6877057 2528589 9 6877057 8منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي ، سطح منطقه 506080508

 100 100 1069122 6851815 2 1069122 8منطقه  ح منطقهنصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي ، سط 506100108

 100 100 1100579 1781150 2 1100579 8منطقه  نصب و نگهداري گاردریل ،سطح منطقه 506150108

 100 100 1121570 5085995 2 1121570 8منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر ، سطح منطقه 506150508

 100 100 700000 1159517 5 700000 8منطقه  راهنمایي و رانندگي ، سطح منطقهنصب چراغ هاي  506160108

 100 100 120000 120000 5 120000 8منطقه  نگهداري چراغ راهنمایي و رانندگي ، سطح منطقه 506120108

 100 100 10500000 10500000 1 10500000 8ه منطق تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، امتداد استاد معين و خيابان جنگل 509520108

 100 100 1190000 8890000 6 1190000 8منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه فتح 509520508

 100 100 5000000 5000000 5 5000000 8منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان طالقاني 509520508

509520608 
 _تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، اصالح هندسي تقاطع نيارکي 

 هرمزان
 100 100 5182050 5182050 1 5182050 8منطقه 

 100 100 2095510 7601580 15 2095510 8منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 508160108

 100 100 17508859 51912579 51 17508859 8منطقه  اري بزرگراههاي سطح منطقهمرمت و نگهد 508550108

 100 100 66157067 29167555 91 66157067 8منطقه  روکش اساسي ، لکه گير ي و مرمت نوار حفاري ، سطح منطقه 508520108

 100 100 7559058 10611987 58 7559058 8منطقه  نصب و ترميم سنگدال ، جداول ، سطح منطقه 508510108

 100 100 620000 615572 5 620000 8منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 515050108

 100 100 52098877 58525858 20 52098877 8منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها ، سطح منطقه 516050108

 100 100 6615050 2997210 15 6615050 8منطقه  پياده ، سطح منطقهاحداث پل عابر  516050108

 100 100 202290 989700 2 202290 8منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده ، سطح منطقه 516060108

 100 100 1585192 5081751 5 1585192 8منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک ، سطح منطقه 519010108

 100 100 17187175 19285605 50 17187175 8منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ، سطح منطقه 501050508

 88 88 1280121 1288685 7 1165167 8منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ، ساماندهي فضاي سبز معابر فرودگاه 501050508

 100 100 61989015 62152991 61 61988189 8منطقه  ها وفضاي سبز ، سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060108

 100 100 5001611 5728528 1 5001611 8منطقه  تأمين درخت و درختچه و گل و گياه ،سطح منطقه 501060508

 100 100 1660857 9855259 18 1660857 8منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني ،سطح منطقه 501070108

 100 100 6901002 2779088 10 6901002 8منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما ، سطح منطقه 505010108

 100 100 6119785 6118585 2 6119785 8منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس ، سطح منطقه 505050508

 100 100 15156750 11118855 15 15156750 8منطقه  ، ساماندهي ميدان آزاديساماندهي ميادین و معابر خاص شهر 505060608

505060208 
ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، بازسازي معابر و ساماندهي آلودگي هاي بصري، 

 سطح منطقه
 100 100 15127511 55625852 12 15127511 8منطقه 

 100 100 15010771 15059221 12 15010771 8منطقه  نطقهنورپردازي و زیباسازي معابر ، سطح م 505010108

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر ،سطح منطقه 505070108

 100 100 6975606 9128518 9 6975606 8منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي،سطح منطقه 505090108

 100 100 5569562 2206517 2 5569562 8منطقه  ند از مبدا و تفکيکي زباله از مبداارتقا فرهنگي تفکيک پسما 506060108

 100 100 1291661 2291667 6 1291661 8منطقه  کنترل سطح آبهاي زیرزميني ،سطح منطقه 507050108

507050608 
هاي سطح شهر ، شمشيري، استادمعين، یخچال و  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

... 
 100 100 57958978 60271058 59 57958978 8قه منط

 100 100 6792772 2151286 10 6792772 8منطقه  الیروبي و بازسازي انهار ، سطح منطقه 507020108
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 100 100 5580295 5511515 2 5580295 8منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات ، سطح منطقه 507010108

 100 100 18101662 51581292 52 18101662 8منطقه  نهرسازي اجراي سنگ دال و نصب پل و دریچه ،سطح منطقه 507070108

 100 100 56010297 57729575 28 56010297 8منطقه  ، سطح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه فلزي روي نهرها 507090108

 100 100 1291167 1291167 1 1291167 8منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010108

509050108 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک جهت احداث ميدان ميوه و 

 تره بار
 0 0 0 0 0 0 8منطقه 

 100 100 1112755 5171105 5 1112755 8منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر ،سطح منطقه 510010108

 85 100 5898125 6780815 5 5898125 8منطقه  احداث سوله هاي مدیریت بحران،احداث و تجهيز سوله هاي مقاوم در برابر زلزله 605050108

 0 0 0 0 0 0 8منطقه  جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني تملک امالک 602010108

602010508 
تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، تملک ساختمان مجاور 

 ایستگاه مترو استاد معين
 0 0 0 0 0 0 8منطقه 

 100 100 1280170 7209170 7 1280170 8منطقه  متر ، سطح منطقه 20ک زیر کمک به نوسازي بافت هاي فرسوده تملک امال 201010108

 100 100 5197562 5612500 1 5197562 8منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110108

 100 100 12695516 11289210 55 12695516 8ه منطق بازسازي و تعميرات اساسي ساختمانهاي اداري، سطح منطقه 101050108

 100 100 505090 505090 1 505090 8منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050108

 100 100 55101502 55825075 9 55101502 8منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100108

 57 51 1171017 5055692 6 2695000 10منطقه  ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني،سطح منطقه 106010110

 17 11 5112000 5180000 5 11578000 10منطقه  توسعه و ساماندهي گرمخانه ها،سطح منطقه 106050110

 0 0 0 0 0 0 10منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050110

 100 71 1720000 5500000 1 5500000 10منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050510

 100 88 6155595 6211571 27 6111595 10منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي،سطح منطقه 107050110

107050810 
تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات )منطقه حمایت ازتجهيزمساجدواماکن مذهبي، سطح 

 (قبل
 100 100 25000 25000 1 25000 10منطقه 

 100 100 5850971 5850975 27 5850971 10منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس،سطح منطقه 107500110

 100 80 57580555 62698787 167 61552555 10منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري،سطح منطقه 109080110

 100 100 10127652 10118758 62 10118758 10منطقه  (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل)نگهداري فضاهاي فرهنگي وهنري، سطح منطقه  109080810

 100 100 160000 160000 5 160000 10منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله زنجان جنوبي 109110110

 85 100 5115597 5115597 10 5115597 10منطقه  ي محله سلسبيل شماليتوسعه و تجهيز سرا 109110110

 100 100 5891186 5891186 6 5891186 10منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله هفت چنار 109110710

 82 85 19162098 18587998 16 50002098 10منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150110

 100 100 5156195 5156196 6 5156195 10منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050110

 100 100 111675 111675 1 111675 10منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150110

 100 100 5076200 5076200 5 5076200 10منطقه  اتي یادگاراحداث و توسعه پارکينگ طبق 505010110

 51 59 1556276 1808651 9 51822652 10منطقه  (ره)احداث و توسعه پارکينگ ، طبقاتي خيابان امام خميني  505070110

 100 100 6197251 6610770 9 6181125 10منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090110

 100 100 858756 858752 5 858756 10منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح منطقه 506080110

 80 100 6185812 6185815 11 6185812 10منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506080510

 100 100 7591999 7591998 19 7591999 10منطقه  قهنصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منط 506100110

 100 100 870562 870562 5 870562 10منطقه  نصب و نگهداري گاردریل معابر،سطح منطقه 506150110

 100 100 858655 858655 5 858655 10منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150510

 100 100 827556 827552 1 827556 10منطقه  مایي و رانندگي،سطح منطقهنصب چراغ هاي راهن 506160110



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 549                                                                                               ناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     سازمان ف

 

 

کد پروژه
 

عنوان پروژه
 

ي
واحد سازمان

 

ب
صو

بودجه م
 

تعداد قرارداد
 

ل مبلغ تعهد
ک

 

ي
هزینه قطع

ي  
ت ریال

پيشرف

ي
قطع

 

ي  
ت فيزیک

پيشرف

سال 
81

 

 100 100 200000 200000 5 200000 10منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506120110

 100 100 17572870 18255770 59 17572870 10منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520110

 19 100 151607505 151607506 10 151607505 10منطقه  (ره)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، طرح تعریض خيابان امام خميني  509520510

 100 100 62067671 62067671 50 62067671 10منطقه  (ره)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، طرح بزرگراه یادگار امام  509520510

 100 100 15202155 15202156 7 15202155 10منطقه  مترو 6تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط  509520610

 81 100 1625187 1625187 5 1625187 10منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160110

 89 100 50815557 51016656 11 50815557 10منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه ها،سطح منطقه 508550110

 100 88 151729585 151526556 58 155611110 10منطقه  ي،سطح منطقهروکش اساسي لکه گيري و مرمت نوار حفار 508520110

 100 100 7081110 7081110 10 7081110 10منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510110

 100 100 1191816 1191812 2 1191816 10منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان،سطح منطقه 515050110

516050110 
طرح تعریض خيابان امام )ترميم و نگهداري پياده رو ها و پياده راه ها،سطح منطقه

 (خميني
 100 100 15195115 11299015 29 15195115 10منطقه 

 100 100 521227 521229 6 521227 10منطقه  (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل)ترميم ونگهداري پياده روها، سطح منطقه  516050810

 100 100 5168156 5168152 5 5168156 10منطقه  احداث پل عابر پياده،سطح منطقه 516050110

 100 100 5768959 5768958 9 5720900 10منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده،سطح منطقه 516060510

 90 91 5612911 5617517 18 5000711 10منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک،سطح منطقه 519010110

 98 98 5591956 5591956 10 5171566 10منطقه  احداث پارک هاي آموزش ترافيک محله بریانک و هفت چنار 519050110

 100 91 5589595 6160716 15 5852828 10منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050110

 100 100 16501801 16575576 52 16501801 10منطقه  عابر شهري ،فضاي سبز طرح تعریض امام خمينياحداث و توسعه فضاي سبز م 501050510

501050810 
تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات )احداث وتوسعه فضاي سبزمعابرشهري ، سطح منطقه 

 (قبل
 66 66 255200 255200 5 1185200 10منطقه 

501060110 
ها وفضاي سبز تامين درخت و درختچه گل و گياه و  نباز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستا

 فضاي سبز ،سطح منطقه
 100 81 1801585 7110951 51 7191685 10منطقه 

 88 88 51815651 57191606 21 57195161 10منطقه  بازپيرایي،ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز،سطح منطقه 501060510

 100 89 9952701 8612255 11 8068077 10منطقه  برساني فضاي سبز،سطح منطقهطراحي و اجراي شبکه هاي آ 501070110

501070810 
تعهدات نقدي وغيرنقدي )طراحي واجراي شبکه آبرساني فضاي سبز، سطح منطقه 

 (سنوات قبل
 18 100 957000 277670 6 957000 10منطقه 

 85 88 11227981 11519718 55 11752581 10منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما،سطح منطقه 505010110

 100 100 688010 0 0 688010 10منطقه  (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل)رنگ آميزي وپاکسازي نما، سطح منطقه  505010810

 100 99 15887672 16778686 68 16778991 10منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي،تزئيني،مجسمه و تندیس ،سطح منطقه 505050110

 100 100 758900 758900 5 758900 10منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر ،ميدان بریانک 505060110

 100 81 11661711 15705657 22 15251111 10منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر،سطح منطقه 505010110

 100 100 5857825 5857825 15 5857825 10منطقه  هتهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر،سطح منطق 505070110

506060810 
تعهدات نقدي وغيرنقدي )آموزش شهروندان درزمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 

 (سنوات قبل
 25 75 227890 610690 6 728890 10منطقه 

 88 100 1825700 1825700 17 1811700 10منطقه  احداث،توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند،سطح منطقه 506010110

506010510 
احداث،توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند سطح منطقه،ارتقا 

 فرهنگ تفکيک پسماند از مبدا سطح منطقه
 100 87 5999815 5891616 55 5899815 10منطقه 

 100 100 1682110 1682110 5 1682110 10منطقه  منطقهتوسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،سطح  507050110

 88 81 6211191 6711195 15 6711191 10منطقه  هاي سطحي،سطح منطقه الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب 507060110

507060810 
تعهدات )الیروبي ، نگهداري وبازسازي کانال جمع آوري آب هاي سطحي، سطح منطقه 

 (وغيرنقدي سنوات قبلنقدي 
 100 100 1121850 1121855 2 1121852 10منطقه 

 100 100 50202590 51075795 55 50202590 10منطقه  نهرسازي،اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي،سطح منطقه 507070110
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تعهدات نقدي )نهرسازي ،اجراي سنگدال و نصب پل ودریچه فلزي، سطح منطقه  507070810

 (وغيرنقدي سنوات قبل

 100 100 715855 715855 2 715855 10منطقه 

 100 100 8719650 8719651 19 8719650 10ه منطق نگهداري نهر،سنگدال،پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090110

 100 100 2198120 2198120 5 2198120 10منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010110

 100 100 16156980 19595070 6 16156980 10منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، سطح منطقه 509050110

 0 0 0 0 0 0 10منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث ميدان ميوه و تره بار 509050510

 100 100 1175970 1175971 5 1175970 10منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر،سطح منطقه احداث سرویس 510010110

 100 100 128800 128800 2 128800 10منطقه  طح منطقهنگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرس 510090110

 100 100 5179110 5179128 12 5179110 10منطقه  توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري،مناسب سازي جداره پلها،سطح منطقه 510080110

 0 0 0 0 0 0 10منطقه  نيتملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشا 602010110

 100 100 5581221 5589221 57 5588221 10منطقه  (برق اضطراري)تهيه ونصب تجهيزات سخت افزاري ، تامين تجهيزات رایانه اي  106110110

 100 81 55520151 57271177 115 52121806 10منطقه  بازسازي وتعميرات اساسي ساختمان اداري ،سطح منطقه 101050110

 100 100 1852080 5675680 18 1852080 10منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050110

 100 100 52820757 51079957 19 52820757 10منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100110

 100 100 571962 571962 1 571962 11منطقه  زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ،  101080111

 77 25 59695567 59695568 6 71888888 11منطقه  وحدت-توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ،احداث و تجهيز خانه کشتي شوش  101080511

 100 100 5217821 5272171 15 5217825 11منطقه  نگهداري وتجهيز فضاها واماکن ورزشي، سطح منطقه 101100111

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050111

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050511

 100 100 6159892 6159891 51 6159892 11منطقه  ح منطقهحمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سط 107050111

 100 100 1125199 1125181 57 1125199 11منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 107500511

 68 100 72911885 72911885 5 72911885 11منطقه  (عج)توسعه و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري ،مسجد حضرت وليعصر 109010111

 100 100 1517286 1517286 5 1517286 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله انقالب 109110111

 100 100 15551000 15551000 5 15551000 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله حشمت الدوله 109110511

 19 100 5171520 5171520 5 5171520 11منطقه  راي محله، تملک و تجهيز سراي محله انبار نفتتوسعه و تجهيز س 109110511

 87 100 2689921 2689927 7 2689921 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله آگاهي 109110611

 100 100 6918159 6918159 59 6918159 11منطقه  نگهداري سراي محله ،سطح منطقه 109150111

 100 100 828195 828195 6 828195 11منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل ونقل عمومي، سطح منطقه 505050111

 100 100 887965 887965 9 887965 11منطقه  نگهداري ایستگاه ههاي وسایل حمل ونقل عمومي ، سطح منطقه 505050511

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقهنگهداري و پشتيباني  505150111

 100 100 12295292 12295292 7 12295292 11منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090111

 100 100 1000000 1000000 5 1000000 11منطقه  نصب و نگهداري تابلو شناسایي و تعيين مسير ،سطح منطقه 506080111

 100 100 2715050 1557775 8 2715050 11منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506080511

 100 100 52000 52000 1 52000 11منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 506100111

 100 100 5571575 5271575 7 5571575 11منطقه  نصب و نگهداري گاردریل ،سطح منطقه 506150111

 100 100 182175 182175 10 182175 11منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر ،سطح منطقه 506150511

 100 100 500000 500000 1 500000 11منطقه  نصب چراغهاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506160111

 100 100 500000 500000 1 500000 11منطقه  راهنمائي و رانندگي، سطح منطقه نگهداري چراغهاي 506120111

 100 100 1115000 1115000 5 1115000 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، پایانه معين 509520111

 100 100 91085000 91085000 1 91085000 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، مترو 509520611

 100 100 7855115 9255115 15 7855115 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520211



 ضمیمه های پروژه های عمرانی

 545                                                                                               ناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران                                     سازمان ف

 

 

کد پروژه
 

عنوان پروژه
 

ي
واحد سازمان

 

ب
صو

بودجه م
 

تعداد قرارداد
 

ل مبلغ تعهد
ک

 

ي
هزینه قطع

ي 
ي قطع

ت ریال
پيشرف

 

ت فيزیک
پيشرف

ي  سال 

81
 

 88 100 5122066 5122062 11 5122066 11منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر ،سطح منطقه 508160111

 81 100 72061719 78517256 77 72061719 11منطقه  روکش اساسي ، لکه گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقه 508520111

 88 100 65115251 65915255 19 65115251 11منطقه  طقهنصب و ترميم سنگ دال و جداول ، سطح من 508510111

 100 100 5576122 5582655 1 5576122 11منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان ،سطح منطقه 515050111

 100 100 50299871 51588065 25 50299871 11منطقه  احداث و تجهيز پياده روها ،سطح منطقه 516010111

 100 100 5062120 5588661 2 5062120 11منطقه  احداث روگذر و زیرگذر عابرپياده، احداث پل عابرپياده مکانيزه سطح منطقه 516050111

 100 100 5582150 5582150 9 5582151 11منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده ، سطح منطقه 516060111

 100 100 5118275 5118275 50 5118275 11منطقه  منطقه آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح 519010111

 100 100 2811192 2811192 15 2811192 11منطقه  احداث و توسعه فضاهاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050111

 100 100 16588120 12155091 52 16588120 11منطقه  بازسازي و ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز و تفرجگاه ،سطح منطقه 501060111

501060511 
بازپيرائي و ترميم و تجهيز بوستانها، و فضاي سبز تامين درخت درختچه و گل و گياه و 

 فضاي سبز، سطح منطقه
 100 100 1775105 1775105 5 1775105 11منطقه 

 100 100 8266182 8266186 50 8266182 11منطقه  طراحي واجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز سطح منطقه 501070111

 100 100 5709956 5709952 15 5709956 11منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما ،سطح منطقه 505010511

 100 100 8758511 10595758 65 8762585 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ،تزئيني ،مجسمه تندیس سطح منطقه 505050111

505060111 
بازپيرایي و عمليات عمراني )معابر خاص شهر، محدوده ویژه ساماندهي ميادین و 

 (محدوده
 100 100 11052560 11052561 59 11052560 11منطقه 

 100 100 16025118 12181501 55 16025118 11منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 505060511

 100 100 6551765 6516707 5 6551765 11منطقه  رک شهيد جنگرويساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، شه 505060511

 100 100 5855127 5855128 7 5855129 11منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010111

 100 100 5291768 5291720 15 5291768 11منطقه  تهيه ونصب پالک شناسایي اماکن و معابر ،سطح منطقه 505070111

 100 100 1608705 1608705 5 1608705 11منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي ،سطح منطقه 505090111

 100 100 1022691 1665895 7 1022691 11منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 506060111

506010111 
ند،احداث سوله هاي احداث ،توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسما

 خيابان کارگر( 5فاز)بازیافت 
 82 100 50572610 50572611 10 50572611 11منطقه 

 100 100 5859558 5859550 1 5859550 11منطقه  کنترل سطح آبهاي زیر زميني ،سطح منطقه 507050111

 100 100 1975751 1975755 1 1975751 11منطقه  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطحي، سطح منطقه 507050111

 100 100 6857715 6857715 9 6857715 11منطقه  هاي سطحي ،سطح منطقه الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب 507060111

 88 100 58191105 58851101 61 58191105 11منطقه  نهر سازي،اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي، سطح منطقه 507070111

 100 100 10519775 10519772 52 10519775 11منطقه  نگهداري نهر،سنگدال ،پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها 507090111

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010111

 100 100 2185200 2185200 6 2185200 11طقه من 11-16تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، بهسازي محله  509010511

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، ميادین ميوه و تره بار 509050511

 100 100 8181151 8181151 8 8181151 11منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه 510010111

 100 100 1179115 1179115 6 1179115 11منطقه  داري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح منطقهنگه 510090111

 0 0 0 0 0 0 11منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010111

602010511 
ایگاه پشتيباني مدیریت تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، پ

 بحران
 0 0 0 0 0 0 11منطقه 

 100 100 5058895 5058896 10 5058895 11منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110111

 100 89 52001829 52686880 27 52211111 11منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان اداري، سطح منطقه 101050111

 100 100 79510020 79510021 52 79510020 11منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100111

 100 100 5618887 5200000 5 5618887 15منطقه  ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني ، سطح منطقه 106010115
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 100 100 1716508 5111510 1 1716508 15منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ،تکميل و تجهيز خوابگاه ورزشگاه هرندي 101080115

 100 100 9116151 10590512 5 9116151 15منطقه  ي ورزشي ،تکميل و تجهيز خوابگاه ورزشگاه هفتم تيرتوسعه و تجهيز فضاها 101080515

 100 100 5565618 5520000 5 5565618 15منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه 101100115

 100 100 5596621 5900000 5 5596621 15منطقه  منطقه نگهداري فضاها و اماکن ورزشي، زمينهاي روباز و چمن مصنوعي، سطح 101100515

 100 100 9500000 10585000 6 9500000 15منطقه  ساخت و توسعه مساجد،تکميل و تجهيز مسجد و حسينيه هدایت 107050115

 0 0 0 120000 1 0 15منطقه  توسعه تجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050515

 100 100 5888118 2700000 5 5888118 15منطقه  وسعه مساجد ، تکميل وتجهيز مسجدجزایريساخت وت 107050515

 100 100 11502925 17200000 2 11502925 15منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي،سطح منطقه 107050515

 100 100 17792881 50000000 7 17792881 15منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ، سطح منطقه 107500515

 100 100 506826775 506816775 9 506826775 15منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،تکميل وتجهيز تکيه شهداي هفتم تير 109010115

 100 100 9656115 9715966 6 9656115 15منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي ،اجتماعي و هنري ،تکميل و تجهيز مجموعه فرهنگي خندان 109010515

 100 100 15111856 15000000 7 15111856 15منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،تکميل وتجهيز مرکز زنان سرپرست خانوار پيام 109010515

109010615 
جانبازان )ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و تاریخي،تکميل و تجهيز موزه صلح 

 (شيميایي
 100 100 5172821 5000000 5 5172821 15منطقه 

 100 100 1682100 1100000 5 1682100 15منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،تملک و حقوق مکتسبه خانه موزه شهيد چمران 109010215

 100 100 775916 1520000 1 775916 15منطقه  ها ، سطح منطقه نگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 109050115

 100 100 59860177 58657922 11 59861505 15منطقه  داري فضاهاي فرهنگي و هنري ، سطح منطقهنگه 109080115

 100 100 1115282 1115282 5 1115282 15منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ،نگهداري مرکز زنان سرپرست خانوار پيام 109080515

 100 100 1879011 5000000 1 1879011 15منطقه  آبشار -8تکميل و تجهيز سراي محله 109110515

 100 100 12000000 12000000 1 12000000 15منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث تکميل و تجهيز سراي محله ایران 109110515

 100 100 16292271 12000000 2 16292271 15منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث تکميل و تجهيز سراي محله کوثر 109110615

 100 100 5675551 7590509 2 5675551 15منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150115

 100 88 5758189 6160618 2 5721525 15منطقه  احداث ایستگاه هاي و سایل حمل و نقل عمومي ،سطح منطقه 505050115

 100 100 1821878 5829115 2 1821878 15منطقه  ح منطقهنصب و نگهداري پل همسطح ایستگاه اتوبوس، سط 505050515

 100 100 1001200 1001200 1 1001200 15منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150115

 100 100 5556951 5200000 6 5556951 15منطقه  احداث و توسعه پارکينگ روباز 505010115

 100 100 16780751 51908811 11 16780751 15منطقه  مولوي-احداث و توسعه پارکينگ تکميل پارکينگ عمومي 505010515

 100 100 15191815 16071021 19 15191815 15منطقه  اجراي عالئم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090115

 100 100 1111697 1200000 1 1111697 15منطقه  منطقهنصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير سطح  506080115

 100 100 10550525 10716051 7 10550525 15منطقه  نصب عالیم ایمني و راهنمایي و رانندگي سطح منطقه 506080515

 100 100 816869 1000000 5 816869 15منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي سطح منطقه 506100115

 100 100 891920 1051278 5 891920 15منطقه  نصب و نگهداري گاردریل سطح منطقه 506150115

 100 100 1895650 5899781 6 1895650 15منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر سطح منطقه 506150515

 100 100 1000000 1000000 1 1000000 15منطقه  نصب چراغهاي راهنمایي و رانندگي سطح منطقه 506160115

 100 100 17666120 17666120 1 17666120 15منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520115

 100 100 60000000 60000000 1 60000000 15منطقه  مترو 7و  1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خطوط  509520515

 100 100 8827182 10000000 1 8827182 15منطقه  و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، ساماندهي ميدان هرندي تملک اراضي 509520615

 100 100 515185257 515850575 1 515850575 15منطقه  شهریور 17تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، پياده راه  509520215

 100 100 8888880 10000000 1 8888880 15منطقه  کاربري عبور و مرور ، حاشيه پل روشندالن تملک اراضي و امالک جهت 509520115

 100 100 5898000 5909252 5 5898000 15منطقه  طراحي واصالح هندسي معابر، سطح منطقه 508160115

 100 100 105571781 150618700 65 105571781 15منطقه  روکش اساسي ،لکه گيري ،مرمت نوار حفاري ،سطح منطقه 508520115
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 100 100 1891685 5102101 5 1891685 15منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين وسالمندان ، سطح منطقه 515050115

 100 100 25885258 72579902 52 25885258 15منطقه  احداث و تجهيز پياده روهاي سطح منطقه 516010515

 100 100 10208912 91617605 16 10208912 15منطقه  پياده راه سازي سطح منطقه 516010515

 100 88 1751925 1715619 1 1715619 15منطقه  ترميم ونگهداري پل عابر پياده ،سطح منطقه 516060115

 100 100 1810122 5855881 5 1810122 15منطقه  نگهداري وتجهيز شهرک آموزش ترافيک 519050115

 100 100 11125217 19065757 16 11125217 15منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ،احداث بوستان هاي محلي منطقه 501050115

 100 100 7509561 10191600 9 7509561 15منطقه  معابر شهري ،سطح منطقه احداث و توسعه فضاي سبز 501050115

 100 100 19856507 55976270 11 19856507 15منطقه  بازپيرایي ، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز ،سطح منطقه 501060115

 100 100 15157752 15157752 6 15157752 15منطقه  بوستان پارک شهربازپيرائي ، ترميم وتجهيز بوستانها و فضاي سبز ،بازسازي و ترميم  501060515

501060515 
بازپيرایي ،ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز ، تامين درخت ،درختچه و گل و گياه ، 

 فضاي سبز ،سطح منطقه
 100 100 8527785 8527785 9 8527785 15منطقه 

 100 100 11985159 16827556 10 11985159 15منطقه  ني فضاي سبز سطح منطقههاي آبرسا طراحي و اجراي شبکه 501070115

 100 100 15261289 15261289 10 15261289 15منطقه  رنگ اميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010115

 100 100 5865057 2111121 5 5865057 15منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس سطح منطقه 505050115

 100 100 66911889 91901188 18 66911889 15منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر سطح منطقه 505060615

 100 100 11070119 11217511 8 11070119 15منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر ،اراضي فوقاني زیر گذر امير کبير 505060215

 100 100 11252921 15512825 10 11252921 15منطقه  ماندهي ميادین و معابر خاص شهر،طرح توسعه هرنديسا 505060115

 100 100 16595569 55687915 8 16595569 15منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهري،ساماندهي سبزه ميدان 505060715

 100 100 6995915 2119962 2 6995915 15منطقه  خميني ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،ميدان امام 505060915

505060815 
 12ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،طرح ساماندهي راسته ها و جداره هاي بازار ،

 خرداد
 100 100 150586181 112097572 69 150586181 15منطقه 

 100 100 8886520 15515156 9 8886520 15منطقه  نيساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،جداره محور مصطفي خمي 505061015

 100 100 6781017 2108911 5 6781017 15منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،مرمت و ساماندهي بدنه سعدي 505061115

 100 100 1801192 8175797 8 1801192 15منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 505010115

 100 100 1819572 5611896 1 1819572 15منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه 505070115

 100 100 5750295 6788598 1 5750295 15منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي سطح منطقه 505090115

 100 100 10087195 11701951 1 10087195 15منطقه  یستگاه بازیافت منطقهاحداث ،توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ا 506010115

 100 100 5897160 7680181 11 5897160 15منطقه  مطالعه و طراحي کانالهاي جدیدالحداث سطح منطقه 507050115

 100 100 12000000 58562690 9 12000000 15 منطقه هاي سطحي خ سي ام تير،امام خميني،فياض بخش توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب 507050515

 100 100 8821566 16991157 11 8821566 15منطقه  الیروبي ،نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب هاي سطحي، سطح منطقه 507060115

 100 100 55057978 61089500 18 55057978 15منطقه  الیروبي و بازسازي انهار سطح منطقه 507020115

 100 100 5658155 2082000 9 5658155 15منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات، ساماندهي سنگلج و مهرگرد وسایر قنوات، سطح منطقه 507010115

 100 100 52527121 59961519 15 52527121 15منطقه  نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها ، سطح منطقه 507090115

 100 100 17266679 17266679 5 17266679 15منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010115

 100 100 12000000 12000000 1 12000000 15منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، ميدان ميوه و تره بار 509050115

 100 100 8511922 10508860 9 8511922 15منطقه  ابر سطح منطقههاي بهداشتي عمومي در مع احداث سرویس 510010115

 100 100 16185915 19172865 17 16725015 15منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه نگهداري سرویس 510090115

 100 100 2917910 1965211 11 2917910 15منطقه  الیروبي ،نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه هاي رسوبگيري سطح منطقه 605160115

 100 100 10000000 10000000 1 10000000 15منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010115

 100 100 1921510 5000000 1 1921510 15منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110115

 100 100 55261958 55991651 11 55290191 15منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 101050115
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 100 100 592690 592690 1 592690 15منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050115

 100 88 107261712 109226951 5 109226951 15منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100115

 100 100 11291651 11157118 5 11291651 15منطقه  ، سطح منطقه157فعاليتها ي اجرایي واحد نظارت ،بازرسي و مميزي  119020115

 100 100 669000 700000 5 669000 15منطقه  ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه 106010115

 100 100 15125129 15925116 16 15125129 15منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمينهاي ورزشي روباز سطح منطقه 101080115

 100 100 6161911 6180557 7 6161911 15منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي ،سطح منطقه 101100115

 100 100 500000 500000 1 500000 15منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050115

 100 100 1500681 1272152 5 1500681 15منطقه  د،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقهساخت و توسعه مساج 107050515

 100 100 1750922 7588028 1 1750922 15منطقه  توسعه و تجهيز مساجد، سطح منطقه 107050115

 100 100 6972920 2551202 10 6972920 15منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه 107500115

 100 100 5517115 5251271 9 5517115 15منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي هنري، سطح منطقه 109080115

 95 100 15952226 11085109 15 15952226 15منطقه  (یاسيني، نيلوفر و وحدت)توسعه و تجهيز سراي محله  109110115

 89 100 6575955 5255119 2 6575955 15منطقه  8توسعه و تجهيز سراي محله  109110515

 85 100 815001 911859 6 815001 15منطقه  10توسعه و تجهيز سراي محله  109110515

 90 100 2210008 6952188 8 2210008 15منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، حافظيه 109110615

 100 100 5665225 6009958 2 5665225 15منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله،اشراقي 109110215

 81 100 6575508 5809115 2 6575508 15منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150115

 97 100 1025512 850512 5 1025512 15منطقه  احداث ایستگاه هاي وسائل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050115

 100 100 219066 100000 5 219066 15منطقه  سطح منطقهنصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس،  505050515

 100 100 1527697 1121965 5 1527697 15منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150115

 100 100 2708652 2707552 9 2708652 15منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090115

 100 100 1011252 1011252 6 1011252 15منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير سطح منطقه 506080115

 100 100 1058180 1058180 1 1058180 15منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي ورانندگي سطح منطقه 506080515

 100 100 905188 955188 1 905188 15منطقه  رافيکي،سطح منطقهنصب و نگهداري تجهيزات ت 506100115

 100 100 6569961 6569958 9 6569961 15منطقه  نصب و نگهداري گاردریل، سطح منطقه 506150115

 89 100 5855755 5978118 6 5855755 15منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر، سطح منطقه 506150515

 100 100 1062001 1062001 1 1062001 15منطقه  اغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقهنصب چر 506160115

 100 100 5560606 5859875 9 5560606 15منطقه  احداث و توسعه پایانه هاي درون شهري 502010115

 100 100 8827700 10000000 6 8827700 15منطقه  شهریور 17تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، پياده راه  509520115

 51 100 72222555 50611205 7 72222555 15منطقه  مترو 1و  6تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خطوط  509520515

 100 100 588119195 502100006 105 588119195 15منطقه  (ع)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه امام علي  509520715

 80 100 112795275 226095910 81 112795275 15منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان پيروزي 509520915

 100 100 168671666 127110000 15 168671666 15منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان دماوند 509520815

 85 100 651711605 605509198 171 651711605 15منطقه  امام علي -تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع دماوند  509521015

 100 100 5856112 6022855 8 5856112 15منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه 508160115

 26 100 77516952 71516161 51 77516952 15منطقه  دهي خيابان پيروزيتعریض و سامان 508510115

 88 100 55511905 55119191 50 55511905 15منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراههاي سطح منطقه 508550115

 100 100 59185172 67902589 25 59185172 15منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوارحفاري، سطح منطقه 508520115

 100 100 6709686 9028077 12 6709686 15منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 508510115

 100 100 1018905 1125905 5 1018905 15منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 515050115
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 100 100 6120858 1165062 15 6120858 15منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه 516050115

 100 100 2020525 2529552 7 2020525 15منطقه  احداث پل عابرپياده، سطح منطقه 516050115

 100 100 578510 622810 6 578510 15منطقه  ترميم و نگهداري پل عابرپياده، سطح منطقه 516060115

 100 100 1950681 1852118 5 1950681 15منطقه  ارتقاء فرهنگ عبور و مرور، سطح منطقه 519010115

 87 100 16151212 15701851 51 16151212 15منطقه  طح منطقهاحداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري س 501050115

 100 100 50685581 55155990 57 50685581 15منطقه  بازپيرائي، ترميم و تجهيز بوستانها و فضاي سبز،سطح منطقه 501060115

 97 100 1156621 1657060 2 1156621 15منطقه  تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه 501060515

 100 100 19197856 51669771 55 19197856 15منطقه  توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر،پارک جنگلي سرخه حصار 501020115

 100 100 50797115 55551116 58 50797115 15منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقه 501070115

 89 100 1217250 1615257 8 1217250 15منطقه  و پاکسازي نما، سطح منطقه رنگ آميزي 505010115

 100 100 10255158 15066560 15 10255158 15منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهري سطح منطقه 505060115

 100 100 5677115 5955651 7 5677115 15منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر، سطح منطقه 505010115

 88 100 8680570 8587611 15 8680570 15منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن ومعابر سطح منطقه 505070115

 100 100 5665080 5281888 5 5665080 15منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک سطح منطقه 505090115

 100 100 2702557 1699156 11 2702557 15قه منط آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 506060115

 100 100 2571725 2657010 10 2571725 15منطقه  احداث و توسعه و تجهيز سوله بازیافت 506010115

 86 100 6515168 6051861 1 6515168 15منطقه  کنترل سطح آبهاي زیرزميني، سطح منطقه 507050115

 89 100 5811520 5988581 11 5811520 15منطقه  وري آب هاي سطح شهر، سطح منطقهتوسعه و تجهيز کانال جمع آ 507050115

 99 100 1710580 5018281 6 1710580 15منطقه  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، کانال سرخه حصار 507050515

 100 100 6051655 6011566 10 6051655 15منطقه  منطقهالیروبي، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آبهاي سطحي، سطح  507060115

 100 100 7166605 7875751 9 7166605 15منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه 507010115

 100 100 11728581 12081105 52 11728581 15منطقه  نهرسازي و اجراي سنگدال و نصب پل ودریچه فلزي روي نهر سطح منطقه 507070115

 0 0 0 0 0 0 15منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث ميدان ميوه و تره بار 509050115

 100 100 11655671 11765126 9 11655671 15منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه 510010115

 100 100 157628 706085 5 157628 15منطقه  اشتي عمومي در معابر، سطح منطقهنگهداري آبخوري ها و سرویس هاي بهد 510090115

 100 100 5950586 5911689 7 5950586 15منطقه  توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثيه عمومي شهري، تهيه و نصب المانهاي سطح منطقه 510080115

 100 100 6082611 6195571 7 6082611 15منطقه  ي رسوبگيري، سطح منطقهالیروبي و نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه ها 605160115

 0 0 0 0 0 0 15منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010115

 100 100 1921168 5506090 5 1921168 15منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110115

 88 100 15019591 15689800 50 15019591 15منطقه  احداث ساختمان ستادي مرکزي منطقه 101050115

 62 100 10887261 6819758 2 10887261 15منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري، سطح منطقه 101050115

 81 100 550107 508816 5 550107 15منطقه  هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه مطالعه و پژوهش 112050115

 51 100 569676256 80000000 7 569677716 15منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100115

 76 100 10909855 11886600 2 10909855 16منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي زورخانه بوستان آالله 101080116

 100 100 15086506 15510505 55 15086506 16منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح منطقه 101080516

 89 100 5866175 5992252 59 5866175 16منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي،سطح منطقه 101100116

 100 100 7157072 7157072 8 7157072 16منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث مسجد معمار 107050116

 0 0 0 0 1 0 16منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050516

 100 100 6262000 6900000 1 6262000 16منطقه  ساخت وتوسعه مساجد ،احداث حسينه دوطفالن 107050616

 100 100 1281511 1160515 5 1281511 16منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050216
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 100 100 6555882 6555882 7 6555882 16منطقه  تجهيز مساجد و اماکن مذهبي سطح منطقه حمایت از 107050116

 100 100 1177156 1875558 7 1177156 16منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500116

 100 100 51298727 57011121 51 51298727 16منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،سالن چند منظوره ایثارگران 109010116

 89 100 5276796 5691210 26 5276796 16منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري،سطح منطقه 109080116

 96 100 1229521 1556255 12 1229521 16منطقه  (باب کتابخانه منطقه 2)توسعه و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها،  109100116

 16 100 9089550 9089551 1 9089550 16منطقه  ه و تجهيز سراي محله غدیرتوسع 109110116

 100 100 6091285 6595901 10 6091285 16منطقه  توسعه وتجهيز سراي آموزش و مشارکتهاي اجتماعي 109110516

 66 100 8810105 9169972 12 8810110 16منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله ابوذر 109110516

 100 100 5295297 5872188 10 5295297 16منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله نيکنام 109110616

 81 100 60655956 51991862 68 60655956 16منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله آهنگ، ميناي شمالي و جنوبي و صد دستگاه 109110216

 100 100 19897515 56857599 55 19897515 16منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله جابري و شاهين 109110116

 100 100 281261 8257512 5 281261 16منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله دژکام 109110716

 81 100 55890055 55152572 51 55890055 16منطقه  قصر فيروزه -توسعه و تجهيز سراي محله سيزده آبان  109110916

 58 100 951052 561522 5 951052 16منطقه  محله بروجرديتوسعه و تجهيز سراي  109110816

 78 100 1852518 1252959 76 1852518 16منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150116

 100 100 60655928 62000000 5 60655928 16منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و فرهنگي ، سطح منطقه 108010116

 100 100 6900000 2000000 1 6900000 16منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و فرهنگي ، مسجد جابري 108010516

 71 100 1117017 1559259 6 1117017 16منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل ونقل عمومي سطح منطقه 505050116

 100 100 859071 1588067 2 859071 16منطقه  حمل و نقل عمومي سطح منطقهنگهداري ایستگاههاي  505050516

 100 100 1192000 1562000 6 1192000 16منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 505050516

 100 100 1601507 1689780 5 1601507 16طقه من نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150116

 0 0 0 0 0 0 16منطقه  احداث و توسعه پارکينگ ، طبقاتي و روباز مکانيزه 505010116

 88 100 7602505 7519615 5 7602505 16منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090116

 2 100 580991 15215 5 580991 16منطقه  ن مسير سطح منطقهنصب و نگهداري تابلوهاي شناسایي و تعيي 506080116

 100 100 5225658 7559155 15 5225658 16منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي سطح منطقه 506080516

 100 100 717510 718810 5 717510 16منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100116

 100 100 1195525 1500000 2 1195525 16منطقه  نصب و نگهداري گاردریل سطح منطقه 506150116

 97 100 1515711 1158715 5 1515711 16منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر سطح منطقه 506150516

 100 100 560000 560000 1 560000 16منطقه  نصب چراغهاي راهنمائي و رانندگي سطح منطقه 506160116

 97 100 851229 917906 5 851229 16منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506120116

 100 100 879200 879200 5 879200 16منطقه  احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري سطح منطقه 502010116

 100 100 10515000 10100000 2 10515000 16منطقه  متري کرمان 52کاربري عبور و مرور ،  تملک اراضي و امالک جهت 509520116

 100 100 5512520 7200000 6 5512520 16منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، زیر گذر امير کبير 509520516

 100 100 5520000 5200000 5 5520000 16منطقه  متري حسيني 52تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520516

 100 100 6517822 2000000 7 6517822 16منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520616

 0 0 0 0 0 0 16منطقه  مترو 7و  1،  6تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خطوط  509520216

 81 100 760519211 710000000 117 760596665 16منطقه  (ع)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه امام علي  509520916

 100 100 501055551 571800000 12 501055551 16منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض خيابان پيروزي 509520816

 100 100 2501527 2792287 15 2501527 16منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160116

 56 100 5911755 866691 1 5911755 16منطقه  احداث و توسعه معابر غيربزرگراهي، احداث دیوار پادگان نيروي هوایي 508500116
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 92 100 56905696 52105585 7 56905696 16منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه هاي سطح منطقه 508550116

 91 100 116107872 115720896 21 116107872 16منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520116

 100 100 59811192 55601625 51 59811192 16منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510116

 100 100 5797076 5051226 2 5797076 16منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان سطح منطقه 515050116

 100 100 51215825 57226628 51 51215825 16منطقه  جهيز پياده روها،سطح منطقهاحداث و ت 516010116

 100 100 12165826 18109858 51 12165826 16منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها،سطح منطقه 516050116

 11 100 1266051 5810555 15 1266051 16منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه 516050116

 85 100 1510555 1519197 8 1510555 16منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده،سطح منطقه 516060116

511050116 
تعهدات نقدي )احداث ساختمان هاي پليس راهور ، احداث ساختمان راهنمایي ورانندگي 

 (وغيرنقدي سنوات قبل
 89 100 529611 525587 1 529611 16منطقه 

 81 100 1889977 1810085 9 1889977 16منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک،سطح منطقه 519010116

 79 72 1028052 1101155 5 1618052 16منطقه  حصارکشي و سالن -احداث پارک هاي آموزش ترافيک  519050116

 100 100 1507817 1706000 5 1507817 16منطقه  (1فاز )احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه اسفندیاري  501050116

 81 100 57217115 57087759 16 57217115 16منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز و معابر شهري،سطح منطقه 501050116

 100 100 6900000 8991157 17 6900000 16منطقه  (ع)احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري حاشيه بزرگراه امام علي  501050516

 100 100 59652865 59775119 116 59652865 16منطقه  بازپيرایي و ترميم وتجهيز بوستانها وفضاي سبز،سطح منطقه 501060116

501060516 
بازپيرایي و ترميم وتجهيز بوستانها وفضاي سبز،تامين درخت ودرختچه و گل وگياه 

 فضاي سبز
 100 100 5558076 5898568 56 5558076 16منطقه 

 100 100 5590650 2969851 9 5590650 16منطقه  (51محله)سعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر،دامنه قصر فيروزه تو 501020116

 100 100 8111157 8518601 60 8111157 16منطقه  طراحي واجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز ،سطح منطقه 501070116

 100 100 7115776 9121500 8 7115776 16منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما،سطح منطقه 505010116

 100 100 1111117 1996715 55 1111117 16منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ، تزئيني و مجسمه وتندیس،سطح منطقه 505050116

 100 100 8715120 10166971 71 8715120 16منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر سطح منطقه 505060116

 88 100 1525218 1182550 18 1525218 16منطقه  نورپردازي و زیبا سازي معابر،سطح منطقه 505010116

 100 100 1851500 1850920 9 1851500 16منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر سطح منطقه 505070116

 100 100 5008597 5575117 9 5008597 16منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي،سطح منطقه 505090116

 96 100 870796 916052 7 870796 16منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند،سطح منطقه 506060116

 100 100 1115656 1855256 12 1115656 16منطقه  احداث توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند سطح منطقه 506010116

 50 100 5507865 5500000 1 5507865 16منطقه  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آبهاي سطح شهر، پوشش کانال ابوذر 507050116

 100 100 5219120 5118555 9 5219120 16منطقه  الیروبي،نگهداري و بازسازي مسيل ها و حوضچه هاي رسوبگيري،سطح منطقه 507060116

 100 100 681188 705157 2 681188 16منطقه  انهار،سطح منطقهالیروبي و بازسازي  507020116

 100 100 5565525 5582850 1 5565525 16منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات،سطح منطقه 507010116

 100 100 19562085 18212920 60 19562085 16منطقه  نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي ،سطح منطقه 507070116

 100 100 12216171 19860061 18 12216171 16منطقه  نگهداري نهر،سنگدال،پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090116

 0 0 0 0 0 0 16منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010116

 0 0 0 0 0 0 16منطقه  دان ميوه و تره بارتملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث مي 509050116

 100 100 5181759 5151808 1 5181759 16منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010116

 100 100 1770656 1910551 7 1770656 16منطقه  نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه 510090116

 0 0 0 0 0 0 16منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010116

 29 100 5078951 1500000 59 5078951 16منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110116

 100 100 2125175 1777121 55 2125175 16منطقه  اداري، ساختمان مرکزي منطقهتملک، احداث و تجهيز ساختمان  101050116
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101050516 
تعهدات نقدي ) 1اختمان ناحيه تملک ، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري ، احداث س

 (وغيرنقدي سنوات قبل
 100 100 50000 116000 5 50000 16منطقه 

101050516 
تعهدات نقدي ) 5تملک ، احداث وتجهيز ساختمان هاي اداري ، احداث ساختمان ناحيه 

 (وغيرنقدي سنوات قبل
 100 100 60261 60261 1 60265 16منطقه 

 81 88 61550652 66711266 21 61788720 16منطقه  ت اساسي ساختمان هاي اداري،سطح منطقهبازسازي و تعميرا 101050116

 88 100 229119 221569 1 229119 16منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050116

 61 15 19817505 62000000 5 110812771 16منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100116

 100 100 689901 689901 1 689901 12منطقه  ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني سطح منطقه 106010112

 86 100 9150706 9150706 2 9150706 12منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي مجموعه ورزشي اتابک 101080112

 68 100 11115066 11115066 9 11115066 12منطقه  (مينابي)اهاي ورزشي، مجموعه ورزشي باباخانيتوسعه و تجهيز فض 101080512

 0 0 0 0 6 0 12منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ، مجموعه ورزشي مظاهري 101080512

 100 100 61571820 61571820 2 61571820 12منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مجموعه ورزشي افسریه جنوبي 101080612

 81 100 8107569 8107569 6 8107569 12منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، مسعودیه 101080212

 100 100 7188855 7188855 1 7188855 12منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،  مجموعه استخر شناي خاور شهر 101080112

 100 100 1059055 1059055 2 1059055 12منطقه  زشي،  مجموعه استخر شناي قيامدشتتوسعه و تجهيز فضاهاي ور 101080712

 100 100 51227872 51210000 50 51210000 12منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي سطح منطقه 101100112

 61 61 7000000 7000000 1 17000000 12منطقه  مسجد قدس -ساخت و توسعه مساجد  107050112

 100 100 500000 500000 1 500000 12منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد  107050512

 100 100 11000000 11000000 5 11000000 12منطقه  ساخت و توسعه مساجد، مصلي قيامدشت 107050512

 100 100 18885875 18885875 5 18885875 12منطقه  رساخت و توسعه مساجد، مصلي و مجموعه فرهنگي ومبقره الشهداخاورشه 107050612

 100 100 1960000 1960000 1 1960000 12منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050212

 100 100 9118115 9118115 5 9118115 12منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي سطح منطقه 107050112

 100 100 11500000 11500000 6 11500000 12منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس سطح منطقه 107500112

 88 100 51525000 51525000 59 51525000 12منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري سطح منطقه 109080112

 100 100 6756618 6756618 5 6756618 12منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله مسعودیه 109110112

 85 100 6281612 6281612 6 6281612 12منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله خاورشهر 109110512

 100 100 8891582 8891582 1 8891582 12منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله ابوذر 109110512

 100 100 15000000 15000000 1 15000000 12منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله افسریه شمالي 109110612

 87 100 19689955 19689955 15 19689955 12منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150112

 100 100 5000000 5000000 1 5000000 12منطقه  خرید امالک جهت کاربري ورزشي ،تفریحي و فرهنگي سطح منطقه 108010112

 100 100 2185910 2185910 10 2185910 12منطقه  ل حمل ونقل عمومي سطح منطقهاحداث ایستگاه هاي وسای 505050112

 100 100 160000 160000 1 160000 12منطقه  نگهداري ایستگاههاي وسایل حمل و نقل عمومي سطح منطقه 505050512

 100 100 5600000 5600000 1 5600000 12منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه 505050512

 100 100 1680000 1680000 5 1680000 12منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150112

 100 100 57000000 57000000 56 57000000 12منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي سطح منطقه 506090112

 100 100 9100000 9100000 50 9100000 12منطقه  نگهداري تابلو ي شناسایي و تعيين مسير سطح منطقه نصب و 506080112

 100 100 5100000 5100000 6 5100000 12منطقه  نصب و نگهداري عالیم ایمني و راهنمائي و رانندگي سطح منطقه 506080512

 100 100 9600000 9600000 11 9600000 12منطقه  نصب و نگهداري گاردریل سطح منطقه 506150112

 100 100 6500000 6500000 6 6500000 12منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر سطح منطقه 506150512

 100 100 1660000 1660000 1 1660000 12منطقه  نصب چراغهاي راهنمائي و رانندگي سطح منطقه 506160112

 100 100 1500000 1500000 6 1500000 12منطقه  ه ها و پارک سوارهاي درون شهري سطح منطقهتجهيز و نگهداري پایان 502060112
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 100 100 50000000 57911572 1 50000000 12منطقه  مرور، بزرگراه شهيد شوشتري تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و 509520112

509520512 
دولت )تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه شهيد رستگاري مقدم

 (آباد
 100 100 57000000 57972000 1 57000000 12منطقه 

 100 100 2000000 15561520 5 2000000 12منطقه  (ع)و مرور، بزرگراه امام رضاتملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور  509520512

 100 100 7200000 7200000 1 7200000 12منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه بسيج 509520612

 100 100 7200000 7200000 1 7200000 12ه منطق تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور، خيابان شوش شرقي 509520212

 100 100 2000000 2000000 1 2000000 12منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور سطح منطقه 509520712

 100 100 1197957850 1865887565 50 1197957850 12منطقه  (ع)تملک اراضي جهت کاربري عبور و مرور، بزرگراه امام علي 509520912

 100 100 15000000 15000000 55 15000000 12منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر سطح منطقه 508160112

 100 100 50000000 50000000 2 50000000 12منطقه  متري چهارم افسریه12احداث دیوار حائل و تعریض خيابان  -تعریض معابر غيربزرگراهي  508510112

 100 100 20000000 20000000 19 20000000 12منطقه  نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه هاي سطح منطقهتعمير و  508550112

 100 100 119681809 119689950 151 119689950 12منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري سطح منطقه 508520112

 100 100 61900000 61920000 19 61900000 12 منطقه نصب و ترميم سنگدال و جداول سطح منطقه 508510112

 100 100 5517810 5517810 15 5517810 12منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان سطح منطقه 515050112

 88 100 68882751 68882751 16 68882751 12منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها سطح منطقه 516050112

 100 100 6900000 6900000 15 6900000 12منطقه  احداث پل عابر پياده سطح منطقه 516050112

 100 100 5561167 5561167 5 5561167 12منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده سطح منطقه 516060112

 100 100 5850527 5850527 1 5850527 12منطقه  نگهداري معابر ویژه دوچرخه سطح منطقه 512050112

 100 100 5000000 5000000 2 5000000 12منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک سطح منطقه 519010112

 100 100 588212 588212 1 588212 12منطقه  نگهداري و تجهيز پارکهاي آموزش ترافيک سطح منطقه 519050112

 100 100 8861521 8861521 9 8861521 12ه منطق احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه مسافر 501050112

 100 100 66692211 66692211 66 66692211 12منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري سطح منطقه 501050112

 89 100 158901555 151702622 105 158901555 12منطقه  ها وفضاي سبز سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060112

 100 100 58111556 58111556 59 58111556 12منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز سطح منطقه 501070112

 100 100 2157555 2157555 6 2157555 12منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما سطح منطقه 505010112

 100 100 2000000 2000000 16 2000000 12منطقه  ندیس سطح منطقهتهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و ت 505050112

 100 100 58621668 58621668 28 58621668 12منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر سطح منطقه 505060112

 100 100 2000000 2000000 7 2000000 12منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه 505010112

 100 100 828815 828815 5 828815 12منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر سطح منطقه 505070112

 100 100 1887990 1887990 5 1887990 12منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي سطح منطقه 505090112

 100 100 6651285 6651285 9 6651285 12منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند سطح منطقه 506060112

507050112 
توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آبهاي سطح شهر، کانالهاي ابوذر، سرخه حصار و 

 سليمانيه
 100 100 15292215 15292215 18 15292215 12منطقه 

 100 100 9191815 9191815 18 9191815 12منطقه  هاي سطحي سطح منطقه الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب 507060112

 100 100 5896250 5896250 1 5896250 12منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات ، سطح منطقه 507010112

 100 100 66680000 66680000 25 66680000 12منطقه  نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و درچه فلزي سطح منطقه 507070112

 100 100 51500000 51500000 52 51500000 12منطقه  نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها سطح منطقهنگهداري  507090112

 100 100 2000000 2000000 1 2000000 12منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، بوستان مسعودیه 509010112

 100 100 10000000 10000000 5 10000000 12منطقه  داث ميدان ميوه و تره بارتملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، اح 509050112

 100 100 6157675 6157675 1 6157675 12منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010112

 100 100 5597122 5597122 8 5597122 12منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه نگهداري سرویس 510090112
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 100 100 2000000 2000000 1 2000000 12منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، ایستگاه آتش نشاني 602010112

 100 89 16118625 12000000 11 12000000 12منطقه  12اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات عمراني واقع در حریم منطقه  205010112

 100 100 2000000 2000000 1 2000000 12منطقه  متر، سطح منطقه20کمک به نوسازي بافت هاي فرسوده تملک امالک زیر  201010112

 100 100 5500000 5500000 1 5500000 12منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري ، تامين تجهيزات رایانه اي  106110112

 100 100 50629726 50629726 55 50629726 12منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري سطح منطقه 101050112

 100 100 658500 658500 1 658500 12منطقه  هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقهمطالعه و پژوهش  112050112

 100 100 110595511 110595511 1 110595511 12منطقه  دیون تعهدات بابت امالک تصرف شده سالهاي قبل، سطح منطقه 111100112

 100 100 2000000 2000000 5 2000000 11طقه من ایجاد و توسعه زیر ساخت فضاهاي تفریحي ، شهربازي پارک بعثت 105050111

106050111 
توسعه و ساماندهي گرمخانه ها ، تکميل و راه اندازي مرکز نگهداري موقت آسيب 

 دیدگان اجتماعي
 100 100 829287 888888 5 828218 11منطقه 

 95 100 19222558 18588127 2 19285176 11منطقه  منطقهتوسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح  101080111

 100 100 7865151 7865151 5 7865151 11منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي ، زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي سطح منطقه 101100511

 100 100 66600 66600 1 66600 11منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050111

 81 100 5591706 5897015 6 5591706 11منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050511

 100 100 2171221 1201901 1 2171221 11منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه 107050511

 100 100 9568586 9977675 5 9568586 11منطقه  دارس ، سطح منطقهحمایت از توسعه و تجهيز م 107500111

 87 100 92261717 92551199 1 92261717 11منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري ، تاالر شهيدآویني 109010111

 100 100 9650979 58258979 1 9650979 11منطقه  نگهداري فضا هاي فرهنگي و هنري ، سطح منطقه 109080111

 0 0 0 0 0 5816 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله ، باغ آذري 109110111

 91 100 15552000 15552000 5 15552000 11منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، ادامه احداث و تجهيز راه اندازي سراي محله بعثت 109110511

 100 77 5088888 6000000 1 6000000 11منطقه  ه اندازي سراي محله تختيتوسعه و تجهيز سراي محله، ادامه احداث و تجهيز را 109110511

 88 100 6095927 6067585 5 6095927 11منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150111

 100 88 6829077 2000000 7 6889077 11منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050111

 100 100 2000000 6888887 2 2000000 11منطقه  نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050511

 100 100 852527 852527 5 852527 11منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150111

 85 100 15505178 15515862 16 15505178 11منطقه  کي، سطح منطقهاجراي عالیم افقي ترافي 506090111

 100 88 15581561 16669216 11 15211961 11منطقه  نصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي ، سطح منطقه 506080111

 88 100 5000000 5888888 6 5000000 11منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير ، سطح منطقه 506080511

 100 100 1100000 1100052 5 1100000 11منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه 506100111

 100 100 6999221 6986197 7 6999221 11منطقه  نصب و نگهداري گاردریل ، سطح منطقه 506150111

 89 88 6779755 6715509 11 6959061 11منطقه  منطقه نصب و نگهداري نرده ایمني معابر، سطح 506150511

 100 100 1660690 1200000 5 1660690 11منطقه  نصب چراغ راهنمایي ورانندگي ، سطح منطقه 506160111

502010111 
احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري،پایانه هاي تقاطع رجائي،آزادگان 

 مترو علي آباد -
 81 89 10967111 10155512 15 11055511 11منطقه 

 100 100 16295721 16295721 11 16295721 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض گذر فهيم آباد 509520111

509520511 
خيابان شهيد ( باند کند روي)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض 

 رجایي
 82 100 61597192 66586191 10 61597192 11طقه من

 100 100 116118110 112519212 55 116118111 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، حریم راه آهن 509520211

 100 100 15905271 115100086 58 15905271 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520911

 100 100 1000000 1000000 1 1000000 11منطقه  مترو 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط  509520811

 100 100 50000000 18888888 6 50000000 11منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، جوادیه 509521011
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 100 100 2866582 2866585 7 2866582 11منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر ، سطح منطقه 508160111

 100 100 58589111 66582270 15 58589111 11منطقه  تعمير و نگهداري بزرگراه هاي، سطح منطقه 508550111

 51 100 58962516 58962516 5 58962516 11منطقه  احداث و توسعه تقاطع غير همسطح ، احداث و توسعه زیر گذر جوادیه 508560111

 72 100 1200000 12000000 5 1200000 11منطقه  احداث و توسعه تقاطع غير همسطح ، احداث پل ضربعلي زاده 508560511

 100 100 111750657 158285125 69 111715919 11منطقه  روکش اساسي ، لکه گيري ، مرمت نوار حفاري ، سطح منطقه 508520111

 100 81 6081779 6206516 9 6515550 11منطقه  بهسازي معابر جهت معلولين و جانبازان ، سطح منطقه 515050111

 100 88 68525651 25775266 59 68111115 11منطقه  ، سطح منطقهاحداث و تجهيز پياده روها  516010111

 100 100 6795802 1561818 11 6782557 11منطقه  احداث پل عابر پياده، سطح منطقه 516050111

 82 100 7581267 7016960 10 7586505 11منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده ، سطح منطقه 516060111

 100 100 200000 200001 5 200000 11منطقه  و ارتقاي فرهنگ ترافيک، سطح منطقه آموزش 519010111

 100 100 5517071 5625611 6 5517071 11منطقه  احداث وتوسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان بازیافت 501050511

 100 100 5820522 5820522 5 5820522 11منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، بوستان حيات وحش 501050511

 100 100 50110152 55768916 50 50110152 11منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه 501050111

 100 100 72887161 71188950 17 72888561 11منطقه  ها وفضاي سبز، سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060111

501060511 
ها وفضاي سبز ،تامين درخت ، درختچه و گل و گياه  رایي، ترميم و تجهيز بوستانباز پي

 فضاي سبز ، سطح منطقه
 100 100 7768951 7761955 5 7768951 11منطقه 

 88 100 16175216 16721075 10 16175216 11منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز ، سطح منطقه 501070111

 100 100 55755520 55980057 55 55755520 11منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما ، سطح منطقه 505010111

 100 100 2615781 2298586 2 2615781 11منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ، تزئيني ، مجسمه و تندیس، سطح منطقه 505050111

 100 100 60156651 65520050 50 60157851 11منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه 505060511

 85 100 15995578 16002515 11 15995578 11منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر ، سطح منطقه 505010111

506010111 
احداث ،توسعه و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، توسعه و تجهيز ایستگاه 

 بازیافت
 100 100 8056150 8119586 6 8060598 11منطقه 

 100 100 15727608 16000997 11 15788115 11منطقه  الیروبي ، نگهداري و باز سازي کانال جمع اوري آبهاي سطحي ، سطح منطقه 507060111

 100 100 1979955 1979955 5 1979955 11منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات ، سطح منطقه 507010111

 100 100 66727518 68155078 20 66727518 11منطقه  سازي ، اجراي سنگدال ، پل و دریچه فلزي ، سطح منطقهنهر 507070111

 100 100 62515578 22217565 91 62515578 11منطقه  نگهداري نهر ، سنگدال ، پل و دریچه هاي فلزي روي نهر ها ، سطح منطقه 507090111

 100 100 50000000 50000000 1 50000000 11منطقه  سيسات خدمات شهري ، بازار ميوه و تره بار یاخچي آبادتملک امالک جهت کاربري تا 509050111

 100 88 7555511 9222181 2 7575865 11منطقه  احداث سرویسهاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه 510010111

 100 100 1151691 5006768 2 1151691 11منطقه  طقهنگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح من 510090111

 100 100 52000000 52000000 1 52000000 11منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، آتش نشاني جوادیه 602010111

 100 100 7620215 9090215 8 7620215 11منطقه  متر ، سطح منطقه 20کمک به نوسازي بافت هاي فرسوده تملک امالک زیر  201010111

 100 100 5082720 5101620 1 5082720 11منطقه  (برق اضطراري)تهيه ونصب تجهيزات سخت افزاري ، تامين تجهيزات رایانه اي  106110111

 100 88 11011859 11575158 15 11165521 11منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان اداري ، سطح منطقه 101050111

 81 100 50915 50000 1 50915 11منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050111

 87 100 86605776 81512225 11 86605776 11منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100111

101080117 
توسعه زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي،سطح توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،

 منطقه
 100 100 58975510 55881812 66 58976907 17منطقه 

 100 100 600000 1000000 5 600000 17منطقه  17توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي کارکنان منطقه  101080517

 0 0 0 1200000 1 0 17منطقه  ، توسعه و تجهيز زمين ورزشي اسکواش سطح منطقهتوسعه و تجهيز زمين ورزشي 101080517

 0 0 0 500000 1 0 17منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050117
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 11 100 5025007 2000000 1 5025007 17منطقه  ساخت و توسعه مساجد، سيدالشهداء 107050517

 100 100 1819782 5600000 6 1819782 17منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050217

 100 100 6772851 2820000 25 6772851 17منطقه  هبي ، سطح منطقهحمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذ 107050517

 100 100 1095210 1105658 11 1095210 17منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ، سطح منطقه 107500517

 100 100 5810510 5592712 6 5810510 17منطقه  ها، سطح منطقه نگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 109050117

 100 100 15911521 16165571 59 15911521 17منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ، سطح منطقه 109080117

 100 100 8559211 10250908 55 8526861 17منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله زهتابي 109110117

 100 100 7552102 7761291 17 7552102 17منطقه  ه زمزمتوسعه و تجهيز سراي محله، تکميل و تجهيز سراي محل 109110517

 100 100 55191600 55802778 55 55191600 17منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله باغ خزانه 109110517

 18 100 5915110 6056561 7 5915110 17منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله وصفنارد 109110617

 100 100 12899260 17115161 11 12899260 17منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و تجهيز سراي محله ابوذر شرقي 109110217

 82 100 16755116 15252729 19 16755116 17منطقه  (کوروش) 10توسعه و تجهيز سراي محله، احداث موزه شهدا و سراي محله  109110117

 100 100 8696281 8675525 51 8696281 17منطقه  گانه 16نگهداري سراي محله،سراي محالت  109150117

 100 100 200000 200000 5 200000 17منطقه  تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه هاي حمل و نقل عمومي غير ریلي، پایانه شهيد برزو 505050117

 100 100 900000 900000 5 900000 17منطقه  یل حمل و نقل عمومي،سطح منطقهاحداث ایستگاه هاي وسا 505050117

 100 100 500000 1580000 5 500000 17منطقه  نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي، سطح منطقه 505050517

 100 100 1520000 1565000 7 1520000 17منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 505050517

 100 100 200000 200000 1 200000 17منطقه  نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوسهاي تندرو،سطح منطقه 505150117

 100 100 2586515 2785152 50 2586515 17منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090117

 100 100 8111165 8166921 12 8111165 17منطقه  داري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح منطقهنصب و نگه 506080117

 81 100 9852626 9291150 11 9852626 17منطقه  نصب و نگهداري عالیم ایمني و راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506080517

 100 100 511760 697159 7 511760 17منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100117

 100 100 5021816 5155879 9 5021816 17منطقه  نصب و نگهداري گاردریل،سطح منطقه 506150117

 100 100 158566 5159859 9 158566 17منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150517

 100 100 1507506 1507506 5 1507506 17منطقه  طح منطقهنصب چراغهاي راهنمایي و رانندگي، س 506160117

 100 100 1152189 1568888 6 1152189 17منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506120117

 100 100 19922761 18708501 12 19922761 17منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520117

 100 100 2000000 2000000 6 2000000 17منطقه  (ره)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه یادگار امام  509520517

 100 100 1000000 1000000 1 1000000 17منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، پایانه شهيد برزو 509520517

 100 100 17617752 17617752 10 17617752 17منطقه  تبریز -تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، حریم راه آهن تهران  509520617

 100 100 520202050 520202050 7 520202050 17منطقه  BRTتملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، مسير اتوبوس سریع السير  509520217

 100 100 5159590 5159590 1 5159590 17منطقه  مترو 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط  509520117

 100 100 1668817 1668811 2 1668817 17منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160117

 100 100 7000000 7000000 1 7000000 17منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه هاي سطح منطقه 508550117

 85 100 15595291 15589665 55 15655196 17منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520117

 87 100 16878951 16261515 19 16878951 17منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510117

 100 100 8000000 8000000 2 8000000 17منطقه  سازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان،سطح منطقهبه 515050117

 86 100 50016552 50101051 57 50052506 17منطقه  احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه 516010117

 100 100 9591588 9210022 15 9591588 17منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها،سطح منطقه 516050117

 100 100 770000 770000 5 770000 17منطقه  احداث پل عابر پياده،سطح منطقه 516050117
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 100 100 1615791 1615791 7 1615791 17منطقه  يم و نگهداري پل عابرپياده، سطح منطقهترم 516060117

 100 100 1819095 1819095 11 1819095 17منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک ، سطح منطقه 519010117

 88 100 57610565 51811161 55 57610565 17منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050117

 100 100 59170111 58757521 22 59729690 17منطقه  ها وفضاي سبز،سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060117

501060517 
ها و فضاي سبز، تامين درخت ودرختچه و گل و گياه  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 سطح منطقه
 100 100 1258885 1258881 6 1258885 17منطقه 

 81 100 7876195 7550917 12 7876195 17منطقه  طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز ،سطح منطقه 501070117

 100 100 19081065 19981595 19 19081065 17منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010117

 89 100 8712285 8102891 19 8712285 17منطقه  تي، تزئيني، مجسمه و تندیس،سطح منطقهتهيه و نصب تابلوهاي تبليغا 505050117

 89 100 51572155 50857515 52 51572155 17منطقه  ساماندهي ميادین و معایر خاص شهر ، سطح منطقه 505060117

 100 100 10210765 11019661 16 10210765 17منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر،سطح منطقه 505010117

 100 100 6516529 6127555 10 6516529 17منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه 505090117

 86 100 7252597 7061076 52 7252597 17منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند سطح منطقه 506060117

 100 100 871620 1051888 7 871620 17منطقه  منطقهکنترل سطح آب هاي زیرزميني،سطح  507050117

 100 100 7228885 7702881 16 7228885 17منطقه  الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب هاي سطحي ، سطح منطقه 507060117

 100 100 1612776 1650795 9 1612776 17منطقه  الیروبي و بازسازي انهار ،سطح منطقه 507020117

 100 100 59795520 59795565 16 59795520 17منطقه  نهرسازي ، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي ، سطح منطقه 507070117

 82 100 10010852 8219282 15 10010852 17منطقه  نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090117

 100 100 7819005 8151006 8 7819005 17منطقه  جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقهتملک امالک  509010117

 0 0 0 0 0 0 17منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث ميدان ميوه و تره بار 509050117

 100 100 11877950 11877950 6 11877950 17منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010117

510090117 
نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، توسعه سرویس هاي بهداشتي عمومي 

 در معابر، سطح منطقه
 100 100 5000000 5000000 1 5000000 17منطقه 

 100 100 7678952 7678952 10 7678952 17منطقه  متر ، سطح منطقه 20کمک به نوسازي بافت هاي فرسوده تملک امالک زیر  201010117

 100 100 876910 5098562 7 876910 17منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110117

 100 100 11190968 19126515 78 11190968 17منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري سطح منطقه 101050117

 100 100 507660 507660 1 507660 17منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050117

 100 100 12818620 12818620 15 12818620 17منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100117

 100 100 5018728 5018728 7 5018728 19منطقه  ورزشي ، احداث مجموعه ورزشي خليج فارس توسعه و تجهيز فضاهاي 101080119

 100 100 51562817 51562818 19 51562817 19منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي، احداث مجموعه ورزشي شهيد سليماني 101080519

 100 100 9005115 9005112 1 9005115 19منطقه  ورزشي محله صادقيه توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،احداث مجموعه فرهنگي 101080519

101080619 
توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،توسعه زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي،سطح 

 منطقه
 100 100 7512227 7512227 16 7512227 19منطقه 

 100 100 10211091 10211095 9 10211091 19منطقه  (الن اجتماعات و محوطه سازيزائر سرا ، س)ساخت و توسعه مساجد، توسعه امامزاه زید  107050519

 100 100 51900 51900 1 51900 19منطقه  توسعه تجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050519

 100 100 1518255 1518255 6 1518255 19منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050219

 100 100 1176811 1176811 9 1176811 19منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي ، سطح منطقه 107050519

 100 100 5721810 5721810 15 5721810 19منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس ، سطح منطقه 107500519

 100 100 5952181 5952181 6 5952181 19منطقه  ث موزه شهداتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ، احدا 109010519

 100 100 1878082 1878082 50 1878082 19منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ، سطح منطقه 109080119

 100 100 6776298 6776298 56 6776298 19منطقه  ها، سطح منطقه ها و قرائت خانه توسعه و تجهيز کتابخانه 109100119
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 100 100 5191019 5191019 6 5191019 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک سراي محله وليعصر جنوبي 109110119

109110519 
ميدان شهيد )جهيز سراي محله، احداث درمانگاه و سراي محله ناحيه سهتوسعه و ت

 (باقري
 85 100 5072720 5072720 7 5072720 19منطقه 

 90 100 10000000 10000000 5 10000000 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله شمس آباد 109110519

 90 100 15000000 15000000 1 15000000 19منطقه  شهریور 17داث سراي محله توسعه و تجهيز سراي محله، اح 109110619

 20 100 7552000 7552000 1 7552000 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله شهيدرجایي 109110219

 0 0 0 0 0 0 19منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله وليعصر شمالي 109110119

 100 100 1805216 1805212 57 1805216 19منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150119

 100 100 5511257 5511259 11 5511257 19منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050119

 100 100 511509 511509 1 511509 19منطقه  نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050519

 100 100 1186221 1186221 1 1186221 19منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس،سطح منطقه 505050519

 100 100 11256599 11256597 51 11256599 19منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090119

 100 100 1898651 1898657 5 1898651 19منطقه  و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح منطقهنصب  506080519

 100 100 6200765 6200765 50 6200765 19منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100119

 100 100 5200000 5200000 5 5200000 19منطقه  نصب و نگهداري گاردریل،سطح منطقه 506150119

 100 100 5929799 5929798 17 5929799 19منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150519

 100 100 100000 100000 1 100000 19منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506160119

 100 100 250256 250256 1 250256 19منطقه  منطقهنگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح  506120119

 100 100 1566065 1566065 2 1566065 19منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،سطح منطقه 509520119

 100 100 19555115 19555115 7 19555115 19منطقه  متري سعيد آباد 71تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520519

 100 100 159292285 159292285 9 159292285 19منطقه  متري ابراهيم آباد 52تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520519

 100 100 26665970 26665970 12 26665970 19منطقه  آزادگان -متري سعيد آباد  71تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع  509520219

 100 100 1982000 1982000 5 1982000 19منطقه  متري نهر حاج عبداله 52تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520119

 100 100 2117820 2117820 5 2117820 19منطقه  متري بهار جنوبي 62تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520719

 100 100 5665200 5665200 5 5665200 19منطقه  متري خليج فارس 62تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520919

 100 100 5612507 5612507 6 5612507 19منطقه  متري ميرهاشم و زندیه 56تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520819

 100 100 170175288 170175100 16 170175288 19منطقه  اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، پایانه مترو آیت اله سعيدي تملک 509521619

 100 100 5000000 5000000 5 5000000 19منطقه  متري کن 62تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509521219

 100 100 1917810 1917810 5 1917810 19منطقه  متري یاران ، گلي ، سعيدي 62هت کاربري عبور و مرور ، تملک اراضي و امالک ج 509521119

509521719 
خيابان  -متري سپيده شمالي  56تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، 

 ميرزایي
 100 100 5200000 5200000 5 5200000 19منطقه 

 100 100 1158500 1158500 6 1158500 19منطقه  الک جهت کاربري عبور و مرور ، مریم راه آهنتملک اراضي و ام 509521919

509521819 
پل اندیشه  -تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع جاده قدیم کرج 

 شهریار
 100 100 7000000 7000000 2 7000000 19منطقه 

 100 100 9085281 9085281 55 9085281 19منطقه  بر،سطح منطقهطراحي و اصالح هندسي معا 508160119

 100 100 66110198 66110198 12 66110198 19منطقه  متري ابراهيم آباد 52احداث خيابان  508500519

 100 100 51951155 51951156 11 51951155 19منطقه  متري بهاران 62احداث خيابان 508500619

 0 0 0 0 0 0 19منطقه  ن حسن پاالشاحداث خيابا 508500219

 100 100 66206268 66206221 19 66206268 19منطقه  متري سعيد آباد 71احداث بزرگراه  508550119

 100 100 6961288 6961288 7 6961288 19منطقه  احداث بزرگراه آیت اهلل سعيدي 508550519

 100 100 12515271 12515275 56 12515271 19منطقه  هاي سطح منطقهتعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه  508550119
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 100 100 6896000 6896000 6 6896000 19منطقه  ياحداث وتکميل زیرگذر معابرشهري،بزرگراه فتح ایستگاه نيک پسند 508560119

 88 88 79701015 79701012 111 78565629 19منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520119

 100 100 17910675 17910676 66 17910675 19منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510119

 100 100 5755669 5755669 12 5755669 19منطقه  بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان،سطح منطقه 515050119

 100 100 18959995 18959995 55 18959995 19منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها،سطح منطقه 516050119

 100 100 6782297 6782299 6 6782297 19منطقه  احداث پل عابر پياده،سطح منطقه 516050119

 100 100 5081818 5081850 10 5081818 19منطقه  ترميم ونگهداري پل عابرپياده،سطح منطقه 516060119

 27 27 9257592 9257591 7 12000000 19منطقه  احداث ساختمان هاي راهور،احداث ساختمان راهنمائي و رانندگي خيابان یاسر 511050119

 100 100 5618258 5618260 11 5618258 19منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک،سطح منطقه 519010119

 100 100 67611156 67611152 10 67611156 19منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ، احداث تفرجگاه خليج فارس 501050119

 100 100 19755870 19755818 51 19755870 19منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ،سطح منطقه 501050119

 100 100 25571958 25571961 115 25571958 19منطقه  ها وفضاي سبز،سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060119

 100 100 15056655 15056655 11 15056655 19منطقه  هاي آبرساني فضاي سبز،سطح منطقه طراحي و اجراي شبکه 501070119

 100 100 8516555 8516551 65 8516555 19منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه 505010119

 100 100 6550817 6550817 19 6550817 19منطقه  نورپردازي وزیبا سازي معابر،سطح منطقه 505010119

 100 100 1986012 1986015 69 1986012 19منطقه  نقاش دیواري وگرافيگ محيطي،سطح منطقه 505090119

 0 0 0 0 0 0 19منطقه  ساماندهي مزارشهدا،احداث گلزار شهداي یافت آباد 505020119

 100 100 2896165 2896165 57 2896165 19منطقه  پردازش وبازیافت پسماند،طرح تفکيک زباله از مبدأ 506110119

 100 100 5989082 5989081 1 5989082 19منطقه  طقهکنترل سطح آب هاي زیرزميني ،سطح من 507050119

507050519 
هاي سطح شهر،احداث سرشاخه ها و کانال کمکي  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 به کانال حيدري
 100 100 5001000 5001000 5 5001000 19منطقه 

507050519 
ها و کانال کمکي  هاي سطح شهر،احداث سرشاخه توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 به کانال سجاد
 100 100 5065785 5065785 5 5065785 19منطقه 

 100 100 5172257 5172259 9 5172257 19منطقه  هاي سطحي،سطح منطقه الیروبي ، نگهداري و بازسازي کانال جمع آوري آب 507060119

 100 100 67597191 67597178 96 67597191 19منطقه  طح منطقهنگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،س 507090119

 100 100 617068888 617068888 11 617068888 19منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010119

 100 100 9198757 9198757 6 9198757 19منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، احداث ميدان ميوه و تره بار 509050119

 100 100 6966111 6966111 8 6966111 19منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010119

 100 100 1819611 1819611 2 1819611 19منطقه  نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر،سطح منطقه 510090119

 100 100 8592860 8592860 52 8592860 19منطقه  هسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري ،سطح منطقهتوسعه و ب 510080119

 100 100 6810286 6810282 5 6810286 19منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010119

 100 100 50188156 50188155 51 50188156 19منطقه  19عمراني واقع در حریم منطقه  اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات 205010119

 100 100 1152112 1152111 5 1152112 19منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110119

101050519 
ساختمان مرکزي شهرداري منطقه تملک، احداث و تجهيز ساختمان هاي اداري، احداث 

19 
 100 100 15585750 15585751 12 15585750 19منطقه 

 100 100 17011528 17011511 61 17011528 19منطقه  بازسازي وتعميرات اساسي ساختمان هاي اداري ،سطح منطقه 101050119

 100 100 521510 521510 1 521510 19منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050119

 100 100 191519551 506075169 68 191519551 19منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100119

 100 100 55156550 55097771 16 55156550 18منطقه  توسعه و تجهيز خانه کشتي و زورخانه دالور 101080118

 100 100 166016991 95509556 15 166055551 18منطقه  احداث و تجهيز استادیوم شهيد کاظمي 101080518

 81 100 15650516 15675656 55 15655000 18منطقه  نگهداري فضاها و اماکن ورزشي،سطح منطقه 101100118
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 100 100 16657511 16218155 19 16657511 18منطقه  (عليه السالم)احداث مسجد چهارده معصوم  107050118

 100 100 18065626 2016185 15 18065626 18منطقه  (عليه السالم)احداث مسجد حضرت ابوالفضل  107050518

 100 100 19000050 9161571 11 19000050 18منطقه  (عليه السالم)اث مسجد سيد الشهدا احد 107050518

 87 100 10855982 1671512 8 10855982 18منطقه  (عليه السالم)احداث مسجد صاحب الزمان  107050618

 100 100 19000000 1005100 1 19000000 18منطقه  احداث مسجد بني هاشم 107050218

 50 100 500000 58500 1 500000 18منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050118

 100 100 1255122 0 0 1255122 18منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050718

 86 100 8252589 9819789 55 8252589 18منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي،سطح منطقه 107050118

 100 100 7010850 7965515 11 7010850 18منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس،سطح منطقه 107500118

 100 100 1678229 5125568 8 1678229 18منطقه  (شکوفه)توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،احداث و تکميل تاالرپذیرایي یاس  109010118

 99 100 11807015 10618715 58 11807015 18منطقه  هداري فضاهاي فرهنگي و هنري،سطح منطقهنگ 109080118

 100 100 8091028 11065589 8 8091028 18منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله دولتخواه 109110118

 100 100 10000000 10000000 5 10000000 18 منطقه توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله شهيد کاظمي 109110518

 89 100 12585668 12000000 26 12585668 18منطقه  نگهداري سراي محله،سطح منطقه 109150118

 87 100 2518517 2110117 8 2518517 18منطقه  احداث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050118

 100 100 5712511 6151108 9 5712511 18منطقه  اي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقهنگهداري ایستگاهه 505050518

 100 100 1851200 1888590 7 1851200 18منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس،سطح منطقه 505050518

 100 100 11620000 15000000 8 11620000 18منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090118

 100 100 5915850 5888598 7 5915850 18منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح منطقه 506080118

 100 100 5150000 5899709 9 5150000 18منطقه  نصب و نگهداري عالیم ایمني و راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506080518

 100 100 6966858 2120000 10 6966858 18منطقه  نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقهنصب و  506100118

 100 100 12586075 19506680 12 12586075 18منطقه  نصب و نگهداري گاردریل، سطح منطقه 506150118

 100 100 5255190 5888956 8 5255190 18منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150518

 10 100 1000000 1000000 1 1000000 18منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506160118

 17 100 100000 100000 5 100000 18منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506120118

 100 100 2580155 2862511 10 2580155 18منطقه  شهري، سطح منطقهتجهيز و نگهداري پایانه ها و پارک سوارهاي درون  502060118

 85 100 6151669 6512888 11 6151669 18منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520118

 100 100 5755195 5755195 1 5755195 18منطقه  متري شکوفه 52تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520518

 100 100 17122888 17562888 2 17122888 18منطقه  متري شقایق 62تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ،  509520518

 100 100 8010000 8010000 1 8010000 18منطقه  مترو 1تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط  509520618

 92 100 1500000 2557200 1 1500000 18منطقه  مترو 5تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، خط  509520218

 100 100 8967782 10576568 17 8967782 18منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160118

 100 100 87657088 125796127 62 87657088 18منطقه  (تملک و اجرا)احداث خيابان شقایق 508500118

 81 100 56558185 55500000 15 56558185 18منطقه  (تملک و اجرا)احداث خيابان شکوفه 508500518

 89 100 20070851 68117122 15 20070851 18منطقه  تعميرونگهداري آسفالت وابنيه بزرگراههاي سطح منطقه 508550118

 100 100 89117110 100860965 61 89117110 18منطقه  مت نوار حفاري،سطح منطقهروکش اساسي، لکه گيري و مر 508520118

 100 100 58918205 50715695 55 58918205 18منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510118

 100 100 7271598 7151098 8 7271598 18منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان،سطح منطقه 515050118

 81 100 66512508 66191275 21 66512508 18منطقه  ترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه 516050118

 100 100 700000 1651122 5 700000 18منطقه  احداث پل عابر پياده،سطح منطقه 516050118
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 100 100 5172826 5591517 5 5172826 18منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده،سطح منطقه 516060118

 100 100 5515819 5000000 2 5515819 18منطقه  (عبدل آباد)توسعه پياده راه احساني 516020118

 100 100 279806 1587612 10 279806 18منطقه  آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک،سطح منطقه 519010118

 92 100 15000000 15000000 5 15000000 18منطقه  18احداث شهرک آموزش ترافيک منطقه  519050118

 100 100 56889851 56888866 11 56889851 18منطقه  (و آزادگانشقایق )احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، پارک بزرگ جنوب شهر بين  501050118

 100 100 109618509 109215615 15 109618509 18منطقه  احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه،توسعه و تکميل بوستان والیت 501050518

 80 100 110515809 110117162 29 110151165 18منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050118

 89 100 78592251 91510151 79 78592251 18منطقه  ها وفضاي سبز،سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060118

 86 100 51785605 56296509 68 51785605 18منطقه  ها وفضاي سبز، نگهداري بوستان والیت باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060518

 100 100 5000000 5000000 6 5000000 18منطقه  توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر،توسعه جنگلکاري منطقه 501020118

 100 100 55280285 59759290 55 55280285 18منطقه  هاي آبرساني فضاي سبز، سطح منطقه طراحي و اجراي شبکه 501070118

 87 100 15071969 15166820 18 15071969 18منطقه  کسازي نما،سطح منطقهرنگ آميزي و پا 505010118

 100 100 2771059 1000000 56 2771059 18منطقه  تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس،سطح منطقه 505050118

 100 100 8951206 8856607 17 8951206 18منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر،سطح منطقه 505060118

 100 100 16155622 16858515 12 16155622 18منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر،سطح منطقه 505010118

 0 0 0 267159 5 0 18منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر،سطح منطقه 505070118

 100 100 6221229 6251550 2 6221229 18قه منط نقاشي دیواري و گرافيک محيطي،سطح منطقه 505090118

 100 100 5718260 5891051 50 5718260 18منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند،سطح منطقه 506060118

 69 100 5955571 1920225 1 5955571 18منطقه  هاي زیرزميني، سطح منطقه کنترل سطح آب 507050118

 100 100 2705055 1851522 6 2705055 18منطقه  ز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر ،احداث کانال آب سيلي صالح آبادتوسعه و تجهي 507050118

 15 100 10968151 1955118 9 10968151 18منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات،سطح منطقه 507010118

 100 100 55111096 56161052 52 55111096 18منطقه  طقهنهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي،سطح من 507070118

 100 100 57560900 59128279 55 57560900 18منطقه  نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090118

 100 100 52000000 52000000 5 52000000 18منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، پارک ملي جنوب شقایق 509010118

 100 100 1165900 1888200 1 1165900 18منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010518

509050118 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک جهت احداث ميدان ميوه و 

 تره بار
 100 100 5150000 5560000 1 5150000 18منطقه 

 87 100 7581501 7657188 10 7581501 18منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر سطح منطقه احداث سرویس 510010118

 100 100 6887666 2571560 11 6887666 18منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر،سطح منطقه نگهداري سرویس 510090118

 100 100 7118555 0 0 7118555 18منطقه  عبر صنفي سطح منطقهرفع سد معبر ،مدیریت پيشگيري و رفع سد م 511050118

 100 100 515161 1000000 1 515161 18منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري ، ایستگاه آتش نشاني 602010118

 100 86 19865659 50066961 15 50012180 18ه منطق 18اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات عمراني واقع در حریم منطقه  205010118

 100 100 5200266 5201152 19 5200266 18منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110118

 100 100 5118156 5188905 10 5118156 18منطقه  18توسعه درمانگاه شهرداري در منطقه  101050118

 100 100 51805050 51807211 78 51805050 18منطقه  بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري،سطح منطقه 101050118

 100 100 1175850 0 0 1175851 18منطقه  (تعهدات نقدي وغيرنقدي سنوات قبل)بازسازي وتعميرات اساسي ساختمان هاي اداري 101050818

 100 100 592690 592690 1 592690 18منطقه  هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه مطالعه و پژوهش 112050118

 68 100 1071528858 252000000 58 1071528858 18منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100118

 100 100 821162 1100000 5 821162 50منطقه  حمایت ازبرنامه هاي مدیریت محله ،سطح منطقه 102090150

 100 100 8709500 55105500 6 8709500 50منطقه  احداث استخر سرپوشيده شهيد مدرس 101080150
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 100 100 10065287 50506520 55 10065287 50منطقه  سعه و تجهيز فضاهاي ورزشي ،تکميل مجموعه ورزشي جانبازانتو 101080550

 100 100 6756959 6908086 10 6756959 50منطقه  توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي،احداث زمين چمن مصنوعي سطح منطقه 101080550

 76 100 17712117 15085000 6 17712117 50منطقه  ح منطقهنگهداري فضاها و اماکن ورزشي،سط 101100150

 100 100 18790912 16610000 2 18790912 50منطقه  احداث مسجد ساجدین 107050150

 100 100 12860 120000 1 12860 50منطقه  توسعه وتجهيزات پخش اذان -ساخت وتوسعه مساجد  107050550

 100 100 15175955 52000000 5 15175955 50منطقه  صحن آیت اهلل کاشاني(ع)حرم حضرت عبدالعظيم حسني ساخت و توسعه مساجد،توسعه 107050550

 100 56 5577726 10000000 1 10000000 50منطقه  (ع)ساخت و توسعه مساجد، حسينيه امام حسن  107050650

 100 100 656000 990000 1 656000 50ه منطق ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050250

 100 100 1115195 8098161 15 1115195 50منطقه  حمایت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي،سطح منطقه 107050150

 100 100 8515511 8961119 10 8515511 50منطقه  حمایت از توسعه و تجهيز مدارس،سطح منطقه 107500150

 17 82 106167097 81559888 2 108888888 50منطقه  هنگي و هنري،تملک و احداث مجموعه فرهنگي برج طغرلتوسعه فضاهاي فر 109010150

 100 100 1775955 5100000 5 1775955 50منطقه  ها،سطح منطقه نگهداري کتابخانه ها و قرائت خانه 109050150

 100 100 1798782 5156900 6 1798782 50منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري،سطح منطقه 109080150

 17 100 9161066 2650000 5 9161066 50منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله منصوریه و منگل 109110150

 100 100 5612815 5000000 5 5612815 50منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله نفرآباد و هاشم آباد 109110550

 100 100 2158677 7690112 2 2158677 50منطقه  جاده نظاميتوسعه و تجهيز سراي محله  109110550

 77 100 7089870 2651591 6 7089870 50منطقه  (تملک و تجهيز)توسعه و تجهيز سراي محله بهشتي 109110650

 65 100 1127100 5108052 2 1127100 50منطقه  (تملک و اجرا)توسعه و تجهيز سراي محله عباس آباد 109110250

 51 100 12152192 15000000 5 12152192 50منطقه  (تملک و احداث)احداث سراي محله دیلمان 109110150

 90 100 12720000 15220000 1 12720000 50منطقه  آبان 15توسعه و تجهيز سراي محله، تملک و احداث سراي محله  109110750

 71 100 55155200 11500000 5 55155200 50منطقه  له حمزه آبادتوسعه و تجهيز سراي محله، تملک و احداث سراي مح 109110950

 95 100 51855585 17880000 9 51855585 50منطقه  نگهداري سراي محله،سطح منطقه 109150150

 0 0 0 59199 1 0 50منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي ، تفریحي و فرهنگي ، برج طغرل 108010150

 71 100 1788056 1500000 7 1788056 50منطقه  داث ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي ، سطح منطقهاح 505050150

 100 100 5161592 6550000 11 5161592 50منطقه  نگهداري ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومي،سطح منطقه 505050550

 100 100 1919512 1899000 16 1919512 50منطقه  ح منطقهنصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس،سط 505050550

 100 100 55561285 55550021 55 55561285 50منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي،سطح منطقه 506090150

 100 100 6618166 2801000 10 6618166 50منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير،سطح منطقه 506080150

 100 100 5615096 5200000 9 5615096 50منطقه  نصب و نگهداري عالیم ایمني و راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506080550

 87 100 5158799 5100000 7 5158799 50منطقه  نصب و نگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100150

 100 100 10755169 11659000 15 10755169 50منطقه  نصب و نگهداري گاردریل،سطح منطقه 506150150

 100 100 5588889 5766000 9 5588889 50منطقه  نصب و نگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150550

 100 100 1692951 1200000 1 1692951 50منطقه  نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي،سطح منطقه 506160150

 55 100 5557667 1085015 5 5557667 50منطقه  نمایي و رانندگي،سطح منطقهنگهداري چراغ هاي راه 506120150

 61 100 521597520 110000000 1 521597520 50منطقه  (ع)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه امام علي  509520950

 100 100 25259295 12000000 1 25259295 50منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520850

509521050 
تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، معابر اطراف حریم حضرت عبدالعظيم 

 (ع)
 1 100 515917812 50000000 1 515917812 50منطقه 

 100 100 6959588 1070000 7 6959588 50منطقه  طراحي و اصالح هندسي معابر،سطح منطقه 508160150

 100 100 51511117 51981751 15 51511117 50منطقه  (تملک و احداث)تعریض خيابان امين آباد 508510150

 100 100 1191995 11287577 11 1191995 50منطقه  (تملک واجرا)تعریض گذر و معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظيم 508510550
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 100 100 5500652 2617000 5 5500652 50منطقه  احداث رمپ و لوپ پل اتوبان آزادگان 508550150

 90 100 115616150 110887105 9 115616150 50منطقه  (ع)احداث و امتداد بزرگراه امام علي  508550550

 100 100 17116255 59596272 2 17116255 50منطقه  تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراههاي سطح منطقه 508550150

 100 100 252000 20000000 5 252000 50منطقه  احداث و تکميل زیرگذر تقاطع هاي بزرگراه شهيد کریمي 508560150

 100 100 1700000 5700000 6 1700000 50منطقه  ره رو کانال عباس آباداحداث پل سوا 508560550

 100 100 85115120 199500665 18 85191950 50منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري،سطح منطقه 508520150

 100 100 1901112 7751005 9 1901112 50منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول،سطح منطقه 508510150

 82 100 1288577 1562275 16 1288577 50منطقه  بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح منطقه 515050150

 100 100 50809159 51686719 59 50809159 50منطقه  احداث و تجهيز پياده روها،سطح منطقه 516010150

 100 100 1259569 8112716 55 1259569 50منطقه  ها، سطح منطقهترميم و نگهداري پياده روها و پياده راه  516050150

 100 100 1188915 1500000 8 1188915 50منطقه  احداث پل عابر پياده،سطح منطقه 516050150

 100 100 5192559 5850000 9 5192559 50منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده،سطح منطقه 516060150

 69 100 1958780 5500000 10 1958780 50منطقه  نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه،سطح منطقهبهسازي و  512050150

 20 100 1880056 1000000 2 1880056 50منطقه  نگهداري و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک،سطح منطقه 519050150

 100 100 56550758 21586727 60 56566116 50منطقه  احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري،سطح منطقه 501050150

 100 100 27016272 11185159 12 27016272 50منطقه  ها وفضاي سبز،سطح منطقه باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان 501060150

501060550 
ها وفضاي سبز،تامين درخت،درختچه و گل و گياه  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 فضاي سبز سطح منطقه
 100 100 6978515 6807050 5 6978515 50منطقه 

 82 100 55151570 51715211 52 55151570 50منطقه  هاي آبرساني فضاي سبز،سطح منطقه طراحي و اجراي شبکه 501070150

 97 100 8555865 9051550 11 8560159 50منطقه  رنگ آميزي و پاکسازي نما،سطح منطقه 505010150

 100 100 1112809 6556285 8 1112809 50منطقه  بلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و تندیس، سطح منطقهتهيه و نصب تا 505050150

 100 100 2221152 1700000 5 2221152 50منطقه  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر، معابر شهرک دولت آباد 505060150

 100 100 15580001 17127800 51 15580001 50منطقه  نورپردازي و زیباسازي معابر،سطح منطقه 505010150

 100 100 5905568 5107258 8 5905568 50منطقه  تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر،سطح منطقه 505070150

 100 100 8195717 11582509 17 8195717 50منطقه  نقاشي دیواري و گرافيک محيطي،سطح منطقه 505090150

 100 100 695501 291950 5 695501 50منطقه  وندان در زمينه مدیریت پسماند،سطح منطقهآموزش شهر 506060150

 100 100 5010067 5067750 5 5010067 50منطقه  تجهيز سالن تفکيک زباله منطقه 506010150

506070150 
نگهداري تجهيزات و تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند،نگهداري غرف بازیافت و 

 منطقهمخازن سطح 
 100 100 1181711 5051512 2 1181711 50منطقه 

 100 100 1095675 5500000 5 1095675 50منطقه  هاي زیرزميني، سطح منطقه کنترل سطح آب 507050150

 100 100 19851279 50158675 15 19851279 50منطقه  5توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،احداث کانالهاي درجه  507050150

 100 100 15066156 11517159 16 15066156 50منطقه  الیروبي و بازسازي انهار،سطح منطقه 507020150

 100 100 1180112 5818500 5 1180112 50منطقه  الیروبي و بازسازي قنوات،سطح منطقه 507010150

 80 100 71808818 16856089 61 71808818 50قه منط نهرسازي، اجراي سنگدال و نصب پل و دریچه فلزي،سطح منطقه 507070150

 100 100 16161192 17697669 11 16161192 50منطقه  نگهداري نهر، سنگدال، پل و دریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090150

 11 100 51189152 2000000 1 51189152 50منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010150

 0 0 0 2000000 1 0 50منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، بازار ميوه و تره بار 509050150

 100 100 2557712 9100000 5 2557712 50منطقه  هاي بهداشتي عمومي در معابر،سطح منطقه احداث سرویس 510010150

 100 100 881059 1069900 1 881059 50منطقه  عابرسطح منطقهنگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در م 510090150

 100 100 5000000 5000000 1 5000000 50منطقه  (نماد شهرري)توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري،احداث دروازه ري  510080150

 100 100 15191167 16617000 12 15191167 50نطقه م 50اجراي طرح هاي عملياتي حریم، عمليات عمراني واقع در حریم منطقه  205010150
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 100 100 1816915 5052000 5 1816915 50ه منطق (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110150

 100 21 6510976 56580000 7 7269551 50منطقه  50احداث درمانگاه و پلي کلينيک منطقه  101050150

 100 100 725050 5000000 1 725050 50منطقه  احداث و تجهيز کلينيک گل و گياه گلخانه آموزشي و باغچه شهروندي 101050550

 12 87 56161715 55615000 11 52106551 50منطقه  زسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي اداري،سطح منطقهبا 101050150

 100 100 695150 695150 1 695150 50منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050150

 100 100 69720000 69720000 1 69720000 50منطقه  منطقهدیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح  111100150

 15 100 5965550 1711100 1 5965550 51منطقه  توسعه وساماندهي گرمخانه ها،سطح منطقه 106050151

 59 100 1158158 1158160 5 1158158 51منطقه  51توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشي ،احداث سوله ورزشي براي رشته هاي توپي منطقه 101080551

 87 100 6211190 6619069 7 6211190 51منطقه  نگهداري فضاهاواماکن ورزشي،سطح منطقه 101100151

 100 100 106880 5202000 5 106880 51منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050151

 100 100 269000 105000 1 269000 51منطقه  طقهساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح من 107050551

 85 100 5192512 5815582 1 5197572 51منطقه  حمایت ازتجهيز مساجد واماکن مذهبي ،سطح منطقه 107050151

 11 100 5501115 5050000 1 5501115 51منطقه  حمایت ازتوسعه وتجهيز مدارس ،سطح منطقه 107500151

 12 100 9296928 1166951 7 9296928 51منطقه  فرهنگي وهنري ،احداث فرهنگسراي تهرانسرتوسعه فضاهاي  109010151

 100 100 567127 567127 1 567127 51منطقه  نگهداري کتابخانه ها وقرائت خانه ها سطح منطقه 109050151

 52 100 17985122 6727711 2 17866520 51منطقه  نگهداري فضاهاي فرهنگي وهنري ،سطح منطقه 109080151

 18 100 5215982 5195211 5 5215982 51منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله تهرانسرشمالي 109110651

 100 100 185255 2000000 5 185255 51منطقه  توسعه وتجهيز سراي محله استقالل 109110251

 61 100 6988191 5165517 5 6988191 51منطقه  توسعه وتجهيز سراي محله چيتگرشمالي 109110151

 55 100 5067161 5100000 5 5067161 51منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله وردآورد 109110751

 51 100 6206255 5515520 5 6206255 51منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله غزالي 109110951

 97 100 1210997 1518227 5 1210997 51منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله فرهنگيان 109110851

 0 0 0 2500000 1 0 51منطقه  توسعه وتجهيزسراي محله چيتگرجنوبي 109111051

 77 100 5108695 5706818 5 5108695 51منطقه  توسعه وتجهيز سراي محله دریا 109111151

 100 100 1500000 16000000 1 1500000 51منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک احداث وتجهيز سراي محله شهرک شهرداري 109111551

 100 100 500000 12000000 5 500000 51منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک احداث وتجهيز سراي محله پاسداران 109111551

 57 100 1621875 2621110 2 1621875 51منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک احداث وتجهيز سراي محله تهرانسرشرقي 109111651

 100 100 260000 16125000 5 260000 51منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، تملک احداث وتجهيز سراي محله تهرانسرمرکزي 109111251

 100 100 216295 5915185 6 216295 51منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150151

 100 100 1285185 9508120 8 1285185 51منطقه  منطقه احداث ایستگاههاي وسایل حمل ونقل عمومي ،سطح 505050151

 100 100 1199581 1188095 5 1199581 51منطقه  نگهداري ایستگاههاي وسایل حمل ونقل عمومي،سطح منطقه 505050551

 100 100 280511 288599 6 280511 51منطقه  نصب و نگهداري پل پياده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه 505050551

 100 100 11550817 11601820 15 11550817 51منطقه  اجراي عالیم افقي ترافيکي، سطح منطقه 506090151

 100 82 1186585 5552110 1 1778808 51منطقه  نصب و نگهداري تابلوي شناسایي و تعيين مسير، سطح منطقه 506080151

 100 100 8960928 8992969 8 8960928 51منطقه  نندگي، سطح منطقهنصب و نگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و را 506080551

 100 100 155511 1155600 5 155511 51منطقه  نصب ونگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100151

 100 100 1917659 1875950 6 1917659 51منطقه  نصب ونگهداري گاردریل، سطح منطقه 506150151

 100 100 1256959 5185912 7 1256959 51منطقه  داري نرده ایمني معابر، سطح منطقهنصب ونگه 506150551

 100 100 5207162 5297122 6 5207162 51منطقه  نصب چراغهاي راهنمایي ورانندگي،سطح منطقه 506160151

 57 100 19819562 2161528 5 19819562 51منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه 509520151
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 100 89 151216171 155867522 7 155110802 51منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تقاطع نصر 509520551

 100 100 2255000 172982520 5 2255000 51منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، طرح دوگاز 509520551

 0 0 0 200000 1 0 51منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعریض بلوار وردآورد 509520151

 100 100 17098168 51691279 10 17098168 51منطقه  منطقه طراحي واصالح هندسي معابر،سطح 508160151

508500151 
احداث و توسعه معابر بزرگراهي،احداث مسير انحرافي جایگزین بزرگراه فتح در محل پل 

 کن
 100 100 19258606 57019562 1 19258606 51منطقه 

 100 100 11865096 70116512 8 11865096 51ه منطق تعميرونگهداري آسفالت وابنيه بزرگراههاي،سطح منطقه 508550151

 82 100 56527571 55718521 6 56527571 51منطقه  احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح ،احداث تقاطع بزرگراه فتح ایران خودرو 508560151

 100 100 61900810 26891786 1 61900810 51منطقه  گلها -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح ، احداث تقاطع بزرگراه فتح  508560551

 100 100 5018600 5018600 1 5018600 51منطقه  بلواراران خودرو -احداث وتوسعه تقاطع غيرهمسطح ، تقاطع بزرگراه شهيدلشکري  508560551

 100 100 15955027 85117716 20 15961891 51منطقه  روکش اساسي،لکه گيري ومرمت نوارحفاري،سطح منطقه 508520151

 87 100 18199576 18565179 51 18199576 51منطقه  نصب وترميم سنگدال وجداول،سطح منطقه 508510151

 100 100 1578885 1775509 6 1578885 51منطقه  بهسازي معابرچهت ترددمعلولين وسالمندان،سطح منطقه 515050151

 100 100 10651969 12502799 15 10651969 51طقه من ترميم ونگهداري پياده روهاوپياده راهها،سطح منطقه 516050151

 100 100 11519661 51855090 7 11550191 51منطقه  احداث پل عابرپياده،سطح منطقه 516050151

 100 100 5511195 2026022 1 5511195 51منطقه  ترميم ونگهداري پل عابرپياده،سطح منطقه 516060151

 85 100 1682005 1580922 5 1682005 51منطقه  افيک سطح منطقهآموزش وارتقاي فرهنگ تر 519010151

 95 89 57755117 55061005 61 59592108 51منطقه  احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري،سطح منطقه 501050151

501050551 
احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري ،ساماندهي وتراس بندي حاشيه بزرگراهها ورمپ 

 ولوپ مبادي ورودي
 78 100 10662615 67211692 52 10662615 51منطقه 

 100 89 101951110 121102928 17 108209980 51منطقه  بازپيرایي،ترميم وتجهيز بوستان ها وفضاي سبز،سطح منطقه 501060151

501060551 
بازپيرایي ترميم وتجهيز بوستان هاوفضاي سبزتامين درخت درختچه وگل وگياه فضاي 

 قهسبز،سطح منط
 100 100 9151068 8700057 15 9151068 51منطقه 

 100 86 62789815 21791108 65 69812995 51منطقه  طراحي واجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز،سطح منطقه 501070151

 100 100 9756097 15579116 11 9756097 51منطقه  رنگ آميزي وپاکسازي نما،سطح منطقه 505010151

 100 87 15115521 19177767 11 15256951 51منطقه  ه ونصب تابلوهاي تبليغاتي،تزیيني،مجسمه وتندیس ،سطح منطقهتهي 505050151

 100 100 12617119 18985799 15 12661629 51منطقه  نورپردازي وزیباسازي معابر،سطح منطقه 505010151

 100 100 1025169 5000000 1 1025169 51قه منط تهيه ونصب پالک شناسایي اماکن ومعابر،سطح منطقه 505070151

 100 100 6519981 16152997 6 6519981 51منطقه  نقاشي دیواري وگرافيک محيطي،سطح منطقه 505090151

 100 100 1588692 8697591 5 1588692 51منطقه  آموزش شهروندان درزمينه مدیریت پسماند،سطح منطقه 506060151

 91 100 11575261 55111811 10 11575261 51منطقه  کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،گلها،یاس وبزرگراه فتحتوسعه وتجهيز 507050151

507050551 
-توسعه وتجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،احداث کانال زیرگذرتقاطع چيتگر

 بزرگراه فتح
 100 100 1225818 9687621 7 1226117 51منطقه 

 100 100 2659812 16991110 1 2659812 51منطقه  نگهداري وبازسازي کانال جمع آوري آب هاي سطحي،سطح منطقهالیروبي، 507060151

 100 100 7296751 11829158 11 7296751 51منطقه  الیروبي وبازسازي قنوات،سطح منطقه 507010151

 100 100 15957256 51652101 11 15969789 51منطقه  نهرسازي،اجراي سنگدال ونصب پل ودریچه فلزي،سطح منطقه 507070151

 100 100 10750070 12791077 55 10750070 51منطقه  نگهداري نهر،سنگدال،پل ودریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090151

 100 100 15257892 50000000 1 15257892 51منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010151

509050151 
کانال  -تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، کارخانه دپوماشين 

 وردآورد
 0 0 0 0 0 0 51منطقه 

509050551 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک جهت احداث ميدان ميوه و 

 تره بار
 0 0 0 0 0 0 51منطقه 

 100 100 6029670 7756669 9 6029670 51منطقه  ومي درمعابر،سطح منطقهاحداث سرویس هاي بهداشتي عم 510010151
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 100 100 5216807 5675612 7 5216807 51ه منطق نگهداري سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح منطقه 510090151

 0 0 0 0 0 0 51منطقه  تملک امالک جهت کاربري سایر تاسيسات و تسهيالت شهري، ایستگاه آتش نشاني 602010151

 19 100 1675190 1005250 1 1675190 51منطقه  (برق اضطراري)تهيه و نصب تجهيزات سخت افزاري، تامين تجهيزات رایانه اي  106110151

 21 88 51796569 11595610 1 51896950 51منطقه  بازسازي وتعميرات اساسي ساختمان هاي اداري،سطح منطقه 101050151

 100 100 5859102 2956500 1 5859102 51منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050151

 18 100 69876199 55751119 1 69876199 51منطقه  ه سال هاي قبل ، سطح منطقهدیون و تعهدات بابت امالک تصرف شد 111100151

 87 87 11086080 11151560 5 11617720 55منطقه  ساماندهي کارگران فصلي وساختماني ،سطح منطقه 106010155

 100 100 1000000 7150000 1 1000000 55منطقه  توسعه وتجهيز فضاهاي ورزشي ،زمينهاي ورزشي روباز وچمن مصنوعي سطح منطقه 101080155

 71 100 12601558 12612555 7 12601558 55منطقه  توسعه وتجهيزفضاهاي ورزشي ،احداث زورخانه 101080555

 87 100 25121701 25121701 1 25121701 55منطقه  احداث وتجهيز مسجدولي عصر 107050155

 100 100 1815881 1815887 1 1815881 55منطقه  (ع)ل مسجد امام علي ساخت و توسعه مساجد، توسعه و تکمي 107050555

 100 100 120000 120000 1 120000 55منطقه  توسعه و تجهيزات پخش اذان -ساخت و توسعه مساجد 107050555

 100 100 100000 100000 1 100000 55منطقه  ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي سطح منطقه 107050655

 100 100 11500791 11515958 6 11500791 55منطقه  حمایت ازتجهيز مساجد واماکن مذهبي ،سطح منطقه 107050155

 87 100 5170712 5105612 6 5170712 55منطقه  حمایت ازتوسعه وتجهيز مدارس ،سطح منطقه 107500155

 100 100 1186960 1985926 1 1186960 55منطقه  ر مجموعه ورزشي آریاسبتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،کمک به مرمت و تعمي 109010655

 100 100 6859519 6891619 5 6859519 55منطقه  توسعه فضاهاي فرهنگي وهنري ،توسعه وتجهيزمجموعه کوثرمنطقه 109010255

 85 100 55988519 51595751 55 55988519 55منطقه  نگهداري مجتمع هاي فرهنگي ورزشي سطح منطقه 109080155

 85 100 56827179 59750551 15 56827179 55منطقه  7و1و6احداث وتجهيز سراي محالت  109110155

 100 100 8611515 8157650 2 8611515 55منطقه  (نگين)احداث وتجهيز سراي محله شریف 109110555

 100 100 2188762 9000000 5 2188762 55منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله و مرکز خدماتي چشمه 109110555

 81 100 5901556 5000000 6 5901556 55منطقه  توسعه و تجهيز سراي محله، سراي محله و مرکز خدماتي زیبادشت 109110655

 100 100 5855159 5872959 5 5855159 55منطقه  نگهداري سراي محالت، سطح منطقه 109150155

115050155 
زتوسعه زیرساختهاي خدماتي ، احداث مرکزتحقيقاتي و پژوهشي مغزواعصاب حمایت ا

 ایران
 0 0 0 0 0 0 55منطقه 

 100 100 6900000 6900001 5 6900000 55منطقه  احداث ایستگاههاي وسایل حمل ونقل عمومي،سطح منطقه 505050155

 100 100 5600000 5612621 2 5600000 55منطقه  نگهداري ایستگاههاي وسایل حمل ونقل عمومي ،سطح منطقه 505050555

 100 100 120000 120000 1 120000 55منطقه  نصب ونگهداري پل پياده همسطح ایستگا ه اتوبوس ،سطح منطقه 505050555

 100 100 16292928 16286291 10 16292928 55منطقه  اجراي عالیم افقي و ترافيکي، سطح منطقه 506090155

 100 100 5875856 5162750 2 5875856 55منطقه  نصب تابلوي شناسایي وتعيين مسيرسطح منطقه 506080155

 100 100 6501505 6582825 7 6501505 55منطقه  نصب ونگهداري عالئم ایمني وراهنمایي ورانندگي ،سطح منطقه 506080555

 100 100 191051 700000 5 191051 55منطقه  نصب ونگهداري تجهيزات ترافيکي،سطح منطقه 506100155

 100 100 8528620 8255181 9 8528620 55منطقه  نصب ونگهداري گاردریل،سطح منطقه 506150155

 100 100 100000 1000000 5 100000 55منطقه  نصب ونگهداري نرده ایمني معابر،سطح منطقه 506150555

 87 100 1900000 1760828 5 1900000 55طقه من نصب چراغهاي راهنمایي ورانندگي،سطح منطقه 506160155

 100 100 1500000 1500000 5 1500000 55منطقه  نگهداري چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه 506120155

 100 100 85172112 85582111 15 85172112 55منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور سطح منطقه 509520155

 100 100 11571825 11528825 5 11571825 55منطقه  (رسالت)تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه شهيد حکيم  509520555

 100 100 92000000 87000000 5 92000000 55منطقه  تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه شهيد خرازي 509520555

 98 100 5002000 1780000 5 5002000 55منطقه  حي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقهطرا 508160155
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 100 100 11101292 15219188 10 11101292 55منطقه  ائل درمعابرسطح منطقهاحداث وتوسعه معابرغيربزرگراهي ،احداث دیوارح 508500155

 100 100 9059956 9200000 1 9059956 55منطقه  احداث خيابان شهرک دانشگاه شریف 508500555

 100 100 9292767 8150000 7 9292767 55منطقه  احداث خيابان شهرک قائم 508500555

 100 100 1000000 1000000 6 1000000 55منطقه  متري ارغوان62احداث خيابان  508500255

 100 100 16900000 16900000 1 16900000 55منطقه  احداث خيابان معابرفرعي آزادشهرچيتگر 508500155

 100 100 61605181 67552216 10 61605181 55منطقه  احداث خيابان معابرکوهک وعلوم وفنون 508500755

 87 100 11095500 11155501 2 11095500 55منطقه  ث خيابان تعاوني مسکن وردآورداحدا 508500855

 82 100 16251610 11000005 1 16251610 55منطقه  هکتاري110احداث خيابان تعاوني 508501055

 100 100 51000000 51572000 5 51000000 55منطقه  تعميرونگهداري آسفالت وابنيه بزرگراههاي،سطح منطقه 508550155

 100 100 120617556 125779558 28 120617556 55منطقه  روکش اساسي، لکه گيري و مرمت نوار حفاري، سطح منطقه 508520155

 100 100 17761592 18669559 18 17761592 55منطقه  نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه 508510155

 86 100 2070000 6778577 2 2070000 55منطقه  سالمندان،سطح منطقهبهسازي معابرچهت ترددمعلولين و 515050155

 100 100 57695575 59711622 18 57695575 55منطقه  احداث وتجهيز پياده روها،سطح منطقه 516010155

 100 100 567026162 562150698 66 569556151 55منطقه  احداث و تجهيز پياده روها، پياده راه سازي اطراف دریاچه چيتگر 516010555

 100 100 1000000 1000000 1 1000000 55منطقه  احداث پل عابرپياده،سطح منطقه 516050155

 80 100 5592050 5125089 5 5592050 55منطقه  ترميم و نگهداري پل عابر پياده، سطح منطقه 516060155

 72 100 1500000 800000 5 1500000 55قه منط ترميم ونگهداري پل عابر پياده مکانيزه،سطح منطقه 516060555

 81 100 6188668 6686909 6 6188668 55منطقه  احداث وتجهيز معابرویژه دوچرخه سطح منطقه 512010155

 100 100 1000000 1000000 5 1000000 55منطقه  5فاز(همت)بوستان رشد 501050155

 100 100 6866977 6866977 6 6866977 55ه منطق 5وآزادگان فاز(بازیافت)بوستان شهروند 501050555

 100 100 585288000 581060050 25 586668000 55منطقه  احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه ،ساماندهي مسيل کن 501050555

 87 100 117257165 112967225 51 117257165 55منطقه  احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه ،طراحي واجراي پارک کوهستاني البرز 501050255

 100 100 1000000 1000000 1 1000000 55منطقه  احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه ،بوستان شریف 501050155

 100 100 9688869 9200000 2 9688869 55منطقه  احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه ،بوستان ایثار 501050955

 100 100 2828655 1181800 1 2828655 55منطقه  روددره وردآورد احداث وتوسعه بوستان وتفرجگاه ،ساماندهي 501050855

 100 100 10971117 15571118 11 10971117 55منطقه  احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري،سطح منطقه 501050155

 100 100 50185181 52657017 7 50185181 55منطقه  احداث وتوسعه فضاي سبزمعابرشهري ،رسالت آزادگان 501050555

 100 100 5825995 5000000 5 5825995 55منطقه  متري شهرداري فازشرقي62احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري ، 501050555

 100 100 8875652 8877102 1 8875652 55منطقه  احداث وتوسعه فضاي سبز معابرشهري ،تقاطع هاي همت،کاج،گلهاوارغوان 501050655

 100 100 16117196 11051109 7 16117196 55منطقه  فضاي سبز معابرشهري،فضاي سبزبدنه همت وآزادگان احداث وتوسعه 501050255

 100 100 11566652 52700000 9 11566652 55منطقه  ایجادفضاي سبز بدنه بزرگراه خرازي 501050755

 100 100 51711171 52929099 50 51711171 55منطقه  بازپيرایي،ترميم وتجهيز بوستان ها وفضاي سبز،سطح منطقه 501060155

501060555 
بازپيرایي،ترميم وتجهيز بوستان ها وفضاي سبز،تامين درخت ودرختچه وگل وگياه سطح 

 منطقه
 100 100 6575211 2000000 5 6575211 55منطقه 

 100 100 1700000 1700000 5 1700000 55منطقه  55توسعه جنگلکاري وکمربندسبز پيرامون شهر،توسعه جنگلکاري منطقه 501020155

 100 100 51099172 60156858 51 51099172 55منطقه  طراحي واجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز،سطح منطقه 501070155

 100 100 1191180 1255758 1 1191180 55منطقه  ساماندهي ميادین ومعابرخاص شهر،سطح منطقه 505060155

 100 100 11229752 15200000 6 11229752 55منطقه  دین ومعابرخاص شهر،ورودي استادیوم آزاديساماندهي ميا 505060555

 100 100 19127582 18025679 11 19127582 55منطقه  نورپردازي وزیباسازي معابر،سطح منطقه 505010155

 100 100 5815755 6562099 2 5815755 55منطقه  آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند، سطح منطقه 506060155
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 100 100 11756025 11758588 1 11756025 55منطقه  توسعه وتجهيزتاسيسات جمع آوري وپردازش پسماند،سطح منطقه 506010155

 100 100 5655052 5655062 1 5655052 55منطقه  کنترل سطح آب هاي زیرزميني،سطح منطقه 507050155

507050155 
توسعه وتجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،مطالعه واجراي نهرها واتصال آنها به 

 سرشاخه ها
 100 100 5662101 5888058 1 5662101 55منطقه 

507050555 
وتجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر،جمع آوري آبهاي سطحي باالدست توسعه 

 بزرگراه شهيدخرازي به مسيل کن ووردآورد
 100 100 8509905 8558966 2 8509905 55منطقه 

 100 100 1215051 5207701 1 1215051 55منطقه  ساخت و بازسازي انهار، سطح منطقه 507020155

 100 100 6969555 6969990 5 6969555 55منطقه  سازي قنوات، سطح منطقهالیروبي و باز 507010155

 100 100 18010026 51971551 12 18010026 55منطقه  نهرسازي،اجراي سنگدال ونصب پل ودریچه فلزي،سطح منطقه 507070155

 100 100 6915169 6972189 5 6915169 55منطقه  نگهداري نهر،سنگدال،پل ودریچه هاي فلزي روي نهرها،سطح منطقه 507090155

 100 100 115277557 115277557 8 115277557 55منطقه  تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه 509010155

 100 100 629166000 629166000 7 629166000 55منطقه  تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک دریاچه چيتگر 509050155

509050555 
تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، تملک جهت احداث ميدان ميوه و 

 تره بار
 100 100 10000000 10000000 1 10000000 55منطقه 

 100 100 7585061 9695200 5 7585061 55منطقه  احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي درمعابر، سطح منطقه 510010155

 100 100 1000000 1000000 5 1000000 55منطقه  سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابرسطح منطقهنگهداري  510090155

 88 100 59082101 57281751 7 59082101 55منطقه  احداث سوله هاي مدیریت بحران ، احداث وتجهيزسوله هاي مقاوم دربرابرزلزله 605050155

 100 100 1011602 1011602 1 1011602 55منطقه  ضچه رسوبگير،دیوارمسيل سطح منطقهالیروبي ونگهداري وبازسازي مسيل وحو 605160155

 100 100 1155520 1151771 5 1155520 55منطقه  (برق اضطراري)تهيه ونصب تجهيزات سخت افزاري ، تامين تجهيزات رایانه اي  106110155

 100 100 59702958 58518112 16 59966558 55منطقه  طقهبازسازي وتعميرات اساسي ساختمان هاي اداري،سطح من 101050155

 100 100 181255 187160 1 181255 55منطقه  مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه 112050155

 100 100 226975789 226975788 55 226975789 55منطقه  دیون و تعهدات بابت امالک تصرف شده سال هاي قبل ، سطح منطقه 111100155

 (خيابان جمالزاده)احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي شهيد آژیده  505010155
معاونت فني و 

 عمراني
5519870 1 15000000 5516925 89 100 

 (فروردین 15خيابان )فروردین  15احداث و توسعه پارکينگ،احداث پارکينگ طبقاتي  505010555
معاونت فني و 

 عمراني
101891565 1 101891565 101891565 100 100 

 (خيابان آذربایجان)احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي وليعصر  505010555
معاونت فني و 

 عمراني
106156717 1 106156717 106156717 100 100 

 احداث و توسعه پارکينگ، احداث پارکينگ طبقاتي توسعه برج ميالد تهران 505010655
معاونت فني و 

 عمراني
0 0 0 0 0 0 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، طراحي بزرگراه هاي سطح شهر تهران 508550155
معاونت فني و 

 عمراني
11076821 1 11076821 11076821 100 100 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تونل نيایش و دوطبقه شدن بزرگراه صدر 508550555
فني و  معاونت

 عمراني
15561517601 1 15561517601 15555571516 100 96 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه کردستان ، تقاطع هاي مربوطه 508550555
معاونت فني و 

 عمراني
2550910 1 1200000 2550910 100 100 

 گراه شهيد بابائي و تقاطع تلواحداث و توسعه بزرگراه ها، احداث و بازسازي بزر 508550655
معاونت فني و 

 عمراني
86706598 1 86706598 86706598 100 100 

508550255 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه شهيد یاسيني از ميدان شهيد 

 کالهدوز تا سه راه آزمایش

معاونت فني و 

 عمراني
7299885 1 7299885 7201159 88 100 

508550155 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه شهيد صياد شيرازي ، حدفاصل 

 سبالن تا سپاه

معاونت فني و 

 عمراني
12920165 1 12920165 12920165 100 100 

508550755 
از بزرگراه رسالت تا ( ع)احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه امام علي 

 آباد و تقاطع هاي مربوطه بزرگراه صالح

معاونت فني و 

 عمراني
5501595598 1 5501595598 5501595598 100 76 

508550955 
( ع)از بزرگراه امام علي ) احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه زین الدین 

 و تقاطع هاي مربوطه( تا سه راه آزمایش

معاونت فني و 

 عمراني
585680005 1 585680005 585680005 100 86 

508550855 
از خيابان آزادي تا ( ره)حداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه یادگار امام

 شهيد دستغيب و تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
650727255 1 650727255 650727255 100 100 
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508551055 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه آزادگان ، حدفاصل همت تا اتوبان 

 1کرج و تقاطع هاي مربوطه، فاز  -تهران 

معاونت فني و 

 عمراني
11260567 1 11260567 11259820 100 100 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه آزادگان ، از فتح به سمت جنوب 508551155
معاونت فني و 

 عمراني
970558159 1 970558159 970558159 100 91 

508551555 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه آزادگان، جاده مخصوص تا بزرگراه 

 فتح

ت فني و معاون

 عمراني
1861195 1 1861195 1861195 100 100 

508551555 
و بزرگراه دولت ( ع)احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث تقاطع بزرگراه امام رضا 

 آباد

معاونت فني و 

 عمراني
19115271 1 19115271 19115271 100 67 

 بزرگراه شهيد باکري و تقاطع هاي مربوطهاحداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث  508551655
معاونت فني و 

 عمراني
158775060 1 158775060 158775060 100 76 

508551255 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تعریض بزرگراه آبعلي حدفاصل سه راه آزمایش تا 

 شهيد بابایي و کانال و حوضچه رسوبگير مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
2155150 1 2155150 2155150 100 100 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه شهيد شوشتري 508551155
معاونت فني و 

 عمراني
281555 1 281555 281555 100 100 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه فتح ، تقاطع خيابان زرند 508551755
معاونت فني و 

 عمراني
6568071 1 6568071 6568071 100 100 

508551955 
احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، تعریض و بهسازي بزرگراه چمران از بزرگراه شهيد 

 (عج)همت تا وليعصر 

معاونت فني و 

 عمراني
69676 1 69676 69676 100 100 

 آباد و تقاطع هاي مربوطهاحداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه دولت  508551855
معاونت فني و 

 عمراني
51819988 1 51819988 51819988 100 6 

 احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه دوگاز و تقاطع هاي مربوطه 508555055
معاونت فني و 

 عمراني
66595076 1 66595076 65592658 89 100 

508555155 
رگراه ها، احداث بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان احداث ، توسعه و بهسازي بز

 شهيد بابایي و تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
78562728 1 78562728 78562728 100 79 

508555555 
ادامه همت از )احداث ، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه شهيد خرازي 

 (سولقان به سمت غرب

ي و معاونت فن

 عمراني
90916012 1 90916012 90916012 100 71 

508555555 
احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها، احداث بزرگراه حکيم حد فاصل آزادگان تا انتهاي 

 منطقه غرب

معاونت فني و 

 عمراني
21790116 1 21790116 21790116 100 89 

 مطالعه طراحي مسير کردستان به شهيد چمران 508555655
اونت فني و مع

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

 مرمت و نگهداري بزرگراه ها، سطح شهر تهران 508550155
معاونت فني و 

 عمراني
12110911 1 12110911 12110911 100 100 

508550555 
مرمت و نگهداري بزرگراهها ، تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراههاي سطح شهر 

 تهران

معاونت فني و 

 عمراني
111050785 1 111050785 111007866 100 100 

 مقاوم سازي پلهاي سواره رو 508550555
معاونت فني و 

 عمراني
52681 1 52681 52681 100 100 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح،طراحي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران 508560155
معاونت فني و 

 عمراني
16529777 1 16529777 16529777 100 100 

508560555 
جوانمرد قصاب ، مترو، )احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث کمربندي شهرري 

 (رجائي، راه آهن، فدائيان اسالم،ابن بابویه،غيوري

معاونت فني و 

 عمراني
60018 1 60018 60018 100 100 

 آزمایش -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع همت  508560555
 معاونت فني و

 عمراني
5107775 1 5107775 5107775 100 100 

 رسالت -( دارآباد( )ع)احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع امام علي  508560655
معاونت فني و 

 عمراني
1611955 1 1611955 1611955 100 100 

508560255 
ه احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع غيرهمسطح ، کانال و حوضچ

 رسوبگير ميدان شهيد کالهدوز

معاونت فني و 

 عمراني
1552019 1 1552019 1552019 100 100 

508560155 
آزاد راه )همت  -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع بزرگراه آزادگان 

 (شمال -تهران 

معاونت فني و 

 عمراني
51881525 1 51881525 51881525 100 91 

508560755 
سعيدي ، .. آیت ا -توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع هاي بزرگراه نور  احداث و

 شکوفه ، جهاد و شقایق

معاونت فني و 

 عمراني
6785051 1 6785051 6181617 89 100 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع هاي شهيد محالتي 508560955
معاونت فني و 

 عمراني
551186781 1 551186781 551186781 100 100 

508560855 
شقایق و ادامه  -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع بزرگراه تندگویان 

 خيابان شقایق

معاونت فني و 

 عمراني
510528 1 510528 510557 100 100 
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 ميثاق -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع بزرگراه تندگویان  508561055
معاونت فني و 

 عمراني
185151 1 185151 185151 100 100 

508561155 
؛ ( S2)احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع بزرگراه همت با خيابانهاي کاج 

 (S7)و ارغوان ( S6)ها گل

معاونت فني و 

 عمراني
19280805 1 19280805 19280805 100 100 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل هاي کاروانسرا سنگي 508561555
معاونت فني و 

 عمراني
519829165 1 519829165 519829165 100 100 

 ل جوادیهاحداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پ 508561555
معاونت فني و 

 عمراني
9752159 1 9752159 9191521 100 55 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل دسترسي غربي برج ميالد تهران 508561655
معاونت فني و 

 عمراني
20295192 1 20295192 20295192 100 97 

508561255 
حذف )ستارخان  -نوري .. ا احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع شيخ فضل

 (رفيوژ وسط

معاونت فني و 

 عمراني
78879 1 78879 78879 100 100 

508561155 
خيابان  -نوري .. احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع شيخ فضل ا

 (b1پل )محمدعلي جناح 

معاونت فني و 

 عمراني
505501858 1 505501858 505501858 100 100 

 (س)بهشت زهرا -حداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع صالح آباد ا 508561755
معاونت فني و 

 عمراني
5599175 0 0 5510115 89 89 

 خيابان دماوند -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع بزرگراه شهيد باقري  508561955
معاونت فني و 

 عمراني
1512551 1 1512551 1512551 100 100 

 خيابان کوهک -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع آزادراه تهران کرج  508561855
معاونت فني و 

 عمراني
550765 1 550765 555928 89 89 

508565055 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب، اتصال به مرقد 

 مربوطه و رواق حرم مطهر، ساماندهي ساختمان هاي (ره)مطهر امام 

معاونت فني و 

 عمراني
11922121 1 11922121 11787569 100 61 

508565155 
بي )احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل هاي مسير پروژه اتوبوس هاي تندرو 

 (آر تي

معاونت فني و 

 عمراني
16656110 1 16656110 16121860 89 89 

 شهيد رجایي -ع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع بعثت احداث و توسعه تقاط 508565555
معاونت فني و 

 عمراني
125022 1 125022 157555 89 89 

508565555 
احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل هاي تقاطع چشمه و اميرکبير با بزرگراه 

 آزادگان

معاونت فني و 

 عمراني
56168619 1 56168619 56168619 100 100 

 احداث دریاچه چيتگر 508565655
معاونت فني و 

 عمراني
520558651 1 520558651 520558651 100 99 

508565255 
بزرگراه  -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، بهسازي و تکميل تقاطع بزرگراه ارتش 

 (ع)امام علي 

معاونت فني و 

 عمراني
191025 1 191025 171757 89 89 

 غيرهمسطح، پل ها و زیرگذر هاي کهریزک و جاده قدیم قم احداث و توسعه تقاطع 508565155
معاونت فني و 

 عمراني
158991885 1 158991885 158991885 100 100 

508565755 
 -احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث پل تقاطع خيابان هاي وحدت اسالمي 

 ابوسعيد

معاونت فني و 

 عمراني
6277811 1 6277811 6277811 100 100 

 احداث و توسعه تقلطع غير همسطح، تقاطع ایران خودرو با اتوبان تهران کرج و آزاد شهر 508565955
معاونت فني و 

 عمراني
0 0 0 0 0 0 

 احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح، احداث زیرگذر تقاطع شادآباد 508565055
معاونت فني و 

 عمراني
5607551 1 5607551 5607551 100 100 

 حداث ، توسعه تقاطع غير همسطح، احداث تونل اميرکبيرا 508565155
معاونت فني و 

 عمراني
810255505 1 810255505 810255505 100 82 

508565555 
بهره برداري از سيستم  -احداث ، توسعه تقاطع غير همسطح، احداث تونل توحيد 

 هوشمند تونل و سایر هزینه هاي باقيمانده

معاونت فني و 

 عمراني
85271522 1 85271522 85165917 100 100 

 احداث و توسعه تقلطع غير همسطح، احداث تقلطع غير همسطح سه راه باقر شهر 508565655
معاونت فني و 

 عمراني
299168 1 299168 299168 100 57 

 رودخانه کن-احداث و توسعه تقاطع غير هم سطح،احداث پل تقاطع بزرگراه فتح 508565255
معاونت فني و 

 رانيعم
17581015 1 17581015 11882661 89 70 

507050155 
کنترل سطح آب هاي زیرزميني، پائين بردن سطح آبهاي زیرزميني در محل هاي مشکل 

 دار

معاونت فني و 

 عمراني
979591 1 979591 979591 100 100 

507050155 
شاخه هاي هاي سطح شهر، احداث کانال فرحزاد و  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 فرعي

معاونت فني و 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

507050555 
هاي سطح شهر، احداث تونل بهمنيار و شاخه هاي  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 فرعي

معاونت فني و 

 عمراني
2619515 1 2619515 2619515 100 82 
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 هاي سطح شهر، احداث سرشاخه هاي تونل خيام توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب 507050555
معاونت فني و 

 عمراني
702512 1 702512 702512 100 100 

507050655 
کانال ولنجک و ابنيه فني هاي سطح شهر، احداث  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

 هاي سطح شهر، احداث کانال کنارگذر ابوذر توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب 507050255
معاونت فني و 

 عمراني
556852158 1 556852158 556852158 100 97 

507050155 
هر، احداث کانال جمع آوري آبهاي هاي سطح ش توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 (شریاني محدوده تهرانپارس) 9سطحي منطقه 

معاونت فني و 

 عمراني
58112780 1 58112780 5811278 10 10 

507050755 
و ( سجاد)هاي سطح شهر، احداث کانال دولتخواه  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 سرشاخه هاي مربوطه

معاونت فني و 

 عمراني
6676559 1 6676559 6676559 100 9 

 هاي سطح شهر، احداث شاخه هاي فرعي تونل نواب توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب 507050955
معاونت فني و 

 عمراني
2555151 1 2555151 2555151 100 100 

 هاي سطح شهر، ساماندهي کانال خاور توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب 507050855
معاونت فني و 

 انيعمر
55551712 1 55551712 55198605 89 100 

507051055 
هاي سطح شهر، احداث کانال جمع آوري آبهاي  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 51سطحي محدوده منطقه 

معاونت فني و 

 عمراني
1169918 1 1169918 1169918 100 0 

507051155 
ث کانال و حوضچه تعدیل هاي سطح شهر، احدا توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 کننده و رسوبگير مسيل دارآباد

معاونت فني و 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

507051555 
هاي سطح شهر، احداث آبگيرها و شفتهاي انتقال  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 آبهاي سطحي تجميع شده در خط القعر و کانالها

معاونت فني و 

 عمراني
1125210 1 1125210 1125210 100 100 

507051555 
توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، احداث کانال دانشگاه آزاد 

 (T9دره ذغال ) حصارک

معاونت فني و 

 عمراني
7878929 1 7878929 7878929 100 55 

507051655 
توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، جمع آوري آب هاي سطحي 

 6منطقه 

فني و معاونت 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

507051255 
توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، مطالعات پروژه هاي پيش بيني 

 نشده ضروري

معاونت فني و 

 عمراني
900551 1 900551 900551 100 100 

507051155 
هاي سطح شهر، بررسي و طراحي شبکه دفع آبهاي  توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب

 طحيس

معاونت فني و 

 عمراني
1560618 1 1560618 1560618 100 100 

 55ایجاد کانال مشترک تأسيسات شهري، سطح منطقه  510020155
معاونت فني و 

 عمراني
58812796 1 58812796 58911055 100 100 

 (ره)سوله بحران بيمارستان امام خميني  605050155
معاونت فني و 

 عمراني
5012158 1 5012158 5012158 100 79 

605110155 
توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رسوبگير،بررسي و طراحي مسيلهاي سطح شهر 

 تهران

معاونت فني و 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

605110555 
توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رسوبگير، احداث مسيل سرخه حصار و کانالهاي 

 A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،Fشریاني 

و  معاونت فني

 عمراني
65767505 1 65767505 56767505 91 100 

 (باختر)توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رسوبگير، احداث مسيل منوچهري  605110555
معاونت فني و 

 عمراني
10521155 1 10521155 521155 5 5 

 توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رسوبگير، احداث و بازسازي مسيل وردآورد 605110655
عاونت فني و م

 عمراني
56128005 1 56128005 8128005 59 100 

605110255 
توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رسوبگير، بهسازي سيل برگردان غرب حدفاصل پل 

 گيشا تا رودخانه کن

معاونت فني و 

 عمراني
52775210 1 52775210 16057210 26 71 

605110155 
وبگير، احداث حوضچه رسوبگير و کانال توسعه و بهسازي مسيل ها و حوضچه رس

 جمشيدیه

معاونت فني و 

 عمراني
77111601 1 77111601 77111601 100 27 

 مقاوم سازي پل ها و ابنيه فني، پروژه مطالعات مقاوم سازي پل ها 605150155
معاونت فني و 

 عمراني
5128157 1 5128157 5128157 100 20 

 نيه فني، پروژه مطالعات مقاوم سازي ابنيهمقاوم سازي پل ها و اب 605150555
معاونت فني و 

 عمراني
0 1 0 0 0 0 

207050155 
احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهاي شهري شاخص در مقياس جهاني، احداث مرکز 

 (برج ميالد)ارتباطات 

معاونت فني و 

 عمراني
572565578 1 572565578 572565578 100 100 

 لعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و طراحي ساختمانها و ابنيهبررسي و مطا 112010155
معاونت فني و 

 عمراني
11200000 1 11200000 6987879 65 100 

112010555 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه بهبود اجرائي و کنترل هاي کيفي و 

 آزمایشات پروژه هاي عمراني

معاونت فني و 

 عمراني
59152687 1 59152687 59152687 100 100 
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 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه زیست محيطي سطح شهر تهران 112010555
معاونت فني و 

 عمراني
120000 1 120000 120000 100 100 

112010655 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، نظارت عاليه و کنترلهاي کيفي و خدمات جنبي 

 پروژه هاي عمراني مناطق ، شرکتها و سازمانها

معاونت فني و 

 عمراني
10517521 1 10517521 10517521 100 100 

112010155 
امکانات شهري، تدوین دستورالعمل ها و ضوابط نظام فني و  بررسي و مطالعه نيازها و

 اجرایي شهرداري تهران

معاونت فني و 

 عمراني
12659081 1 12659081 12659081 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان راه و زیرساخت  501050557
معاونت 

 شهرسازي
10000000 0 0 10000000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان توشه  501050657
معاونت 

 شهرسازي
5000000 0 0 5000000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان دیدار 501050257
معاونت 

 شهرسازي
11000000 0 0 11000000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -(مجموعه اکو)و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان نوروز  احداث 501050157
معاونت 

 شهرسازي
1000000 1 5125000 1000000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان جستجو  501050757
معاونت 

 شهرسازي
5520000 1 5520000 5520000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -حداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان منظومه شمسي ا 501050957
معاونت 

 شهرسازي
8100000 1 8100000 8100000 100 95 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان پلهاي ابریشم  501050857
معاونت 

 شهرسازي
5000000 1 5000000 5000000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان کاروانسرا  501051557
معاونت 

 شهرسازي
1200000 0 0 1200000 100 100 

 نوسازي عباس آباد -احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان فردوسي  501051657
معاونت 

 شهرسازي
90000000 1 90000000 90000000 100 56 

501051257 
نوسازي عباس  -( پل مدرس)ث و توسعه بوستان و تفرجگاه، مجموعه پل طبيعت احدا

 آباد

معاونت 

 شهرسازي
170000000 1 170000000 170000000 100 99 

501060157 
نوسازي  -ها وفضاي سبز، نگهداري مجموعه بوستان ها  باز پيرایي، ترميم و تجهيز بوستان

 عباس آباد

معاونت 

 شهرسازي
22000000 0 0 22000000 100 100 

 تهيه، تکميل و بازنگري طرح تفصيلي، هدایت و راهبري طرح هاي تفصيلي در مناطق 201011157
معاونت 

 شهرسازي
50000000 9 12501885 11971229 96 15 

201010157 
تهيه طرح هاي موضعي و موضوعي توسعه شهري،تهيه و یکپارچه سازي طرح هاي 

 طح شهر تهراناجرایي معابر و تقاطع هاي س

معاونت 

 شهرسازي
19000000 5 2251950 6556112 56 57 

 تهيه طرح هاي موضعي و موضوعي توسعه شهري، سطح شهر تهران 201010557
معاونت 

 شهرسازي
10000000 57 55619975 17915980 50 55 

 تهيه طرح هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، بوستان والیت 201010557
معاونت 

 شهرسازي
50000000 0 0 1711850 55 55 

201010257 
 -هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري، طراحي منظر شهري بافت فرسوده تهيه طرح

 سازمان نوسازي

معاونت 

 شهرسازي
12000000 0 0 12000000 100 100 

 ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز شهري 201150157
معاونت 

 شهرسازي
6500000 9 2062525 5916879 80 100 

 ساماندهي نما و سيماي شهري، ارتقاء کيفيت طراحي شهري و معماري در تهران 201150557
معاونت 

 شهرسازي
1900000 1 688075 1266928 91 59 

 ساماندهي نما و سيماي شهري، اصول و معيارهاي طراحي شهري 201150557
معاونت 

 شهرسازي
1500000 5 1017512 1059569 97 92 

 ساماندهي نما و سيماي شهري، نظارت بر طراحي و ساماندهي شهر 201150657
معاونت 

 شهرسازي
5120000 5 180918 1756025 22 1 

 اجراي طرح هاي عمراني حریم، عمليات عمراني واقع در حریم شهر تهران 205010157
معاونت 

 شهرسازي
0 0 0 0 0 0 

205050157 
موضعي و موضوعي ویژه حریم، تعيين و تدقيق و عالمتگذاري تهيه طرح هاي ساماندهي 

 خط حریم شهر تهران

معاونت 

 شهرسازي
12000000 1 1225000 7165867 69 6 

205050557 
تهيه طرح هاي ساماندهي موضعي و موضوعي ویژه حریم ، تدقيق و اجراي مرز محدوده 

 طرح هاي هادي مصوب روستاي واقع در حریم شهر تهران

ت معاون

 شهرسازي
6800000 0 0 0 0 0 

 کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت فرسوده شهر تهران 206010157
معاونت 

 شهرسازي
210000000 0 0 210000000 100 100 
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206050157 
تاریخي،  -شناسایي، حفظ، احيا، ساماندهي و مرمت بافت هاي واجد ارزش فرهنگي 

 شناسائي اماکن ارزشمند تاریخي

معاونت 

 شهرسازي
15000000 9 5255560 2072065 65 11 

 (شهربان)شناسایي، برخورد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده شهر تهران  202010157
ونت معا

 شهرسازي
190000000 1 1520 175591961 81 81 

202010857 
شناسائي،برخورد و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده شهر 

 (تعهدات نقدي و غيرنقدي سنوات قبل()شهربان)تهران

معاونت 

 شهرسازي
11027152 0 0 11027156 100 100 

201050157 
رسوده، احياء و نوسازي بافت هاي تسهيلگري و ترویج فرهنگ نوسازي بافت هاي ف

 فرسوده

معاونت 

 شهرسازي
520000000 0 0 520000000 100 100 

112010121 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و معماري 

 شهر تهران

دفتر شهردار 

  تهران
50000000 0 0 10210015 25 25 

112010521 
نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و ترافيک  بررسي و مطالعه

 شهر تهران

دفتر شهردار 

  تهران
51000000 1 10000000 7562225 59 59 

112010521 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور اقتصاد و ماليه شهري 

 و قوانين و مقررات شهر تهران

ردار دفتر شه

  تهران
18000000 0 0 6558621 55 55 

 بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهري 112010621
دفتر شهردار 

  تهران
67000000 0 0 2915056 15 15 

112010221 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور استاندارد سازي 

 مراني و زیر ساختهاي شهريع

دفتر شهردار 

  تهران
50000000 0 0 1959916 8 8 

112050121 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور فرهنگي و اجتماعي 

 شهر تهران

دفتر شهردار 

  تهران
51020000 0 0 7962892 50 50 

112050521 
شهري، مطالعه و پژوهش در امور مدیریت و برنامه  بررسي و مطالعه نيازها و امکانات

 ریزي فناوري شهر تهران

دفتر شهردار 

  تهران
56505000 0 0 51199096 15 15 

 ساخت ماکت شهر تهران 201010170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

100000000 0 0 0 0 0 

101010170 
ود نظام مدیریتي، تدوین برنامه ها تهيه برنامه هاي راهبردي و ميان مدت، ارتقا و بهب

 وسياستها براي تحقق ماموریتهاي شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

55000000 1 8720000 11902507 26 56 

101050170 
استاندارد سازي فعاليت ها و محصوالت مدیریت شهري، ارتقا و بهبود نظام مدیریتي، 

 مدیریت پورتفوليوي پروژه هاطراحي و تدوین سيستم نظارت 

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 0 0 25972 2 2 

101050570 
استاندارد سازي فعاليت ها و محصوالت مدیریت شهري،ارتقا و بهبود نظام مدیریتي، 

 طراحي و تدوین سيستم نظارت مدیریت پروژه

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 1 1000000 720000 72 92 

101050570 
استاندارد سازي فعاليت ها و محصوالت مدیریت شهري،طراحي و پياده سازي نظام 

 استاندارد سازي در مدیریت شهري

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1200000 5 970000 0 0 29 

101050670 
ساماندهي استاندارد سازي فعاليت ها و محصوالت مدیریت شهري،استاندارد سازي و 

 عناصر اطالعاتي پروژه هاي شهرداري تهران

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5200000 1 5000000 900000 55 10 

101050270 
استاندارد سازي فعاليت ها و محصوالت مدیریت شهري،تدوین نظام ارزیابي فني و 

 اقتصادي و امکان سنجي پروژه ها

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 1 5200000 0 0 51 

101060170 
تهيه برنامه و بودجه ساالنه، ارتقا و بهبود نظام مدیریتي، طراحي و تدوین و پياده سازي 

 نظام بودجه ریزي

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

2200000 0 0 1106851 50 50 

101020170 
وب و اصالحي بودجه و روند کنترل و نظارت بر اجراي بودجه، مستند سازي اعتبارات مص

 هزینه کرد

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5000000 1 5000000 0 0 20 

 تکریم ارباب رجوع، ارزیابي عملکرد و نظارت بر اجراي طرح تکریم در واحدهاي تابعه 105020170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

810000 0 0 0 0 0 

 ،اجراي طرح سنجش رضایت شهروندان از اجراي طرح تکریمتکریم ارباب رجوع 105020570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5260000 0 0 1885000 21 21 
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 رجوع،تدوین برنامه جامع فرهنگي تکریم ارباب رجوع تکریم ارباب 105020570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5000000 0 0 1551911 61 61 

 بهبود نظام هاي مدیریتي، تهيه و تدوین نظام جامع مدیریت منابع انساني 105010670

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 1 700000 0 0 25 

 نظام هاي مدیریتي، تدوین برنامه جامع تحول اداري بهبود 105010270

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 5 5101000 0 0 100 

 VOIPایجاد و توسعه تلفن  106020170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

50000000 7 15252055002 15556201 11 11 

 تهرانایجاد و توسعه شبکه بي سيم شهرداري  106020570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

182000000 2 18981155206 5719210 1 1 

 تامين تجهيزات دیتا سنتر 106080170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

60000000 16 58076710055 59519887 71 71 

 ( Lan -Wan)توسعه شبکه دیتا 106100170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

60000000 16 6222097602 60000000 100 97 

 (وایفاي)شبکه شهروندي  106100570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

10000000 2 9111175091 7955021 79 12 

 (برق اضطراري)تامين تجهيزات رایانه اي  106110170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

51000000 6 5685950202 50571675 87 100 

 توسعه و تجهيز ساختمان اداري مرکز آموزش شهرداري تهران 101050170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

7000000 0 0 6102597 11 11 

112050570 
بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري، مطالعه و پژوهش در امور مدیریت و برنامه 

 ریزي فناوري شهر تهران

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5787000 0 0 0 0 0 

 تدوین شاخص هاي توسعه شهري 119010170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

720000 1 580000 176000 55 12 

 مستند سازي تجربيات برتر شهرداري تهران 119010570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5957000 2 1850197 1228691 22 92 

 مدیریت دانش در شهرداري تدوین الگوي 119010570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

900000 0 0 196000 55 55 

119050170 
کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعاليتهاي شهرداري، طراحي و اجراي نظام نظارت و پایش 

 عملکرد دوره اي

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5000000 5 910200 812980 61 52 

119050570 
اچ )کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعاليتهاي شهرداري، طرح جامع بهداشت محيط زیست

 (اس اي

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

2000000 5 878520 6511618 97 5 

 تدوین شاخص هاي ارزیابي عملکرد سازمانها و شرکت هاي تابعه شهرداري 119050570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1520000 0 0 1050550 95 95 

 اندازه گيري شاخص بهره وري در شهرداري تهران 119050670

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 0 0 0 0 0 

 گانه 15برنامه ریزي و کنترل پروژه هاي  119050270

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5000000 1 5690000 5215018 92 79 
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 pmbokتوسعه سامانه کنترل پروژه بر اساس معماري  119050170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

5200000 0 0 159051 1 1 

 ي مجازي و تدوین محتواي آموزشتهيه سامانه آموزش ها 150010170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1000000 0 0 0 0 0 

 توليد و توسعه نرم افزارهاي معاونتهاي ستادي و مناطق 150010570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

50000000 51 59689095055 58011798 87 95 

 آماريایجاد ،توسعه و نگهداري سرویس هاي  150010670

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

1500000 9 2515189011 6921297 77 75 

 تهيه ليسانس هاي نرم افزاري و تامين امنيت شبکه 150010270

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

55200000 11 18208621062 11175951 20 21 

 توسعه پورتال شهرداري 150010770

معاونت برنامه 

سعه ریزي و تو

 شهري

6000000 15 6275602097 6000000 100 100 

 ایجاد و توسعه سرویس هاي اطالعات مکاني 150050170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

10000000 9 9155722069 9206619 92 29 

 تهيه وبروزرساني نقشه ها ،اطلسها و داده هاي مکاني 150050570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

150000000 57 18119851099 65161722 52 97 

 ارائه خدمات جهت پرونده هاي  ارجاعي به کميسيون ماده صد 150050270

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

10000000 5 9771195081 9887618 80 79 

 پشتيباني و تامين تجهيزات ویژه الکترونيکي 150051270

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

11000000 1 10868906056 9520000 72 57 

 (آي تي)ارتقاء سطح دانش  150060170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

9000000 2 1968161021 1005972 72 50 

 احداث و تجهيز رصدخانه شهر تهران 150060570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

20000000 17 25715158075 20000000 100 100 

 ICTبهبود و پایش فرایندهاي مرتبط با  151050570

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

52000000 51 16752985078 16225129 29 26 

 توسعه سرویس هاي شهروندي و پرداخت الکترونيکي 151050170

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

9200000 8 521052005 5196255 57 58 

151050570 
و ارائه خدمات شهروندي غيرحضوري و الکترونيک، توسعه پورتال اینترنتي و توسعه 

 موبایل شهر تهران

معاونت برنامه 

ریزي و توسعه 

 شهري

6000000 1 6010969015 6000000 100 89 

 کفن و دفن اموات بالصحاب 505050171
معاونت مالي و 

 اداري
5600000 0 0 1191957 68 68 

 س در مشهد مقدسخرید هتل تو 101050171
معاونت مالي و 

 اداري
560000000 0 0 0 0 0 

 تکميل ساختمان مرکز و ایجاد پست برق 101050571
معاونت مالي و 

 اداري
50000000 0 0 1560587 1 1 

 تکميل ساختمان رفاهي مراد آباد 101050571
معاونت مالي و 

 اداري
62000000 0 0 65720528 82 82 

 تعميرات اساسي ساختمانهاي ستادي و رفاهيبازسازي و  101050571
معاونت مالي و 

 اداري
95000000 0 0 55588519 57 57 

 عملياتي کردن طرح جامع درآمدهاي پایدار 112010171
معاونت مالي و 

 اداري
50000000 0 0 2751118 58 58 
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 بروز رساني بانک اطالعاتي امالک 119050171
معاونت مالي و 

 اداري
62000000 0 0 12185022 52 52 

 اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 119020171
معاونت مالي و 

 اداري
56000000 0 0 5892017 17 17 

 عوارض نوسازي و کسب و پيشه توزیع قبوض 119020571
معاونت مالي و 

 اداري
10000000 0 0 9872622 80 80 

 توسعه وتجهيز مساجد ، توسعه وتجهيز سيستم هاي صوتي مصلي دانشگاه تهران 107050175
معاونت 

 خدمات شهري
1000000 1 1000000 0 0 100 

 ارانساماندهي فضا هاي با هویت فرهنگي و تاریخي،مرمت جم 107100175
معاونت 

 خدمات شهري
50000000 5 15521065 55200565 72 85 

107100575 
ساماندهي فضا هاي با هویت فرهنگي و تاریخي،کمک به مرمت و بازسازي اماکن 

 (زورخانه هاي نيرو ،یزدان ،هنر و حاجب الدوله )ارزشمند تاریخي 

معاونت 

 خدمات شهري
2000000 5 1265879 2000000 100 10 

505050175 
تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگاه هاي حمل ونقل عمومي غيرریلي، نگهداري 

 شرکت واحد( سي ان جي)جایگاههاي 

معاونت 

 خدمات شهري
98505925 5 5608908 98505925 100 5 

 احداث و توسعه تقاطع غير همسطح ،احداث پل شهيد هاشمي 508560575
معاونت 

 خدمات شهري
72000000 1 52000000 72000000 100 15 

 (محدوده باقر شهر )هکتاري  55احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ،بوستان  501055775
معاونت 

 خدمات شهري
50000000 6 15655155 1109880 55 51 

 بوستان مينياتوري-احداث وتوسعه فضاي سبز و تفرجگاه 501055175
معاونت 

 خدمات شهري
66000000 9 59116182 56908665 78 20 

 ( (باغ بهشت)باغ گياه شناسي -توسعه فضاي سبز و تفرجگاه 501055575
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 0 0 0 0 0 

 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه ،بوستان مادر چيتگر 501055675
معاونت 

 خدمات شهري
12000000 0 0 0 0 0 

 عمودي و بدنه اماکن شهرداري احداث و توسعه فضاي سبزمعابر شهري ،فضاي سبز 501050175
معاونت 

 خدمات شهري
5000000 6 1555150 1527750 15 15 

 احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري ،فضاي سبز حاشيه بزرگراه ها 501050575
معاونت 

 خدمات شهري
510000000 59 166052091 162058577 18 61 

501060575 
اي سبز ،تامين درخت و درختچه و گل و گياه بازپيرایي ،ترميم و تجهيزبوستان ها و فض

 فضاي سبز سطح شهر تهران

معاونت 

 خدمات شهري
111200000 8 29551556 26665821 68 59 

501060775 
بازپيرایي ،ترميم و تجهيزبوستان ها و فضاي سبز ،ساماندهي و شناسنامه دار نمودن 

 درختان خيابان هاي سطح شهر تهران

معاونت 

 خدمات شهري
10000000 8 2907207 5601218 56 62 

 بازپيرایي ،ترميم و تجهيزبوستان ها و فضاي سبز ،بوستان گفتگو 501060975
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 6 8888889 8565519 85 87 

501060875 
بازپيرایي ،ترميم و تجهيزبوستان ها و فضاي سبز ،نگهداري و تکميل فضاي سبز برج 

 ميالد

معاونت 

 شهري خدمات
10000000 6 21086892 21086897 92 71 

501061075 
بازپيرایي،ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز ،راهبري و مدیریت پارک ها و فضاي 

 (سازمان پارک ها)سبز 

معاونت 

 خدمات شهري
55000000 1 55000000 55000000 100 100 

501020175 
، اراضي کمربند فضاي سبز پيرامون شهر توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر 

 تهران

معاونت 

 خدمات شهري
122000000 65 157089150 115151528 75 27 

 (ره)نگهداري فضاي سبز صحن مطهر امام  501010575
معاونت 

 خدمات شهري
55100000 5 17000000 55100000 100 1 

 بایجان نگهداري فضاي سبز ،خيابانهاي اطراف پاستور و آذر 501010575
معاونت 

 خدمات شهري
9000000 1 9000000 7855269 88 100 

 ( 61تپه ()ره)نگهداري فضاي سبز ،مجتمع امام خميني  501010675
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 5 8888888 8019281 81 15 

 طراحي واجراي شبکه آبرساني فضاي سبز ،طرح جامع آب خام شهر تهران 501070175
معاونت 

 شهريخدمات 
5000000 2 1715961 779525 58 20 

505050175 
طرح )تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي ،تزئيني،مجسمه و تندیس ،اجراي هنر هاي شهري 

 (هاي ماندگار و نقاشي و حجم 

معاونت 

 خدمات شهري
5200000 12 5696520 5200000 100 88 

 ...معابر تجریش ،انقالب ،دماوند ،شهدا  ساماندهي ميادین و معابر خاص شهر ، ميادین و 505060575
معاونت 

 خدمات شهري
80000000 50 52166906 80000000 100 51 

 نورپردازي بناهاي خاص شهري ،نورپردازي فضاهاي ویژه طبيعي و شهري تهران 505020175
معاونت 

 خدمات شهري
2000000 8 101117505 2000000 100 57 
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 تهيه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، تابلوهاي مزین به تصاویر و مشخصات شهدا 505070175
معاونت 

 خدمات شهري
60000000 0 0 50175859 77 77 

505010575 
تعهدات نقدي ) ،طراحي ، تملک وآماده سازي گورستان جدید احداث آرامستان 

 (وغيرنقدي سنوات قبل

معاونت 

 خدمات شهري
50000000 0 0 50000000 100 100 

 (هشت قطعه )ساماندهي مزار شهدا ،ساماندهي قطعات شهدا  505020175
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 1 60000000 10000000 100 17 

505010175 
،راهبري و مدیریت شهرداري صحن (ره)و نگهداري صحن مطهر امام خميني راهبري 

 (ره )مطهر امام 

معاونت 

 خدمات شهري
52000000 1 12000000 52000000 100 25 

506060175 
آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند ، ارتقاي فرهنگ تفکيک پسماند از مبدا 

 سطح شهر تهران

معاونت 

 خدمات شهري
10000000 7 7252209096 10000000 100 15 

 آموزش شهروندان در زمينه مدیریت پسماند،اجراي برنامه هاي آموزشي واطالع رساني 506060575
معاونت 

 خدمات شهري
18000000 6 5021102105 18000000 100 100 

 هاحداث و توسعه تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ،تصفيه خانه شيراب 506010175
معاونت 

 خدمات شهري
57100000 10 66001591099 57100000 100 100 

 احداث توسعه تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ،توسعه و عمران مرکز دفن 506010575
معاونت 

 خدمات شهري
16111219 8 52185919011 16111219 100 100 

506010575 
زش پسماند ،ایستگاه هاي خدمات احداث توسعه تجهيزتاسيسات جمع آوري و پردا

 (آزادگان ،حکيميه )شهري 

معاونت 

 خدمات شهري
0 1 10000000 0 0 0 

 احداث توسعه تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ،کارخانجات کمپوست 506010675
معاونت 

 خدمات شهري
7177000 9 55287521025 7171000 100 91 

506010275 
يسات جمع آوري و پردازش پسماند ،توسعه و عمران گود جاجرود احداثتوسعه تجهيز تاس

 و توسعه(ستاد پاکيزگي)

معاونت 

 خدمات شهري
5055050 6 87866672075 5055050 100 100 

506010175 
احداث توسعه تجهيزتاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ،خرید خودرو و مخازن 

 حمل زباله

معاونت 

 خدمات شهري
599551199 15 51591815609 599551199 100 92 

506010775 
احداث و توسعه تجهيزات تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند ،توسعه و عمران صالح 

 آباد

معاونت 

 خدمات شهري
2000000 1 616521801 2000000 100 97 

 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، امکان سنجي و طراحي روشهاي بازیافت آب 507110575
معاونت 

 خدمات شهري
5000000 5 796519 907967 57 51 

 تهيه طرحهاي زیست محيطي، طرحهاي زیستي محيطي شهر تهران 508010175
معاونت 

 خدمات شهري
2000000 15 5126500 1957958 57 65 

508010575 
در سازمانها و  16001تهيه طرح هاي زیست محيطي ،استقرارنظام مدیریت زیست ایزو

 تابعه شهرداري تهران شرکت هاي

معاونت 

 خدمات شهري
5200000 7 5527755 5526586 16 12 

508010575 
تهيه طرح هاي زیست محيطي ،امکان سنجي تدوین محورهاي محيط زیست در پروژه 

 هاي عمراني

معاونت 

 خدمات شهري
5200000 7 1758060 1151611 12 70 

 انساماندهي صنایع مزاحم ،سطح شهر تهر 508050275
معاونت 

 خدمات شهري
12000000 0 0 12000000 100 100 

 (چهار دانگه)ساماندهي صنایع مزاحم ،مطالعه و طراحي مجتمع آفتاب  508050175
معاونت 

 خدمات شهري
2000000 5 6000000 6882200 100 76 

508050775 
و ساماندهي صنایع مزاحم ،مکان یابي و طراحي مجتمع هاي صنفي خدماتي و هدایت 

 انتقال صنوف و مشاغل مزاحم و آالینده و مراکز عمده فروشي

معاونت 

 خدمات شهري
2000000 5 5200000 6858518 88 20 

 ساماندهي صنایع مزاحم ،توسعه و تجهيز گشت ساماندهي 508050975
معاونت 

 خدمات شهري
2000000 6 5219155 6888716 100 27 

 بيماري به انسان ،مبارزه باجانوران مضرشهري کنترل حيوانات بالصاحب وناقل 508050175
معاونت 

 خدمات شهري
55259600 18 55259600 55259600 100 100 

 توسعه انرژي هاي نو ،طراحي و احداث واحدهاي توليد انرژي از پسماند 508060175
معاونت 

 خدمات شهري
519007257 17 51265611601 519007257 100 61 

 هاي نو، مکانيابي، طراحي و اجراي پارک انرژي هاي نو توسعه انرژي 508060575
معاونت 

 خدمات شهري
2000000 5 1190600 1179595 56 100 

 مطالعه و طراحي و احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي و معابر شهري 510010175
معاونت 

 خدمات شهري
102000000 1 102000000 102000000 100 59 

 گانه 55يادین ميوه و تره بار،مناطق ایجاد و توسعه م 510050175
معاونت 

 خدمات شهري
20000000 2 15151000 20000000 100 100 

510050575 
ایجاد و توسعه ميادین ميوه و تره بار،ایجاد زیرساخت هاي احداث ناحيه صنعتي ميدان 

 مرکزي

معاونت 

 خدمات شهري
100000000 1 6662167 90571595 90 76 
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510060175 
توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده،احداث یک مرکز عرضه بهداشتي دام با اولویت 

 2منطقه 

معاونت 

 خدمات شهري
10000000 0 0 0 0 0 

 ( 5و  1فاز )ه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده،تکميل مرکز عرضه و فروش پرندگان توسع 510060575
معاونت 

 خدمات شهري
59000000 0 0 0 0 0 

 توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري ،طراحي المان هاي شهري 510080175
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 82 66517221 28185000 88 25 

 عه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري ،مبلمان شهريتوس 510080575
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 11 11611581 10000000 100 100 

 احداث و توسعه ایستگاه هاو زیر ساخت هاي جانبي آتش نشاني ،سطح شهر تهران 601010575
معاونت 

 خدمات شهري
170000000 19 151805285 125197701 80 25 

 ایستگاه پشتيباني 2احداث و توسعه ایستگاه هاو زیر ساخت هاي جانبي آتش نشاني ، 601010575
معاونت 

 خدمات شهري
50000000 1 900000 0 0 6 

601010275 
احداث و توسعه ایستگاه هاو زیر ساخت هاي جانبي آتش نشاني ،اداره مرکزي و 

 فرماندهي

معاونت 

 خدمات شهري
2000000 0 0 0 0 0 

601010175 
حداث و توسعه ایستگاه هاو زیر ساخت هاي جانبي آتش نشاني ،توسعه مرکز آموزش ا

 آتش نشاني ایثارگران

معاونت 

 خدمات شهري
20000000 2 116269275 66075171 99 76 

601050575 
نگهداري ایستگاه ها و زیر ساخت هاي جانبي آتش نشاني ،مقاوم سازي و نگهداري 

 ایستگاه ها

معاونت 

 يخدمات شهر
62000000 6 27192117 55000000 71 100 

601060175 
تامين خودرو ها و تجهيزا تآتش نشاني ومدیریت بحرا ن،خرید خودرو هاي عملياتي 

 (پمپ)وتجهيزات ...(نجات جرثقيل)

معاونت 

 خدمات شهري
610000000 8 655988167 151621797 58 85 

601060575 
مدیریت بحرا ن،خرید و نصب تجهيزات مخابراتي تامين خودرو ها و تجهيزا تآتش نشاني و

 (سيستم هاي دیجيتال ،مانيتورینگ ،اي وپي)

معاونت 

 خدمات شهري
10000000 1 10000000 5185209 57 80 

 افزایش ایمني اماکن ،سطح شهر تهران 605010175
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 1 10000000 2162619 21 70 

112010175 
نيازها و امکانات شهري ،طرح جامع احيائ و نظارت بر قنوات سطح  بررسي و مطالعه

 شهر تهران

معاونت 

 خدمات شهري
10000000 5 2886811 2886817 10 52 

 کمک به اجراي طرح نظارت بر عرضه محصوالت غذایي 117050575
معاونت 

 خدمات شهري
10000000 1 10000000 10000000 100 100 

501010575 
خطوط حمل و نقل ریلي درون شهري ، کمک سرمایه اي به شرکت راه  احداث و توسعه

 (مترو)آهن شهري تهران و حومه 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

7568000000 15 1580000000 7120570181 87 91 

501010575 
احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي درون شهري ، کمک سرمایه اي به شرکت 

 آرم طرح ترافيکفروش % 50مترو از محل 

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

110000000 1 110000000 0 0 0 

501010675 
احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلي درون شهري ، نگهداري و بهسازي خطوط 

 متروي تهران

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

500000000 5 500000000 0 0 58 

505050175 
ه هاي حمل ونقل عمومي غيرریلي، خرید لوازم و تعمير، نگهداري و تجهيز تعميرگا

 تجهيزات امداد خودرو و تعميرگاههاي شرکت واحد

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

100000000 5 100000000 62111298 62 62 

505020175 
توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي غيرریلي ،خریداتوبوس دو کابين ویژه سامانه 

 اتوبوسراني تندرو

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5710000000 2 5710000000 5627516195 98 100 

505020275 
خرید اتوبوس )توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي غيرریلي ،نوسازي ناوگان 

 (برقي

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

160000000 1 20000000 0 0 0 

505010175 
بي آر )تندرو ، احداث و توسعه خطوط سامانه تندرو هاي  ایجاد و توسعه سامانه اتوبوس

 (تي

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

112000000 9 115295556 110290551 81 100 

 نگهداري و پشتيباني خطوط و سيستمهاي هوشمند اتوبوس هاي تندرو 505150175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

15000000 0 0 0 0 0 

505160175 
ري ناوگان حمل و نقل عمومي غيرریلي ،استقرارسيستم مکانيزه پایش بهسازي و نگهدا

 برنامه ریزي وکنترل مرکز مدیریت ناوگان اتوبوسراني

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

15000000 1 15000000 15000000 100 100 
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 توسعه و نگهداري بليت الکترونيک 505160575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

10000000 1 10000000 10000000 100 81 

 (مرحله دوم)نصب دوربين هاي ترافيکي ، توسعه سيستم نظارت تصویري  506015175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

100000000 1 100000000 100000000 100 100 

 نصب دوربين هاي ترافيکي ،نصب و راه اندازي دوربين هاي ثبت تخلف سرعت 506015575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

90000000 1 90000000 26519855 19 100 

506015275 
نصب دوربين هاي ترافيکي ، تجهيز تقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور از 

 اغ قرمزچر

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

20000000 1 20000000 65200000 92 100 

 تکميل و توسعه مرکز کنترل ترافيک تهران 506050575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

10000000 1 10000000 10000000 100 100 

 (هشت مجموعه)نگهداري وبهسازي مراکزکنترل ترافيک 506050575

معاونت حمل 

و و نقل 

 ترافيک

59000000 1 59000000 51260000 95 100 

 اجراي عالیم افقي ترافيکي سطح شهر تهران 506090175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

50000000 1 58621166 19692001 15 89 

506080175 
نصب و نگهداري عالیم عمودي ترافيکي ، نصب ونگهداري تابلوهاي شناسائي و تعيين 

 رانمسير سطح شهر ته

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

12000000 6 16675785 15559205 98 65 

 نصب ونگهداري عالئم ایمني و راهنمایي و رانندگي، سطح شهر تهران 506080575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

10000000 5 8521792 6962218 69 25 

 راهنمایي و عالئم( دي ام اس -وي ام اس )نصب تابلو هاي متغير  506080575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

50000000 1 50000000 50000000 100 81 

 نگهداري تابلوهاي متغير خبري ، سطح شهر تهران 506080675

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

1000000 1 1000000 1000000 100 100 

 نصب تجهيزات ایمني، سطح شهر تهران 506100175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

12000000 5 6170755 6170755 59 5 

506110175 
توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک ، توسعه زیر 

 ساخت فيبر نوري

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

99000000 1 99000000 99000000 100 100 

506110575 
و ترافيک ، اجراي توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم هاي هوشمند حمل و نقل 

 سيستم مدیریت هوشمند بزرگراهي

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

2000000 1 2000000 2000000 100 100 

506110575 
توسعه و نگهداري زیرساخت سيستم هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک ، نگهداري 

 زیرساخت فيبرنوري

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

50000000 1 50000000 50000000 100 100 

 نصب ونگهداري گاردریل، سطح شهر تهران 506150175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

15000000 5 1805502 1761085 21 6 

 نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي ، توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي 506160175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

20000000 1 20000000 20000000 100 21 

506160575 
نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي ، تبدیل تقاطعهاي مجهز به چراغ چشمکزن به 

 چراغ هاي راهنمایي و رانندگي برنامه پذیر

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

12000000 1 12000000 8000000 10 57 

 نگهداري چراغهاي راهنمایي هوشمند و غيرهوشمند 506120175

معاونت حمل 

 و نقل و

 ترافيک

20000000 1 20000000 20000000 100 100 
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506110175 
 نگهداري دوربين هاي ترافيکي ، نگهداري سيستم مکانيزه محدوده طرح ترافيک و ثبت

 تخلف

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

12000000 1 12000000 12000000 100 100 

 نگهداري دوربين هاي ترافيکي ، نگهداري سيستم نظارت تصویري 506110575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

50000000 1 50000000 50000000 100 100 

502010175 
ري ،ساماندهي و توسعه پایانه هاي احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شه

 درون شهري شرکت واحد

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

50000000 50 50000000 19186198 85 87 

502050575 
توسعه و بهسازي پایانه 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي برون شهري ، احداث

 غرب

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

55000000 12 55000000 51608289 89 81 

502050575 
توسعه و بهسازي پایانه 0 احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي برون شهري ، احداث 

 جنوب

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

55000000 12 55000000 50150877 81 97 

502050675 
نيمه )احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي برون شهري ، پارک سوارهاي اقماري 

 (متمرکز

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

1200000 1 1200000 2118768 91 88 

 احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي برون شهري،احداث و توسعه پایانه شرق جدید 502050275

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

10000000 1 10000000 0 0 100 

 آماري و جمع آوري اطالعات حمل و نقل و ترافيکمطالعات بروز رساني پایگاههاي  508110175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5200000 6 1179997 1229071 15 11 

 مطالعات ارتقاء سيستم ایمني و مدیریت حوادث 508110575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5000000 5 1710000 1100000 25 66 

 و زیر ساخت هاي حمل و نقل مطالعات کاربردي بهبود وضعيت شبکه 508110575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5100000 6 5161160 161160 51 57 

 مطالعات تدوین ضوابط ، دستورالعمل ها و استانداردهاي حمل و نقل و ترافيک 508110675

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5000000 5 1116200 5000000 100 75 

 گانه 55ترافيک در مناطق  مطالعات موضوعي و موضعي 508110275

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

11000000 1 7902552 7010666 16 61 

 احداث روگذر و زیرگذر عابرپياده ، نصب پل عابر پياده مکانيزه 516050175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

52000000 6 52000000 56119000 87 11 

 ه ، سطح شهر تهراناحداث و تجهيز معابر ویژه دوچرخ 512010175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

20000000 5 57800000 0 0 5 

511010175 
نوسازي و توسعه ناوگان پليس راهور ،توسعه و نوسازي وسایل نقليه راهنمایي و رانندگي 

 تهران بزرگ

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

60700000 1 60700000 9085000 50 2 

511050175 
ن هاي پليس راهور ، بازسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه راهنمایي و بازسازي ساختما

 رانندگي تهران بزرگ

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

11012522 1 10000000 5699761 55 19 

 تجهيز فني پليس راهور ، تجهيز فني راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ 511060175

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

2500000 1 2500000 5111058 60 2 

511060575 
تجهيز فني پليس راهور ، تجهيز اداري ، آمادي تاسيسات و ابنيه راهنمایي و رانندگي 

 تهران بزرگ

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

6015200 1 6000000 1918507 62 12 

519010175 
ودگي آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک ، آموزش و اطالع رساني مفاهيم سالم سازي آل

 هوا و صدا

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

7200000 5 6000000 5595298 55 58 
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 ي ارتقاي فرهنگ عبور و مرورآموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيک ، برنامه هاي اجرای 519010575

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

57000000 51 56859621 55887251 15 68 

508010175 
احداث توسعه و تجهيز مراکزمعاینه فني وسایل نقليه ، بهسازي و تجهيز مراکز معاینه 

 فني خودرو

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

5700000 6 5222000 5595502 81 91 

508090175 
احداث، توسعه و نگهداري ایستگاه هاي سنجش آالینده هاي زیست محيطي ، بهينه 

 سازي ایستگاههاي سنجش آلودگي هوا و صدا

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

2000000 0 0 0 0 0 

508090575 
احداث، توسعه و نگهداري ایستگاه هاي سنجش آالینده هاي زیست محيطي ، راهبري و 

 ي سنجش آلودگي هوانگهداري ایستگاهها

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

18000000 1 18000000 11817695 98 100 

605170175 
مدیریت بحران ، ساماندهي وعادي سازي اوضاع درمواقع یروز حوادث غيرمترقبه وجبران 

 خسارت وارد شده به تاسيسات شهري ناشي ازسيالب

معاونت حمل 

و نقل و 

 ترافيک

100000000 1 100000000 90000000 90 100 

 تملک اراضي و امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تملک امالک و سایر موارد 509520576
امور   معاونت

  مناطق
695720000 0 0 0 0 0 

 گانه اولویت دار 11تملک امالک پروژه هاي  508550176
امور   معاونت

  مناطق
1151500000 0 0 0 0 0 

 مدیریت بحران، احداث و تجهيز سوله هاي مقاوم در برابر زلزله احداث سوله هاي 605050176
امور   معاونت

  مناطق
519700000 0 0 55551516 8 8 

 ایمن سازي اماکن پر خطر 605010176
امور   معاونت

  مناطق
500000000 0 0 515115189 71 71 

 بين المللي شهر آفتاباحداث و تجهيز واحدهاي تجاري ،اداري و خدماتي ، نمایشگاه  207050176
امور   معاونت

  مناطق
1271561677 0 0 1271561655 100 100 

 کمک به سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهر تهران 117050276
امور   معاونت

  مناطق
70000000 0 0 11720000 99 99 

 کمک به سازمان عمراني مناطق 117050176
امور   معاونت

  مناطق
99100000 0 0 99100000 100 100 

 پایش و ارزیابي راهبردي و عملياتي، جمع آوري، پردازش و اصالح اطالعات 119010176
امور   معاونت

  مناطق
5000000 0 0 0 0 0 

 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعاليت هاي شهرداري، جمع آوري و بازنگري اطالعات 119050176
امور   معاونت

  مناطق
5000000 0 0 0 0 0 

 ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني ، شهر تهران 106010172
معاونت امور 

 اجتماعي
5506915 0 0 5506915 100 100 

 نگهداري گرمخانه ها ، سطح شهر تهران 106010172
معاونت امور 

 اجتماعي
15675668 0 0 15675668 100 100 

 حمایت از برنامه هاي مدیریت محله هاي شهر تهران 102090172
عاونت امور م

 اجتماعي
21111116 0 0 21111116 100 100 

 نگهداري فضا و اماکن ورزشي ،سطح شهر تهران 101100172
معاونت امور 

 اجتماعي
100000000 0 0 100000000 100 100 

 ساخت و توسعه مساجد،احداث و توسعه مناره هاي مساجد تهران 107050172
معاونت امور 

 اجتماعي
129155 0 0 129155 100 100 

 ساخت و توسعه مساجد، توسعه تجهيزات پخش اذان 107050572
معاونت امور 

 اجتماعي
0 0 0 0 0 0 

 ساخت و توسعه مساجد،توسعه عمراني حوزه هاي علميه شهر تهران 107050672
معاونت امور 

 اجتماعي
50000000 0 0 50000000 100 100 

 ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسالمي 107080172
معاونت امور 

 اجتماعي
8055655 0 0 8055655 100 100 

107100172 
ساماندهي فضاهاي با هویت فرهنگي و هنري ،مرمت و بازسازي خانه هاي مشاهير شهر 

 تهران

معاونت امور 

 اجتماعي
1786507 1 1605981 1786507 100 100 

 راهبري و مدیریت باغ موزه دفاع مقدس 107110172
معاونت امور 

 عياجتما
116000000 0 0 115821200 100 100 

 اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري ، شهرتهران 107160172
معاونت امور 

 اجتماعي
81851687 0 0 20101212 25 25 
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 کمک به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران 107180172
معاونت امور 

 اجتماعي
972000000 0 0 976111751 100 100 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،تبدیل زندان قصر به مرکز فرهنگي 109010272
معاونت امور 

 اجتماعي
650297592 5 517875775 585297592 19 100 

 اهاي فرهنگي و هنري،مطالعه و احداث تاالر بزرگ شهر تهرانتوسعه فض 109010172
معاونت امور 

 اجتماعي
200000 0 0 570920 26 26 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،مطالعه و احداث باغ متبرک قرآن 109010772
معاونت امور 

 اجتماعي
1100000 0 0 1010050 81 81 

 گذر سرو و برج پرچم جمهوري اسالمي ایران توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،احداث 109010972
معاونت امور 

 اجتماعي
155117595 9 155690119 155117595 100 100 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،مجموعه فرهنگي نينوا 109010872
معاونت امور 

 اجتماعي
1000000 1 5118682 1000000 100 100 

 ئاتر حرفه اي شهر تهرانتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،مرکز ت 109011172
معاونت امور 

 اجتماعي
507995871 6 521761090 501712770 88 16 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،باغ موزه دفاع مقدس 109011572
معاونت امور 

 اجتماعي
169000000 5 151551000 105660515 18 100 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،باغ کتاب تهران 109011572
امور  معاونت

 اجتماعي
582696870 5 755000000 501515295 21 20 

109011672 
تکميل و تجهيز )توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،توسعه تجهيزات موزه موسيقي 

 (استودیو صدا

معاونت امور 

 اجتماعي
5108515 5 55115000 5108515 100 85 

 ينمایيتوسعه فضاهاي فرهنگي و هنري،طراحي و احداث شهرک س 109011772
معاونت امور 

 اجتماعي
0 0 0 0 0 0 

 توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري ،موزه پانوراماي دفاع مقدس 109015172
معاونت امور 

 اجتماعي
550000000 6 18555550 500000000 11 75 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ، سطح شهر تهران 109080172
معاونت امور 

 اجتماعي
10598872 0 0 10598872 100 100 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري،نگهداري باغ موزه دفاع مقدس 109080572
معاونت امور 

 اجتماعي
61000000 0 0 51691561 98 98 

 نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري ،نگهداري برج ميالد 109080672
معاونت امور 

 اجتماعي
50000000 0 0 50000000 100 100 

 اي اجتماعي و فرهنگي کودکاناجراي طرح ه 111050172
معاونت امور 

 اجتماعي
5955589 0 0 5955589 100 100 

 احداث وتوسعه پارکينگ ، احداث پارکينگ طبقاتي توسعه برج ميالد تهران 505010172
معاونت امور 

 اجتماعي
0 0 0 0 0 0 

 مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح شهر تهران 112050172
ر معاونت امو

 اجتماعي
58765878 0 0 58765878 100 100 

 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي 119050172
معاونت امور 

 اجتماعي
5802816 0 0 5802816 100 100 
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نوع پروژه
 

 68011998 11105000 68011998 150900000 100 19 71 اجتماعي 1منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 69955168 19000000 69955168 155520000 0 0 65 اجتماعي 1منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 احداث پارکينگ 59671029 55000000 59671029 15000000 81 60 81 ترافيک 1منطقه 

 66618759 10520000 66618759 112000000 0 0 50 عمران 1منطقه 
ن سازي عبور و روا

 مرور

 65575552 19000000 65575552 108190000 0 0 75 امور شهري 1منطقه 
 

 525112080 580000000 525112080 700000000 1 5 17 عمران 1منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 ورزش شهروندي 11101556 58155966 11101556 21182058 100 50 100 اجتماعي 5منطقه 

 51181010 11101055 51181010 61101055 100 52 100 اجتماعي 5طقه من
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 6168196 10015217 6168196 55015217 65 55 26 ترافيک 5منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 506162000 615701151 506162000 757855627 100 0 0 عمران 5منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 ريشهري و پيراشه

 78167757 19566561 78167757 152000000 100 100 100 عمران 5منطقه 
ایمني و بهره وري 

 معابر

 111075617 52905897 111075617 101712506 81 22 86 اجتماعي 5منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 55762811 57529128 55762811 115529128 77 58 81 اجتماعي 5منطقه 
توسعه فضاهاي 

 يفرهنگ

 258210551 61700000 258210551 251700000 95 75 80 اجتماعي 6منطقه 
 

 19915511 52012511 19915511 10700000 100 61 100 اجتماعي 6منطقه 
 

 11799512 11700000 11799512 51700000 100 98 100 ترافيک 6منطقه 
 

 11611995 59771868 11611995 77700000 100 59 100 امور شهري 6منطقه 
 

 65670858 50000000 65670858 100000000 100 10 100 امور شهري 6منطقه 
 

 ورزش شهروندي 81151710 50000000 81205981 12000000 82 52 100 عمران 2منطقه 

 ورزش شهروندي 0 52150000 0 12000000 82 20 100 عمران 2منطقه 

 616150511 929570169 616596511 1515182122 100 9 100 امور شهري 2منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 سالمت شهري 9020000 7500000 9020000 50000000 100 20 100 امور شهري 2منطقه 

 86120186 0 82120629 65000000 100 89 100 عمران 2منطقه 
جمع آوري آبهاي 

 سطحي

 سالمت شهري 58850000 9825785 58850000 66229115 89 26 88 اجتماعي 1منطقه 

 سالمت شهري 58882707 9787571 50011557 66525520 88 28 88 اجتماعي 1منطقه 

 585005721 55500000 585020809 568175200 100 10 100 عمران 1منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 188878889 0 188878889 552000000 91 91 91 عمران 1منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 0 1660761 60000000 61660761 100 90 100 عمران 1منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور
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 (مبالغ به هزار ریال)شهرداری تهران 1951گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 
ی

صل
ی ا

واحد سازمان
 

ی
ی فرع

واحد سازمان
 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
 

ی
ت فیزیک

شرف
پی

 

 
ی

سال جار
ی 

ت فیزیک
شرف

پی
 

 
از سهم سال

 

اعت
ل پروژه در 

ب ک
صو

بار م

ن پروژه
طول زما

ب پروژه 
صو

اعتبار م
 

 
ی

در سال جار
 

ی
هزینه قطع

 

 
ل

ن سال قب
تا پایا

 

ی 
هزینه قطع

ی 
در سال جار

 

نوع پروژه
 

 0 0 90000000 90000000 57 57 57 عمران 1منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 6509000 6185000 6509000 12595000 65 0 0 اجتماعي 7منطقه 
سترش فرهنگ دیني گ

 و ملي

 151952105 12005858 110952105 575090518 25 58 66 عمران 7منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 15159200 0 15159200 12000000 82 2 82 امور شهري 7منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 ورزش شهروندي 22529161 158652000 22529161 158652000 100 1 100 اجتماعي 9منطقه 

 18801561 7617111 18801561 56200000 86 67 87 اجتماعي 9منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 17515517 0 17515517 12000000 100 100 100 اجتماعي 9منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 7885727 10000000 7885727 58000000 28 25 15 اجتماعي 8منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 5802152 16570125 5802152 58510125 62 59 11 اجتماعي 8منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 6811257 50801962 6811257 106571012 100 12 67 اجتماعي 8منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 5172199 0 5172199 2000000 100 100 100 اجتماعي 8منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 112178 0 112178 61980000 6 5 2 اجتماعي 8منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 151607505 578278887 151607505 105551558 19 51 92 امالک 10منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 62067671 75251181 62067671 155228255 100 10 100 امالک 10منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 ورزش شهروندي 59695567 58611220 71888888 119559800 77 51 85 اجتماعي 11منطقه 

 72911885 102120212 72911885 512120817 68 51 75 اجتماعي 11منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 مدیریت پسماند 50572610 11272712 50572611 59705712 82 55 89 امور شهري 11منطقه 

 15111856 25589622 15111856 12186000 100 50 100 اجتماعي 15منطقه 
مشارکت اجتماعي 

 بانوان

 احداث پارکينگ 16780751 0 16780751 12000000 100 100 100 ترافيک 15منطقه 

 10208912 57756576 10208912 129596256 100 52 100 عمران 15منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 150586181 255000000 150586181 5550000000 100 2 52 عمران 15منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 6575955 0 6575955 2000000 89 89 89 اجتماعي 15منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 77516952 15591100 77516952 112000000 26 65 62 عمران 15منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 ورزش شهروندي 10909855 0 10909855 15000000 76 76 76 اجتماعي 16منطقه 

 7157072 16511961 7157072 15129110 100 11 100 اجتماعي 16منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 ورزش شهروندي 51298727 15955172 51298727 56551101 100 12 100 اجتماعي 16منطقه 

 5295297 15907115 5295297 7266596 100 9 100 اجتماعي 16منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 ورزش شهروندي 11115066 5081856 11115066 16529819 68 66 26 اجتماعي 12منطقه 
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 (مبالغ به هزار ریال)شهرداری تهران 1951گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 
ی

صل
ی ا

واحد سازمان
 

ی
ی فرع

واحد سازمان
 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
 

ی
ت فیزیک

شرف
پی

 

 
ی

سال جار
ی 

ت فیزیک
شرف

پی
 

 
از سهم سال

 

ل 
ب ک

صو
اعتبار م

پروژه در 

ن پروژه
طول زما

ب پروژه 
صو

اعتبار م
 

 
ی

در سال جار
 

ی
هزینه قطع

 

 
ل

ن سال قب
تا پایا

 

ی 
هزینه قطع

ی 
در سال جار

 

نوع پروژه
 

 ورزش شهروندي 8107569 0 8107569 8107569 81 81 81 اجتماعي 12منطقه 

 ورزش شهروندي 1059055 0 1059055 1059055 100 50 50 اجتماعي 12منطقه 

 6281612 6568815 6281612 9961579 85 0 0 اجتماعي 12ه منطق
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 2000000 0 2000000 2000000 100 100 100 اجتماعي 11منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 92261717 0 92261717 91000000 87 99 99 عمران 11منطقه 
 

 5820522 0 5820522 5000000 100 100 100 امور شهري 11منطقه 
زیبا سازي منظر 

 شهري

 55191600 0 55191600 55000000 100 100 100 اجتماعي 17منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 5915110 0 5915110 50000000 18 18 18 اجتماعي 17منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 12899260 0 12899260 17100000 100 100 100 اجتماعي 17منطقه 
اهاي توسعه فض

 فرهنگي

 16755116 16000000 16755116 69295562 82 59 89 اجتماعي 17منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 16755116 16000000 16755116 69295562 82 59 89 اجتماعي 17منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 0 59070515 5222900 51191650 100 52 100 عمران 17منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 يراشهريشهري و پ

 0 0 12920000 57000000 100 60 100 امور شهري 17منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 ورزش شهروندي 51562817 107612581 51562817 180000000 100 10 87 اجتماعي 19منطقه 

 ورزش شهروندي 9005115 52218106 9005115 10000000 100 52 75 اجتماعي 19منطقه 

 5952181 0 5952181 2000000 100 80 80 اجتماعي 19منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 66110198 71161010 66110198 87252951 100 0 87 عمران 19منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 51951155 8071767 51951155 575000000 100 2 50 عمران 19منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 67611156 61126802 67611156 512000000 100 19 62 امور شهري 19منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 55156550 10612795 55156550 105612796 100 0 0 اجتماعي 18منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 ورزش شهروندي 166016991 70000000 166055551 516000000 100 56 86 اجتماعي 18منطقه 

 16657511 15555588 16657511 56225911 100 0 0 اجتماعي 18منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 18065626 8557610 18065626 16557615 100 50 100 اجتماعي 18منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 19000050 15265110 19000050 56115909 100 0 0 اجتماعي 18منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 10855982 10911691 10855982 55911695 87 0 0 اجتماعي 18منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 19000000 10516785 19000000 11515181 100 60 100 اجتماعي 18منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 87657088 595785878 87657088 612260510 100 0 0 عمران 18منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 56889851 51995160 56889851 151980621 100 0 0 امور شهري 18منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري
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 (مبالغ به هزار ریال)شهرداری تهران 1951گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 
ی

صل
ی ا

واحد سازمان
 

ی
ی فرع

واحد سازمان
 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
 

ی
ت فیزیک

شرف
پی

 

 
ی

سال جار
ی 

ت فیزیک
شرف

پی
 

 
از سهم سال

 

اعتب
ل پروژه در طول 

ب ک
صو

ار م

ن پروژه
زما

ب پروژه 
صو

اعتبار م
 

 
ی

در سال جار
 

ی
هزینه قطع

 

 
ل

ن سال قب
تا پایا

 

ی 
هزینه قطع

ی 
در سال جار

 

نوع پروژه
 

 18790912 15000000 18790912 69919897 100 57 77 اجتماعي 50منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 15175955 0 15175955 62000000 100 76 76 اجتماعي 50منطقه 
گسترش فرهنگ دیني 

 و ملي

 106167097 510501710 108888888 205501900 17 5 50 اجتماعي 50منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 حمل و نقل غير ریلي 51511117 116000000 51511117 550000000 100 51 81 عمران 50منطقه 

 115616150 159550675 115616150 559550675 90 11 81 عمران 50منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 ورزش شهروندي 1158158 6510150 1158158 18200000 59 19 25 اجتماعي 51منطقه 

 5067161 8002260 5067161 18200000 55 52 20 اجتماعي 51منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 6206255 5828165 6206255 11600000 51 52 62 اجتماعي 51منطقه 
عه فضاهاي توس

 فرهنگي

 1621875 0 1621875 55000000 57 51 61 اجتماعي 51منطقه 
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 11575261 16921069 11575261 62000000 91 17 87 عمران 51منطقه 
جمع آوري آبهاي 

 سطحي

 ورزش شهروندي 12601558 58000000 12601558 55000000 71 50 21 اجتماعي 55منطقه 

 56827179 82520000 56827179 162520000 85 56 75 اجتماعي 55منطقه 
جلب مشارکتهاي 

 اجتماعي

 16251610 59710000 16251610 27710000 82 55 65 عمران 55منطقه 
روان سازي عبور و 

 مرور

 567026162 0 569556151 200000000 100 50 50 عمران 55منطقه 
گردشگري و اوقات 

 فراغت

 585288000 655675000 586668000 1150000000 100 52 78 شهريامور  55منطقه 
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

معاونت برنامه ریزي و 

 توسعه شهري
 65161722 0 150000000 150000000 97 15 70 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

 

معاونت برنامه ریزي و 

 توسعه شهري
 20000000 0 20000000 20000000 100 100 100 طاتسازمان فناوري اطالعات و ارتبا

 

 585297592 528898692 650297592 766197592 100 15 100 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 155117595 22212111 155117595 529158000 100 60 100 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 501712770 557795712 507995871 670555125 16 51 98 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 169000000 5959752758 100 6 100 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
522508798

6 
105660515 

 

 501515295 716165775 582696870 1269812000 20 12 91 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي يمعاونت امور اجتماع
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 5108515 17511207 5108515 12000000 85 58 87 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 500000000 0 550000000 595000000 75 27 78 شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي معاونت امور اجتماعي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 معاونت فني و عمراني
 

85 58 96 16681111681 15561517601 1607911699 15555571516 
روان سازي عبور و 

 مرور

 معاونت فني و عمراني
 

0 0 76 5559150577 5501595598 1176888211 5501595598 
روان سازي عبور و 

 مرور
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 (مبالغ به هزار ریال)شهرداری تهران 1951ارش پروژه های عمرانی شاخص سال گز
ی

صل
ی ا

واحد سازمان
 

ی
ی فرع

واحد سازمان
 

ل
ی ک

ت فیزیک
شرف

پی
 

ی
ت فیزیک

شرف
پی

 

 
ی

سال جار
ی 

ت فیزیک
شرف

پی
 

 
از سهم سال

 

ل پروژه در 
ب ک

صو
اعتبار م

ن پروژه
طول زما

ب پروژه 
صو

اعتبار م
 

 
ی

در سال جار
 

ی
هزینه قطع

 

تا 
 

ل
ن سال قب

پایا
 

ی 
هزینه قطع

ی 
در سال جار

 

نوع پروژه
 

 معاونت فني و عمراني
 

88 51 86 1750256152 585680005 1551966851 585680005 
ایمني و بهره وري 

 معابر

 معاونت فني و عمراني
 

100 12 100 1011851176 650727255 502066201 650727255 
روان سازي عبور و 

 مرور

 مرانيمعاونت فني و ع
 

85 21 91 1502262191 970558159 180715151 970558159 
روان سازي عبور و 

 مرور

 معاونت فني و عمراني
 

82 19 79 566502525 78562728 192978822 78562728 
روان سازي عبور و 

 مرور

 معاونت فني و عمراني
 

81 15 71 556502525 90916012 501987126 90916012 
روان سازي عبور و 

 مرور

 معاونت فني و عمراني
 

82 58 99 715071752 520558651 575510962 520558651 
گردشگري و اوقات 

 فراغت

 معاونت فني و عمراني
 

72 26 97 286008596 556852158 11988012 556852158 
جمع آوري آبهاي 

 سطحي

 معاونت فني و عمراني
 

97 17 27 655159772 77111601 511909915 77111601 
جمع آوري آبهاي 

 سطحي

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 حمل و نقل غير ریلي 5627516195 0 5710000000 5710000000 100 100 100 شرکت واحد اتوبوسراني

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 يحمل و نقل غير ریل 110290551 110290551 112000000 512000000 100 20 100 سازمان حمل و نقل و ترافيک

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 15000000 0 15000000 15000000 100 100 100 شرکت کنترل ترافيک

روان سازي عبور و 

 مرور

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 100000000 0 100000000 100000000 100 100 100 شرکت کنترل ترافيک

روان سازي عبور و 

 مرور

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 26519855 0 90000000 90000000 100 100 100 رل ترافيکشرکت کنت

روان سازي عبور و 

 مرور

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 65200000 0 20000000 20000000 100 100 100 شرکت کنترل ترافيک

روان سازي عبور و 

 مرور

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و نقل ریلي تهران و حومه 

 (مترو)
 حمل و نقل ریلي 0 0 5185612000 5185612000 100 100 100

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و نقل ریلي تهران و حومه 

 (مترو)
 حمل و نقل ریلي 0 0 151201000 151201000 100 100 100

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و نقل ریلي تهران و حومه 

 (مترو)
 حمل و نقل ریلي 0 0 5100000000 5100000000 100 100 100

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک

شرکت حمل و نقل ریلي تهران و حومه 

 (مترو)
 حمل و نقل ریلي 0 0 105812000 105812000 100 100 100

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 0 10790591 59001571 68001571 100 72 100 سازمان حمل و نقل و ترافيک

ایمني و بهره وري 

 عابرم

معاونت حمل و نقل و 

 ترافيک
 0 0 19965510 19965510 100 100 100 سازمان حمل و نقل و ترافيک

روان سازي عبور و 

 مرور
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 (مبالغ به هزار ریال)شهرداری تهران 1951گزارش پروژه های عمرانی شاخص سال 
واحد
 

ي
ي اصل

سازمان
 

ي
ي فرع

واحد سازمان
 

ي کل
ت فيزیک

پيشرف
 

ي
ت فيزیک

پيشرف
 

 
ي

سال جار
ي 

ت فيزیک
پيشرف

 

 
از سهم سال

 

ل پروژه در طول 
ب ک

صو
اعتبار م

زمان پروژه
ب پروژه 

صو
اعتبار م

 

 
ي

در سال جار
 

ي
هزینه قطع

 

 
تا پایان سال قبل

 

ي 
هزینه قطع

ي 
در سال جار

 

نوع پروژه
 

 55200565 5801612 50000000 55616115 85 20 100 سازمان زیبا سازي معاونت خدمات شهري
زیبا سازي منظر 

 شهري

 0 0 12700000 512700000 100 10 100 سازمان بهشت زهرا معاونت خدمات شهري
تاسيسات خدمات 

 شهري

 0 59110071 52000000 25110071 100 51 100 سازمان پارکها و فضاي سبز معاونت خدمات شهري
توسعه فضاي سبز 

 شهري و پيراشهري

 0 52672697 2000000 50672697 100 10 100 سازمان پارکها و فضاي سبز معاونت خدمات شهري
 

 0 5218000 500000000 508772000 100 0 0 سازمان زیبا سازي دمات شهريمعاونت خ
زیبا سازي منظر 

 شهري

 مدیریت پسماند 0 20675802 120000000 520000000 21 55 65 سازمان مدیریت پسماند معاونت خدمات شهري

 مدیریت پسماند 0 50000000 190000000 500000000 100 90 100 ن مدیریت پسماندسازما معاونت خدمات شهري

 56908665 59170161 66000000 99170161 20 0 0 سازمان پارکها و فضاي سبز معاونت خدمات شهري
 

 ماندمدیریت پس 57100000 65105556 57100000 91505556 100 62 100 سازمان مدیریت پسماند معاونت خدمات شهري

 محيط زیست شهري 1179595 0 2000000 2000000 100 100 100 ستاد محيط زیست و توسعه پایدار معاونت خدمات شهري

 90571595 0 100000000 112000000 76 0 51 سازمان ميادین ميوه و تره بار معاونت خدمات شهري
تاسيسات خدمات 

 شهري

 66075171 0 20000000 690200000 76 0 0 سازمان آتش نشاني معاونت خدمات شهري
تاسيسات خدمات 

 شهري

 8100000 85177121 8100000 526005268 95 26 98 شرکت نو سازي عباس آباد معاونت شهرسازي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 5000000 21152055 5000000 17218172 100 0 100 شرکت نو سازي عباس آباد معاونت شهرسازي
گردشگري و اوقات 

 فراغت

 90000000 161657119 90000000 199028782 56 50 52 شرکت نو سازي عباس آباد معاونت شهرسازي
توسعه فضاهاي 

 فرهنگي

 170000000 91715152 170000000 770000000 99 21 85 شرکت نو سازي عباس آباد معاونت شهرسازي
گردشگري و اوقات 

 فراغت
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 5 4 3 2 1 منطقه

 موقعيت
 -جنوب -شمال ) 

 (مركز -غرب  -شرق 
 شمال وشمال غرب شمال تهران

شمال تهران و در 

 دوطرف وليعصر
 شمال غرب تهران شمال شرق 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

كه  7و  6به مناطق 

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 

مسيل )بهزاد

ا خط ت( سعادت آباد

متر  1011ارتفاعي 

از 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

 اشرفي اصفهاني..ا

 3و1 2 6-3 2 منطقه
 

 غرب
به دركه محدود مي 

 .شود

به بزرگراه 

محمدعلي جناح از 

ميدان آزادي و 

امتداد تا خط 

متر  1011ارتفاعي 

 .محدود مي شود

كه خط 2به منطقه 

مرزي آن بزرگراه 

چمران است محدود 

 .مي شود

كه  3و1به مناطق 

حد فاصل آن 

گرودي و خيابان لن

پاسداران مي باشد 

 .محدود مي شود

به رودخانه كن 

 .محدود مي شود

 54445 136 32 554455 49 (کيلومترمربع)مساحت منطقه
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 11 15 6 8 7 9 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 

 جاده قديم)فتح

 (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

 1146 8457 1645 13422 1545 2145 (کيلومترمربع)مساحت منطقه
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 محدوده مناطق شهرداری تهران
 17 19 15 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
 

 14،12 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 

حريم )حصار

( 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 

سکو )چراغي

ضلع (نظامي

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 

( دولت آباد)قدس

تا ميدان شوش 

 .مي شود محدود

به بزرگراه قلعه 

مرغي و خيابان 

بهمن يار محدود 

 .مي شود

... بزرگراه آيت ا

جاده )سعيدي

از تقاطع ( ساوه

خيابان زرند 

تاميدان شهيد 

پل روگذر )سروري

 (شهيد كاظمي

 8423 1945 26 2349 14 19 (کيلومترمربع)مساحت منطقه
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 محدوده مناطق شهرداری تهران

 22 21 25 16 18 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

 45)به خيابان آذري 

و بزرگراه ( متري زرند

 فتح

خيابان جوانه و بزرگراه 

 سعيدي... آيت ا

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 

 (بزرگراه آزادگان)تهران 

به شهرري و خيابان 

 سلمان فارسي
 كرج -به اتوبان تهران  به جاده قديم كرج

 منطقه
  

15 
  

 شرق
.. به بزرگراه آيت ا

 سعيدي

( نواب)به بزرگراه يارجاني

 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  17مناطق )  منطقه
 

19 
  

 غرب

به شهريار، شهر قدس 

و كرج محدود مي 

 .شود

... به بزرگراه آيت ا

 سعيدي و آزادگان

به )اتوبان بهشت زهرا 

محدود  19حريم منطقه 

 . (مي شود

به محدوده گرمدره 

 .محدود مي شود

به محدوده شهر 

(  استان البرز)گرمدره

 .مي شود

 91 5249 27 2543 37466 (کيلومترمربع)مساحت منطقه
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 (اداره کل حریم:ماخذ) 61در سال  ت مناطق دارای حریموضعي

ی ها
جوار

هم
 

 غرب شرق جنوب شمال

مساحت تقریبی 

محدوده حریم 

 (کيلومترمربع)

 1منطقه 
حوزه آبريز  –دامنه رشته كوه البرز 

 شهر تهران
 محدوده قانوني شهر تهران

جاده اوشان و فشم و جاده لشگرك 

 (4حريم منطقه )
 265 (2حريم منطقه )دره دركه 

 (1حريم منطقه )رود دره دركه  (9منطقه )محدوده قانوني  دامنه رشته كوه البرز 2منطقه 
 رود دره فرحزاد

 (5حريم منطقه )
21 

 درياچه لتيان و بلوارامام خميني 4منطقه 
حريم )دماوند –بزرگراه تهران 

 (13مصوب منطقه 
 رودخانه جاجرود

 جاده لشگرك

 (4قه محدوده منط)
112 

 5منطقه 
مرز مصوب )دامنه رشته كوه البرز

 (پايتخت 

محدوده قانوني شهر تهران 

 (5محدوده منطقه )
 دره فرحزاد

 دره سولقان

 (ابتداي جاده سولقان)
51 

 13منطقه
پارك جنگلي  –جاده تهران دماوند 

 (4مرز منطقه ) سرخه حصار

مرز موجود حريم )قره چشمه 

 (15منطقه 
 رودرودخانه جاج

مرز قانوني )محدوده شهر تهران 

 (13منطقه 
01 

 (13مرز حريم منطقه )قره چشمه 15منطقه
مرز موجود حريم )جاده خراسان

 (21منطقه 

امتداد مرز حريم منطقه )مسگرآباد 

13) 

مرز قانوني )محدوده شهرتهران

 (15و  14محدوده مناطق 
165 

 10منطقه
 10محدوده مناطق )بزرگراه مفتح 

 (21و 

منطبق بر )وط برق فشار قوي خط

 (71مرز حريم مصوب سال

محدوده حريم شهر باغستان و 

امتداد خط )كمربندي آزادگان 

 (ساوه -آهن تهران 

منطبق بر مرز )كمربندي انديشه 

 (71حريم مصوب سال
72 

 19منطقه
مرز قانوني )محدوده شهر تهران 

 (شهر تهران

اراضي حسن آباد و محدوده بخش 

ق بر مرز حريم منطب)آفتاب  

 (71مصوب سال

مرز قانون شهر )قم  –اتوبان تهران 

 (تهران

منطبق )بزرگراه آيت اهلل سعيدي 

بر خط راه آهن ، تا مرز قانوني 

 (شهر تهران

03 

 244 اتوبان  قم (ع)اتوبان امام رضا  بخشداري كهريزك محدوده شهر تهران 21منطقه

 دامنه رشته كوه البرز 22منطقه
مرز )وني شهر تهران محدوده قان

 (22قانوني حريم منطقه 
 321 حريم شهر گرمدره و كرج (5حريم منطقه )دره سولقان 

 1451 جمع حریم

 



 




