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مقدمه

با توجه به اهميت آمار کافی، دقيق و به هنگام در سياست گذاری، برنامه  ريزی و تصميم گيری که سه ر کن اصلی در مديريت شهر 
تهران می باشد، ضرورت استفاده از داده های آماری در برنامه ريزی، تعيين اهداف، راهکارها، فعاليت ها و در نهايت ارزيابی، بر کسی 
پوشيده نيست. در نظام مديريت شهری ايران، نقش شهرداری ها به عنوان کليدی ترين عنصر در توسعه و عمران شهرها بسيار مهم و 
اساسی است. در اين بين شهر تهران به عنوان پايتخت و بزرگترين کالنشهر ايران، با مساحتی به وسعت 6۱5 کيلومترمربع و جمعيتی 
حدود 8/9 ميليون نفر بر اساس برآورد سال ۱۳9۷ مرکز آمار و رصد شهری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، 

همواره شاخص بوده و در حوزه های مختلف می تواند الگويی برای ساير شهرها باشد. 
شهرداری تهران به عنوان يکی از اصلی ترين واحدهای مرتبط با شهروندان و مهمترين سازمان در حوزه مديريت شهری تهران، نقش 
عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان ايفا می کند. اين مجموعه به واسطه پراکندگی جغرافيايی نواحی های مختلف، تنوع 
ماموريت ها و ارائه خدمات، می بايست در باالترين سطح نسبت به مديريت داده اقدام کرده و انواع داده های مربوط به حوزه های 
ماًموريتی خود  را جمع آوری کرده و به طور نظام مند، سازماندهی و مورد تحليل قراردهد؛ تا به محتوای ارزشمندتری از اطالعات 
و دانش نهفته درون داده ها دست يابد. طبق نظام جامع آماری که يک سند مرجع و باالدستی در شهرداری تهران است، وظيفه 
جمع آوری، گزارش سازی و تحليل اطالعات موجود در تمامی معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران بر عهده مرکز آمار و رصد شهری، 
زيرمجموعه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد. مرکزآمار و رصد شهری است که در راستای ارزيابی مستمر، علمی و عملی 
بخشهای مختلف شهرداری تهران، اقدام به بهبود کمی وکيفی شاخص ها، برنامه ها و فعاليت ها نموده است و نتيجه آن نه تنها در 

کوتاه مدت، بلکه در بلند مدت پايه و اساس تحول، تغيير و پيشرفت شهرتهران می باشد.
در اين راستا مرکز آمار و رصد شهری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ضمن انتشار ساالنه آمارنامه شهرداری، 
که سابقه آن نخستين بار به سال ۱۳6۳ باز می گردد؛ دسترسی برخط و ماشين خوان به اين اطالعات را نيز از طريق پرتال رسمی 
شهرداری تهران و درگاه data.tehran.ir فراهم نموده است؛ تا شهروندان بتوانند با استفاده از فناوری های نوين اطالعات به مطالعه 

و تحليل و بررسی اين آمارها دست يابند.
دراينجا شايسته است از همکارانم در مرکز آمار و رصد شهری و همچنين از کليه واحدهای اجرايی شهرداری تهران که طی ۳5 سال 
به صورت مستمر در تهيه، تدوين، جمع آوری و جمع بندی اطالعات، چاپ و انتشار اين مجموعه گرانقدر نقش آفرينی داشته اند، تقدير 
و تشکر نمايم و اميدوارم اين آمارنامه تصميم گيران و برنامه ريزان شهری را بيش از پيش به اهتمام به اين مقوله و به کارگيری نتايج 

آن در بهبود و ارتقای عملکردهای مرتبط با شهرداری تهران ترغيب و تشويق نمايد.
از استفاده کنندگان و عالقه مندان خواهشمند است،  با اعالم نواقص احتمالي و ارسال نقطه  نظرهای ارزشمند خود به آدرس پست 

الکترونيکي Info.statistic@tehran.ir، اين سازمان را در تهيه اين سالنامه آماري در آينده ياري فرمايند. 

مهر ماه سال ۱۳98
محمد فرجود 

مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران









۱۱

۱مصوبات شورای شهر

مصوبات شورای شهر

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱(

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

زمان برگزاري جلسات عادي و فوق العاده شوراي اسالمي شهر تهران )دوره پنجم) در نيمه ۱
۱۳9۷/۱2/2۱۱60/2552/۳8۳60۱۳9۷/۱2/2۷اول سال ۱۳98

2

 ۱۳9۷/۱2/۱6 مورخ   9۷/۱/۱۱45۷ شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
 ۱۳98 سال  »بودجه  مصوبه  متن  به  تطبيق  هيأت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شهرداري تهران و سازمان ها و شرکت هاي تابعه« – ابالغي به شماره ۱60/2550/۳۷2۷5 

مورخ ۱۳9۷/۱2/۱5

۱۳9۷/۱2/26۱60/2554/۳8442۱۳9۷/۱2/2۷

اصالحيه بودجه سال ۱۳9۷ شهرداري تهران و سازمان ها و شرکت هاي تابعه- ابالغي به ۳
۱۳9۷/۱2/26۱60/255۳/۳8454۱۳9۷/۱2/2۷شماره ۱60/2420/۳۱894 مورخ ۱۳96/۱۱/۳0

۱۳9۷/۱2/2۱۱60/255۱/۳82۷9۱۳9۷/۱2/26برنامه عملياتي ايمني حمل و نقل دانش آموزان4

5
پاسخ به استفساريه چگونگي اقدام براي امالک باغاتي که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت 
عوارض صدور پروانه اقدام نموده اند و نيز باغات داراي رأي قضايي موضوع مصوبه ابالغي 

به شماره ۱60/24۳۱/۳4۷۱۷ مورخ۱۳96/۱2/2۳
۱۳9۷/۱2/۱5۱60/2549/۳۷88۱۱۳9۷/۱2/2۱

۱۳9۷/۱2/۱5 ۱۳9۷/۱2/۱5۱60/2550/۳۷2۷5بودجه سال ۱۳98 شهرداري تهران و سازمان ها و شرکت هاي تابعه6
۱۳98/02/۱۷

الزام ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران به تشکيل پنجمين دوره ۷
۱۳9۷/۱2/۱4۱60/2548/۳۷262۱۳9۷/۱2/۱5فعاليت شوراياري هاي شهر تهران

پيشنهاد به شوراي عالي شهرسازي و معماري جهت بازنگري و اصالح "دستورالعمل ماده 8
۱4۱۳9۷/۱2/0۷۱60/2545/۳69۱۷۱۳9۷/۱2/۱۳ قانون زمين شهري" )پيوست شماره ۳ سند طرح جامع شهر تهران)

9

 ۱۳9۷/۱2/06 مورخ   9۷/۱/۱0655 شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه »تعيين عوارض تردد شبانه 
وسايل نقليه باري در محدوده کاميون ممنوع شهر تهران در سال ۱۳98« - ابالغي به 

شماره۱60/252۷/۳۳2۷4 مورخ ۱۳9۷/۱۱/۱4

۱۳9۷/۱2/۱2۱60/254۷/۳6۷۳0۱۳9۷/۱2/۱2

۱0

 ۱۳9۷/۱۱/29 مورخ   9۷/۱/۱0450 شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
و  ترافيک  »کاهش  مصوبه  متن  به  تطبيق  هيأت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شماره  به  ابالغي   –  ۱۳98 سال  در  تهران  شهر  مرکزي  محدوده هاي  در  هوا  آلودگي 

۱60/2529/۳۳50۱ مورخ ۱۳9۷/۱۱/۱5«

۱۳9۷/۱2/05۱60/2546/۳60۱5۱۳9۷/۱2/06

۱۱
الحاق يک تبصره به ماده دوم )2) و اصالح کد تخلف )۳/۷) مصوبه دستورالعمل انضباطي 
 - تهران  تره بار شهرداري  و  ميوه  ميادين  و غرف سازمان  ميادين  اماکن،  از  بهره برداران 

ابالغي به شماره ۱60/2099/22988 مورخ ۱۳94/08/2۷
۱۳9۷/۱۱/28۱60/254۳/۳5445۱۳9۷/۱2/02

۱۳9۷/۱۱/28۱60/2542/۳5۱56۱۳9۷/۱۱/۳0تعيين بهاي بليت بازديد از خانه ـ موزه سيمين و جالل۱2

معرفي خانم فاطمه کريمي به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران جهت عضويت ۱۳
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2544/۳5۱55۱۳9۷/۱۱/۳0در کميته فني نورپردازي شهري

۱۳9۷/۱۱/2۳۱60/254۱/۳49۱2۱۳9۷/۱۱/28ساماندهي مشاغل سيار و بي کانون در شهر تهران۱4



۱2

سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

۱5
 ۱۳9۷/۱۱/۱5 مورخ   9۷/۱/۱0۱26 شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به متن مصوبه »طراحي، پايش و اجراي 

نماهاي شهر تهران- ابالغي به شماره ۱60/25۱9/۳۱۱98 مورخ ۱۳9۷/۱0/25«
۱۳9۷/۱۱/2۳۱60/2540/۳4550۱۳9۷/۱۱/24

الزام شهرداري تهران به برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم براي بسترسازي تحقق زيست  ۱6
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳4/۳4۱52۱۳9۷/۱۱/2۱شبانه در چشم انداز تهران ۱402

۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳5/۳4۱5۳۱۳9۷/۱۱/2۱اساسنامه نمونه سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران۱۷

۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳8/۳4۱54۱۳9۷/۱۱/2۱معرفي جناب آقاي احمد دلبري جهت عضويت در ستاد شهر دوستدار سالمند۱8

۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳9/۳4۱55۱۳9۷/۱۱/2۱معرفي جناب آقاي جمشيد رحماني پناه جهت عضويت در ستاد شهر دوستدار سالمند۱9

20
بازارهاي  در  کاربري  نوع  تفکيک  به  غرف  بهره برداري  حق  تعيين  مصوبه  اصالحيه 
شماره  به  -ابالغي  تهران  شهرداري  کشاورزي  فرآورده هاي  و  تره بار  و  ميوه  ميادين 

۱60/۱5۱8/۱6058 مورخ ۱۳89/۱۱/۱6
۱۳9۷/۱۱/۱4۱60/25۳۳/۳4۱4۷۱۳9۷/۱۱/2۱

انتخاب آقايان ايرج معزي و محسن پورسيدآقايي جهت عضويت در موضوع بند 2 ذيل 2۱
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳6/۳۳950۱۳9۷/۱۱/۱۷ماده 8 اساسنامه شرکت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو)

معرفي خانم پرنيان کردشاکري جهت عضويت در کميته سياست گذاري تملک، مرمت و 22
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/25۳۷/۳۳9۳۳۱۳9۷/۱۱/۱۷بهره برداري از اماکن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران

صورت جلسه مجمع عمومي عادي )به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسراني تهران و 2۳
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/2526/۳۳8۱5۱۳9۷/۱۱/۱6حومه منعقده در تاريخ سه شنبه نهم بهمن ماه سال ۱۳9۷

۱۳9۷/۱۱/۱4۱60/2529/۳۳50۱۱۳9۷/۱۱/۱5کاهش ترافيک و آلودگي هوا در محدوده هاي مرکزي شهر تهران در سال 24۱۳98

۱۳9۷/۱۱/۱4۱60/25۳0/۳۳6۳۷۱۳9۷/۱۱/۱5عوارض افزايش ارزش قانوني، ناشي از طرح هاي توسعه شهري و ساخت پارکينگ محله اي25

26

تهران  شهر  عمومي  پارکينگ هاي  توقف  حق  و  وروديه  نرخ  "تعيين  مصوبات  اصالحيه 
توقف  حق  نرخ  "تعيين  و   "۱۳95/2/26 مورخ   ۱60/2۱88/4025 شماره  به  ابالغي   -
به شماره  ابالغي  تهران-  در شهر  پارک حاشيه اي  عوارض  نرخ  و  عمومي  پارکينگ هاي 

۱60/۱905/9629 مورخ ۱۳9۳/4/۱4"

۱۳9۷/۱۱/۱4۱60/25۳2/۳۳6۳8۱۳9۷/۱۱/۱5

۱۳9۷/۱۱/۱4۱60/25۳۱/۳۳5۷9۱۳9۷/۱۱/۱5عوارض مجوز افزايش مهلت شروع و اتمام عمليات ساختماني2۷

اصالحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـ ابالغي به 28
۱۳9۷/۱۱/0۷۱60/2524/۳۳2۷6۱۳9۷/۱۱/۱4شماره ۱60/۱90۷/۱۱6۷4 مورخ ۱۳9۳/05/04

تعيين عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده کاميون ممنوع شهر تهران در 29
۱۳9۷/۱۱/09۱60/252۷/۳۳2۷4۱۳9۷/۱۱/۱4سال ۱۳98

۳0
تهران  شهرداري  22گانه  مناطق  اقدام  نحوه  در  رويه  وحدت  ايجاد  مصوبه"  اصالحيه 
درخصوص اخذ عوارض تأمين پارکينگ هاي تعهدي - ابالغي به شماره ۱60/2۱5۱/۳0258 

مورخ ۱۳94/۱۱/۱4"
۱۳9۷/۱۱/0۷۱60/2522/۳۳4۳2۱۳9۷/۱۱/۱4

اعطاي تسهيالت تشويقي جهت بدهکاران عوارض تردد در محدوده هاي تردد ممنوع شهر ۳۱
۱۳9۷/۱۱/09۱60/2528/۳۳24۳۱۳9۷/۱۱/۱۳تهران در صورت تسويه بدهي تا پايان اسفندماه سال ۱۳9۷

۳2

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به نامه شماره 9۷/۱/9688 مورخ 9۷/۱۱/۳ فرمانداري 
نفر   4 »معرفي  مصوبه  متن  به  تهران  فرمانداري  تطبيق  هيأت  اعتراض  موضوع  تهران 
کارشناسان متخصص در امور فني و شهرسازي موضوع بند "ب" تبصره پنجم ذيل ماده 
يکم )۱) مصوبه ابالغي به شماره ۱60/۱۱0۳/6۷65 مورخ 8۷/04/22 و اصالحيه بعدي 

آن« - ابالغي به شماره ۱60/25۱5/۳0096 مورخ ۱۳9۷/۱0/۱6

۱۳9۷/۱۱/09۱60/2525/۳۳090۱۳9۷/۱۱/۱0

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱()ادامه(



۱۳

۱مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند »ابالغي به شماره ۳۳
۱60/۱260/۳۱8۷۱۳9۷/۱۱/0۷۱60/252۳/۳۳022۱۳9۷/۱۱/۱0 مورخ ۱۳88/۳/2 و اصالحات بعدي آن«

۱۳9۷/۱۱/0۷۱60/252۱/۳2۷۷۳۱۳9۷/۱۱/08تعيين عوارض ساليانه فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران۳4

۱۳9۷/۱0/۳0۱60/2520/۳206۱۱۳9۷/۱۱/02برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران )۱402-۱۳98)۳5

۱۳9۷/۱0/2۳۱60/25۱9/۳۱۱98۱۳9۷/۱0/25طراحي، پايش و اجراي نماهاي شهر تهران۳6

۱۳9۷/۱0/۱6۱60/25۱8/۳0622۱۳9۷/۱0/22الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه جامع مشارکت و سرمايه گذاري شهر تهران۳۷

۱۳9۷/۱0/۱۱۱60/25۱۷/۳02۱۱۱۳9۷/۱0/۱۷تعرفه پايه هزينه جابجايي درختان در شهر تهران۳8

۳9
بند ب تبصره  امور فني و شهرسازي موضوع  از کارشناسان متخصص در  نفر  معرفي 4 
مورخ ۱۳8۷/04/22و  به شماره ۱60/۱۱0۳/6۷65  ابالغي  يکم مصوبه  ماده  ذيل  پنجم 

اصالحيه بعدي آن
۱۳9۷/۱0/09۱60/25۱5/۳0096۱۳9۷/۱0/۱6

الزام شهرداري تهران به اصالح ساختار سازماني و کاهش حوزه هاي معاونت شهرداري و 40
۱۳9۷/۱0/09۱60/2508/29۷۳5۱۳9۷/۱0/۱2سازمان ها و شرکت هاي تابعه و ساماندهي مجدد مناطق شهرداري تهران

تعيين چهارده )۱4) نفر به عنوان نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران در هيأت هاي 4۱
۱۳9۷/۱0/09۱60/25۱6/294۷6۱۳9۷/۱0/۱0حل اختالف مالياتي

۱۳9۷/۱0/02۱60/25۱۳/28820۱۳9۷/۱0/04تصويب گزارش تحقيق و تفحص از مؤسسه همشهري42

4۳
اصالح بند )الف) تبصره بيستم )20) مصوبه بودجه سال ۱۳9۷ شهرداري تهران و مجوز 
منظور  به  اسالمي  مالي  اوراق  ريال   (۳0/000/000/000/000( ميليارد  سي هزار  انتشار 

اجراي طرح هاي حمل و نقل عمومي شهر تهران
۱۳9۷/۱0/02۱60/25۱4/28۷94۱۳9۷/۱0/04

۱۳9۷/09/2۷۱60/25۱2/28540۱۳9۷/۱0/0۳شناسنامه تک باغات و اراضي مشجر44

صورت جلسه مجمع عمومي عادي )به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسراني تهران 45
۱۳9۷/09/25۱60/2505/28499۱۳9۷/۱0/02و حومه منعقده در تاريخ يکشنبه بيست و پنجم آذرماه سال ۱۳9۷

الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه افزايش انتصاب جوانان در تصدي پست هاي مديريتي 46
۱۳9۷/09/25۱60/2506/282۱9۱۳9۷/09/29و ارتقا سهم و نقش آنان در مديريت شهرداري تهران

۱۳9۷/09/25۱60/28220۱۳9۷/09/29معرفي آقاي افشين حبيب زاده کلي جهت عضويت در شوراي فني شهرداري تهران4۷

معرفي آقايان علي اکبر ترکان، محمدعلي پنجه فوالدگران و مهدي تفضلي جهت عضويت 48
۱۳9۷/09/25۱60/282۱8۱۳9۷/09/29در شوراي فني شهرداري تهران

۱۳9۷/09/25۱60/2505/28۱6۳۱۳9۷/09/28سياست هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه سال ۱۳98 شهرداري تهران49

معرفي آقاي محمد عليخاني و خانم شهربانو اماني جهت عضويت در هيأت بدوي رسيدگي 50
۱۳9۷/09/25۱60/2509/2۷8۷5۱۳9۷/09/2۷به کفالت نظام  وظيفه عمومي

5۱

 9۷/09/۱2 مورخ   9۷/۱/8۱46 شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
تهران  شهرداري  »الزام  مصوبه  متن  به  تطبيق  هيأت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شماره  به  ابالغي   - خدمات«  بهاي  نرخ  و  عوارض  اليحه  ارايه  به  بخشيدن  سامان  در 

۱60/2499/250۱۷ مورخ ۱۳9۷/08/29

۱۳9۷/09/۱8۱60/2504/2۷۱2۱۱۳9۷/09/۱9

عنوان 52 به  تهران  شهرداري  اموال  و  مالي  امور  مديرکل  خسروي  حميدرضا  آقاي  تأييد 
۱۳9۷/09/۱8۱60/250۳/26998۱۳9۷/09/۱8ذيحساب 2 شهرداري تهران

مصوبه اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران - ابالغي به شماره 5۳
۱60/2۱۱0/2254۷۱۳9۷/09/۱۳۱60/2502/2652۳۱۳9۷/09/۱4 مورخ ۱۳94/08/24

۱۳9۷/08/2۷۱60/2499/250۱۷۱۳9۷/08/29الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه اليحه عوارض و نرخ بهاي خدمات54

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱()ادامه(



۱4

سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

شماره 55 به  ابالغي  ـ  پرندگان  باغ  از  بازديد  خدمات  بهاي  تعيين  مصوبه  اصالحيه 
۱60/۱904/۱04۱4۱۳9۷/08/2۷۱60/2498/24989۱۳9۷/08/29 مورخ ۱۳9۳/04/22

۱۳9۷/08/2۷۱60/250۱/24۷۳4۱۳9۷/08/2۷انتخاب آقاي پيروز حناچي به عنوان سرپرست شهرداري تهران56

۱۳9۷/08/22۱60/249۷/24۱85۱۳9۷/08/22انتخاب شهردار تهران)دور پنجم- ۱۳9۷/08/22)5۷

۱۳9۷/08/۱5۱60/2496/24۱۳4۱۳9۷/08/2۱دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غيرنقد58

جوابيه شواري اسالمي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه »مديريت تعارض 59
۱۳9۷/08/۱۳۱60/2494/2۳5۱2۱۳9۷/08/۱4منافع در شهرداري تهران« - ابالغي به شماره ۱60/2486/20۳55مورخ 9۷/0۷/۱6

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱9۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي حسن خليل آبادي جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون شهرداري60

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱۱۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي علي اعطا جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون شهرداري6۱

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳609۱۳9۷/08/۱4معرفي سرکارخانم زهرا نژاد بهرام جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون شهرداري62

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳620۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي افشين حبيب زاده جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون شهرداري6۳

صد 64 ماده  کميسيون  در  عضويت  جهت  ميالني  حسيني  آرش  سيد  آقاي  جناب  معرفي 
۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱0۱۳9۷/08/۱4قانون  شهرداري

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱8۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي محمد ساالري جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون شهرداري65

معرفي سرکار خانم زهرا صدر اعظم نوري جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون  66
۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱۷۱۳9۷/08/۱4شهرداري

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱6۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي محمد عليخاني جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون  شهرداري6۷

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱5۱۳9۷/08/۱4معرفي سرکار خانم الهام فخاري جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون  شهرداري68

۱۳9۷/08/۱۳۱60/2495/2۳6۱4۱۳9۷/08/۱4معرفي جناب آقاي مجيد فراهاني جهت عضويت در کميسيون ماده صد قانون  شهرداري69

۷0

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه »الحاق سه 
تبصره به ماده چهارم )4) مصوبه تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده هاي 
مرکزي شهر تهران و اصالحات بعدي آن« ـ ابالغي به شماره ۱60/248۱/۱9882 مورخ 

9۷/۷/۱۱

۱۳9۷/08/06۱60/249۳/2۳۱۱۷۱۳9۷/08/09

اصالحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران ـ ابالغي به شماره ۷۱
۱60/24۷۱/۱5049۱۳9۷/08/06۱60/2492/22999۱۳9۷/08/0۷ مورخ ۱۳9۷/05/۳0

۱۳9۷/0۷/29۱60/249۱/22522۱۳9۷/08/02الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطالعات شهرسازي۷2

۱۳9۷/0۷/22۱60/2489/2۱۳25۱۳9۷/0۷/2۳مجوز انجام هزينه به شهرداري تهران براي مشارکت در برگزاري مراسم اربعين حسيني)ع)۷۳

۱۳9۷/0۷/22۱60/2490/2۱۳28۱۳9۷/0۷/2۳تعيين بهاي مبناي تعرفه صدور باربرگ در شهر تهران۷4

۷5
بند ب تبصره  امور فني و شهرسازي موضوع  از کارشناسان متخصص در  نفر  معرفي ۷ 
مورخ ۱۳8۷/04/22و  به شماره ۱60/۱۱0۳/6۷65  ابالغي  يکم مصوبه  ماده  ذيل  پنجم 

اصالحيه بعدي آن
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2488/20۷۷6۱۳9۷/0۷/۱8

۱۳9۷/0۷/۱0۱60/2486/20۳55۱۳9۷/0۷/۱6مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران۷6

۷۷
معرفي خانم ها ليلي ارشد و مروه وامقي به عنوان نمايندگان شوراي اسالمي شهر تهران 
جهت عضويت در کميته برنامه ريزي و نظارت موضوع مصوبه استفاده از ظرفيت همکاري 

و مشارکت شهرداري تهران در پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي
۱۳9۷/0۷/۱0۱60/248۷/20505۱۳9۷/0۷/۱6

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱()ادامه(



۱5

۱مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

۷8
اصالحيه مصوبه تأييد سي نفر از کارکنان شهرداري تهران به عنوان قائم مقام ذيحساب 
۱60/246۳/۱۱46۷مورخ  شماره  به  ابالغي  ـ  تهران  شهرداري  تابعه  واحدهاي  در 

۱۳9۷/04/۳0
۱۳9۷/0۷/۱0۱60/2485 /20۱۷4۱۳9۷/0۷/۱5

شماره ۷9 به  ابالغي  تهران  شهرداري  فني  عالي  شوراي  وظايف  تعيين  مصوبه  اصالحيه 
۱60/580/۱58۳۷۱۳9۷/0۷/08۱60/2482/20025۱۳9۷/0۷/۱2 مورخ 8۳/8/۱۷ و اصالحات بعدي آن

الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه تعيين مأموريت ها و حدود اختيارات و مسئوليت هاي 80
۱۳9۷/0۷/08۱60/2484/20026۱۳9۷/0۷/۱2شوراهاي معماري مناطق

تأييد دو )2) نفر از کارکنان شهرداري تهران به عنوان قائم مقام ذيحساب )2) در واحدهاي 8۱
۱۳9۷/0۷/08۱60/248۳/۱98۷5۱۳9۷/0۷/۱۱تابعه شهرداري تهران

82
نقليه  وسايل  تردد  عوارض  نرخ  تعيين  مصوبه   (4( چهارم  ماده  به  تبصره  سه  الحاق 
مورخ   ۱60/24۱8/29۷40 شماره  به  ابالغي  تهران-  شهر  مرکزي  محدوده هاي  در 

۱۳96/۱۱/۱2 و اصالحات بعدي آن
۱۳9۷/0۷/08۱60/248۱/۱9882۱۳9۷/0۷/۱۱

شهرداري 8۳ 22گانه  مناطق  در  يک  ذيحساب  قائم مقام  عنوان  به  مناطق  شهرداران  تأييد 
۱۳9۷/0۷/0۱۱60/24۷9/۱9۱9۱۱۳9۷/0۷/04تهران

۱۳9۷/0۷/0۱۱60/2480/۱8۷46۱۳9۷/0۷/02جابجايي اعضاي شعب کميسيون بند 20 ماده 55 شهرداري84

زمان برگزاري جلسات شوراي اسالمي شهر تهران )دور پنجم) به  صورت عادي و فوق العاده 85
۱۳9۷/0۷/0۱۱60/24۷8/۱8۷5۳۱۳9۷/0۷/02در نيمه دوم سال ۱۳9۷

۱۳9۷/06/2۷۱60/24۷۷/۱8۳۱۷تعيين نرخ کرايه و بهاي خدمات سرويس مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 86۱۳9۷-98
۱60/24۷۷/۱/۱846۷

۱۳9۷/06/۳۱
۱۳9۷/0۷/0۱

8۷
دفع  و  جمع آوري  بر  نظارت  اعمال  چگونگي  و  خدمات  بهاي  تعيين  مصوبه  اصالحيه 
شماره  به  ابالغي  ـ  تهران  شهر  در  کشاورزي  و  صنعتي  پزشکي،  ويژه  پسماندهاي 

۱60/۱00۳/۱82۳۷ مورخ ۱۳86/۱0/۳0 و اصالحات بعدي آن
۱۳9۷/06/۱8۱60/24۷6/۱۷۷44۱۳9۷/06/22

۱۳9۷/06/۱8۱60/24۷5/۱۷۳۳9۱۳9۷/06/20تعيين اعضاي کميسيون هاي شوراي اسالمي شهر تهران )دوره پنجم - سال دوم )88

89
 ۱۳9۷/05/29 مورخ   9۷/۱/50۱5 شماره   نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به متن مصوبه »طرح آبرساني اضطراري 

شهر تهران « " ابالغي به شماره ۱60/246۷/۱۳۱25 مورخ ۱۳9۷/05/۱0"
۱۳9۷/06/04۱60/24۷۳/۱5642۱۳9۷/06/05

۱۳9۷/06/04۱60/24۷4/۱5580۱۳9۷/06/05انتخاب و تعيين اعضاي هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران )سال دوم دوره پنجم)90

۱۳9۷/05/۳0۱60/24۷۱/۱5049۱۳9۷/05/۳0نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران9۱

۱5059۱۳9۷/05/۳0/ ۱۳9۷/05/۳0۱60/24۷2معرفي آقاي سيد محمود ميرلوحي جهت عضويت در هيأت تطبيق مصوبات92

انتخاب آقاي شاپور رستمي جهت عضويت درموضوع بند 2 ذيل ماده 8 اساسنامه شرکت 9۳
۱۳9۷/05/28۱60/2469/۱49۱2۱۳9۷/05/۳0راه آهن شهري تهران و حومه )مترو)

94
انتخاب آقاي عليرضا قنادان و خانم مرضيه حصاري به عنوان اعضاي اصلي و آقاي امير 
روحي به عنوان عضو علي البدل هيأت عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر 

تهران
۱۳9۷/05/28۱60/24۷0/۱4894۱۳9۷/05/29

95
اصالحيه مصوبه »مجوز اخذ حق توقف )پارکينگ) از وسايل نقليه وارده به ميدان مرکزي 
وابسته به سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري تهران«ـ  ابالغي 

به شماره ۱60/680/۱۷4۳0 مورخ 84/۱0/۱2 و اصالحات و الحاقات بعدي آن
۱۳9۷/05/0۷۱60/2468/۱۳۱65۱۳9۷/05/۱۱

تأمين بخشي از کسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب مورد نياز شرکت آب و فاضالب 96
۱۳9۷/05/0۷۱60/2466/۱۳۱0۷۱۳9۷/05/۱0در شهر تهران

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱()ادامه(



۱6

سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

۱۳9۷/05/0۷۱60/246۷/۱۳۱25۱۳9۷/05/۱0طرح آبرساني اضطراري شهر تهران9۷

واگذاري حق بهره برداري از ساختمان واقع در خيابان بخارست، خيابان شانزدهم، پالک 98
22۱۳9۷/05/02۱60/2465/۱22۷6۱۳9۷/05/0۳ به شوراي عالي استان ها

سازمان 99 در  عرضه  قابل  خدمات  هزينه هاي  تقسيط  و  تخفيف  اعمال  نحوه  دستورالعمل 
۱۳9۷/04/۳۱۱60/2464/۱2۱92۱۳9۷/05/0۳بهشت زهرا )س)

تأييد سي )۳0) نفر از کارکنان شهرداري تهران به عنوان قائم مقام ذيحساب در واحدهاي ۱00
۱۳9۷/04/24۱60/246۳/۱۱46۷تابعه شهرداري تهران

۱60/246۳/۱/۱۳۷۷۷
۱۳9۷/04/۳0
۱۳9۷/05/۱۷

اصالحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا)س) ـ ابالغي به ۱0۱
۱۳9۷/04/۱9۱60/246۱/۱۱۱09۱۳9۷/04/25شماره ۱60/2045/۳85۷ مورخ ۱۳94/02/2۱ و اصالحات و الحاقات بعدي آن

معرفي آقاي محمدمهدي حاجيان جهت عضويت در هيأت حل اختالف مالياتي موضوع ۱02
۱۳9۷/04/۱9۱60/2462/۱0809۱۳9۷/04/2۳ماده دويست و چهل و چهارم )244) قانون ماليات هاي مستقيم

معرفي آقاي محمد شاه محمدي جهت عضويت در هيأت حل اختالف مالياتي موضوع ماده ۱0۳
۱۳9۷/04/۱9۱60/2460/۱0808۱۳9۷/04/2۳دويست و چهل و چهارم )244) قانون ماليات هاي مستقيم

اميني به عنوان نمايندگان شوراي اسالمي شهر ۱04 الهام  معرفي خانم ها مائده پورفتح اله و 
۱۳9۷/04/۱۷۱60/2458/۱0۳86۱۳9۷/04/۱۷تهران جهت عضويت در کميته فني نورپرداژي شهري

۱05
معرفي آقاي مهدي احمدي نژاد و خانم مريم صادقيان به عنوان نمايندگان شوراي اسالمي 
شهر تهران جهت عضويت درکميته هماهنگي مديريت بحران و واکنش اضطراري شهر 

تهران
۱۳9۷/04/۱۷۱60/245۷/۱0۳88۱۳9۷/04/۱۷

معرفي خانم الهام اميني و آقاي محمد قرباني به عنوان کارشناسان شوراي اسالمي شهر ۱06
۱۳9۷/04/۱۷۱60/2459/۱0۳84۱۳9۷/04/۱۷تهران جهت عضويت درکميته کنترل و پايش آلودگي صوتي شهر تهران

اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني ۱0۷
۱۳9۷/04/۱0۱60/2456/۱0005۱۳9۷/04/۱۳و عمراني ـ ابالغي به شماره ۱60/۱999/۳0۱29 مورخ ۱۳9۳/۱۱/5 و اصالحيه بعدي آن

۱۳9۷/04/05۱60/2455/95۳6۱۳9۷/04/۱0الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان۱08

صورت جلسه مجمع عمومي عادي )به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسراني تهران و ۱09
۱۳9۷/0۳/2۷۱60/2452/8۷۳۱۱۳9۷/04/04حومه منعقده در تاريخ يکشنبه بيست و هفتم خردادماه سال ۱۳9۷

۱۱0

 ۱۳9۷/0۳/22 مورخ   9۷/۱/2498 شماره  نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
حق  واگذاري  »مجوز  مصوبه  متن  به  تطبيق،  هيأت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
واقع   ۷0/۱8۷8۳ و   ۷0/۱8۷82 شماره  ثبتي  پالک هاي  به  زمين  قطعه  از  بهره برداري 
در محدوده منطقه 6 شهرداري با حفظ حق مالکيت شهرداري تهران به منظور احداث 
مورخ  به شماره ۱60/2445/5208  ابالغي  ـ  ايراندخت درودي«  نقاشي خانم  آثار  موزه 

۱۳9۷/0۳/0۱

۱۳9۷/04/0۳۱60/2454/8625۱۳9۷/04/0۳

به ۱۱۱ ابالغي  ـ  تهران  الکترونيک شهر  دفاتر خدمات  تعرفه  نحوه محاسبه  اصالحيه مصوبه 
۱۳9۷/0۳/2۷۱60/245۳/8406۱۳9۷/04/02شماره ۱60/2299/۱856 مورخ ۱۳96/02/0۳

الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه کاهش تخلفات ساختماني و افزايش اعتبار مقررات ۱۱2
۱۳9۷/0۳/22۱60/2449/۷9۳9۱۳9۷/0۳/28ساخت و ساز

معرفي آقاي سيد محسن ميرمحمد به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر تهران در تحرير ۱۱۳
۱۳9۷/0۳/22۱60/245۱/۷520۱۳9۷/0۳/22دفاتر قانوني شهرداري تهران، سازمان ها و شرکت هاي تابعه

واحد ۱۱4 )شرکت  تخلفات  به  رسيدگي  و  انضباطي  کميته  در  قطبي  محمد  آقاي  معرفي 
۱۳9۷/0۳/22۱60/2450/۷5۱2۱۳9۷/0۳/22اتوبوسراني تهران و حومه)

۱۳9۷/0۳/20۱60/2448/۷۳58۱۳9۷/0۳/22تفريغ بودجه سال ۱۳95 شهرداري تهران۱۱5

معرفي آقاي بهروز شيخ رودي جهت عضويت در هيأت  حل اختالف مالياتي موضوع ماده ۱۱6
۱۳9۷/0۳/0۱۱60/244۷/560۳۱۳9۷/0۳/05دويست و چهل و چهارم )244) قانون ماليات هاي مستقيم
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تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

۱۱۷

 ۱۳9۷/02/26 مورخ   9۷/۱/۱۱48 شماره   نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
کرايه  نرخ  »تعيين  مصوبه  متن  به  تطبيق  هيئت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شماره  به  ابالغي   »۱۳9۷ سال  در  تهران  شهر  ميني بوس راني  و  اتوبوس راني  خطوط 

۱60/24۳۷/29۱2 مورخ 9۷/2/۱۱

۱۳9۷/0۳/0۱۱60/2444/54۷9۱۳9۷/0۳/02

۱۳9۷/0۳/0۱۱60/2446/5480۱۳9۷/0۳/02الزام شهرداري تهران به انجام الکترونيکي و اعالن عمومي اطالعات معامالت شهرداري۱۱8

۱۱9
مجوز واگذاري حق بهره برداري از قطعه زمين به پالک هاي ثبتي شماره ۷0/۱8۷82 و 
۷0/۱8۷8۳ واقع در محدوده منطقه 6 شهرداري با حفظ حق مالکيت شهرداري تهران به 

منظور احداث موزه آثار نقاشي خانم ايراندخت درودي
۱۳9۷/02/۳0۱60/2445/5208۱۳9۷/0۳/0۱

تمديد مصوبه اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران ـ ۱20
۱۳9۷/02/۳0۱60/244۳/5۱84۱۳9۷/02/۳۱ابالغي به شماره ۱60/2428/۳46۳5 مورخ ۱۳96/۱2/2۳

الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه اليحه برنامه عملياتي واکنش اضطراري براي مقابله ۱2۱
۱۳9۷/02/2۳۱60/2442/45۳۳۱۳9۷/02/26با زلزله در شهر تهران

۱۳9۷/02/2۳۱60/244۱/۳96۳۱۳9۷/02/2۳انتخاب شهردار تهران )دوره پنجم - ۱۳9۷/2/2۳)۱22

معرفي نمايندگان کميسيون هاي اصلي شورا در کميسيون موضوع تبصره يکم ذيل ماده  ۱2۳
۱۳9۷/02/۱8۱60/24۳9/۳89۱۱۳9۷/02/22واحده مصوبه شماره ۱60/924/۱0۳59 مورخ ۱۳86/06/20 و اصالحيه بعدي

معرفي آقاي افشين حبيب زاده کلي در کميته انضباطي و رسيدگي به تخلفات )شرکت ۱24
۱۳9۷/02/۱8۱60/2440/۳۷۷0۱۳9۷/02/20واحد اتوبوسراني تهران و حومه)

۱۳9۷/02/0929۱2/24۳۷/۱60۱۳9۷/02/۱۱تعيين نرخ کرايه خطوط اتوبوسراني و ميني بوسراني شهر تهران در سال ۱25۱۳9۷

۱۳9۷/02/0928۱5/24۳8/۱60۱۳9۷/02/۱۱تعيين نرخ کرايه انواع تاکسي در شهر تهران در سال ۱26۱۳9۷

و ۱2۷ معابر  هندسي  نواقص  و  ترافيکي  گره هاي  رفع  و  شناسايي  به  تهران  شهرداري  الزام 
۱۳9۷/02/02202۳/24۳6/۱60۱۳9۷/02/0۳بزرگراه ها

و ۱28 عادي  صورت  به  دوره)  )پنجمين  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جلسات  برگزاري  زمان 
۱۳9۷/0۱/2۱۱۱69/24۳5/۱60۱۳9۷/0۱/26فوق العاده در نيمه اول سال ۱۳9۷

۱۳9۷/0۱/2۱۷5۱/24۳4/۱60۱۳9۷/0۱/2۱انتخاب جناب آقاي سميع اله حسيني مکارم به عنوان سرپرست شهرداري تهران۱29

۱۳9۷/0۱/۱9560/24۳2/۱60۱۳9۷/0۱/۱9مخالفت با استعفاي شهردار تهران۱۳0

۱۳۱
 ۱۳96/۱2/28 مورخ   ۱0۱42/۱/96 شماره   نامه  به  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  جوابيه 
بليت  قيمت  »تعيين  مصوبه  متن  به  تطبيق  هيئت  اعتراض  موضوع  تهران،  فرمانداري 
متروي تهران در سال ۱۳9۷« ابالغي به شماره ۳۳649/2424/۱60 مورخ ۱۳96/۱2/۱5

۱۳9۷/0۱/۱958۱/24۳۳/۱60۱۳9۷ /0۱/۱9

۱-۱- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97-مصوبات عمومی )۱3۱()ادامه(
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

2-۱- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 97 - مصوبات باغات )67( 

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

۱

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهارصد و 
چهل و دو فرعي از سه اصلي قطعه دوم تفکيکي )2/ 442 /۳) و چهارصد و چهل و 
سه فرعي از سه اصلي قطعه سوم تفکيکي )۳/44۳/۳) واقع در محدوده منطقه يک 

)۱) شهرداري تهران

۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷۳2/۳۷60۱۱۳9۷/۱2/20

2
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره شصت و نه فرعي 
از دو اصلي قطعه اول تفکيکي )2/69/۱) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷۳0/۳۷599۱۳9۷/۱2/20

۳

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهار فرعي 
از هزار و پانصد و پنجاه و هشت اصلي قطعه سوم تفکيکي )۱558/4/۳) و چهار فرعي 
از چهار هزار و سي و شش اصلي قطعه سوم تفکيکي ) 40۳6/4/۳ ) واقع در محدوده 

منطقه يک )۱) شهرداري تهران

۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷29/۳۷604۱۳9۷/۱2/20

4
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سيصد و سي و 
پنج فرعي از يک اصلي قطعه اول تفکيکي )۱/۳۳5/۱) واقع در محدوده منطقه يک 

)۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷28/۳۷60۳۱۳9۷/۱2/20

5
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دويست و سه 
فرعي از سي و دو اصلي قطعه چهل و سه تفکيکي )۳2/20۳/4۳) واقع در محدوده 

منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷24/۳۷608۱۳9۷/۱2/20

6
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزارو هفتصد و 
پانزده فرعي از سي و پنج اصلي قطعه صد تفکيکي )25/۱۷۱5/۱00) واقع در محدوده 

منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷26/۳۷602۱۳9۷/۱2/20

۷
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سي و شش هزار 
و چهارصد و چهل و هشت فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج اصلي قطعه اول 

تفکيکي )2۳95/۳6448/۱) واقع در محدوده منطقه دو )2) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷25/۳۷606۱۳9۷/۱2/20

8
و  چهارصد  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
شصت و پنج فرعي از شصت و هشت اصلي )68/465) واقع در محدوده منطقه دو 

)2) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷2۷/۳۷۷۱6۱۳9۷/۱2/20

9
از  به شماره يک فرعي  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
چهارصد و بيست و نه اصلي )429/۱ ) واقع در محدوده منطقه بيست )20) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷۳۳/۳۷594۱۳9۷/۱2/۱9

۱0
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هفتصد و سي 
و پنج فرعي از سي و يک اصلي قطعه ششم تفکيکي )۳۱/۷۳5/6) واقع در محدوده 

منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/2400/۷۳۱/۳۷595۱۳9۷/۱2/۱9

۱۱
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دويست و هفت 
فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه پانصد و پنجاه و هفت تفکيکي )۷2/20۷/55۷) واقع 

در محدوده منطقه دو )2) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2400/۷2۳/۳5۱54۱۳9۷/۱۱/۳0

۱2
و  چهارهزار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
ششصد و چهل فرعي از بيست و پنج اصلي )25/4640) واقع در محدوده منطقه يک 

)۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2400/۷20/۳5۱49۱۳9۷/۱۱/۳0

۱۳
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دويست و پنجاه 
و سه فرعي از شصت و نه اصلي )69/25۳) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2400/۷2۱/۳5۱52۱۳9۷/۱۱/۳0

۱4
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دويست و چهل 
 (۱( يک  منطقه  محدوده  در  واقع   (25/244( اصلي  پنج  و  بيست  از  فرعي  چهار  و 

شهرداري تهران
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2400/۷22/۳5۱46۱۳9۷/۱۱/۳0

از ۱5 فرعي  به شماره سه  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
۱۳9۷/۱۱/28۱60/2400/۷۱9/۳5۱4۳۱۳9۷/۱۱/۳0سيصد و نود اصلي )۳90/۳) واقع در محدوده منطقه بيست )20) شهرداري تهران



۱9

۱مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

۱6
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و ششصد 
و شصت فرعي از سه اصلي قطعه سوم تفکيکي )۳/2660/۳) واقع در محدوده منطقه 

بيست و يک )2۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/2400/۷۱۷/۳۳8۱۷۱۳9۷/۱۱/۱6

۱۷
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره صد و هشتاد 
و يک فرعي از شش هزار و هفتصد و بيست اصلي )6۷20/۱8۱) واقع در محدوده 

منطقه چهار )4) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱۱/۱6۱60/2400/۷۱8/۳۳8۱6۱۳9۷/۱۱/۱6

۱8
و چهل  شماره صد  به  ثبتي  پالک  در خصوص  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
از چهار اصلي )4/۱44) واقع در محدوده منطقه بيست و يک )2۱)  و چهار فرعي 

شهرداري تهران
۱۳9۷/۱0/۱6۱60/2400/۷۱4/۳02۱4۱۳9۷/۱0/۱۷

۱9
و  هزار  به شماره شش   ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
نهصد و چهل و هشت فرعي از يک اصلي قطعه اول تفکيکي )۱/6948/۱) واقع در 

محدوده منطقه بيست و دو )22) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱0/۱6۱60/2400/۷۱5/۳02۱8۱۳9۷/۱0/۱۷

20

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره سي و شش 
فرعي از پنج اصلي قطعه هشتم تفکيکي )5/۳6/8) سي و هفت فرعي از پنج اصلي 
قطعه نهم تفکيکي )5/۳۷/9) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) شهرداري 

تهران

۱۳9۷/۱0/۱6۱60/2400/۷۱6/۳02۱2۱۳9۷/۱0/۱۷

2۱
و  هزار  به شماره شش  ثبتي  تهران در خصوص پالک   اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
پانصد و هفتاد و پنج فرعي از چهل و هفت اصلي )4۷/65۷5) واقع در محدوده منطقه 

چهار )4) شهرداري تهران
۱۳9۷/۱0/۱۱۱60/2400/۷۱۳/2968۳۱۳9۷/۱0/۱2

ثبتي سيصد و هشتاد و يک 22 تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
۱۳9۷/09/2۷۱60/2400/۷۱2/28200۱۳9۷/09/28فرعي از هفتاد و نه اصلي )۷9/۳8۱) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

2۳
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه هزار و صد و 
شانزده فرعي از نود و دو اصلي قطعه چهار تفکيکي )92/۳۱۱6/4) واقع در محدوده 

منطقه چهار)4) شهرداري تهران
۱۳9۷/09/2۷۱60/2400/۷۱۱/2820۱۱۳9۷/09/28

پانزده 24 و  به شماره صد  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
۱۳9۷/09/25۱60/2400/۷09/2۷8۷2۱۳9۷/09/2۷فرعي از هفتاد و نه اصلي )۷9/۱۱5) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

25
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارصد و هفتاد 
واقع در محدوده  نود و پنج اصلي )2۳95/4۷۳)  از دوهزار و سيصد و  و سه فرعي 

منطقه دو )2) شهرداري تهران
۱۳9۷/09/25۱60/2400/۷۱0/2۷8۷6۱۳9۷/09/2۷

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک  ثبتي به شماره سي و پنج فرعي 26
۱۳9۷/09/25۱60/2400/۷08/2۷8۷۷۱۳9۷/09/2۷از چهل اصلي )40/۳5) واقع در محدوده منطقه سه )۳) شهرداري تهران

۱۳9۷/09/۱8۱60/2400/۷04/2۷266۱۳9۷/09/20مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي 2۷۱۱8/5۳۷/50

28

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره دويست ونود 
وچهار فرعي از سي و شش اصلي قطعه چهل و يک تفکيکي)۳6/294/4۱) و دويست 
و نود و پنج فرعي از سي و شش اصلي قطعه چهل تفکيکي )۳6/295/40) واقع در 

محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

۱۳9۷/09/۱8۱60/2400/۷05/2۷250۱۳9۷/09/20

29
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پالک ثبتي آپارتماني 
به شماره هفت هزار و ششصد و هفتاد فرعي از هفتاد و نه اصلي قطعه اول تفکيکي 

)۷9/۷6۷0/۱) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/09/۱8۱60/2400/۷06/2۷262۱۳9۷/09/20

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک  ثبتي به شماره هزار و پانصد و ۳0
۱۳9۷/09/۱8۱60/2400/۷0۷/2۷26۱۱۳9۷/09/20دو )۱502) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

۳۱
مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک ثبتي به شماره )298 و ۱22 و 
۳۳۳5/۳۱۳ و ۳۳۳۳ و ۳۳۳2 و ۳۳۳0) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2400/699/20640۱۳9۷/0۷/۱۷

مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره )۱/۷6۱/5) و ۳2
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2400/۷0۱/206۳۱۱۳9۷/0۷/۱۷) ۱/۱06۳/8) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) شهرداري تهران

2-۱- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 97 - مصوبات باغات )67()ادامه( 
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

۳۳
مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هفتصد و چهل 
 (۱( يک  منطقه  محدوده  در  واقع   (6۷/۷4۳( اصلي  هفت  و  از شصت  فرعي  سه  و 

شهرداري تهران
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2400/۷00/206۳4۱۳9۷/0۷/۱۷

مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نود و سه فرعي از ۳4
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2400/۷02/206۳2۱۳9۷/0۷/۱۷سي و يک اصلي )۳۱/9۳) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي ) 92۳0 و 9229 و2۱۱0 ۳5
۱۳9۷/0۷/۱5۱60/2400/۷0۳/206۳0۱۳9۷/0۷/۱۷و 2/2۱09 ) واقع در محدوده منطقه هجده )۱8) شهرداري تهران

۳6
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره ششصد و چهل و 
چهار فرعي از يک اصلي )۱/644) واقع در محدوده منطقه بيست ودو )22) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/05/02۱60/2400/695/۱۳49۷۱۳9۷/05/۱5

۳۷
نود  و  سيصد  شماره  به  ثبتي  پالک  در خصوص  شهرتهران  اسالمي  شوراي  مصوبه 
ونه فرعي از سي و شش اصلي قطعات اول و دوم و سوم و پنجم و ششم تفکيکي 

)6و5و۳و2و۳6/۳99/۱) واقع در محدوده منطقه سه )۳) شهرداري تهران
۱۳9۷/05/02۱60/2400/694/۱۳۱9۱۱۳9۷/05/۱۳

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نهصد و بيست و ۳8
۱۳9۷/05/0۷۱60/2400/696/۱۳0۷9۱۳9۷/05/۱0پنج فرعي از هفتاد اصلي )۷0/925) واقع در محدوده منطقه سه )۳) شهرداري تهران

۳9
نهصد و سي  به شماره  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
از چهل اصلي قطعه بيستم تفکيکي )40/9۳0/20) واقع در محدوده منطقه  فرعي 

سه )۳) شهرداري تهران
۱۳9۷/05/02۱60/2400/686/۱۳0۷4۱۳9۷/05/۱0

40
و  هزار  يک  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
چهارصد و هشتاد و يک فرعي از هفت اصلي )۷/۱48۱) واقع در محدوده منطقه يک 

)۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/05/02۱60/2400/692/۱۳۱۳0۱۳9۷/05/۱0

4۱
شماره  به  ثبتي  پالک هاي  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
 (2( واقع در محدوده منطقه دو  و ۱۱8/۱8/4)  و ۱۱8/2۱656/۳   ۱۱8/2۱655/2(

شهرداري تهران
۱۳9۷/05/0۷۱60/2400/69۷/۱۳066۱۳9۷/05/۱0

42
و  هزار  چهار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  شهرتهران  اسالمي  شوراي  مصوبه 
هفتصد و هفتاد و پنج فرعي از چهل و دو اصلي )42/4۷۷5) واقع در محدوده منطقه 

چهار )4) شهرداري تهران
۱۳9۷/05/0۷۱60/2400/698/۱۳082۱۳9۷/05/۱0

4۳
از  فرعي  دو  شماره  به  ثبتي  پالک  در خصوص  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
دوهزار و نهصد و شصت و يک اصلي )296۱/2) واقع در محدوده منطقه يک )۱) 

شهرداري تهران
۱۳9۷/05/02۱60/2400/69۳/۱2886۱۳9۷/05/09

44

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره بيست و دو هزار 
و سيصد و چهل و نه و بيست و يک هزار و هفتصد و هشتاد پنج فرعي از شش هزار 
و نهصد و سي و سه اصلي )22۳49 و 69۳۳/2۱۷85) واقع در محدوده منطقه شش 

)6) شهرداري تهران

۱۳9۷/04/۱9۱60/2400/69۱/۱۱468۱۳9۷/04/۳0

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک  ثبتي به شماره )۳۷۷8)۱22/0 45
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/68۷/۱۱۱۳5۱۳9۷/04/25واقع در محدوده منطقه پنج )5) شهرداري تهران

46
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و نود و 
دو فرعي از يک اصلي )۱/592) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/04/۱۷۱60/2400/689/۱085۱۱۳9۷/04/24

4۷
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و نود و 
يک فرعي از يک اصلي )۱/59۱) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/04/۱۷۱60/2400/688/۱085۷۱۳9۷/04/24

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و دو فرعي 48
۱۳9۷/04/۱۷۱60/2400/690/۱0856۱۳9۷/04/24از سه اصلي )۳/502) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران

49
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پالک ثبتي آپارتماني 
به شماره شش هزار و ششصد و هفتاد فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه اول تفکيکي 

)6۷/66۷0/۱) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/68۳/۱0505۱۳9۷/04/۱9
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تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

50
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هشتاد فرعي از 
سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلي قطعه اول تفکيکي )۳۷64/80/۱) واقع در 

محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/684/۱0۳80۱۳9۷/04/۱۷

5۱
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يکصد و چهارده 
در محدوده  واقع   (۳۷64/۱۱4( اصلي  و چهار  و شصت  و هفتصد  از سه هزار  فرعي 

منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/68۱/9۷۷2۱۳9۷/04/۱۱

52
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يک صد و پانزده 

فرعي از سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلي )۳۷64/۱۱5) واقع در محدوده منطقه 
يک )۱) شهرداري تهران

۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/682/9۷۷4۱۳9۷/04/۱۱

5۳
و  هزار  دو  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
چهارصد و شصت و هفت فرعي از هشت اصلي قطعه سوم تفکيکي )8/246۷/۳) واقع 

در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/685/922۳۱۳9۷/04/0۷

54
و  چهارصد  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
شصت و چهار و ششصد و هشتاد و چهار فرعي از هفت اصلي )464 و۷/684) واقع در 

محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/04/0۳۱60/2400/680/9226۱۳9۷/04/0۷

55
از  به شماره يک فرعي  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
سه هزار و چهارصد و يک اصلي )۳40۱/۱) واقع در محدوده منطقه يک )۱) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷8/8۱45۱۳9۷/0۳/29

56
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارهزار و 

ششصد و نوزده فرعي از بيست و پنج اصلي )25/46۱9) واقع در محدوده منطقه 
يک )۱) شهرداري تهران

۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷5/8۱44۱۳9۷/0۳/29

5۷
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دويست و نود و 
سه فرعي از يکصد و هيجده اصلي قطعه اول تفکيکي )۱۱8/29۳/۱) واقع در محدوده 

منطقه پنج )5) شهرداري تهران
۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷6/8۱42۱۳9۷/0۳/29

58
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره شانزده فرعي از 
يک اصلي قطعه دوم تفکيکي )۱/۱6/2) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) 

شهرداري تهران
۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷9/8۱4۳۱۳9۷/0۳/29

59
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يک هزار و يکصد 
واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22)  از يک اصلي )۱/۱۱۷0)  و هفتاد فرعي 

شهرداري تهران
۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷۳/۷956۱۳9۷/0۳/28

60

مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره يک هزار و 
 (۷2/۱۷40/20( تفکيکي  بيست  قطعه  اصلي  دو  و  هفتاد  از  فرعي  چهل  و  هفتصد 
يک هزار و هفتصد و چهل و يک فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه بيست و يک تفکيکي 
قطعه  اصلي  دو  و  هفتاد  از  فرعي  دو  و  و چهل  و هفتصد  )۷2/۱۷4۱/2۱) يک هزار 
بيست و دو تفکيکي )۷2/۱۷42/22) واقع در محدوده منطقه دو )2) شهرداري تهران

۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷4/۷954۱۳9۷/0۳/28

6۱
مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يکصد و شانزده 
و دو )22) شهرداري  بيست  واقع در محدوده منطقه  اصلي )۱/۱۱6)  از يک  فرعي 

تهران
۱۳9۷/0۳/22۱60/2400/6۷۷/۷962۱۳9۷/0۳/28

62

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره بيست و دو 
فرعي از يک صد و هيجده اصلي قطعه هشتاد و هشت تفکيکي )۱۱8/22/88) و بيست 
و سه فرعي از يک صد و هيجده اصلي قطعه هشتاد و نه تفکيکي )۱۱8/2۳/89) واقع 

در محدوده منطقه پنج )5) شهرداري تهران

۱۳9۷/02/04۱60/2400/6۷2/۳4۷۷۱۳9۷/02/۱8

6۳
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نهصد و بيست 
و سه فرعي از سه اصلي قطعه يک صد و هفتاد و دو تفکيکي )۳/92۳/۱۷2) واقع در 

محدوده منطقه يک )۱) شهرداري تهران
۱۳9۷/02/04۱60/2400/6۷۱/2986۱۳9۷/02/۱۱

64
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يک هزار و ششصد 
از يک اصلي )۱/۱660) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22)  و شصت فرعي 

شهرداري تهران
۱۳9۷/02/04۱60/2400/6۷0/28۷4۱۳9۷/02/۱۱
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تاريخ عنوانرديف
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شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

65
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يک هزار و ششصد 
و پنجاه و نه فرعي از يک اصلي )۱/۱659) واقع در محدوده منطقه بيست و دو )22) 

شهرداري تهران
۱۳9۷/02/04۱60/2400/66۷/28۳۷۱۳9۷/02/۱۱

66
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره شانزده و هفده 
فرعي از سي و هفت اصلي )۱۷ و ۳۷/۱6) واقع در محدوده منطقه سه )۳) شهرداري 

تهران
۱۳9۷/0۱/26۱60/2400/668/۱6۱0۱۳9۷/0۱/۳0

6۷
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره يک صد و پنجاه 
 (2۱( يک  و  بيست  منطقه  محدوده  در  واقع   (4/۱5۱( اصلي  چهار  از  فرعي  يک  و 

شهرداري تهران
۱۳9۷/0۱/26۱60/2400/669/۱46۱۱۳9۷/0۱/29

3-۱-فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 97- مصوبات نامگذاری )۱۱(

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

۱۳9۷/۱2/۱9۱60/24۱0/8۳/۳8440۱۳9۷/۱2/2۷نامگذاري و تغيير نام چهار )4) معبر عمومي شهر تهران۱

بار 2 تره  و  ميوه  بازار   (6( و شش  بوستان   (۱( يک  معبر،   (4( تغييرنام چهار  و  نامگذاري 
۱۳9۷/۱2/۱9۱60/24۱0/82/۳8۳02۱۳9۷/۱2/2۷عمومي شهر تهران

۱۳9۷/۱0/۱6۱60/24۱0/8۱/۳0655۱۳9۷/۱0/22نامگذاري و تغيير نام هشت )8) معبر عمومي شهر تهران۳

۱۳9۷/08/22۱60/24۱0/۷۷/24608۱۳9۷/08/26نامگذاري و تغيير نام شش )6) معبر عمومي شهر تهران4

۱۳9۷/08/22۱60/24۱0/۷8/2460۷۱۳9۷/08/26نامگذاري و تغيير نام يک شهرک، يک بوستان و يازده )۱۱) معبر عمومي شهر تهران5

۱۳9۷/08/2224605/۷9/24۱0/۱60۱۳9۷/08/26نامگذاري شش )6) معبر عمومي شهر تهران6

نامگذاري و تغيير نام يک ايستگاه مترو و هفت )۷) مورد از معابر و اماکن عمومي شهر ۷
۱۳9۷/08/2224606/80/24۱0/۱60۱۳9۷/08/26تهران

نامگذاري و تغيير نام دو بوستان )2) و چهارده )۱4) مورد از معابر و اماکن عمومي شهر 8
۱۳9۷/06/2۷۱60/24۱0/۷5/۱9295۱۳9۷/0۷/0۷تهران

تغيير نام بلوار شهرداري واقع در محدوده منطقه دو )2) شهرداري تهران به نام بلوار قيصر 9
۱۳9۷/06/2۷۱60/24۱0/۷6/۱8۷۳0۱۳9۷/0۷/02امين پور

۱۳9۷/04/05۱60/24۱0/۷4/9۷۷۱۱۳9۷/04/۱۱نام گذاري و تغيير نام يک ايستگاه مترو و هفت معبر عمومي شهر تهران۱0

۱۳9۷/0۳/06۱60/2۳۱0/۷۳/664۱۱۳9۷/0۳/۱۳تغيير نام يک ايستگاه مترو و دو معبر عمومي شهر تهران۱۱
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مرکز ارتباطات و امور بين الملل
۱-2- آمار فعاليت های مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران  به تفکيک حوزه فعاليت در سال  97

سال 97عنوانمعاونت

ری
ذا

مگ
ن نا

يو
س

مي
ه ک

خان
ير

دب

۱۱۱ابالغ مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران به مناطق و سازمان هاي مرتبط در خصوص نامگذاري و تغيير نام معابر - مورد
5۷بازديد از معابر جهت تنظيم گزارش درخصوص نامگذاري و تغيير نام معابر و اماکن عمومي- مورد

۱5برگزاري جلسات کميسيون نامگذاري معابر و اماکن عمومي شهر تهران- جلسه
20۷پرونده های تصويب شده توسط کميسيون نامگذاری معابر و اماکن عمومی- مورد

265پيگيري و رسيدگي به پرونده هاي ارسالي به دبيرخانه کميسيون- مورد
۱۷8تهيه و تنظيم صورت جلسات ، گزارشات و مکاتبات مربوطه- مورد

۳۷حضور در جلسات شوراي اسالمي شهر تهران- مورد
۱49کل معابر و اماکن عمومي نام گذاري شده - تعداد

۱۱6معابر نامگذاری شده به نام غيرشهيد در کميسيون نامگذاری معابر و اماکن عمومی- مورد
۳۳معابر نامگذاری شده به نام شهدا در کميسيون نامگذاری معابر و اماکن عمومی- مورد 

8۱2رسيدگي به درخواست هاي حضوري و غيرحضوری شهروندان- مورد

انه
رس

ت 
اون

مع

6,624انتشار اخبار مديريت شهری از طريق سايت خبری شهرنوشت-مورد
گزارش تصويری با محتوای اتفاقات و  اقدامات مديريت شهری و اماکن ديدنی و تفريحی شهر تهران از طريق آژانس عکس 

۱,۳4۳تهران-مورد
6,۷5۷انتشار اخبار مديريت شهری از طريق پرتال داخلی شهرداری تهران-مورد
۱,۷9۷انتشار اخبار مديريت شهری از طريق سايت اصلی شهرداری تهران-مورد

ارسال پيامک های خبری)تيتر اخبار مديريت شهری به صورت روزانه به مديران شهری، اصحاب رسانه، نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی و اعضای شورای اسالمی شهر تهران ارسال می شود.)-مورد

بيش از 2,000
 عنوان

بررسی پوسترهای ارسالی واحدهای تابعه شهرداری تهران و تأييد و ارسال آنها برای انتشار در پرتال داخلی شهرداری تهران - 
۳۱عنوان

2پوستر جشنواره رسانه های شهری - عنوان
۱0۷تهيه بولتن استحضاری )اخبار ويژه و محرمانه مرتباط با شهرداری و شورای شهر) -مورد

۱۳6تهيه بولتن آيينه مطبوعات )رصد روزنامه های کثيراالنتشار و درج اخبار مرتبط با شهرداری)-مورد
۷4بولتن اخبار روز)رصد سايت ها، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی)-مورد

9بولتن تحليل آماری برنامه های صدا و سيما شبکه های ماهواره ای-مورد
9بولتن تحليل محتوا روزنامه ها، سايت ها، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی-مورد

4بولتن حرف تا عمل)مروری به وعده ها و اقدامات انجام شده در شهرداری تهران)-مورد
۱94تهيه بولتن الکترونيک اخبار شهری خبرگزاری ها و مطبوعات - عنوان

۱8۳تهيه گزارش روزانه تحليل محتوای اخبار - عنوان
42تهيه گزارش تحليل محتوای موضوعی رويدادهای شهری - عنوان

29تهيه گزارش هفتگی مانيتورينگ اخبار شهری در رسانه های تصويری داخلی و خارجی - عنوان
۱2تهيه گزارش ماهانه گفت و شنود - عنوان 

۱۳0تهيه بولتن روزانه فضای مجازی از طريق رصد شبکه های اجتماعی - عنوان
25تهيه گزارش تحليل محتوای شبکه های اجتماعی - عنوان

450بازنشر اخبار در ۳94 کانال رسمی واحدهای تابعه شهرداری تهران - عنوان
2۱5اينفوگرافی - عنوان

۱2موشن گرافی - عنوان
۱0کاريکاتور - عنوان

6۳کارتون )تصاوير متحرک) - عنوان
۱,2۱6فتوتيتر - عنوان

 هماهنگی با رسانه ها در خصوص پوشش خبری اخبار و رويدادهای مهم شهری و اقدامات و برنامه های  معاونت ها، مناطق و 
۷98سازمان ها - مورد

95هماهنگی مصاحبه های  در جمع شهردار تهران و مديران شهری - مورد 
9۳برگزاری نشست خبری شهردار تهران و مديران شهری - مورد

64هماهنگی مصاحبه  اختصاصی رسانه ها با شهردار تهران - مورد
۱۱4هماهنگی مصاحبه  اختصاصی رسانه ها با مديران شهری - مورد

9۱ هماهنگی حضور شهردار تهران و مديران شهری در برنامه های صدا و سيما - مورد
۱8کمپين سه شنبه های بدون خودرو شهردار تهران-تعداد

64مديريت رسانه ای بحران های شهری - مورد
۱05دروازه بانی خبر و جلوگيری از انتشار اخبار منفی - مورد

۱۱6جريان سازی خبری در رسانه ها - مورد
بيش از ۱,000بازنشر اخبار مهم شهرداری تهران در رسانه ها - مورد

 عنوان
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سال 97عنوانمعاونت

انه
رس

ت 
اون

مع

۱ضيافت افطار خبرنگاران با حضور رياست مرکز - مراسم
۳جلسه هم انديشی با دبيران شبکه های اجتماعی - جلسه

4جلسه هم انديشی با خبرنگاران حوزه شهری - جلسه
4جلسه هم انديشی با دبيران حوزه های شهری و اجتماعی - جلسه

۱جلسه هم انديشی با مديران مسئول رسانه ها-جلسه
۱بازديد از روزنامه همشهری - مورد

۱مراسم روز خبرنگار با حضور رياست مرکز - مراسم
2۳ارسال پيام تبريک و اهدای سبد گل به رسانه ها  )به مناسبت روز خبرنگار) - مورد

لل
الم

ين 
ر ب

مو
ت ا

اون
مع

2رايزينی، هماهنگی و برنامه ريزی مربوط به سفرهای رسمی دو و چندجانبه -مورد
49پيگيری ها و هماهنگی های اداره روابط خارجی-مورد

۱5رسيدگی به موضوعات و مسايل مربوط به مناسبات دو جانبه با ساير شهرهای خارجی -مورد
۳0ماموريت های اداری و بازديدها اداره روابط خارجی-مورد

29بررسی و رسيدگی به مشکالت و درخواست های نمايندگی های ديپلماتيک-مورد
468مذاکرات داخلی و خارجی )حضوری يا تلفنی)-مورد

5۱تهيه پيام دعوت، تبريک، تسليت و پاسخگويی به پيام ها -مورد
۱۱اخذ مجوز و استعالم و هماهنگی با وزارت امور خارجه برای پاسخگويی به دعوت نمايندگی های ديپلماتيک مقيم تهران - مورد

6حضور در مراسم ويژه سفارتخانه ها و نمايندگی های سياسی-تعداد
8همکاری با سازمانهای داخلی و بين المللی و کميسيون های مشترک همکاری-تعداد

۳مراسم و ميهمانی های بين المللی )برگزاری، مشارکت و سرپرستی)-مورد
5همايش )مشارکت، برگزاری)- مورد

525مکاتبات داخلی و خارجی -مورد
9صدور گواهی اشتغال بکار برای سفرهای شخصی و غيراداری همکاری شهرداری -مورد

6برگزاری مالقات با مقامات خارجی-مورد
5برگزاری بازديد مقامات خارجی-مورد

20پذيرش هيئت های خارجی- نفر
۳شرکت در مراسم ويژه نمايندگی های سياسی- مورد

۱4اخذ رواديد ورودی ايران برای هيئت های خارجی- نفر
۱۳2اخذ رواديد کشورهای خارجی برای هيئت های شهرداری تهران-نفر

۱2اعزام هيأت از شهرداری تهران به خارج از کشور-نفر
2۷5مکاتبات داخلی، خارجی، پيگيری و مأموريتهای بخش تشريفات-مورد

5عضويت در سازمان های بين المللی-مورد
۱6سازمان ها و مجامع بين المللی طرف همکاری- مورد

85همکاری با سازمان های داخلی و بين المللی-مورد
4مشارکت در برگزاری رويدادهای داخلی و بين المللی-مورد

28ماموريت اداری و بازديدهای بخش سازمان ها و مجامع بين المللی-تعداد
۱,000پيگيری ها و هماهنگی ها-مورد

۷ثبت نام در رويدادهای بين المللی-مورد
۱تهيه راهنمای سفر-مورد

۱6تهيه گزارش کارشناسی-مورد

۱,885شرکت در جلسات، مکاتبات داخلی و خارجی، جستجو در سايت و ترجمه-تعداد 
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۱-2- آمار فعاليت های مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران  به تفکيک حوزه فعاليت در سال  97)ادامه(

سال 97عنوانمعاونت

لل
الم

ين 
ر ب

مو
ت ا

اون
مع

6جلسات تشکيل شده کميته سفرهای خارجی- جلسه
۳2مصوبات کميته سفرهای خارجی- مورد

25موافقت با اعزام ها- مورد
۱00مکاتبات و دعوتنامه ها-تعداد

8تهيه گزارش های عملکرد-مورد
۳0احکام ماموريت-مورد

۱0برگزاری جلسات راه اندازی و اجرای سامانه سفرهای خارجی- تعداد
۱,900پيگيری های تلفنی -مورد

۱9اعزام مامورين شهرداری بر حسب کشور- نفر
۱8۷ترجمه فارسی به التين و بالعکس-صفحه

4۳تهيه گزارش از متون انگليسی-صفحه
۳0عملکرد دبيرخانه جايزه خشت طاليی- مورد

۷عملکرد دبيرخانه جشنواره خواهر خوانده های تهران-تعداد
۳اقدامات انجام شده در زمينه ثبت نام پروژه های شهرداری تهران در جوايز بين المللی- مورد

65ويرايش و تاييد اخبار پورتال انگليسی-مورد
۱5شرکت در جلسات، رويدادها و مالقات های دو جانبه مجمع شهرداران آسيايی- جلسه

26مکاتبات رسمی و غير رسمی و مکاتبات تلفنی-مورد
۳تهيه و امضای تفاهم نامه و قراردادهای همکاری-مورد

5مشارکت AMF در برگزاری مراسم و مناسبت های بين المللی-تعداد
4اعزام مامور از AMF به خارج از کشور-نفر

2برنامه ريزی و تنظيم مناسبات خارجی شهرداری تهران-مورد
58برگزاری جلسات مختلف- جلسه

40تهيه گزارش ها )کارشناسی، توجيهی، روند مناسبات، محور مذاکرات، بررسی، اظهار نظر)- مورد
2بررسی و ارزيابی گزارشات دريافتی در حوزه موضوعات بين المللی-مورد

۳تنظيم قراردادهای همکاری دو جانبه -تعداد
۷رايزنی و برنامه ريزی مربوط به پذيرش هيات های ميهمان -مورد

۷2تنظيم برنامه بازديدها و مالقات ها-نفر
2رايزينی، هماهنگی و برنامه ريزی مربوط به سفرهای رسمی دو و چندجانبه -مورد

49پيگيری ها و هماهنگی های اداره روابط خارجی-مورد

می
مو

ط ع
واب

ت ر
اون

مع

6۳بازديد، برگزاری، مشارکت و همکاری در همايش ها، گردهمايی ها و اجالس ها-تعداد
6برگزاری جلسات گردهمايی مديران روابط عمومی واحدهای تابعه شهرداری تهران )دورنگاه)- جلسه

۱0,069مالقات مردمی شهرداران مناطق با شهروندان-نفر
۳۷۷مالقات اداره کل منابع انسانی با پرسنل شهرداری تهران-نفر

۱,224بارگذاری اخبار در پرتال مرکز ارتباطات و امور بين الملل -تعداد
۱8کميته انتصابات- نفر

۱,800برگزاری دوره های آموزشی- نفرساعت
2شبگردی مسئولين و اصحاب رسانه
۷تدوين و ابالغ دستورالعمل ها-مورد

6۷تشريفات برگزاری و اجرای همايش ها، جشنواره ها و مراسم های رسمی شهرداری تهران - تعداد
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ت
اون

سال 97عنوانمع

ت
ارا

ش
انت

 و 
ت

يغا
تبل

ت 
اون

مع

2۳0طراحی تبليغات محيطی ) )بيلبورد،پوستر،عرشه پل،پرتابل،استرابورد و ..) - تعداد

400طراحی تبليغات فضای مجازی )بنر پويا )dynamic)-بنر ثابت )static)-عکس-فيلم-تيزر-کليپ و ..) - تعداد

۱00طراحی تبليغات راديويی و تلويزيونی )تيزر-کليپ-زيرنويس-تيتراژ-فيلم ) - تعداد

5برگزاری ورک شاپ های آموزشی در حوزه تبليغات - تعداد

۱5بزرگداشت مفاخر حوزه ارتباطات و تبليغات - مورد

5برگزاری نمايشگاه  های هنری و فرهنگی در حوزه ارتباطات و تبليغات - عنوان

۱0برگزاری نشست  های تخصصی در حوزه تبليغات - مورد

۱0توليدات فرهنگی و هنری - تعداد

50طراحی و چاپ  کاتالوگ، کارتهای مناسبتی، فولدر، کتاب و کتابچه،  اوراق اداری، تابلو راهنما، کات استند و ..- تعداد

۱0توليد محتوا و تهيه  ی کتابچه  های تبليغاتی با موضوع تهران - عنوان

۳,000چاپ پوستر، بروشور، بنر، کارت و ... - مورد

۱رونمايی از کتاب  های مرتبط با حوزه  ی ارتباطات و تبليغات - مورد

۳0مجله  ی تصويری تهران - مورد

۱,000چاپ کتاب با موضوع تهران - نسخه

50طراحی تبليغات غرفه  های نمايشگاهی، مراسم و جشنواره  ها - مورد

5طراحی تبليغات و راهنمای سفر هيئت ها - مورد

۳طراحی چاپ و نشر هفته  نامه با موضوع تهران - عنوان

40نظارت بر امور قراردادهای تبليغاتی و انتشاراتی مرکز - مورد

20نظارت بر توليدات مکتوب و انتشارات در شهرداری تهران - نسخه

5,000نظارت بر کليه ی اقدامات تبليغاتی در شهرداری تهران - مورد

۱5,200توزيع محصوالت فرهنگی - تعداد

۱0طراحی لوگوتايپ تهران)فارسی و انگليسی ) - مورد

20طراحی و اجرای توليدات تبليغاتی - مورد 

50طراحی و اجرای کمپين های تبليغاتی در راستای برندينگ تهران - جلسه

50طراحی و تدوين توليدات صوتی و تصويری در راستای برندينگ تهران - مورد

۱0طراحی و تهيه لوح تقدير و گواهينامه های دوره های تخصصی حوزه ارتباطات و تبليغات - مورد

۷طراحی و چاپ کارت  های دعوت - مورد 

20طراحی و چاپ کتابچه های جشنواره ها و مراسم - مورد

20جذب همکاری و مشارکت - تعداد

۱0برگزاری کمپين های تبليغاتی - مورد

۱-2- آمار فعاليت های مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران  به تفکيک حوزه فعاليت در سال  97)ادامه(
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مرکز سامانه مديريت شهری ۱37

2-2- تعداد گزارش آماري سامانه ۱37 در سال هاي 95-97        

درصد سهمدرصد تغيير سال 97سال 96سال 95گروه موضوعات درخواست

60.2-2,۷۳۱2,2202,092اتوبوس
۱000-248,548۱۷2,0590اطالع رسانی )اطالع رسانی/مزاحمت تلفنی و ...(

۳۷,5892۱,8۱۷26,285202آب گرفتگي و آب افتادگي
60.0۱-2۳6۱۷8۱68آتش نشانی
۱50.02-4۱2۳۷۱۳۱۷آرامستان
69.4-۱۳0,068۱20,929۱۱۳,656آسفالت

۱8۱.۱-2۷,۷60۱6,942۱۳,8۳۱آسيبهای اجتماعی
9۳0.۳-25,59846,0۷4۳,055برف

۱,۱4525۳284۱20.02پارکبانها و پارکينگ
۱000-2۱۷2560پيامهاي ورزشي

۱۷0۷4۷400.006ترمينال
۳۳.6-45,۷۷۷44,6604۳,۱2۱تفکيک و بازيافت
۱58,926۱45,۳۱8۱4۷,6592۱2.۳جمع آوری و نصب

۷4,9۷6۷۳,694۷۳,۳9۷06.۱حيوانات
۱2۱5.4-۱88,۱082۱۱,5۳8۱85,۷50درخت/بوستان/فضای سبز/جنگل

۷90.0۱-۷94۱65-درخواست های متفرقه
۳5.8-۷0,990۷2,44669,928زباله و ضايعات
4۱۱.6-۱22,4۳9۱45,۳92۱۳9,400ساخت و ساز

سازمان بوستان ها /بوستان های فرامنطقه ای)باغ ايرانی/ياس 
460.0۱-206248۱۳۳فاطمی/گفتگو/مصلی(

۱۷9.2-۱۳0,9۳5۱۳2,۷5۱۱۱0,550سد معبر
60.002-44۳6۳4سالمت
۳0,90۳۳0,۷56۳0,90802.6شستشو

690.4-۱5,2۳0۱۷,2285,۳2۱طرح جمع آوري کاال
400.0۱-245۳922۳۷طرحها و پيشنهادات

2,8262,۷۷0۳,585290.۳کارگران
4۱0.00۷-۱۱۳۱5592کنترل کيفيت هوا

۳۷,280۳6,69942,205۱5۳.5اليروبي
9۱545445500.0۳مترو

8۱,0۳4۷2,456۷۳,4۷8۱6.۱مرمت و ترميم
۱02.۷-۳9,54۷۳6,084۳2,460مزاحمت
6,۱05522,0۱۱۳۷6۷0.2مساجد

۱۷0.2-5,۷۷92,۷292,2۷0نصب عالئم ايمنی
66,0۳869,۳08۷8,940۱46.6نظافت

۳00.0۱-20۳۱96۱۳۷نکات ايمني
0.۱-006۳2پيام هاي ورزشي )سازمان ورزش(

0.0۱-002۱0پيام هاي ورزشي )مناطق(
۱9۱00-۱,570,023۱,477,329۱,202,862جمع



2 حوزه شهردار

۳۱

3-2- تعداد پيام ها به تفکيک ماهيت پيام در سال های 95-97

درصد سهمدرصد تغيير سال 97سال 96سال 95ماهيت درخواست

990-248,529۱۷2,۳4۳6اجرايی

۱۱4,۱4899,09۳۱00,۷2028.4توسعه ای

۱0۱9.۷-2۷8,858262,۳292۳۷,۳9۱کنترل عملکرد

8۷۱.9-928,48894۳,564864,۷5۱نگهداشت

۱9۱00-۱,570,023۱,477,329۱,202,868جمع

4-2- تعداد پيام های ۱37 به تفکيک واحد اجرای پيام در سال های 95-97

درصد سهمدرصد تغيير سال 97سال 96سال 95واحد اجرايی

۳,۳22۱,284۱,۳۳540.۱خدمات شهري و محيط زيست

840-۱86۷98۱29سامانه ۱37

۱,85۱289۷,۱0۳2,۳580.6معاونت اجتماعی و فرهنگی

۱00.۱-2,228۱,046946معاونت حمل و نقل و ترافيک

۱50.5-۷,24۱۷,5۷۱6,442معاونت فنی و عمران

898.2-۱,290,۷۱۷۱,2۷5,005۱,۱۷9,۱۷8معاونت هماهنگی و امور مناطق

۱000-249,5۷0۱۷4,۱۱۱0واحد اطالع رساني

690.4-۱4,906۱۷,2255,۳2۱واحد جمع آوری کاال

۱9۱00-۱,570,023۱,477,329۱,200,454جمع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳2

5-2- تعداد پيام های ۱37 به تفکيک واحد اجرای پيام برحسب مناطق در سال های 95-97   

درصد سهمدرصد تغيير   سال 97سال 96سال 95منطقه

9.۷۷.5-۱0۷,55298,05588,52۱منطقه۱

8.9۷.9-۱02,2۱6۱0۱,9۳۱92,89۷منطقه2

۱۳.۳5-۷5,4۷868,04259,026منطقه3

4.۷9.6-۱۱6,485۱۱9,069۱۱۳,469منطقه4

۱0.6۷-85,84892,22582,425منطقه 5

۱۱.84-54,6585۳,۳504۷,058منطقه 6

55,6645۱,۱۳۳52,668۳4.5منطقه 7

4.۱۳.6-46,۱2844,۷6042,926منطقه 8

0.۱2.۳-25,۷۱42۷,2۳02۷,۱9۱منطقه 9

۱2.۳۳.۷-48,56۱50,20۱44,026منطقه۱0

4.24.6-5۷,8۷256,65854,۳00منطقه۱۱

۱6.۱6-9۱,۷۷۷84,806۷۱,۱۱2منطقه۱2

۱22.6-۳6,549۳4,4۱5۳0,288منطقه۱3

62,06659,۷6464,8558.55.5منطقه۱4

4.۱6.۱-۷۳,52۷۷4,962۷۱,882منطقه۱5

۱0.92.9-۳8,250۳8,929۳4,6۷9منطقه۱6

۷۳.۱-۳6,۱۷0۳9,6۱6۳6,852منطقه۱7

۱4.5۳.6-48,0۳650,09242,8۳9منطقه۱8

۱2.52.5-۳5,9۱۱۳۳,96529,۷۱5منطقه۱9

8.۳۳.6-46,6۷646,۱0۱42,256منطقه20

۳2.۳-24,20528,2922۷,4۳5منطقه2۱

2۱,۳۷42۱,40922,۷586.۳۱.9منطقه22

7.5۱00-۱,290,7۱7۱,275,005۱,۱79,۱78جمع



2 حوزه شهردار

۳۳

سامانه نظارت همگانی ۱888

6-2- مقايسه وضعيت تماس های دريافتی در سال های 94-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94وضعيت تماس های دريافتی

4-۱8۷,۳06۱۷۱,۱29۱4۱,۷۱9۱۳5,9۳8پيگيری پيام
۷6,5۱۳68,2۳۳6۷,44۷۷2,۱۳۱۷ثبت شده

۱۱-2,8562,0694,5594,06۷ارجاع به صندوق صوتی مديران
9-۱۳4,۷26۱64,9۱9۱۷8,۳09۱62,284راهنمايی ارشاد

69,۱8۱8۳,۱۳۱۷۷,66۳84,6۱59تماس های غير قابل بهره برداری )قطعی، مزاحمت و غير مرتبط)
2-470,582489,48۱469,697459,035جمع

7-2- مقايسه وضعيت پيامهای ثبت شده در سال های 94-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94وضعيت پيام های ثبت شده

6۱,۳۱۳54,۳8۱5۳,42۷56,5096ارجاع شده
۱5,200۱۳,852۱4,020۱5,622۱۱عدم امکان ارجاع

76,5۱368,23367,44772,۱3۱7جمع

8-2- مقايسه تعداد پيامها به تفکيک پيام دهنده در سال های 94-97   
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94پيام دهنده

58,0۳650,۳4۳49,8۳۳5۳,8۷۷8شهروند
2۷-۳,2۷۷4,0۳8۳,5942,6۳2ناظر افتخاری

6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع

9-2- مقايسه تعداد پيام های ارجاع شده بر مبنای نوع پيام در سال های 94-97 

درصد تغيير سال 97سال 96سال 95سال 94نوع پيام
5۱,۳504۷,۱۳049,۱0۱52,8۷۱8انتقاد

5-6,2464,8۳22,46۷2,۳50تقدير و تشکر
84-0025۷40پيشنهاد
22-۳,۷۱۷2,4۱9۱,602۱,248شکايت

6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳4

۱0-2- مقايسه تعداد پيامها بر اساس منبع دريافت پيام در سال های 97 -94   
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94منبع خبر

49,6۳04۱,۷5۱۳9,86۳4۱,4۳84تلفن
4-6,4508,9068,56۳8,2۳8اينترنت

۳,88۱2,885۳,29۳4,8۱646صندوق صوتی
895665۱,۱20۱,40۱25ارتباط مستقيم
9-6658۱29۱۱۷پست الکترونيک
۷-2۱052۱4۱۳مراجعه حضوری

۱6۳۳۷660پيام کوتاه
۱00-8۱9250فکس

۱08۷۱9۱۷۱صندوق پستی
0040۷46۱۱۳اپليکيشن  موبايل

6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع
توضيح: اپليکيشن موبايل »همياران« به منظور تسهيل در فرايند ارتباط شهروندان با سامانه ۱888 در سال 96 راه اندازی گرديد    

۱۱-2- مقايسه تعداد پيامها بر اساس حيطه عملکرد در سال های97 - 94 
درصد تغيير سال 97سال 96سال 95سال 94حيطه عملکرد
20,5۷۷۱8,52۱۱8,۷29۱8,۷۷۱0.2خدمات شهری

22,۳04۱9,995۱8,۳6620,۳0۷۱0.6حمل و نقل و ترافيک
4,0824,۳504,82۱5,۷06۱8.4شهرسازی و معماری

8.6-5,20۳۳,9۳۷۳,5۷۱۳,265فنی و عمران
4,46۳۳,800۳,458۳,956۱4.4اجتماعی و فرهنگی
۱۳.۳-۱,5۱۳۱,000۱,259۱,09۱مالی و اقتصاد شهری

۷.۷-446686۱,۱۳۷۱,049منابع انسانی
2,۷252,0922,0862,۳64۱۳.۳ساير حيطه ها

6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع



2 حوزه شهردار

۳5

۱2-2- مقايسه تعداد پيام ها به تفکيک ماه در سال های 97 - 94

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94ماه
تغيير

۳,6۷6۳,48۷2,8۱۱۳,00۷۷فروردين
5,۷294,۷444,0265,522۳۷ارديبهشت

5,8۷۷4,88۳۳,6۳۱4,220۱6خرداد
5,2694,622۳,8495,09۱۳2تير

5,۷۷85,494۳,۷525,۱۳9۳۷مرداد
6-6,۷084,9۷94,2۷94,006شهريور

5,92۷4,۳۳54,09۳5,96۱46مهر
4,8464,۷554,9۷۷5,920۱9آبان
4,۳684,05۱5,۱095,۳946آذر
4,5924,0۷85,4۱55,945۱0دی

42-4,24۱4,6026,82۱۳,945بهمن
49-4,۳024,۳5۱4,6642,۳59اسفند
6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع

۱3-2- مقايسه تعداد پيام های معاونت ها در سال های 97 - 94
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94معاونت ها

۳6,۱2۱۳۱,44۷۳0,۷42۳۱,۳262معاونت هماهنگی و امور مناطق + مناطق 22 گانه
۱۷,502۱5,656۱4,260۱5,929۱2معاونت حمل و نقل و ترافيک

۳-2,9۳22,۷۱42,۳2۳2,264معاونت خدمات شهری و محيط زيست
۱,۳4۳۱,564۱,5942,4۳85۳معاونت اجتماعی و فرهنگی

۱,02۷8۷980۷۱,60999معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری
۷۱-452۱66926266معاونت مالی و اقتصادی شهر
6۷2۷۱5۷59۱,06240معاونت توسعه منابع انسانی

40-۳۱8۳۳5505۳04معاونت فنی و عمران
2۳5۳۱6۳20545۷0معاونت شهرسازی

۳6-۷۱۱589۱,۱9۱۷66ساير حوزه های اجرايی
6۱,3۱354,38۱53,42756,5096جمع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳6

۱4-2- مقايسه موضوعات انتقاد و شکايت شهروندان در سال های 97 - 95

موضوع
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

۳,۱9۷6.52,5295۳,۳206.۱۳۱۱.۱تاخير اتوبوس )بخش خصوصی و عمومی(

2.9-56-2,45۱4.92,5084.9۱,0992عملکرد راننده اتوبوس بخش خصوصی

0.6-۷-2,۳8۷4.82,۳924.۷2,2204.۱سد معبر دستفروشان

۱,۱8۱2.4۱,46۳2.9۱,6۱9۳۱۱0.۱تغيير کاربری مسکونی به تجاری و اداری

2.۱-۱00-4۱0.۱۱,0452.۱40لغزندگی  معابر

۱.۱-49-۱,۱652.4۱,0۳۷252۷۱عملکرد راننده اتوبوس بخش عمومی

9۳۷۱.99902۱,2۳22.۳240.۳تاسيسات و خدمات )ورزشگاه، سرای محله، کتابخانه و فرهنگسرا(

0.۱-650۱.۳9۳8۱.89۳9۱.۷0ايستگاه های اتوبوس عمومی و خصوصی

۱,00028۷9۱.۷۱,0۳۷۱.9۱80.2تعيين هزينه حمل و نقل عمومی تاکسی

0.2-5-9۱9۱.98۷۷۱.۷8۳۷۱.5سد معبر اصناف

۱,۱۷۱2.485۷۱.۷۱,2522.۳460.6تعمير و نگهداری پل عابر پياده

685۱.4854۱.۷942۱.۷۱00.۱برخورد با مسافر

0.۱-۷۳9۱.5۷89۱.6808۱.52مزاحمت های صنفی صنايع و مشاغل مزاحم

0.۱-5-۷۱5۱.464۷۱.۳6۱6۱.۱نصب مخزن زباله تر

665۱.۳6۳8۱.۳9۷۱۱.8520.5نظافت   معابر

۳۳40.۷6۳5۱.۳656۱.2۳0نصب  و نگهداری عالئم )تابلوها، چشم گربه ای و ديوار صوتی ...(

562۱.۱6۱۷۱.2۷4۳۱.4200.2آلودگی ها و مزاحمت های ناشی از ساخت و ساز شهرسازی

4450.95۷5۱.۱622۱.۱80ساخت و احداث بنای بدون مجوز

6۷4۱.4506۱60۱۱.۱۱90.۱آبياری  درختان

4۱90.84400.9590۱.۱۳40.2تامين روشنايی پارکها

29,2۱25929,48۷58.2۳۳,4846۱.9۱4۳.۷ساير موضوعات

49,549۱0050,703۱0054,۱۱9۱0070جمع 



2 حوزه شهردار

۳۷

۱5-2- مقايسه تعداد پيام های مناطق در سال های 97 - 94   
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94منطقه

۳-2,۳992,28۳2,۷552,682منطقه ۱
۳-۳,2۷۳2,5922,50۷2,4۳2منطقه 2
2,2۷۱۱,829۱,560۱,58۷2منطقه ۳
2,9492,۷622,566۳,056۱9منطقه 4
2,6242,۳۷92,6622,66۳0منطقه 5
۱,568۱,5۳6۱,۳68۱,4۱64منطقه 6
۱,9۳۷۱,624۱,4۱۳۱,4654منطقه ۷
۱,228۱,280۱,202۱,244۳منطقه 8
۷۳555060۳۷۱۷۱9منطقه 9
۱4-۱,462۱,۳۱9۱,2۳۱۱,06۱منطقه ۱0
۱,۳98۱,05۷۱,042۱,0۷8۳منطقه ۱۱
4-2,6062,۱۳6۱,909۱,826منطقه ۱2
۱-965829۷89۷85منطقه ۱۳
۱,596۱,226۱,۳۱9۱,4۷8۱2منطقه ۱4
4-۱,9۳5۱,852۱,۷68۱,695منطقه ۱5
۱,0۱۱8۷۳85۱8996منطقه ۱6
8666906948۱۱۱۷منطقه ۱۷
8-۱,424۱,۱2۳980900منطقه ۱8
96096084۷8۷۱۳منطقه ۱9
۱2-۱,469۱,۱۳2۱,2۳5۱,082منطقه 20
۷20۷۱۱۷20805۱2منطقه 2۱
6696406۷۷۷۳۱8منطقه 22

36,0653۱,38330,6983۱,2842جمع

۱-۱- درصد تغيير و تعداد پيام های ثبت شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 97
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۳8

سازمان پيشگيری و مديريت بحران

۱6-2- اقدامات ايمن سازی فضاهای شهری در برابر زلزله در سال های 93-97

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 سال93 اقدامات

۱ ۱02 ۱0۱ ۱0۱ ۱00 99 پايگاه های مديريت بحران)سوله بحران) تشکيل  شده در سال - عدد
0 ۷0 ۷0 55 50-80 40-۷0 ارتقای بانک جامع اطالعات پايه مديريت بحران - درصد

0 ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ 9 پايگاه های مجهز به سيستم ارتباطي خاص با سازمان )دريافت داده های 
برخط شتاب نگاری)-تعداد تجميعی

۳8 55 40 40 40 ۳0 طرح و پيشبرد پروژه ايجاد سامانه ارزيابی سريع تلفات و خسارات ناشی از 
رخداد زمين لرزه - تعداد

0 ۱00 ۱00 90 ۷0 - سامانه پايلوت هشدار سريع زلزله شهر تهران- تعداد
0 ۱8 ۱8 ۱8 ۱8 ۱4 ايستگاه های فعال شتاب نگاری - تعداد

0 4 4 4 4 0 ايستگاه  فعال شتاب نگاری خارج از شهر )سامانه هشدار سريع زلزله) - عدد

0 ۱4 ۱4 ۱4 ۱4 ۱4 ايستگاه  فعال شتاب نگاری داخل شهر )سامانه تخمين خسارت زلزله) - عدد

0 ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ايستگاه های فعال لرزه نگاری-عدد

6 85 80 ۷0 60 50 جمع آوری، تحليل و مديريت داده ها در پايگاه داده های سامانه مديريت 
بحران - درصد

0 65 65 55 45 ۳0 ميزان پيشرفت و تکميل نرم افزار تخمين خسارت زلزله - درصد
4 4,۷22 4,560 9,۷۷0 ۷,86۷ 4,500 برنامه هاي پايدارسازي گروه هاي دوام تجميعی - تعداد
5 6۷ 64 640 5۷2 5۱0 تشکيل گروه هاي دوام )تجمعی) - تعداد
24 ۱۷5 ۱4۱ 6۷2 - 22۷ گروه هاي مديريت بحران ايجاد شده در اماکن حائز شرايط - تعداد

۱7-2- اقدامات ايمن سازی فضاهای شهری در برابر زمين لغزش در سال های 93-97
درصد تغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 سال 93 اقدامات

0 ۳54 ۳54 286 286 202 محالت دارای نقشه تخليه امن- تعداد

0 ۱00 ۱00 ۷6.4۷ ۷6.4۷ 54.0۱ محالت دارای نقشه تخليه امن  - درصد

0 ۱00 ۱00 95 40 ۳۷.5 تهيه نقشه محدوده شناسايی شده مستعد لغزش و فرونشست - درصد

۱ 8۷ 86 ۷0 69 69 نسبت پايگاه ها و اماکن ايمن تجهيز شده به کل پايگاه ها - درصد

0 ۳54 ۳54 ۳26 209 ۱85 نقشه های محل تخليه امن تهيه شده - عدد

2۳۱ ۱0,9۳۳ ۳,۳05 ۳,۳05 ۳,۳05 ۳,098 مساحت نقشه محدوده شناسايی شده مستعد لغزش و فرونشست تهيه 
شده - هکتار

 تهيه نقشه های پراکنش زمين لغزش شهر تهران در دو مقياس ۱:50000 و ۱:۱0000
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۳9

۱8-2- ايمن سازی شهر در برابر سوانح طبيعی و انسان ساز در سال های 93-97
درصد تغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 سال 93 عنوان

۱8۷ ۱۷5 6۱ 60 ۱۱0 90 توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مديريت بحران- مجتمع مسکونی
- - - ۳0 ۱40 ۱2۷ توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مديريت بحران- مجتمع اداری تجاری
- - - 2 ۱4 ۱0 توسعه مشارکت مردم در اجرای طرح های مديريت بحران - بيمارستان

6۱ 6۳9 ۳9۷ ۳26 ۳24 ۱85 مانورهای تخليه امن برگزار شده در مناطق 22گانه در سال - تعداد تجميعی
29 22 ۱۷ ۱4 8 5 مانورهای تخصصی برگزار شده در سال - تعداد تجميعی
۷8 5۷ ۳2 9 ۱0 9 مانورهای تخليه امن برگزار شده  سراسري - تعداد تجميعی

۱9-2- آموزش های درون سازمانی سازمان پيشگيری و  مديريت بحران در سال های 93-97

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 سال 93 عنوان

۳6 4۷2 ۳4۷ 500 2۱0 ۱80 آموزش اعضای ستاد مديريت بحران 
نواحی - نفر
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22-2- فعاليت های گروه های دوام سازمان پيشگيری و مديريت بحران در سال های 93-97 
درصدتغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۱0 ۷25 658 640 5۷2 5۱0 تعداد گروه های دوام -گروه) تجميعی)
۳ 2,0۱0 ۱,950 ۱,900 22,200 20,400 جذب داوطلب - نفر
۳ ۱۳4,6۷0 ۱۳0,650 ۱2۷,440 ۱,290,500 ۱,۱54,000 برگزاری دوره های آموزشی - نفرساعت 
- - - ۱00 5۷2 5۱0 تجهيز به ابزار و امکانات مورد نياز و پايداری - گرو ه
0 ۱5,000 ۱4,950 ۱4,۳00 22,400 2۱,۱20 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماکن -نفر ساعت  

-۱4 295 ۳45 5۱۷ 280 264 آموزش ،تقويت و تجهيز مديريت بحران اماکن-گروه 
-۱۱ ۳5۷ ۳99 6۷2 250 22۷ تعداد گروه مديريت بحران اماکن
-۱6 2۱4 254 5۱۷ 250 22۷ آموزش گروه های مديريت بحران-گروه
-۱6 204 24۳ 500 250 22۷ آموزش ساکنان اماکن -مکان
0 ۳54 ۳54 ۳54 2۱0 ۱95 خانه های دوام و ايمنی فعال- عدد
2 2۳5 2۳0 5۷2 5۱0 445 گروه های دوام پايدارسازی شده- عدد
5 6۷ 64 68 62 65 گروه های دوام تشکيل شده در سال - عدد
0 45,000 45,000 40,000 65,000 82,000 توزيع اقالم آموزشی و کمک آموزشی )شاسی، پوستر و ...)-عدد
0 ۳54 ۳54 ۳54 2۱0 ۱95  محالت دارای خانه های دوام و ايمنی فعال- تعداد

4 0.28 0.2۷ 0.28 0.25 0.22 نسبت شهروندان عضو گروه های دوام به کل جمعيت 
شهروندان - درصد

20-2- آموزش های برون سازمانی سازمان پيشگيری و مديريت بحران در سال های 93-97 
درصدتغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 سال 93 عنوان

۱40.9 26,500 ۱۱,000 2۱,000 ۱۷,000 ۱۱,000 آموزش همگاني گروه هاي هدف خاص- تعداد

5 2۱ 20 ۷2 60 55 آموزش عمليات امداد و کمک های اوليه به گروه های دوام - گروه 

9.۷ ۳4 ۳۱ ۷4 42 ۳5 آموزش روانشناسی بحران به گروه دوام- گروه 

0.8 ۱22 ۱2۱ 6۷0 580 448 آموزش اطفاء حريق به گروه های دوام - گروه

۱,۳۱۳.۳ 424,000 ۳0,000 2۳,800 6,800 2,000 دوره هاي آموزش الکترونيکي بحران برگزار شده در سال- نفرساعت

-۱۱.8 ۱,059 ۱,200 2,850 2,58۱ ۱,822 برگزاري دوره هاي آموزش عمومي براي شهروندان در سال- تعداد

9 ۷05 64۷ 6۳0 ۷59 6۱5 آموزش همگانی در سطح محالت - کارگروه

-2.5 59۷ 6۱2 600 450 4۱0 آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله در مدارس - دوره

6.۳ 592 55۷ 560 550 500 آموزش امداد و کمک های اوليه - دوره

۷.5 8,4۳0 ۷,840 ۷,500 ۷,۷00 ۷,200 ميزان آموزش تخصصی برگزار شده- نفر ساعت

-2.۱ 55,800 5۷,000 240,000 ۱90,000 ۱80,000 ميزان آموزش همگانی)عمومی) برگزار شده- نفر ساعت

۱۱.5 2.۱4 ۱.92 9 ۷ 6 نسبت افراد آموزش ديده در زمينه مديريت بحران به کل جمعيت شهروندان- درصد

2۱-2- برنامه آموزشی مديريت بحران در سال های 95-97

درصد تغيير سال 97 سال96 سال 95
تعداد افراد عنوان

آموزش ديده
ميزان اجرای 

برنامه
تعداد افراد 
آموزش ديده

ميزان اجرای 
برنامه

تعداد افراد 
آموزش ديده

ميزان اجرای 
برنامه

تعداد افراد 
آموزش ديده

ميزان اجرای 
برنامه

42 6 4,840 ۱2۱ ۳,420 ۱۱4 ۱6,800 560 سمينار آموزشی مديريت بحران
۱6 ۱5 ۳,000 ۷5 2,585 65 2,480 62 کارگاه آموزشی تقويت ديد مديريت  بحران
-۱0 -۱0 ۱,240 62 ۱,۳80 69 ۱,440 ۷2 آموزش تخصصی گروه های نيمه حرفه ای
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4۱

23-2- طرح مدرسه آماده )ارتقاي آمادگي و ايمني مدارس( در سال های 94-97
درصد 
تغيير سال 97 سال 96 سال95 سال 94 عنوان

66 8۳0 500 5۱۷ 420 دوره آموزشي مديريت بحران ويژه مديران مدارس - مدرسه
205 26,500 8,۷00 9,۷00 400 دوره آموزشي مديريت بحران ويژه پرسنل مدارس- نفر
۱50 ۱,000 400 400 450 بازديد و تکميل سند مخاطرات مدارس - مدرسه

- 450 0 0 4,800 برگزاري دوره آموزش اردوگاهي مديريت بحران دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه- نفر
۱50 ۱,000 400 400 450 تهيه برنامه کاهش مخاطرات مدارس- عدد

24-2- برنامه ها و فعاليت هاي خانه هاي دوام و ايمني در محالت در سال های 94-97

سال 97 سال 96 سال95 سال 94 عنوان
9,۱00 9,۱00 9,۱00 6,500 بازپيرايي )به روز رساني اطالعات اعضاء خانه ها) - نفر

25-2- ليست پروژه هاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران- معاونت آمادگي، مقابله و پدافند غير عامل در سال 97 

درصد 
پيشرفت

واقعي
عنوان

ف
تاريخ پايانردي تاريخ شروع زمان پروژه

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷ عقد قرارداد خريد ، طراحی ، تهيه و تجهيز اولين نمونه خودرو فرماندهی  ۱

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷
تدوين، تصويب و ابالغ دستورالعمل استان هاي معين شهر تهران با همکاری سازمان 

مديريت بحران کشور به منظور شفاف سازی نقش استان های معين در حوادث 
بزرگ در شهر تهران 

2

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷ تدوين اليحه برنامه عملياتی واکنش اضطراری در برابر زلزله شهر تهران ۳

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷ 4 قفسه بندی و تجهيز سوله جديداالحداث مديريت بحران واقع در بهشت زهرا)س)

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷ برگزاری دومين مانور سازمان با موضوع پناه گيری، تخليه امن اضطراری و آشنايی با 
سازمان دوم سازمان 5

۱00 9۷/۱2/29 9۷/0۱/0۱ 9۷  تدوين دستورالعمل مستند سازی حوادث و ابالغ به ستادهای مديريت بحران 
مناطق 22گانه 6

۱00 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷ ۷ فعال سازی  کميته پدافند غير عامل شهرداری تهران

95 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷ 8 فعال سازی کميته پدافند غير عامل مناطق 22 گانه شهرداری تهران

۱00 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷ 9 راهبری دبيرخانه کميته فضاهای زيرسطحی شهر تهران

۱5 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷ ۱0 راهبری طرح جامع پدافند غير عامل شهر تهران

۱00 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷  راهبری طرح پژوهشی ارائه راهکار های مناسب برای کاهش ريسک ناشی از 
تاسيسات خطرزا و در معرض خطر شهر تهران در اثر وقوع بحران های غير طبيعی ۱۱

۱00 9۷/۱2/۳0 9۷/08/0۱ آبان ماه 9۷ ۱2 هماهنگی برگزاری مراسم گراميداشت هفته پدافند غير عامل در مجموعه شهرداری تهران

۱00 9۷/۱2/28 9۷/0۱/0۱ 9۷  شناسايی و احياء پناهگاه های دوران دفاع مقدس در مناطق 22 گانه شهرداری 
تهران،  تهيه نقشه مکان مبنای پناهگاه های شهر تهران و بارگزاری در سامانه  ۱۳

60 9۷/۱2/28 9۷/۱0/0۱ زمستان 9۷ تدوين دستورالعمل  سطح بندی دسترسی به اطالعات شورای هماهنگی مديريت 
بحران شهر تهران  ۱4
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2,487 ۱82 224 2۳4 2۱8 2۱8 224 24۱ 260 ۱54 ۱88 268 ۱06  همکاری با اداره درآمد منطقه در تحقيق واحدهای
کسبی - مورد

32 4 ۳ ۳ 5 5 4 4 ۱ ۱ 4 0 ۱  همکاری مراقبتی انتظامی با اداره امالک و
مستغالت منطقه در جهت اعمال ماده 9 - مورد

2,965 660 ۱۱۷ ۱44 ۱۳۷ ۱۳۷ 669 ۱62 ۱۷4 ۱6۳ 20۱ 229 ۱۷6  همکاری مراقبتی انتظامی در رفع سد معبر و
پاکسازی معابر - مورد

۱4۱ ۱8 4 9 ۱9 ۱9 8 ۱4 ۱0 6 ۱۳ ۱2 ۱2
 همکاری مراقبتی انتظامی با عوامل خدمات

 شهری در جهت جلوگيری از ساخت و ساز غير
مجاز - مورد

25 5 2 0 ۱ ۱ 2 0 0 2 8 0 0  همکاری مراقبتی انتظامی در خصوص برخورد
قانونی با خودروهای حامل نخاله - دستگاه

26-2- شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران -همکاری در سال 97
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۱288۱۳2989۱2۱۱۱68۱۱6همکاری انتظامی در وقوع تصادفات - مورد

۳0۱8۳068۱۳۳۷48۳60۳6۳95254785امداد و مردم ياری - نفر

آموزش کارکنان )انتظامی و يگانی)- نفر 
2,8۱4۳,۳9۱4,020۳,2282,924۳,02۷۳,۱۷96۳,۳۳990,84540,56۷22,۷۳6۱۷,۱40257,2۱0ساعت

6,660۷,۳۳۱6,8046,۱۳06,0۷۳5,۳8۳5,8۳65,50۱5,4045,۱۷44,4445,62۷70,367بازديد از رده های تابعه - مورد

اعزام به گشت )خودرو، موتورسيکلت، 
۳,۱8۳۳,495۳,5۱۳2,926۳,6454,۱96۳,949۳,80۱2,9402,068۳,062۳,4۱940,۱97دوچرخه، پياده) - مورد

انتقال موتورسيکلت بالصاحب و سرقتی به 
6۱2۷۱2۳6۷۱0۷۳224۱08پارکينگ - دستگاه

انتقال خودرو بالصاحب و سرقتی به 
2۱65528۱4956۱۳296پارکينگ - دستگاه

200۳04۱00040۱4انتقال افراد فراری از منزل - نفر

22۱6228۱۳۳988000۳0436پوشش انتظامی تجمعات قانونی- مورد

۱۳5۱9۷400۳۱825۱2668264۷6۳84۳54۱,924پوشش مراسمات دارای مجوز - مورد

2۳825۱۱8852255۳۱۱4کنترل تجمعات غير قانونی - مورد

صدور قبض ابالغ تخلفات خودرويی 
292428۱۱848۷545۳0۳۷۳58688۳5۱,3۱7)امنيت اخالقی) - برگ

انجام مکاتبات اداری دبيرخانه
56۷98۷9۷8۱,282۱,۱2۷9۷5۱,۱929۳9۱,280۱,۳0۱۱,0۳9520۱2,۱87)جمع ارسال و دريافت)- مورد

27-2-شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران -ساير در سال 97

 ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران
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29-2- همکاری مراقبتی انتظامی با عوامل اجرای احکام شهرداری در اجرای آراء کميسيون ماده ۱00 در سال 97    )مورد(

مع
ج

ند
سف

ا

من
به

دی ذر
آ

ان
آب

هر
م

ور
ري

شه

داد
مر ير
ت

داد
خر

ت
ش

به
ردي

ا

ين
رد

رو
ف

عنوان

۱۱,359 69۷ ۱,0۳0 ۱,۳5۱ ۱,255 ۱,064 ۱,259 655 ۱,088 ۱,060 584 969 ۳4۷ تيغه، تسمه کشی و پلمپ
۱,392 ۱۱4 9۷ 225 ۱69 8۷ ۱24 ۱2۱ ۱8۳ ۱04 60 ۷2 ۳6  فک پلمپ
8,689 60۳ 480 ۷95 ۷69 56۷ ۷89 69۳ 8۳8 6۷4 ۷65 ۱,268 448  بازديد پلمپ
۱,057 ۷۷ ۷6 88 ۱۱5 2۱۱ ۷۳ 58 92 89 6۱ 96 2۱  رفع خالف يا قلع

30-2- همکاری مراقبتی انتظامی با عوامل ساماندهی در اجرای بند 20 ماده 55 در سال 97                                )مورد(
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2۱8 2۳ ۱0 24 ۳4 ۱5 ۱۱ 22 ۱8 ۱0 ۱۷ 29 5  فک پلمپ
9۱5 ۱0۱ ۱۳۳ ۱۱۱ 8۱ ۷۳ 89 ۳9 6۱ ۷6 45 68 ۳8   بازديد پلمپ
757 68 96 55 66 4۷ 66 ۷۳ 49 ۷9 5۳ ۷6 29  پلمپ

۱ 0 0 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 0 0  انتقال صنايع و مشاغل مزاحم

3۱-2- شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران-  خدمات اجتماعی در سال 97                          )نفر(

عنوان

ين
رد

رو
ف

ت
ش

به
ردي

ا

داد
يرخر
ت

داد
مر

ور
ري

شه

هر
م

ان
آب

ذر
آ

مندی
به

ند
سف

ا

مع
ج

۱04۳۳2۳45۳85۳954۱4۳0۱44۱5254284۱23,992جمع آوری متکديان مرد

۳09۳۷۷2,۱692,0982,09۳۱,۷۷52,695۱,969۳,۱924,562۳,680۳,48228,40۱جمع آوری کارتن خواب مرد 

2,502۳,2۳88854694۷485694۱09۱282۱26,645جمع آوری متکديان زن

5۱8945۱0890596۷۳۳۷422252۱684جمع آوری کارتن خواب زن 

2۷۷400040000۱۱0۱۱6جمع آوری کودکان کار 

28-2- شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران - ابالغ در سال 97                                                      )فقره(

عنوان

ين
رد

رو
ف

ت
ش

به
ردي

ا

داد
يرخر
ت

داد
مر

ور
ري

شه

هر
م

ان
آب

ذر
آ

مندي
به

ند
سف

ا

مع
ج

۱,452۳,89۷۳,6085,۱566,۳۳85,۱6۱5,9۷۳5,۳926,49۱6,۳9۷6,6585,66862,۱9۱ابالغ اخطاريه و پيش آگهی 
ابالغ آراء صادره از کميسيون اجرايی 

2,240۱,945۱,8۷52,۱862,0652,048۳,۳66۱,660۱,858۱,905۱,8۷5۱,99925,022شهرداری )ماده ۱00 - 55) 

ابالغ آراء صادره از کميسيون های ماده 
59۱۱5۷۱۱۷۱06255۱55۱56264۳6۷۱8249۳۱42,249 و ماده ۱2

۱65۱0۱۷۱۱6۱2۱۷۱۳44۱06ابالغ آراء کميسيون ماده ۳8 
ابالغ آراء صادره از کميسيون رسيدگی 

00۱000000000۱به تخلفات کارکنان شهرداری 
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32-2- کشفيات يگان حفاظت شهرداری تهران در سال 97

عنوان

ين
رد

رو
ف

ت
ش

به
ردي

ا

داد
يرخر
ت

داد
مر

ور
ري

شه

هر
م

ان
آب

ذر
آ

مندی
به

ند
سف

ا

مع
ج

۱000020۱00004 انواع سالح جنگی - عدد
5۱49480000۱0000۱49 انواع مهمات و تجهيزات جنگی- عدد

0040200000006 انواع سالح بادی و شکاری- عدد
2۱424۱5۱9۱5۱5859۳۱20سالح سرد - عدد

۷۱۳9۷449۱95465542۱۳۷۱۱65۱822۳5۱863,880انواع مواد مخدر - گرم
۷۷50۳24۱۷852285۱۳۳465۱۱5۱690انواع مشروبات الکلی - ليتر

0000000000000سی دی های غير مجاز و مبتذل-حلقه
۱229۱8۳04024۱4۱0955520۱پاسور - دست

۱0۷۳۷5۳2۱24237تجهيزات انتظامی - عدد
۱۱62۳۳5۱002529موتورسيکلت مسروقه - دستگاه

00۱2229۳۱02۱23خودرو مسروقه - دستگاه
00022۱۷4۱00۱027ساير موارد مسروقه - مورد

2۱۱۳۳42۱0۱00۱8کشف جسد - نفر
۱۳۱2۱۷۳8629۳42۱2۳5۱0۱02۱8اموال بالصاحب - مورد

33-2- آمار عملکرد و دستگيری يگان حفاظت شهرداری تهران در سال 97                                                 )نفر(

عنوان

ين
رد

رو
ف

ت
ش

به
ردي

ا

داد
يرخر
ت

داد
مر

ور
ري

شه

هر
م

ان
آب

ذر
آ

مندی
به

ند
سف

ا

مع
ج

۱۳00000000004در ارتباط با  سالح جنگی
0000000000000در ارتباط با مهمات و تجهيزات جنگی

0۱5۳64۳۱۱00024در ارتباط با تجهيزات انتظامی
0000۱02۷2000۱2در ارتباط با زورگيری
0000000000000اتباع خارجه غير مجاز

0000000000000در ارتباط با سی دی های غير مجاز و مبتذل 
00۳0000500008در ارتباط با سالح بادی و شکاری 

2۱8۱46۱۷02۱0۷44۳87در ارتباط با سالح سرد 
4858406۷۷85۳506452646۱52687در ارتباط با مواد مخدر 

5۱854650۱۱056۳0546858۷۱6۳742در ارتباط با مشروبات الکلی 
004۱22۳00000030در ارتباط با پاسور 

6۱۳۷22۳۱090۱000682944563در ارتباط با مفاسد اجتماعی 
4۳2۱0۷56۱222۱0۷70در ارتباط با سرقت 

۱4۳24۳425929۱222۱0442273در ارتباط با نزاع و درگيری 
00۱۱۱00600009در ارتباط با پرداخت رشوه به مأمورين

۱544008۱92۳239مظنونين 
۱000000۱0۳۱06اقدام به خودکشی 
00000۱020۱004افراد اغفال کننده 

8۱69۱۱۳98۱۳۷۱۱28۱۱۱50۱۱5660ساير جرايم 
۱۱04040۱0000۱۱اراذل و اوباش 
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مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهرتهران
34-2- خالصه اقدامات پژوهشی شهرداری  تهران  در سال های 93-97

سال 97سال 96سال95سال94سال 93اقدامات

۱6۱2۱۷2۳9۱4۳۱80پژوهش های علمی - تعداد
۳۳۱۱89۱429تاليف و ترجمه کتاب - تعداد

۱۱۱0۱برگزاری جشنواره های علمی - تعداد
49495۳6952 گزارش های علمی و تخصصی - تعداد

۳94۱882۳6۱برگزاری نشست های علمی تخصصی - تعداد 
4۷589۱۱4۱۷پايان نامه های حمايت شده - تعداد

۳2۳85۱2-تفاهم نامه های علمی با مراکز دانشگاهی - تعداد
۱۱,2۱8۱۱,۳20۳4,۳۱8۱0,0۳5۱۱,8۳0اعتبار مصوب جاری پژوهشی - ميليون ريال

۱0,00۷۱۱,00224,26054,۷55۷,9۱5هزينه های جاری پژوهشی - ميليون ريال
۱۳0,000۱۱5,559204,000۱۷۳,000۱۷۱,000اعتبار مصوب عمرانی پژوهشی - ميليون ريال

89,9۳0۱۱5,5۱2۱68,۷6۳865,99546,225هزينه های عمرانی پژوهشی - ميليون ريال

35-2- زمان صرف شده براي انجام فعاليت هاي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران  در سال 97
جمع )نفرساعت در سال(نفرعنوان

۱۱۷۱40,400زمان صرف شده براي انجام فعاليت هاي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

سال
بودجه جاري )ريال(

هزينه های جاریاعتبار مصوب
93۱۱,2۱8,000,000۱0,006,۷02,۱0۷
94۱۱,۳20,000,000۱۱,002,000,000
95۳4,۳۱8,000,00024,260,000,000
96۱0,0۳5,000,0005,4۷5,526,۳۱۱
97۱۱,8۳0,000,000۷,9۱5,256,500

بودجه عمراني)ريال(سال
هزينه هاي عمرانياعتبار مصوب

93۱۳0,000,000,00089,929,6۷۷,282
94۱۱5,559,000,000۱۱5,5۱2,000,000
95204,000,000,000۱68,۷6۳,000,000
96۱۷۳,000,000,00086,599,52۷,۷9۳
97۱۷۱,000,000,00046,225,994,۷5۳

36-2- عملکرد بودجه اي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در سال های 93-97 

37-2- تاليف کتاب و متون ادبيات دانش تخصصی چاپ شده در حوزه مديريت شهري در سال  97
عنوانرديف

مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي ماشين رو شهريUTMS( 2)- جلد ۱۱
مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي ماشين رو شهريUTMS( 2)- جلد22
بازار سازی فرهنگی-نگاهی بر بازار محصوالت انيميشن و....-چاپ دوم۳
توسعه محله ای-چارچوبی برای محله های ناکارآمد شهر تهران4
راهبردهاي کاهش فقر شهري: بررسي شش شهر در هند5
راهنماي تعيين ظرفيت معابر-جلد دوم6
راهنماي تعيين ظرفيت معابر-جلد اول۷
توسعه بدون خودرو-چاپ دوم8
راهنمای ظرفيت حمل و نقل همگانی و کيفيت خدمات9
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38-2- چاپ و انتشار گزارش های علمی-تخصصی در سال 97
عنوانرديفعنوانرديف

ارائه مدل رياضی جديد برای مساله   مکانيابی- مسيريابی با ۱
بررسی تأثير عملکرد شورای شهر تهران بر کيفيت خدمات اتوبوسرانی 25بارگيری ترکيبی )مطالعه موردی: شرکت اتوبوس رانی جانبازان)

شهر تهران

مقدمه ای بر مسئله دستفروشی در شهر تهران، چالش ها و راه کارها26ارزيابی اقتصادی پروژه های شهری با تحليل هزينه- فايده2

اثر سنجي خطوط اتوبوس تندرو بر تعداد تصادفات بزرگراه هاي 3
تبيين فضايي تغييرات محله اي در کالنشهر تهران27درون شهري 

مطالعه عوامل بازدارنده ي استمرار مديريت جهادي- بررسي موردي 4
28دوران پس از جنگ تحميلي

ارزيابي نوسازي هاي انجام شده با تاکيد بر شاخص هاي کيفيت زندگي 
شهري و ارائه راهکارهايي براي بهبود آنها )نمونه موردي: محله خوب 

بخت در منطقه ۱5 شهرداري تهران)

طراحي منظر بزرگراه هاي شهري با رويکرد اکولوژيک، نمونه 5
تدوين استراتژي و مديريت زيست محيطي آوارهاي ساختماني پس از 29موردي: بزرگراه چمران 

وقوع زلزله در کالنشهرها ) مطالعه موردي: شهر تهران)

مطالعه و تاثير مقاومت برشي ميان اليه بر عملکرد ژئوکامپوزيت ها 6
30در کاهش ترک هاي انعکاسي روکش آسفالتي

سياستگذاری تامين مالی ارائه خدمات آتش نشانی در شهرداری ها  
)تحليلی بر روش ها و تجارب تامين مالی حوزه آتش نشانی و خدمات 

ايمنی) 

سنجش پيامدهاي فضايي ابرپروژه هاي شهري در مقياس محلي و 7
تبيين مدل رهبري تحول آفرين به منظور پايده سازي در سازمان هاي 3۱شهري )مورد مطالعه بزرگراه طبقاتي صدر تهران 

عمومي-مطالعه موردي ستاد مرکزي شهرداري تهران

8

تاثير افزايش سن بر پارامترهاي ديناميکي زباله هاي جامد شهري 
 )مطالعه موردي: مرکز دفن کهريزک) 

)خصوصيات زباله هاي جامد شهري در مراکز دفن ايران و جهان و 
توسعه پايدار)99۱۳

بررسي تأثير مشوق ها بر تغيير رفتار مسافران- مطالعه موردي مسافران 32
مترو شهر تهران

همياری عمومی به مثابه رهيافتی موثر در سياستگذاری شهری 9
بررسي نظريه هاي شهري و مقايسة تطبيقي آن با قوانين، مقررات و 92۳۷33

آيين نامه هاي شهري در ايران

بازآفريني عرصه هاي رو به افت مراکز شهرها؛ معرفي يک چارچوب 34آتش سوزي در تونل۱0۱050۱
مفهومي است

روش هاي نوين ساخت پل هاي شهري - مطالعه موردي پل ۱۱
شاخص ها و سنجه هاي تحقق پذيري معماري و شهرسازي35طبقاتي صدر۱050۳

ايراني- اسالمي

ارزيابی نظام مديريت دانش در مرکز مطالعات و برنامه ريزی ۱2
بازنمايی از وجوه شهر با نگاهي بر آموزه هاي قرآن کريم36شهرتهران 898۱

ارزيابي مولفه هاي سازماني به منظور استقرار نظام بودجه ريزي بر ۱3
بررسی تاثير سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی-مطالعه 37مبناي عملکرد بر اساس مدل 7Sمك کينزي99۱6

موردی اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران

تحليل فضايي پويش فقر شهري در کالن شهر تهران38ساماندهی استقرار صنايع نا متجانس با کارکرد و عملکرد شهری۱4

سري گزارش هاي تبيين الگوهاي غالِب مديريت شهري4 39ساماندهی، تجهيز و مکانيابی مراکز نمايشگاهی شهر تهران۱5

ارزيابي آزمايشگاهي روش هاي پايش سالمت پل ها و کاربرد آن ۱6
بررسي تطبيقي نظام برنامه ريزي شهري با اصول اقتصاد ـ سياسي 40در پايش وضعيت پل هاي شهر تهران 

ليبراليسم؛ بررسي تطبيقي بريتانيا و ايران

بازآفرينی هويت فرهنگی بخش مرکزی شهر تهران با تأکيد بر ۱7
ارزيابی و گزارش دهی پايداری عملکرد سالمت، ايمنی و محيط زيست 4۱رويکرد توسعه ترکيبی مورد مطالعه: محدوده الله زار

شهرداری کالن شهرها

بررسی اقدامات شهرداري تهران در رسيدگي به زنان بي سرپناه42تبيين الگوی غالب مديريت شهری ۱85

اولويت بندي مؤلفه هاي سيستم اطالعاتي ارزيابي عملکرد مديريت 43سري گزارش هاي تبيين الگوهاي غالِب مديريت شهري6 ۱9
جهادي در سازمان

تخمين ضرايب انتشار ترافيکی آالينده های گازی هوا به روش مطالعه 44سري گزارش هاي تبيين الگوهاي غالِب مديريت شهري۷ 20
تونل های شهری

تحليل و بررسي اسناد و سياست هاي کالن نظام جمهوري اسالمي ايران 45سري گزارش هاي تبيين الگوهاي غالِب مديريت شهري2۱8
ناظر بر شهر و شهرداري

نقش گردشگري شهري در ايجاد فرصتهاي پنهان درآمدزايي- 22
مطالعه فرهنگي و اجتماعي پايانه هاي مسافربري تهران؛ چالشها و 46مطالعه موردي شهرتهران

راهکارها

تعيين شاخص هاي مکان يابي و جانمايي بوستان انرژي-مطالعه 23
برنامه ريزي مبتني بر اثرات القايي بخش مسکن در شهر-منطقه ها)۱): 47موردي منطقه ۷

انگاره هاي نظري

بررسي استقرار مديريت دانش در شهرداري تهران-مطالعه موردي 24
ارزيابي کيفيت فاضالب استخرهاي شناي عمومي و بررسي امکان 48منطقه ۱۱

بازيافت آن در محل
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عنوانرديفعنوانرديف

شناسايي و پهنه بندي کانون هاي آلودگي در نقاط جنوبي شهر  49
تبيين الگوهاي غالِب مديريت شهري)۳)-تحليل انتقادي و بررسي 5۱تهران و ارائه راهکارهاي الزم جهت بهبود وضعيت

تطبيقي الگوي اداره

بررسي و ارزيابي آلودگي هوا در تقاطع هاي شهر تهران با تاکيد بر 50
طراحي مدل و جنگل کاري پايدار براي مناطق نيمه خشک؛ مطالعه 52زمان توقف خودروها در پشت چراغ هاي ترافيکي

موردي: حوزه آبخيز کن تهران

39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97     

ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

آسيب شناسی مناسبات و روابط شورا و ۱
شهرداری وارائه الگوی مناسب تعامالت

• گزارش آسيب شناسی
• گزارش خالءهای قانونی موجود و احصاء مناسبات در روابط بين 

شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران
95• ارائة لوايح قانونی

/9/
۱4

98
/۳/

زير ساختهای مديريتی ۱4
ریو توسعه شهری

جا

تدوين نظام جامع تحول اداری در شهرداری 2
تهران

 • گزارش کليات تحقيق، تدقيق روش تحقيق و نحوه جمع آوری داده ها 
 • گزارش بررسی طرح های مطالعاتی و اجرا شده در ارتباط با موضوع

 • گزارش آسيب شناسی نظام اداری شهرداری تهران  
 • سند تحول اداری شهرداری تهران
 • برنامه تحول در نظام های مديريتی

• پيش نويس اليحه نظام جامع تحول اداری شهرداری تهران

94
/۷/

26

9۷
/۳/

زير ساختهای مديريتی 29
و توسعه شهری

ته
ياف

ام 
اتم

3
سنجش شاخص های بهره وری و تدوين آيين 
نامه و دستورالعمل های ارتقای بهره وری در 

شهرداری تهران

•تدوين برنامه بهبود بهره وری به تفکيک سال های برنامة شهرداری 
تهران با تاييد اداه کل ارزيابی عملکرد و بهبود مديريت شهرداری 

تهران
• تدوين آيين نامه ها و دستور العمل های الزم در هر زمينه جهت 

ارتقای بهره وری در شهرداری تهران
• راهکارهای اجرايی جهت ارتقای بهره و دری در شهرداری تهران

95
/6/

۱5

98
/2/

زير ساختهای مديريتی ۱5
و توسعه شهری

داد
رار

م ق
خت

4
سنجش وضعيت سالمت و فساد اداری در 

شهرداری تهران و علت شناسی فساد اداری 
در آن

• گونه شناسی فساد اداری شهرداری تهران )معاونتهای شهرداری تهران 
 و سه منطقه شهرداری) 

• بررسی علل و عوامل بروز فساد به تفکيک حوزه های حقوقی، 
 مديريتی، سازمانی، فردی و ...

• شناخت گلوگاهها و نقاط آسيب پذير در شهرداری تهران )معاونتهای 
شهرداری تهران و سه منطقه منتخب کارفرما)دوين پيش نويس اليحه 

 ارتقاء سالمت در شهرداری تهران
 • تدوين پيش نويس اليحه مقابله با فساد اداری در شهرداری تهران

• تدوين دستورالعمل ها الزم در خصوص مقابله با فساد اداری

94
/9/

28

95
/۱۱

زير ساختهای مديريتی 2۷/
و توسعه شهری

صی
خص

ه ت
ميت

ر ک
تظ

من

تبيين کاربست برنامه ريزي فضايي کالن شهر 5
تهران در رهيافت فرهنگ برنامه ريزي

 تبيين کاربست برنامه ريزی فضايی کالنشهر تهران در رهيافت فرهنگ 
9۷برنامه ريزی

/6/
۳

9۷
/۱2

زير ساختهای مديريتی 29/
ریو توسعه شهری

جا

6
سناريوهاي مديريت يکپارچه حريم پايتخت  
با تاکيد بر ارزيابي تاثيرات اجراي طرح جامع 

حريم پايتخت

ارزيابی تاثيرات اجرای طرح جامع حريم پايتخت؟بررسی و احصای 
متغيرهای عدم پيگيری و اجرای اسناد مصوب طرح جامع حريم 

پايتخت؟شناسايی پيشرانها و نيروهای اصلی در آينده پژوهی مديريت 
يکپارچه حريم پايتخت ؟آينده پژوهی تحقق مديريت يکپارچه حريم 

پايتخت چه سناريوهای را پيش روی ما مي گذارد؟

9۷
/8/

2۷

9۷
/۱/

زير ساختهای مديريتی ۱9
ریو توسعه شهری

جا
38-2- چاپ و انتشار گزارش های علمی-تخصصی در سال 97 )ادامه(
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

ارزيابي شهر کواالالمپور)پايتخت مالزي) بر اساس 7
شاخص هاي شهر سبز

بررسی فعاليت ها و اقدامات دولت مالزی در راستای دستيابی به 
شاخص های شهر سبز در کواالالمپور و در نهايت اتخاذ الگويی برای 

9۷دستيابی به شاخصهای شهر سبز در تهران
/8/

20

9۷
/۱0

زير ساختهای مديريتی 29/
ریو توسعه شهری

جا

طراحي مدل قيمت گذاري خدمات شهرداري 8
در حوزه هاي مختلف

 • گزارش کليات تحقيق، تدقيق روش تحقيق و نحوه جمع آوری داده ها 
 • گزارش بررسی ادبيات موضوع و مبانی مرتبط با الگوهای قيمت گذاری

 • گزارش مطالعات تطبيقی و تجارب جهاني مرتبط با موضوع  
 • گزارش بررسی طرح های مطالعاتی و اجرا شده در ارتباط با موضوع

 مدل مطلوب قيمت گذاری خدمات شهرداری تهران
 • دستورالعمل اجرايی قيمت گذاری خدمات شهرداری تهران

• سياست ها و مدل های قيمت گذاری برای خدمات گوناگون طبقه 
 بندی شده )حمل و نقل، پسماند، فضای سبز و ...

94
/9/

25

9۷
/8/

زير ساختهای مديريتی 25
و توسعه شهری

ته
ياف

ام 
اتم

بررسي سريع و تحليل بودجه ۱۳98 9
شهرداري تهران

• تحليل روند تغييرات رشد منابع و مصارف و ساختار بودجه ۱۳98 و 
تعادل آن

98• تحليل ساختاری و نهادی بودجه ۱۳98
/۱/

۱۱

98
/2/

زير ساختهای مديريتی ۱۱
و توسعه شهری

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

۱0
نظرسنجي از شهروندان در خصوص عرضه 

محصوالت داراي تخفيف در ميادين و بازارهاي 
ميوه و تره بار

نظرسنجی از شهروندان در خصوص عرضه محصوالت دارای تخفيف در 
9۷ميادين و بازارهای ميوه و تره بار

/۳/
8

9۷
/5/

8

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

ارزيابي اجتماعي و اقتصادي طرح گسترش ۱۱
ارزيابی اجتماعی و اقتصادی طرح گسترش فضای پياده راه بلوار کشاورزفضاي پياده راه بلوار کشاورز

9۷
/۳/

۷

9۷
/5/

۷

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

بازخوانی تجربه مدرنيزاسيون شهری در تهران ۱2
پس از انقالب

مواجهه نقادانه با پروژه ای که از نظر برخی در زمان خود گريزناپذير 
مينمود، عالوه بر فهم شرايط فعلی ميتواند تاملی بر عملکرد آتی 

9۷مسئولين باشد.
/2/

۳0

9۷
/9/

امور اجتماعی و فرهنگی۳0

م 
خت

0%
داد

رار
ق

زمينه ها و تبعات اجتماعي مهاجرت ۱3
روستائيان به شهر تهران ۱285-۱۳5۷

گزارش ريشه ها، علل و عوامل مهاجرتهای روستائی به شهر تهران 
را در سه مقطع مشروطه تا شهريور بيست، دوره ملی شدن نفت تا 

زمان اصالحات ارضی، و از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی و تبعات 
9۷اجتماعی ناشی از آن به ويژه ظهور پديده حاشيه نشينی 

/5/
۱4

98
/2/

امور اجتماعی و فرهنگی۱4

۷0
با%

اد 
ارد

 قر
تم

خ

پياده راه ۱۷ شهريور: مسائل تضادها راه کارها۱4

• گزارش ميزان دستيابی پروژه پياده راه ۱۷ شهريور به اهداف 
موردنظر و اهداف استاندارد يک پياده راه

• گزارش تضادها و تعارضات ناشی از پياده راه ۱۷ شهريور در سال 
۱۳9۷

• گزارش مشکالت و نيازهای ذيمدخالن مختلف در محدوده پروژه 
پياده راه ۱۷ شهريور

• گزارش راه کارها و راه حل های جديد از ديدگاه ذيمدخالن مختلف 
برای مسائل پياده راه ۱۷ شهريور در وضعيت جديد 

9۷
/6/

۳

98
/۱/

۳

ریامور اجتماعی و فرهنگی
جا

تجربه ي زيسته مهاجران افغانستاني شاغل در ۱5
بخش خدمات شهري شهرداري تهران

• گزارش تحّوالت حقوقی در شرايط کار برای مهاجران
• گزارش تحّوالت تاريخی حضور مهاجران در معاونت خدمات شهری

• ترسيم وضعّيت زيست کارگران افغانستانی با توّجه به رسمی يا 
غيررسمی بودن اين کارگران

• ترسيم شرايط اشتغال کارگران افغانستانی
• اثر مبدأ فرهنگی-قومی بر وضعّيت کار

• پيامدهای روانی و اجتماعی اشتغال در خدمات شهری
• استراتژی های مقاومت کارگران در برابر فشارهای روانی 

9۷
/6/

20

۷/۱
ریامور اجتماعی و فرهنگی98/
جا

۱6
مرور پيشينة مطالعات محله اي در شهر  تهران 

و طراحي راهنماي تهية تک نگاري محالت 
تهران

فهرست متغيرها و شاخص های مونوگرافی ها و برنامه اقدام

9۷
/2/

26

98
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

فهرست متغيرها و شاخص های مونوگرافی ها و برنامه اقدامتک  نگاري  محله   اراج۱7

9۷
/2/

26

98
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در ۱8
يکی از سکونتگاه های حومه ای شهر تهران

• بررسي تجارب جهاني در زمينة بهترين اقدامات و راهکارهای توسعه  ی 
اقتصادی و اجتماعی روستايی

• توصيف ويژگی های جمعيت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ساکنين

 • سنجش ميزان مقاومت گروه های سنی و جنسيتی در ارتباط با 
نوسازی اجتماع محلی و ريشه يابی آن

• گزارش محدوديت ها و موانع )قانونی-اداری، مديريتی، مالی، اجتماعی 
و ...) مشارکت افراد در نوسازی، ارايه مدلی برای برنامه توسعه ی محلی 

 متناسب با ويژگی ها، پتانسيل ها و نيازهای ساکنين

9۷
/۳/

2

98
/۱/

2

ریامور اجتماعی و فرهنگی
جا

۱9
حاشيه نشيني در شهر تهران)بررسي کيفي 
ابعاد حاشيه نشيني در محله ي سعيدآباد از 

منطقه ي شادآباد تهران)

 فهم و توصيف حاشيه نشينی از منظر حاشيه نشينان کلونی های 
سعيدآباد تهران و همچنين توصيف ساختارهای )اجتماعی و فرهنگی و 

9۷اقتصادی و سياسی) موجود در محله
/9/

25

98
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی25
جا

شناسايی تجربه زيسته زنان دستفروش بررسی شرايط زنان دستفروش مترو تهران20

9۷
/2/

۳۱

9۷
/6/

امور اجتماعی و فرهنگی۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

آسيب شناسي پديده زباله گردي در شهر 2۱
تهران

بررسی شبکه زباله گردی   و ارائه راهکارهای عملی جهت مديريت 
9۷علمی اين پديده به مديريت شهری

/5/
29

98
/۱/

امور اجتماعی و فرهنگی29

ته
ياف

ام 
اتم

بررسی سنخ های رانندگان تاکسی، مشاوران امالک، 22
دستفروشان مترو و دريانی ها

توصيفی از سنخ های اجتماعی اقتصادی، الزامات و اقتضائات درونی هر 
يک از اين سنخ ها در کالنشهر تهران

96
/۱2

/22

98
/۱/

ریامور اجتماعی و فرهنگی22
جا

بررسي و سنخ شناسي سبک هاي جديد خانواده 23
و علت گرايش و شيوع آن در شهر تهران

• آثار مثبت و منفی سبکهای جديد  خانوادگی                                   
9۷• ارايه راهکار برای مهار جلوگيری از گسترش ان

/2/
۳0

9۷
/۱2

امور اجتماعی و فرهنگی29/

ته
ياف

ام 
اتم

گزارش توصيفی جاماندگان اربعين حسينی24
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعين) دولت، مردم و امرقدسی)

9۷
/4/

۱۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷

ته
ياف

ام 
اتم

گزارش مردم نگاري مراسم پياده روي اربعين 25
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينحسيني }طريق الحسين{

9۷
/4/

۱9

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱9

ته
ياف

ام 
اتم

مردم شناسی مراسم پياده روی اربعين-ميقات 26
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعيننور 

9۷
/4/

۱۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷

ته
ياف

ام 
اتم

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينهمراِه زائريِن پاکستان در َمشّي ِاربعين27

9۷
/4/

۱۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷

ته
ياف

ام 
اتم

گزارشي مردم نگارانه از مراسم پياده روي 28
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعيناربعين حسيني

9۷
/4/

۱6

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱6

ته
ياف

ام 
اتم

39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينگزارش توصيفي آيين پياده روي اربعين2996
9۷

/4/
۱۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷

ته
ياف

ام 
اتم

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينپديدارشناسي رنج30

9۷
/6/

20

9۷
/۱۱

ریامور اجتماعی و فرهنگی20/
جا

بررسي الگوي فعاليتها و تجربه خير ديني در آيين 3۱
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينپياده روي اربعين

9۷
/4/

20

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی20

ته
ياف

ام 
اتم

ديدار فرهنگ هاي عاشورايي: اسطوره، سياست، و 32
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعيناقتصاد در اربعين حسيني

9۷
/5/

6

9۷
/۱0

/6

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

مردم نگرای مراسم اربعين حسينی- معنا از 33
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينرهگذر کشف و محک

9۷
/4/

20

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی20

ته
ياف

ام 
اتم

از پاي تن تا پاي دل در اربعين - تدوين 34
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينمشاهدات پياده روي اربعين ۱۳96

9۷
/5/

۱۷

9۷
/8/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷

ته
ياف

ام 
اتم

اربعين کلمات )هزار و سيصد و هفتاد و نهمين 35
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعيناربعين حسيني به روايت کلمه)

9۷
/6/

۳

9۷
/9/

۳

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينروايتي تحليلي از پياده روي اربعين36

9۷
/4/

2۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی2۷

ته
ياف

ام 
اتم

پياده روی اربعين: روايتي درباره ي ابعاد فردي، 37
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعيناقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و سياسي اربعين

9۷
/4/

26

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی26

ته
ياف

ام 
اتم

از عود تا عمود؛ گزارشي از سفري پياده به 38
شناخت بستر فرهنگی شهر و شهروندان درابعاد مختلف دينی)ايام محرم)سرزمين تاريخ

9۷
/4/

2۷

9۷
/۷/

امور اجتماعی و فرهنگی2۷

ته
ياف

ام 
اتم

پياده روي اربعين، سلوک ساليق گوناگون 39
شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعين)جاماندگان اربعين)

9۷
/6/

26

9۷
/9/

امور اجتماعی و فرهنگی26

ته
ياف

ام 
اتم

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينگزارش توصيفي جاماندگان اربعين حسيني40

9۷
/5/

۱

9۷
/8/

۱

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينمردم نگاري زيارت اربعين4۱

9۷
/8/

2۷

9۷
/۱0

امور اجتماعی و فرهنگی2۷/

ته
ياف

ام 
اتم

42
مطالعه چرخه  غير رسمي اقتصادي و 

اجتماعي جمع آوري و  بازيافت زباله در شهر 
تهران

تدوين گزارش وضع موجود، ارائه مدل سلسله مراتب غير رسمی پسماند 
9۷و بازيافت 

/8/
29

98
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

مطالعه زندگي ساکنين بافت فرسوده محله 43
گزارش پيآمدها و اثرات سياست تجميع- نوسازی در محلة امامزاده قاسم امامزاده قاسم پس از تجميع-نوسازي

9۷
/۷/

۱۱

98
/۱/

2

ریامور اجتماعی و فرهنگی
جا
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ت
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واکاوي پديدۀ مزاحمت هاي خياباني فيزيکي 44
با رويکرد مردم نگاري

 توصيف سيمای عاملين و قربانيان مزاحمتهاي خياباني فيزيکي ،تدوين 
نظام کاربست در جهت مقابله با مسئله در سطوح فردی، نهادی و کالن، 

و تعريف جايگاه شهرداری به عنوان نهاد متولی اماکن عمومی شهر در 
9۷اين نظام کاربست

/8/
26

98
/۱/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

افکارسنجي عمومي در رابطه با عملکرد و 45
وضعيت ارائه سرويس هاي تاکسي اينترنتي

ارزيابی و نظر سنجی در خصوص خدمات اسنپ و ساير تاکسی های 
اينترنتی از نگاه شهروندان

96
/۱2

/۱6

9۷
/۳/

امور اجتماعی و فرهنگی۱6

ته
ياف

ام 
اتم

46
مطالعه وضعيت نهاد خانواده در شهر تهران 

و ارائه رويکردها، راهبردها، راهکارها و برنامه 
های مداخله شهرداری تهران

 • توصيف کيفيت روابط در خانواده
 • چگونگی ساختار قدرت در خانواده 

 • اولويت های بينشی و نگرشی در خانواده های تهرانی
 • آسيب های تهديد کننده نهاد خانواده و دسته بندی آن

 • الگوهای آموزشی و تربيتی در خانواده
• ميزان و چگونگی آموزش مهارت های زندگی و شهروندی توسط 

 خانواده

94
/6/

29

96
/9/

امور اجتماعی و فرهنگی۳0

ی)
صص

تخ
ته 

مي
ر ک

تظ
)من

ری
جا

 تدوين برنامه اقدام برای تهيه مونوگرافی  محله  تک نگاري محله اسالم آباد47

9۷
/8/

26

98
/۱/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

ارزيابي تأثير تاکسي هاي اينترنتي بر عادات 48
ترافيکي شهروندان تهراني

ارزيابی تأثير تاکسی های اينترنتی بر عادات ترافيکی شهروندان تهرانی، 
مقايسه عادات ترافيکی شهروندان تهرانی بر اساس متغيرهای زمينه ای 

9۷مختلف
/9/

5

98
/۱/

ریامور اجتماعی و فرهنگی2۷
جا

بازنمايي هويت هاي فردي برمبناي پوشش در 49
امور اجتماعی و فرهنگیبازنمايی هويت های فردی بر مبنای پوشش در فضاهای عمومی شهرفضاهاي عمومي شهر

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

متکديان؛ مجرمان کيفري يا بزه ديدگان 50
شناخت وضعيت مجرمان کيفری از لحاظ جايگاه اجتماعیساختارهاي اقتصادي و اجتماعي

9۷
/۱2

/06

6/
3/

ریامور اجتماعی و فرهنگی98
جا

ارزيابي شهروندان تهراني از تبليغات جام 5۱
جهاني در سطح شهر تهران

• جمع آوری اطالعات برای شناسايی ميزان ماندگاری بيلبوردهای جام 
 جهانی در خاطره جمعی شهروندان تهرانی و نوع ارزيابی از آن ها

 • انتخاب بهترين بيلبوردها بر حسب به يادآوری شهروندان تهرانی،
• تعيين نوع مشارکت احتمالی در فعاليت های تبليغی فرهنگی از سوی 

شهروندان با هدف تعيين موضوع پژوهشی

9۷
/۱2

/05

98
/۳/

5

ریامور اجتماعی و فرهنگی
جا

52
نگرش مردم تهران در خصوص تبليغات 
شهرداري )تبليغات اخير در حوزه ترويج 

گفتگو)

• بررسی ديدگاه شهروندان در خصوص تبليغات شهرداری در زمينه 
 ترويج گفتگو

• بررسی اطالع و مشاهده شهروندان از تبليغات انجام شده در زمينه 
 ترغيب گفتگو

 • بررسی وضعيت فعلی گفتگوی مردم با يکديگر
 • بررسی موضوعات و محل گفتگوی مردم در حال حاضر

• بررسی اثربخشی تبليغات انجام شده در زمينه گفتگو

9۷
/8/

20

9۷
/۱۱

امور اجتماعی و فرهنگی20/

ته
ياف

ام 
اتم

53
امنيت و زيبايي از نگاه شهروندان 

کودک)طراحی محيط امن و زيبای شهری 
باتوجه به نياز کودکان)

 • طراحی فضاهای عمومی مناسب برای کودک و خردساالن
• اهداف فرعی: آشنايی با نحوه ی نگاه کودکان به فضاهای شهری و 
9۷تعيين ميزان بهره مندی آنها از اين فضاها و امکانات و آسيب شناسی
/8/

5

9۷
/۱2

امور اجتماعی و فرهنگی25/

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

بازار و توسعه محلي؛ مطالعه مردم نگارانه بازار 54
سنتي محله عبدل آباد تهران

• توصيف و تحليل ويژگی های جمعيتی و زندگی شغلی و اقتصادی در 
 بازار عبدل آباد

 • توصيف، تحليل و گونه شناسی خريداران و کسبه در بازار عبدل آباد؛
• توصيف و تحليل گروه های قومی و خرده فرهنگ ها در بازار عبدل 

 آباد؛
• توصيف و تحليل زندگی دستفروشی در بازار عبدل آباد؛ شناسايی انواع 
آسيب ها، جرايم و انحرافات در بازار عبدل آباد؛ توصيف نگرش  ساکنان 

بومی محله و کسبه در مورد پيامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
بازار عبدل آباد؛

• شناسايی تأثيرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازار بر

9۷
/8/

26

98
/۳/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا
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از بازيافت تا فساد و ناامني؛ تحليلي مردم 55
نگارانه بر محله خالزير تهران

 • توصيف و تحليل ويژگی های جغرافيايی- اقليمی، جمعيتی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شغلی در محله خالزير تهران

 • شناسايی و تحليل ويژگی های جمعيتی ساکنين محله خالزير
 • تحليل زندگی شغلی و اقتصادی در محله خالزير

• شناسايی و طبقه بندی انواع مشاغل در محله خالزير
• شناسايی انواع تأثيرات اجتماعی و فرهنگی مشاغل خاص محله 

 خالزير بر ساکنين آن محله

9۷
/8/

26

98
/۳/

ریامور اجتماعی و فرهنگی26
جا

بررسي ابعادکارکودک در شهر تهران56
 • ارائه ی تحقيقات انجام شده حول مسئله ی کار کودک

• هم انديشی فعاالن اجتماعی ، دانشگاهی و  سياستگذاران  در حوزه ی 
 کار کودک

9۷• آسيب شناسی طرح های اجرايی پيشين  در حوزه ی کار کودک
/9/

۱2

98
/۳/

ریامور اجتماعی و فرهنگی۱2
جا

مطالعه کيفي وضعيت کودکان زباله گرد57

• شناسايی ميزان و نوع فعاليت های در زباله گردی کودکان )الگو شناسی 
 از نوع زباله گردی)

 • شناسايی گروه های ذينفع از زباله گردی کودکان 
 • شناسايی علل گرايش کودکان به زباله گردی،

• شناسايی روابط اجتماعی کودکان زباله گرد )خانواده، مشتريان و...)،

9۷
/8/

ریامور اجتماعی و فرهنگی29
جا

مطالعه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مگامال ها و مجتمع 58
های تجاری بزرگ

• مدل نظری ابعاد اجتماعی و فرهنگی مگامال ها و ابر مجتمع های 
 تجاری

• گزارش شناخت همه جانبه تأثيرات و پيامدهای مگامال ها و ابر 
مجتمع های تجاری

• گزارش شناخت وضعيت فرهنگی و اجتماعی مگامال ها و ابر 
 مجتمع های تجاری

 • گزارش ظرفيت های نهادی شهرداری تهران
 • آئين نامه احداث مجتمع های تجاری 

• آئين نامه جبران پيامدها و تبعات منفی و افزايش بهره وری اجتماعی 
مگامال ها، و مجتمع های بزرگ تجاری

94
/۱۱

/20

98
/2/

امور اجتماعی و فرهنگی۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

سند راهبردی مهار، کنترل و کاهش 59
آسيب های اجتماعی شهر تهران

• بانک اطالعات آسيب های اجتماعی و فضاهای آسيب زای شهر تهران 
به تفکيک نوع آسيب و بافت شهری و حاشيه نشينی در مناطق و 

 محالت شهر تهران
• راهبردهای اصلی شهرداری در خصوص مهار، کنترل و کاهش آسيب 

 های اجتماعی مرتبط با چشم انداز و تحليل محيط راهبردی
• برنامه های مديريت )پيشگيری، مقابله، کنترل و...) آسيب ها و 

 فضاهای اجتماعی
• برنامه های  ارتقاء کمی و کيفی فعاليت های شهرداری تهران در 

 خصوص ساماندهی آسيب ديدگان اجتماعی
• گزارش برنامه ها و اقدامات اساسی برای دستيابی به شاخص های ذکر 
شده در چشم انداز در دو سطح موضوعی- منطقه ای و محلی با رويکرد 

مهار، کنترل و کاهش

۱۳
94

/۱2
/02

96
/0۳

امور اجتماعی و فرهنگی۱2/

ی)
صص

تخ
ته 

مي
ر ک

تظ
)من

ری
جا

زيست شبانه تهران؛ چالش ها و ضرورت ها60

• شناسايی گروه های مختلف اجتماعی )از حيث بُعد خانوار، جنسيت، 
سن، درآمد، تحصيالت و ...) و نيازها و مطالبات فرهنگی، زيست محيطی 

 و مديريتی شان از فضاهای شبانه ی تهران
• شناسايی تنگناها و چالش های مديريتی پيش روی نهادهای درگير امر 

 مديريت شهری در سازماندهی و نظم بخشی به زندگی شبانه در تهران
• شناسايی شاخص ها و ملزومات اساسی در راستای طرح مديريت 

 زندگی شبانه
• امکان سنجی ايجاد نقاط بالقوه و مناسب برای زندگی شبانه در 

 راستای ارزشهای دينی و آيينی )شب های قدر، ايام محرم و ...)

94
/5/

۷

98
/2/

امور اجتماعی و فرهنگی۳0

ته
ياف

ام 
اتم
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6۱
مطالعه وضعيت کانونهای آموزشی، فرهنگی، 

اجتماعی، هنری، ادبی و علمی در فرهنگسراها 
و سراهای محالت و شناسايی راهکارهای 

تقويت آنها

 • چهارچوب روش شناختی منسب با موضوع
 • گزارش اسناد باالدستی و بررسی مبانی نظری

• شاخص های بررسی فعاليت کانون ها
• ليست کامل کانون های موجود در شهر تهران )کانون های 

 زيرمجموعه شهرداری تهران) و ميزان فعاليت آنها
• جدول تفصيلی - تفکيکی کانونهای مختلف بر اساس نوع فعاليت 

آنها

94
/۱۱

/5

9۷
/۱2

/۱

امور اجتماعی و فرهنگی

ته
ياف

ام 
اتم

62
آسيب شناسی تبليغات محيطی شهر تهران 

و ارائه راهبردهای مديريتی با رويکردهای 
فرهنگی- اجتماعی

• رويکردهای نظری در خصوص ابعاد اجتماعی فرهنگی تبليغات 
 محيطی؛

 • گونه شناسی انواع تبليغات محيطی به کار رفته در شهر تهران؛ 
• راهکارهای مديريتی جهت برنامه ريزی تبليغات محيطی با رويکرد 

 اجتماعی فرهنگی؛ 
• تدوين  برنامه های اجرايی و الزامات تبليغات محيطی شهر تهران با 

 رويکرد اجتماعی فرهنگی ؛
• دستورالعمل و آيين نامه تبليغات محيطی با محوريت اجتماعی 

فرهنگی

94
/۱2

/2

9۷
/۱2

امور اجتماعی و فرهنگی29/

ی)
صص

تخ
ته 

مي
ر ک

تظ
)من

ری
جا

مصرف فرهنگي و سبک زندگي دانش آموزان شهر 63
تهران

• سنجش ميزان و نوع مصرف فرهنگی اوقات فراغت دانش آموزان
• سنجش نگرش معلمان به شيوه های آموزش و سهم مطالعه و ...

95
/۱0

/20

9۷
/6/

امور اجتماعی و فرهنگی۳۱

25
با%

اد 
ارد

 قر
تم

خ

طراحی و ارائه راهکارهای استقرار نظام پيشگيری از 64
آسيب های اجتماعی در شهر تهران

• شناسايی و الويت بندی آسيب های اجتماعی در شهر تهران و همچنين 
 شناسايی عوامل موثر در ايجاد آنها

 • نظام پيش گيری از آسيب های اجتماعی در شهر تهران
 • راهکار استقرار نظام پيش گيری از آسيب های اجتماعی شهر تهران

• شناسايی محدوديتها, ظرفيتها و دامنه مداخالت مديريت شهری

95
/8/

5

96
/8/

5

امور اجتماعی و فرهنگی

40
ا %

د ب
ردا

قرا
م 

خت

65
شناسايی وضعيت اوقات فراغت )رسمی و 

غير رسمی) شهروندان تهرانی و ارايه راهبردها 
و برنامه های مديريتی

• وضعيت اوقات فراغت رسمی شهروندان تهران بر حسب متغيرهای 
 زمينه ای مهم )سن، جنس، تأهل، وضعيت اقتصادی و ...).
 • ترسيم اطلس فعاليت های اوقات فراغت در شهر تهران.

• وضعيت اوقات فراغت غير رسمی شهروندان تهرانی بر اساس توجه 
 به فرصت ها و تهديدهای موجود.

• سند راهبردِی بهينه سازی مديريت منابع، امکانات، برنامه ها 
و حمايت ها از فعاليت های فراغتی شامل راهبردها و راه کارهای 

پيشنهادی در جهت نيل به اهداف سند چشم انداز تهران ۱404 و 
 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران.

• ارايه طرح  مطالعه ی و ارزيابی مستمر وضعيت اوقات فراغت رسمی 
 و غير رسمی شهروندان تهرانی در چارچوب يک پژوهش طولی

94
/9/

4

9۷
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی۳۱
جا

66
آسيب شناسی و ارزيابی اثربخشی نتايج پيوست های 

اجتماعی، فرهنگی و زيست محيطی برنامه ها، طرح ها 
و پروژه های فرامنطقه ای و شهری و تعيين و تصويب 

الزامات مرتبط
ارزيابی طرح های اتاف

95
/۱۱

/25

96
/۱۱

امور اجتماعی و فرهنگی25/

۱0
با%

داد
رار

م ق
خت
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ف
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وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

طراحی الگوی سنجش دوره ای کيفيت زندگی 67
شهری با رويکرد بومی به توسعه اجتماعی

• مجموعه شاخص های سنجش کيفيت زندگی شهری بر مينای رويکرد 
 بومی به توسعه اجتماعی

 • پرسشنامة استاندارد برای سنجش کيفيت زندگی شهری
• تعيين نحوۀ نمونه گيری و پيشنهاد نمونه )مثال: الگوی طرح درآمد
•هزينة خانوار که از سوی مرکز آمار ايران انجام می شود) و پيشنهاد 

 دورۀ زمانی سنجش
• بانک اطالعاتی

94
/8/

۱۱

98
/۳/

امور اجتماعی و فرهنگی۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

68
تدوين الگوي مشارکت و هم افزايي ظرفيت 

هاي خيريه شامل موسسات، گروه ها، انجمن ها 
و تشکل ها با شهرداري تهران

گزارش مديريتی-سند الگوی مشارکت و هم افزايی خيريه ها

95
/05

/2۳

96
/09

امور اجتماعی و فرهنگی0۱/

 با 
ته

ياف
ام 

اتم
85

%

راهکارهاي ارتقا منزلت اجتماعي ايثارگران تهران 69
بزرگ

• گزارش شناسايی نقاط ضعف, تهديدها و چالش های منزلت 
 اجتماعی ايثارگران شهر تهران

• راهکارهای عملياتی و اجرايی برای ارتقای منزلت اجتماعی ايثارگران 
 با توجه به ظرفيت و امکانات شهرداری تهران

• گزارش چگونگی استفاده از ظرفيت سازمان های مردم نهاد موجود 
برای ارتقای منزلت اجتماعی ايثارگران

95
/۱0

/۱8

96
/6/

امور اجتماعی و فرهنگی۳۱

۱0
ا %

دادب
رار

م ق
خت

ارائه راهکارهای ارتقاء وبهبود کارکرد مسجد به 70
مثابه نهاد اجتماعی در توسعه اجتماعی

• فهرست نقش ها و کارکردهای مساجد در وضع مطلوب با توجه به 
ويژگی هر نقش و الزامات مرتبط به تفکيک هر يک از سطوح سلسله 

 مراتب شهری؛
 • گزارش شناخت وضع موجود مساجد شهر تهران بر اساس کارکردها 

• گزارش تجزيه و تحليل فاصله وضع موجود مساجد شهر نسبت به 
 بايدها و استانداردها و تحليل نقاط قوت و ضعف؛

• فهرست پيشنهادها، راهکارها و تعيين اولويتها به منظور تحقق 
 کارکردها و عملکردها؛

• دستورالعمل وظايف اساسی شهرداری تهران در جهت کاهش فاصله 
ها و استقرار وضعيت مطلوب مساجد در شهر تهران با تاکيد بر جنبه 

 کارکردی
• برگزاری نشست علمی در مرکز مطالعات شهرداری تهران پيرامون 

 موضوع پروژه
• تهيه سيالبس آموزشی جهت برگزاری دوره آموزشی با توجه به 

خروجی های طرح

95
/۱۱

/۱۷

96
/۱۱

امور اجتماعی و فرهنگی۱۷/

صد
۱در

5 
  با

داد
رار

م ق
خت

7۱
فضاي ادراکي مردم ؛ رصد افکار عمومي و 
روندهاي قضاوت عمومي در مورد شهر و 

مديريت شهري
نظرسنجی دوره ايی

96
/۱2

/22

98
/2/

ریامور اجتماعی و فرهنگی22
جا

مطالعه ی نام گذاری اماکن عمومی و معابر شهر 72
تدوين  سياست های نام گذاری خيابان هاتهران، سياست ها، عملکردها، نگرش های شهروندان

95
/8/

۱۷

9۷
۱2

امور اجتماعی و فرهنگی29/

ته
ياف

ام 
اتم

گزارش مردم شناسي پياده روي اربعين:چرا 73
 شناخت ويژگی های و تفسير معنای تجربه زيارت و ايين اربعينزيارت؟ چرا پياده؟

9۷
/۱0

/۱6

9۷
/۱2

امور اجتماعی و فرهنگی۱6/

ته
ياف

ام 
اتم

بررسی  و اندازه گيری  سواد و ميزان ارتباطات ديجيتالی در ميان شهروندي ديجيتال74
امور اجتماعی و فرهنگیشهروندان

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

75
ارزيابي و سنجش عملکرد طرح هاي 

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار کوثر در شهر 
تهران

آسيب شناسی طرح کوثر و ارزيابی و سنجش اثرات طرح بر ارتقای 
 سطح مهارت، اشتغال، درآمد زنان

98
/۱/

۱۱

98
/4/

امور اجتماعی و فرهنگی۱۱

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر
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اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
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د 
رص
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ت
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ش
پي

نظرسنجي از خدمات ارائه شده به مسافران 76
پايانه ها و پارک سوارهاي شهرداري تهران

 • تعيين نقاط قوت و ضعف خدمات پايانه ای از ديدگاه مسافران
• تعيين رتبة هر يک از پايانه ها بر حسب هر يک از خدمات مورد 

 سنجش.
• ارائه راه کارهای مديريتی بر اساس نتايج ميدانی

امور اجتماعی و فرهنگی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

برنامه ريزی نيروی انسانی شهرداری تهران 77
مناطق 22 گانه

        
• تعيين عرضه نيروی انسانی         

95• تعيين تقاضای نيروی انسانی
/۷/

2۷

9۷
/۷/

توسعه منابع انسانی۱4

ته
ياف

ام 
اتم

تهيه کدهای اخالقی و رفتاری شهرداری تهران78
• تهيه کدهای اخالقی و رفتاری کارکنان سند تبيين وضعيت موجود

• رعايت استانداردهای اخالق حرفه ای در شهرداری تهرانکدهای 
95عمومی  اخالقی و رفتاری 

/6/
۱0

9۷
/۱/

8

ریتوسعه منابع انسانی
جا

• تهيه و استقرار سامانه کارراهه شغلی کارکنانتدوين کارراهه شغلی کارکنان شهرداری تهران79
95• تعيين مسيرهای پيشرفت شغلی افقی و عمودی کارکنان

/6/
۱5

9۷
/6/

توسعه منابع انسانی۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

آسيب شناسی شناخت و ارائه مدل ارتقای 80
فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

• تدوين دستورالعمل رهنگ سازمانی در شهرداری تهران
• تدوين شاخص های فرهنگ سازمانی مطلوب

95• تدوين و ارائه راهکارهای ارتقاء فرهنگ  مطلوب سازمانی
/6/

2۱

96
/9/

ریتوسعه منابع انسانی۳0
جا

تدوين نظام جامع خدمات رفاهی  شهرداری 8۱
تهران

• تدوين دستورالعملها و روشهای اجرايی خدمات رفاهی شهرداری 
تهران

• تدوين نظام جامع خدمات رفاهی شهرداری تهران با رويکرد منابع 
انسانی

95
/۷/

6

96
/۱0

/۳

توسعه منابع انسانی

ته 
ياف

ام 
اتم

تدوين نظام جبران خدمت کارکنان شهرداري 82
تهران

• بررسی وضعيت موجود جبران خدمت در شهرداری 
• تهيه سامانه جبران خدمت کارکنان

• ارائه بسته های پيشنهادی جبران خدمت کارکنان با توجه به اسناد 
95باالدستی شهرداری 

/۷/
۱2

98
/6/

توسعه منابع انسانی۱0

ته
ياف

ام 
اتم

بازنگري، اصالح و تکميل سند 83
تدوين سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهرانراهبردي)استراتژيک) منابع انساني شهرداري تهران

96
/۱2

/5

9۷
/4/

5

توسعه منابع انسانی

ته
ياف

ام 
اتم

طراحي و توليد محتواي طرح هاي تحولي 84
توسعه منابع انساني شهرداري تهران

طراحي و توليد محتواي طرح هاي تحولي توسعه منابع انساني 
شهرداري تهران 

96
/۱2

/26

9۷
/۳/

توسعه منابع انسانی26

ته
ياف

ام 
اتم

85
سنجش رضايت و مطلوبيت زندگی کاری 

کارکنان ناشی از عملکرد معاونت توسعه منابع 
انسانی شهرداری تهران

• سنجش مطلوبيت کيفيت زندگی کاری کارکنان      
• سنجش رضايت کارکنان از عملکرد معاونت توسعه منابع انسانی 

شهرداری تهران
توسعه منابع انسانی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

بازنگری و بازطراحی مدل شايستگی مديران 86
توسعه منابع انسانیاداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديرانشهرداری تهران

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

87
آسيب شناسی و تبيين روش های تحقق اهداف 

جامعه محوری و مشارکت در سطح مديريت محله 
در شهر تهران

• گزارش شناسايی ظرفيت های موجود سازمانی و اجرايی برای دستيابی 
به اهداف جامعه محور و مشارکت در سطح مديريت محله )به همراه 

 بازخوانی نمونه های موفق ساير کشورها)
• آسيب شناسی وضع موجود، اقدامات انجام شده و شناسايی موانع و 

محدوديت ها در زمينه عدم تحقق رويکرهای جامعه محور و مشارکت در 
 سطح مديريت محله

• ارائه راهکار عملی برای بهبود وضع موجود و متناسب با اسناد 
باالدستی

95
/6/

6

9۷
/6/

6

امور مناطق

 ۷
0%

 با 
داد

رار
م ق

خت
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88
بررسی چالش های بازار گل شهيد محالتی در 
منطقه ۱4 و ارائه راهکارهايی برای ساماندهی 

آن

• ساماندهی بازار گل شهيد محالتی با رعايت منافع کليه ذينفعان از 
جمله کسبه، شهروندان و شهرداری تهران

9۷• ارائه سناريو و راهکارهای اجرايی و اولويت بندی راهکارها 
/4/

۳۱

9۷
/۱۱

/۱
امور مناطق

ته
ياف

ام 
اتم

89
شناسايی عوامل موثر بر افزايش استقبال 

شهروندان از بوستان بعثت منطقه ۱6 و تدوين 
راهکارهای اجرايی

• عارضه يابی فضا، امکانات، بوستان، مبلمان و منظر
• شناسايی عوامل موثر بر افزايش استقبال شهروندان از بوستان بعثت 

منطقه ۱6 و تدوين راهکارهای اجرايی

۱۳
9۷

/05
/2۷

98
/02

ریامور مناطق2۷/
جا

90
بررسي چالش  ها و مزيت هاي طرح تجميع 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در 
منطقه ۱4 و ارائه راهکارهاي اجرايي

 • ارائه گزارش جمع بندی و تحليل يکپارچه از مراحل مطالعات ميدانی
• ارائه گزارش چالش ها و مزيت های طرح تجميع دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب          
9۷• گزارش راهکارهای اجرايی، برنامه اولويت بندی راهکارها و مراحل اجرا

/۱0
/۱۷

98
/2/

ریامور مناطق۱۷
جا

9۱
بررسي و شناسايي ظرفيت هاي شهرک 

آموزش ترافيک منطقه ۱8 در راستاي کاهش 
هزينه ها و خودگردان شدن

 • گزارش کليات شناخت موضوع و محدوده مورد مطالعه
 • بررسی وضع موجود و تجزيه و تحليل وضعيت ذينفعان
9۷• تدوين گزارش راهکارهای پيشنهادی و الويت بندی آنها

/5/
6

98
/2/

ریامور مناطق۱8
جا

بررسي نابساماني هاي حاشيه راه آهن تهران- 92
اهواز و ارائه راهکارهاي اجرايي در منطقه۱8

 • گزارش کليات
 • گزارش شناخت و تحليل محدوده مورد مطالعه  

 • گزارش تحليل نهادی
 • گزارش شناخت و تحليل مسائل مربوط به کنشگران محدوده

• گزارش های الگوی ساماندهی، طرح های ساماندهی، راهکارهای 
اجرايی، برنامه اولويت بندی

9۷
/۷/

۱۱

98
/۷/

ریامور مناطق۱۱
جا

93
بررسي علل عدم استقبال عمومي بانوان از 

مجموعه بوستان نرگس در منطقه ۱8 و ارائه 
راهکارهاي اجرايي

 • گزارش کليات 
• گزارش شناخت محدوده مورد مطالعه و پتانسيل های موجود در 

 بوستان 
 • گزارش داده های تجزيه و تحليل شده پژوهش

•  گزارش راهکارهای اجرايی کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

9۷
/5/

۳

9۷
/۱2

امور مناطق۱8/

ته
ياف

ام 
اتم

94
بررسي و نيازسنجي نمادها و المان هاي 
متناسب با ويژگي هاي خاص منطقه ۱۳ 

شهرداري تهران

• تحليلی وضعيت موجود منطقه از نظر تناسب المان های يا شرايط 
فضای شهری                                       

• معرفی فضاهای شهری مناسب جهت ايجاد المان و يا نماد شهری در 
سطح منطقه                                   

• معرفی افمان يا نمادهای پيشنهادی متناسب با شرايط خاص منطقه 

9۷
/۷/

25

98
/2/

ریامور مناطق25
جا

بررسی ساماندهی انبارها در سطح منطقه ۱۱ 95
با هدف ارتقاء کيفيت سکونت

 • گزارش راه کارهای بازآفرينی سکونت در منطقه ۱۱
 • گزارش سناريوهای وضعيت انبارها در افق ۱0 ساله

 • گزارش های الگوی ساماندهی، طرح های ساماندهی، 
 • گزارش مکانيابی انبارها موضعی

 • گزارش استاندارد انبارهای منطقه
• راهکارهای اجرايی، برنامه اولويت بندی

9۷
/9/

25

98
/9/

ریامور مناطق25
جا

96
پيش بيني تحقق درآمدهاي شهرداري منطقه 

5 در افق 5 ساله با بکارگيري مد   ل سازي 
سيستمي

• پيش بينی رفتار آينده درآمد شهرداری منطقه 5 با تعريف سناريوهای 
مختلف و تحليل آن

• سناريوهای احصاء شده و ارائه سياست های بهبود درآمدهای شهرداری 
9۷منطقه 5

/4/
9

9۷
/۱۱

/9

امور مناطق

ته
ياف

ام 
اتم

39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 



2 حوزه شهردار

5۷

ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي
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امنيت شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران97
• ارائه گزارش از نوع نيازها، سطح و دامنه آن در 

سطح مناطق نمونه بر مبنای شاخصها و الگوی تحقيق                                                  
• ارائه گزارش از نيازها و ضرورتهای امنيتی با نگاه علمی و  خصصی                                          
95• ارائه گزارش و توصيف امکانات و زيرساختهای امنيت در سطح مناطق

/9/
۳0

96
/۱/

امور مناطق۳0

داد
رار

م ق
خت

ساماندهی مسيل باختر در منطقه 8 شهرداری 98
تهران

طراحی در راستای مقابله با فضای بی دفاع شهری طراحی در راستای 
9۷مناسب سازی معابر

/5/
6

98
/۱/

6

امور مناطق

ته
ياف

ام 
اتم

طراحی شهری اراضی و امالک جنوب باغ موزه 99
قصر در منطق ۷ شهرداری تهران

• ارائه جدول اهداف، راهبرد و سياست ها
 • ارائه راهکارهای اجرايی در نظام عملکردی

 • ارائه راهکارهای اجرايی در نظام زيبايی شناختی و کالبدی
9۷• ارائه راهکارهای اجرايی در نظام زيست محيطی

/5/
2۷

9۷
/۱۱

امور مناطق2۷/

ته
ياف

ام 
اتم

۱00
بررسي زمينه هاي استقرار پروژه هاي استارت 
آپي در لبه هاي شهري منطقه ۱۷ شهرداري 

تهران

 • پيشنهاد استقرار استارتاپ ها در لبه های شهری منطقه
 • بررسی ابعاد و وجوه گوناگون در راستای تحقق بخشی به طرح

9۷ سياست گذاری و گام بندی اقدامات پيش رو
/8/

26

9۷
/۱2

ریامور مناطق26/
جا

۱0۱
بررسي زمينه ها و پيشنهاد راهکارهاي استفاده 

از هنر شهري در معابر اصلي منطقه ۱0 
شهرداري تهران

 • ارائه پيشنهادهای فضايی بر اساس تحليل های صورت گرفته
 • ارائه و معرفی برخی برنامه ها و پروژه های مرتبط

9۷• اولويت بندی زمانی برنامه های پيشنهادی
/۷/

۱۱

98
/۱/

ریامور مناطق۱5
جا

۱02

مناسب سازی فضاهای شهری شاخص منطقه 
9 برای استفاده گروه های خاص )بلوار استاد 
معين، بوستانها، سه راه آذری، ميدان تره بار 

هاشمی، سی متری جی و ايستگاه های
بی آر تی)

• شناسايی فضاهای نامناسب و تعيين شاخص های استاندارد جهت 
استفاده گروه های خاص                                         

• ارائه سياستهای کلی، راهکارهای کالبدی و عملکردی و طرح های 
9۷مناسب سازی   

/5/
2۳

98
/۱/

امور مناطق۱5

ته
ياف

ام 
اتم

ساماندهی دستفروشان خيابان 20 متری ۱03
افسريه منطقه ۱5

• سند توصيف تحليلی دستفروشان افسريه منطقه ۱5                 
9۷• سند اجرايی ساماندهی دستفروشی

/8/
26

9۷
/۳/

ریامور مناطق۳0
جا

۱04
تدوين سند توسعه شهری منطقه 2۱ شهر تهران 

)بررسی اولويت توسعه صنعت، سکونت يا همجواری 
(

 • گزارش کليات 
 • گزارش سند توصيفی تحليلی منطقه 2۱

 • گزارش سند توسعه شهری منطقه 2۱
9۷• گزارش نهايی

/4/
ریامور مناطق۳0

جا

بررسی زمينه ها و راهکارهای توسعه گردشگری ۱05
صنعتی در منطقه 2۱

• شناسايی سايت های صنعتی با کارکردهای گردشگری
9۷• ارائه دستورالعمل ايجاد و گسترش گردشگری صنعتی در منطقه 

/9/
25

98
/۱/

ریامور مناطق25
جا

۱06
ارزيابي تاثيرات اقدامات شهرداري تهران در 
حوزه معاونت خدمات شهري بر شاخص هاي 

عدالت اجتماعي و ارائه راهکارهاي بهينه سازي

• گزارش تعيين و تبيين معيارها و شاخص های سنجش عدالت در 
 برنامه ها و فعاليت های مديريت شهری بر اساس نظريه مختار

• گزارش تحليل و ارزيابی اقدامات مذکور و تشريح تاثير آن بر وضعيت 
 عدالت اجتماعی با اتکاء به داده های عينی 

• گزارش تشريح نقاط ضعف، قوت و مغفول مانده برنامه های عدالت 
محور شهرداری در دهة منتهی به سال 9۳

95
/5/

۳0

9۷
/۱0

امور مناطق۳0/

ته
ياف

ام 
اتم
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۱07
بررسي مسائل و مشکالت حاشيه محور شرقي 

اتوبان امام علي حدفاصل خيابان سبالن تا 
مسيل باختر در شهرداري منطقه 8 و ارائه 

راهکارهاي اجرايي

 • گزارش شناخت و تحليل از مطالعات ميدانی
• ارائه شاخص  ها برای ايجاد و طراحی فضاهای عمومی بر اساس 

 مطالعات ميدانی 
 • گزارش ارزيابی وضع موجود بر اساس مطالعات ميدانی

 • گزارش سناريوهای  پيشنهادی
 • گزارش سناريوهای برتر

• ارائه برنامه های عملياتی و طرح های پيشنهادی و برنامه اولويت بندی 
آن ها

9۷
/9/

25

98
/۱/

امور مناطق25

۳%
داد

رار
م ق

خت

۱08
بررسي سازوکارهاي ارتباطي شهرداري 

منطقه ۱2 با سازمان هاي مردم نهاد و تدوين 
دستورالعمل اجرايي

 • کليات و مبانی نظری پژوهش
• شناخت وضع موجود نحوه ارتباط شهرداری با سازمان های مردم نهاد 

 و بالعکس
9۷• تهيه انواع مدل ها و تدوين دستورالعمل اجرايی 

/۱0
/۱6

98
/5/

ریامور مناطق۱۷
جا

۱09
بررسي زمينه هاي بهره مندي از فضاهاي عمومي 
در راستاي ارتقا تعامالت اجتماعي شهروندان در 

منطقه ۱0 شهرداري تهران

 • گزارش شناخت و تحليل از مطالعات ميدانی
• ارائه شاخص  ها برای ايجاد و طراحی فضاهای عمومی بر اساس 

 مطالعات ميدانی
 • گزارش ارزيابی وضع موجود بر اساس مطالعات ميدانی

 • گزارش سناريوهای  پيشنهادی
 • گزارش سناريوهای برتر

• ارائه برنامه های عملياتی و طرح های پيشنهادی و برنامه اولويت بندی 
آن ها

امور مناطق

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

۱۱0
بررسي زمينه هاي استفاده از ظرفيت هاي 

شهروندي براي ارتقاء خدمات رساني شهرداري 
تهران

 • مشخص شدن ساختار و فرايند انجام پژوهش
 • ارائه ايدۀ اصلی برای پاسخ به پرسش های پژوهش

 • تدوين اليحه برای ارائه به شورای شهر    

9۷
/۱0

/۱۷

98
/5/

ریامور مناطق۱۷
جا

۱۱۱
شناسايی، ساماندهی و ارتقاء کيفيت فضاهای مکث 
عمومی شهری منطقه ۱۱)خيابان وحدت اسالمی- 

خيابان مولوی و ميدان رازی)

• گزارش کليات ، گزارش گرايش های عمومی تجمع و حرکت 
شهروندان  جهت شناسايی فضاهای مکث مستعد توسعه در 

محدوده های موردنظر
• تدوين راهبرد نحوه مداخله در هرگونه از فضاهای مستعد توسعه، ارائه 

الگوی مداخله در هر گونه از فضاهای مکث

95
/۱۱

/9

9۷
/4/

امور مناطق۳0

ته
ياف

ام 
اتم

۱۱2
بررسی و تطابق سرانه های وضع موجود و 

پيشنهاد سرانه های مطلوب با توجه به شرايط 
و ويژگی های منطقه ۱2شهرداری تهران

 • کاوش و بازکاوش اسناد و طرح هاي پيشين 
 مشخص براي مداخله و ورود به بافت را فراهم می کند.

 • مطالعه، شناخت، بررسی و تحليل وضع موجود 
• گزارش سند جامع سرانه هاي منقطه ۱2 طرح که کامال عملکردي 

بوده و منجر به توليد سند و دستور العمل تخصيص سرانه ها و 
نقشه هاي جانمايی کاربري هاي خدماتی و فراغتی در نواحی مختلف 

منطقه ۱2

95
/6/

2۷

9۷
/4/

امور مناطق۱0

ته
ياف

ام 
اتم

۱۱3
سنجش شاخص های توسعه شهری در منطقه 

5 شهر تهران با رويکرد رشد هوشمند در 
راستای دستيابی به اهداف چشم انداز

سنجش شاخص هاي توسعه شهري در منطقه 5 شهر تهران با رويکرد 
95رشد هوشمند در راستاي دست يابي به اهداف چشم انداز

/۷/
۱۷

96
/۷/

امور مناطق۱5

ته
ياف

ام 
اتم
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۱۱4
بهسازي منظر شهري و سيماي بصري محدوده 

هاي ورودي و خروجي شهر تهران منطقه 
22 )محور اتوبان تهران کرج و بزرگراه شهيد 

خرازي)

• جانمايی محدوده اتوبان تهران - کرج  و اتوبان خرازی جهت اجرای 
 الگوی سيما و منظر شهری   

• تدوين سياست های راهبردی و اقدامات اجرايی                                             
9۷ • ارائه الگوی سيما و منظر شهری در محدوده های تعيين شده 

/۱0
/۱۷

98
/2/

ریامور مناطق۱۷
جا

مطالعه مکان يابي براي انتقال بازار پروتئين ۱۱5
مجاور ساختمان مرکزي شهرداري منطقه۱6

 • گزارش شناخت و تحليل از مطالعات ميدانی
 • گزارش ارزيابی وضع موجود بر اساس مطالعات ميدانی

• گزارش معرفی اراضی پيشنهادی برای جانمايی بازار بر مبنای  
 شاخص های استاندارد و منتج از شناخت وضعيت موجود منطقه

• گزارش ارزيابی اراضی پيشنهادی و تدقيق و بازخوانی شاخص ها بر 
 مبنای مطالعات ميدانی صورت گرفته

 • گزارش سناريوهای  اجرايی
 • گزارش سناريوهای برتر

• ارائه برنامه های عملياتی و طرح های پيشنهادی و برنامه اولويت بندی 
آن ها

9۷
/۱2

/26

98
/04

ریامور مناطق26/
جا

۱۱6
بررسي مسائل مناطق شهرداري تهران در 

چارچوب رويکرد حق به شهر؛ شهري که به 
آن حق داريم

 • مساله شناسی شهر و مناطق شهر تهران            
 • بررسی تطبيقی چند بعدی مسائل شهر و مناطق             

 برنامه عملياتی پژوهش مناطق       
 • سازوکار اجرايی طرح موضوع های پژوهشی در مناطق

 

امور مناطق

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

تدوين طرح ساماندهي محور ابوذر به عنوان ۱۱7
محور شاخص منطقه ۱۷

• ارائه برنامه عملياتی ساماندهی خيابان ابوذر به عنوان محور شاخص 
 منطقه ۱۷ تهران با لحاظ

الف) ارائه راهکار برطرف کردن مهم ترين خالءها و مسائل و مشکالت 
پيش رو در محدوده مورد مطالعه شامل حوزه حمل و نقل و ترافيک، 

 خدمات شهری و محيط زيست و شهرسازی و معماری
ب) توجه ويژه به مسجد ابوذر به عنوان عنصر شهری شاخص در 

محدوده

امور مناطق

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

۱۱8
تأثير خروج آمريکا از برجام و بازگشت 

تحريم هاي هسته اي بر منابع درآمدي و مخارج 
هزينه اي شهرداري تهران

• ارايه گزارشی در خصوص برآورد تأثير مستقيم و غير مستقيم 
تحريم های اقتصادی بر عملکرد شهرداری )با تأکيد بر منابع درآمدی و 

 مخارج هزينه ای)
• ارائه گزارشی در خصوص ارائه سياست های راهبردی در سطح کلی 
و راهکارهای اجرايی به صورت جزئی با توجه به فرصت ها و چالش های 

پيشرو

9۷
/9/

5

98
/2/

5

ریمالی و اقتصاد شهری
جا

آسيب شناسي اختيارات و وظايف شوراي شهر ۱۱9
و شهرداري تهران در موضوع اخذ عوارض

در اين پژوهش سعی می شود با نگاهی همه جانبه به وضعيت عوارض 
شهری، آسيب های پيش روی شورای شهر و شهرداری تهران شناسايی 

9۷شده و از اين رهگذر جمع بندی صورت گيرد.
/6/

26

98
/۳/

ریمالی و اقتصاد شهری20
جا

ارائه سازوکارهای بهبود فضای کسب و کار در ۱20
شهر تهران

 • گزارش مطالعاتی مبانی نظری محيط کسب و کار 
 • گزارش مطالعاتی مبانی نظری محيط کسب و کار شهری

 • گزارش مطالعاتی مبانی نظری محيط کسب و کار و شهرداری ها
• گزارش مطالعاتی تحليل سازمانی تاثير نهاد شهرداری تهران در بهبود 

 محيط کسب و کار شهر تهران )احصا، تبيين و آسيب شناسی)
• تبيين مولفه های کليدی نقش آفرينی شهرداری تهران در  محيط 

 کسب  وکار
 • ارائه مولفه های کليدی تاثير گذار با ارائه اولويت ها

• ارائه گزارش مصاحبه های خبرگان به صورت موضوعی و طبقه بندی 
 شده

• ارائه جدول کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده ها و ارائه مدل 
 مفهومی

• ارائه گزارش سازوکارهای مطلوب فرآيند نقش آفرينی شهرداری تهران 
 در بهبود محيط کسب و کار شهر

• الگوی وضعيت مطلوب مديريت شهری )شهرداری تهران) و محيط 
 کسب و کار تهران

 • گزارش راهبردها و الزامات نيل به وضعيت مطلوب
• ارايه برنامه عملياتی برای نقش آفرينی شهرداری تهران در بهبود 

محيط کسب و کار

94
/۷/

۱9

98
/۳/

ریمالی و اقتصاد شهری2۷
جا
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۱2۱
شيوه های استفاده از ساز و کار های بيمه ای 

برای جبران خسارت های احتمالی ناشی از 
حوادث بر زيرساخت ها و تاسيسات شهری

• ارائه تجربيات مشابه جهانی در استفاده از ساز و کارهای بيمه ای در 
 صورت خسارات وارده به زيرساخت های شهری

• گزارش دسته بندی انواع باليای طبيعی و حوزه های خسارات احتمالی 
به زيرساخت ها و تاسيسات شهری و شناسايی و زيرساخت ها و 

 تاسيساتی در شهر که در معرض حوادث احتمالی قرار دارند
• گزارش بررسی ميزان آسيب پذيری و اولويت بندی زيرساخت ها و 

 تاسيسات شهری  برای پوشش بيمه ای
• ارائه پتانسيل ها, نقاط قوت و ضعف شرکت های بيمه ای موجود 

درکشور برای جبران خسارات احتمالی وارده به زيرساخت ها و تاسيسات 
 شهری

 • ارائه الگوی حقوقی پيشنهاد ی برای ساز و کارهای بيمه ای
• گزارش چارچوب  تعامل با شرکت های بيمه گر در زمينه های حقوقی، 

مالی و اقتصادی

95
/۷/

28

9۷
/6/

مالی و اقتصاد شهری۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

بررسی و شناسايی ظرفيت های اقتصادی تبليغات ۱22
محيطی)شهری) در شهر تهران

  روش های دست يابی به عوامل موثر بر تبليغات شهری
 •گزارش روش های دست يابی به ابعاد و اصول اقتصادی تبليغات شهری 

• گزارش روش هايشناخت جايگاه تبليغات شهری در منابع درآمدی 
 مديريت شهری و توجيه مديريت شهری برای 

•گزارش روش های دست يابی به روش های نوين بهره مندی از ظرفيت 
 تبليغات شهری

• گزارش روش های دست يابی به روش های تأمين مالی ايجاد 
 زيرساخت های تبليغات شهری

•گزارش روش های دست يابی به روش های واگذاری زيرساخت های 
 تبليغات شهری

• گزارش روش های دست يابی به روش های قيمت گذاری 
 زيرساخت های تبليغات شهری

• ارائه گزارش آشنايی با تجربيات ديگر شهرداری ها در ايران و جهان در 
تأمين مالی ايجاد زيرساخت های تبليغات شهری و بهره-جستن از آن ها 

 در شهرداری و شهر تهران
• گزارش روش هايآشنايی با تجربيات ديگر شهرداری ها در ايران و جهان 
در نحوه واگذاری و قيمت گذاری زيرساخت های تبليغات شهری و بهره 

 جستن از آن ها در شهرداری و شهر تهران
• گزارش روش های تعيين پتانسيل های اقتصادی جديد در زمينه 

تبليغات شهری در شهر تهران برای افزايش سهم درآمد حاصل از ماليات 
 بر تبليغات نسبت به کل درآمد شهرداری تهران

• گزارش روش های تعيين روش های منتخب تأمين مالی زيرساخت ها، 
 نحوه واگذاری و فيمت-گذاری تبليغات شهری شهرداری تهران

 • گزارش روش های ارائه و معرفی پتانسيل ها برای مطالعاتی آتی

95
/۱2

/8

98
/2/

مالی و اقتصاد شهری۳0

ته
ياف

ام 
اتم

۱23
فراتحليل عوامل موثر بر بازار مسکن و قيمت 
آن در شهر تهران، توصيه هاي سياستي براي 

شهرداري تهران

 مطالعاتی که به موضوع عوامل موثر بر بازار مسکن پرداخته اند.
• آسيب شناسی  درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی در 

 بودجه شهرداری تهران.
• بررسی تاثيرگذاری عوامل وابسته به دوره های رکود و رونق بر 

 نوسانات عوارض بر ساختمان ها و اراضی. 
• شناسايی و ارائه ليست عوامل موثر بر عرضه مسکن در شهر تهران 

 استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها.
• شناسايی و ارائه ليست عوامل موثر بر تقاضای مسکن در شهر تهران 

 استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها .
• شناسايی و ارائه ليست عوامل موثر بر قيمت مسکن در شهر تهران 

 استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها.
• شناخت ميزان تاثير عوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض مازاد 

 تراکم بر افزايش قيمت های مسکن در شهر تهران. 
• شناخت تاثير متغيرهای پولی در اقتصاد کالن بر قيمت های مسکن 

در شهر

95
/9/

29

96
/9/

ریمالی و اقتصاد شهری۳0
جا
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۱24
بررسي تحقق پذيري، الزامات و طراحي ساز و کار 

همکاري بين دولت و شهرداري تهران به منظور 
راه اندازي صندوق نوسازي و بازآفريني بافت هاي 

فرسوده شهر تهران

تحقيق حاضر تدوين چارچوبی برای راه اندازی و گسترش صندوق 
توسعه محلی کالن شهر تهران  در قالب تبيين و تدوين اساسنامه 

صندوق مذکور برای بهسازی، بازسازی و احياء بافت های فرسوده است. 
به گونه ای که در اين بين حجم صندوق و سهم دولت و شهرداری از 

منابع مالی صندوق توسعه محلی تعيين می گردد. همچنين راه کارهايی 
که منجر به مشارکت بخش خصوصی در صندوق می گردد مورد بررسی 

قرار می گيرد.

95
/۱2

/9

9۷
/9/

9

مالی و اقتصاد شهری

ته
ياف

ام 
اتم

بررسی راهکارهای تامين منابع مالی در بافت های ۱25
فرسوده شهر تهران

• بررسی قوانين و مقررات مرتبط با تامين منابع مالی نوسازی 
 بافت های فرسوده شهری

• بررسی تجارب خارجی و داخلی موفق در تامين منابع مالی نوسازی 
 بافت های فرسوده شهری

• شناسايی روش های مختلف تامين منابع مالی نوسازی بافت های 
 فرسوده شهری

• تحليل روش های تامين منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده و 
 شناسايی روش های مطلوب

• بررسی معيارهای مختلف اثرگذار بر انتخاب روش های تامين منابع 
 مالی

 • بررسی سهم هريک از معيارها در تامين منابع مالی
• بررسی وضعيت کنونی مشارکت مردم در تامين منابع مالی 

 بافت های فرسوده
• بررسی ابعاد و روش های مشارکت مردم در تامين منابع مالی 

 نوسازی بافت های فرسوده
• تحليل و ارزيابی روش های کنونی تامين منابع مالی بافت های 

 فرسوده شهری
• تدوين راهبردها و سازوکارهای تامين منابع مالی نوسازی بافت های 

فرسوده شهر تهران

95
/۱2

/۱5

98
/۳/

ریمالی و اقتصاد شهری۱4
جا

۱26
آسيب شناسي توجه به جايگاه اقتصاد شهري 

در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي کشور

• بررسی محتوای برنامه های توسعه و ارائه گزارشی جامع که در 
 مراحل آتی تحقيق و نيز ساير مطالعات قابل استفاده خواهد بود

 • آسيب شناسی برنامه های توسعه کالن کشور از منظر اقتصاد شهری
• ارائه مستندات تحليلی مسائل پيش رو و پيشنهادات سياستی برای 
برنامه ها و اسناد  5 ساله آتی به منظور هماهنگی بيشتر برنامه های 

ملی با توسعه اقتصاد شهری در کشور

95
/9/

2۱

9۷
/9/

مالی و اقتصاد شهری۳0

ته
ياف

ام 
اتم
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۱27
بازخوانی طرح ها و برنامه های توسعه شهری تهران 

از منظر اهداف و اقدامات حوزه اقتصاد شهری و 
استراتژی های توسعه اقتصادی شهر

• گزارش تحليل محتوای اسناد ده طرح شامل سه طرح جامع تهران 
)فرمان فرمائيان، آتک و بوم سازگان) و هفت برنامه ی توسعه ديگر در 

 صورت موافقت کارفرما
 • گزارش بازخوانی و تحليل پنج برنامه جهانی

• گزارش روندشناسی و آسيب شناسی طرح مباحث اقتصادی در 
برنامه های توسعه تهران با استفاده از دو منبع »اسناد موجود« و 

 »ديدگاه های نخبگان«
• ارائه ی يک سند سياستی در حوزه ی جايگاه مطالعات اقتصاد شهری 

 در برنامه ها
• گزارش آسيب شناسی نگاه حاکم بر برنامه های توسعه شهری تهران 

 از جهت اقتصاد شهری
• ارائه ی پيشنهادهايی برای طرح دقيق تر مباحث راهبردی اقتصاد 
شهری و چارچوب پيوست اقتصادی برنامه ها و پروژه های مديريت 

شهری با تدقيق محل و نحوه تأمين بودجه، نظام حسابداری پروژه، 
نظام مديريت مالی، هزينه و فايده و تراز مالی طرح ها و برنامه  ها

95
/۱0

/2۷

98
/2/

مالی و اقتصاد شهری۱2

ته
ياف

ام 
اتم

ارزيابي سيماي فقر و برنامه هاي فقرزدايي ۱28
شهري در محله هرندي

• معرفی نظريه های توضيح دهنده فقر شهری و شناسايی عوامل موثر 
 بر ايجاد و تثبيت فقر بر مبنای اين نظريه ها

 • گزارش طبقه بندی شده سياست های مداخله در حوزۀ  فقر  
• گزارش آسيب شناختی عملکرد نهادهای مدنی در حوزۀ اجتماعی در 

 ايران بر مبنای مطالعات پيشين 
• گزارش شناخت محله هرندی و معرفی نهادهای مدنی فعال در اين 

محله  و همچنين گزارش فعاليت های شهرداری و نهادهای عمومی 
 در محدوده

 • متن پياده شده مصاحبه با مديران و فعالين سمن ها 
 • متن پياده شدۀ مصاحبه با مديران شهرداری 

• شناخت عميق مسائل محله هرندی بر مبنای نظرات فعالين سمن ها 
 و مديران اجتماعی شهرداری 

• شناخت مسائل و مشکالت سمن ها و موانع اثربخشی خدمات 
 اجتماعی در محله هرندی 

• شناخت آسيب های رابطه ميان سمن ها و شهرداری در محله هرندی 
 بر مبنای نظر ذی نفعان مختلف در شهردای و سمن ها 

• پيشنهادهايی برای اثربخش تر شدن برنامه های فقرزدايی و ارتقا 
همکاری بخش عمومی و مدنی در اين حوزه 

مالی و اقتصاد شهری

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

۱29
ارائه چارچوب ارزيابی مقايسه ای سيستم مترو 
)و مقايسه عملکرد سيستم مترو تهران با ساير 

سيستم های مترو در جهان)

• اثبات افزايش سطح بهره وری در نتيجه استفاده از روش ارزيابی 
 مقايسه ای در سيستم مترو.

 • ارائه چارچوب ارزيابی مقايسه ای برای سيستم مترو شهر تهران
• مقايسه سطح بهره وری در بخش های مختلف سيستم مترو شهر 
تهران با ديگر سيستم های مترو جهان بخصوص در بخش نيروی 

انسانی

9۷
/8/

26

98
/4/

ریحمل و نقل و ترافيک26
جا

تدوين راهنماي تعيين ظرفيت معابر شهري، ۱30
متناسب با شرايط تهران

• معرفی و اولويت بندی روابط و متغيرهای پينهادی جهت کاليبراسيون 
راهنمای ظرفيت راه ها

• پيشنهاد روش و متدولوژی مناسب جهت کاليبراسيون هر يک از 
متغيرها و روابط راهنما

• پيشنهاد اوليه ضرايب نهايی متغيرهای مرتبط با روابط مورد استفاده 
در مطالعات ترافيکی

95
/۳/

۱۷

9۷
/۱2

حمل و نقل و ترافيک۱۷/

ته 
مي

ر ک
تظ

)من
ری

جا
ی)

صص
تخ
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۱3۱
ارزيابي اجراي طرح جديد اخذ عوارض محدوده 

طرح ترافيک و امکانسنجي توسعه آن به محدوده 
تردد زوج يا فرد فعلي

• هزينه ورود به محدوده زوج و فرد ،ميزان تاثير مجوزهای دائمی 
واگذار شده به کارکنان دولت، شهرداری، شورای شهر و ... 

• ارزيابی تعادل عرضه و تقاضا و ساير ارزيابيهای اجتماعی و زيست 
9۷محيطی

/۷/
۱5

9۷
/۱2

ریحمل و نقل و ترافيک۱5/
جا

۱32
تدوين راهکارهای مديريت تاثيرات سفرهای 

شهرهای اقماری بر شهر تهران مبتنی بر اخذ 
عوارض و تبيين الزامات و شيوه های آن

شناسايی کامل مشخصات و عملکرد وضعيت موجود سفرهای 
شهرهای اقماری به کالنشهر تهران و ارائه فهرستی از راهکارهای 

95ممکن جهت مديريت سفرهای شهرهای اقماری
/۱2

/28

9۷
/6/

حمل و نقل و ترافيک۳۱

ته
ياف

ام 
اتم

ارائه راهکارهاي اجرايي افزايش تاب آوري  ۱33
شبکه وحمل و نقل شهر تهران در برابر زلزله

• تعيين مولفه های الزم زلزله احتمالی تهران بمنظور تحليل تاب 
آوری شبکه حمل و نقل شهر تهران

• تعيين مولفه های الزم جريان ترافيک و شبکه حمل و نقل بمنظور 
تحليل تاب آوری شبکه حمل و نقل شهر تهران

• تحليل بعد و قبل از پياده سازی راهکارها و اثر سنجی فنی راهکارها
• مستند سازی راهکارها با فرمت قابل واگذاری به مشاوران منتخب 

در قالب پروژه برای مناطق تهران

95
/۱2

/28

9۷
/6/

حمل و نقل و ترافيک28

ته
ياف

ام 
اتم

۱34
ارزيابي ارگونومي صندلي ايستاده/نشسته در 

وسيله حمل ونقل عمومي درون شهري جهت 
کنترل تنش فيزيکي ناحيه پا در مسافران 

سالمند و جوان

تعيين تاثير صندلی ايستاده/ نشسته جهت کنترل تنش فيزيکی اندام 
تحتانی )پا) در اتوبوس

9۷
/۱2

/04

98
/۷/

4

ریحمل و نقل و ترافيک
جا

دسته بندي مجموعه اقدامات بازطراحي ۱35
ارائه دفترچه مجموعه اقدامات بازطراحی خيابان ها و فضاهای شهریخيابان هاي شهري در تجارب بين المللي

98
/۱/

۱8

98
/5/

ریحمل و نقل و ترافيک۱8
جا

سند توسعه کسب وکارهاي کوچک توليدي و ۱36
خدمات فني در شهر تهران

• تدوين مدل تحليلِی نظری بر پايه معيارها و شاخص ها)ارائه 
چارچوب مفهومی توسعه کسب وکارهای کوچک در شهر تهران با 

 تاکيد بر جايگاه مديريت شهری)
• تحليل و ارزيابی وضع موجود و آينده پيش روی اصناف توليدی 

و خدمات فنی در ابعاد اقتصادی، فنآوری، کالبدی-فضايی، 
 زيست محيطی و اجتماعی و پيش بينی آينده 

• بررسی و تحليل شرايط تاسيس و استمرار فعاليت صنوف توليدی و 
 خدمات فنی با وضعيت کنونی

 • تدوين سازوکارها و راهکارهای حمايتی ، تشويقی و تنبيهی 
•تدوين فراگرد چرخش کار در شهرداری در رابطه با ساماندهی صنوف 

توليدی و خدمات فنی

96
/5/

۱۱

98
/4/

خدمات شهری و محيط ۱۱
ریزيست

جا
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

۱37
امکان سنجی و ارايه راهکارهای تبديل ميدان 

مرکزی ميوه و تره بار به مجموعه ای با قابليت 
های اقتصادی در سطح ملی و بين المللی

 • شناسايی کارکردهای ميدان مرکزی
 • تحليل ظرفيت های فعال در وضع موجود

• تحليل عوامل محيطی موثر از ابعاد مختلف اقتصادی، سياسی، 
• اجتماعی، قانونی، تکنولوژيکی و زيست محيطی و احصاء فرصتها 
و نيازها شامل: شناخت و تحليل کالن روندهای اصلی، محرک های 

بيرونِی اجتماعی، اقتصادی، زيست محيطی، فناورانه و سياسی موثر بر 
 ميدان مرکزی ميوه و تره بار و چگونگی اثرگذاری آن ها 

• پيشنهاد راهکارهای عملياتی رفع/ کاهش چالش ها و نقاط ضعف )با 
توجه به آسيب شناسی صورت گرفته و مطالعات تطبيقی انجام شده) 

 و استفاده از فرصت های موجود
• ارائه گزينه های توسعه ميدان و تبديل آن به قطب اقتصادی 

96
/5/

۱6

9۷
/۱0

خدمات شهری و محيط ۱6/
زيست

20
ا %

د ب
ردا

قرا
م 

خت

مطالعات باستان شناسي پسماند در شهر تهران۱38

• شناخت الگوهای دورريز پسماند تر در دو طبقه اقتصادی فرودست و 
 متوسط

 • طبقه بندی، بررسی و شناخت مدل های دورريز
• ارائه ی پيشنهادهای کاربردی برای کارخانه های بسته بندی، 

 سياستگزاران اقتصادی و مديران مپ
• ارائه ی راهکارهای پيشنهادی در جهت کاهش حجم و هزينه ی 

دورريز پسماند تر

96
/۱۱

/2۳

9۷
/5/

خدمات شهری و محيط 2۳
زيست

ته
ياف

ام 
اتم

بررسی اپيدميولوژيک تآثير آلودگی صوتی بر ۱39
سالمت جسم و بهداشت روانی  شهروندان

•بررسی اپيدميولوژيک تأثير آلودگی صوتی بر سالمت جسمی 
شهروندان تهرانی با تاکيد بر گروههای حساس شامل کودکان، 

 سالمندان، و بيماران و به تفکيک جنسيت
•بررسی اپيدميولوژيک تأثير آلودگی صوتی بر بهداشت روحی-روانی 
شهروندان با تاکيد بر گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، و 

بيماران و به تفکيک جنسيت

96
/5/

۱6

9۷
/۱0

خدمات شهری و محيط ۱6/
ریزيست

جا

۱40
مطالعه و آسيب شناسي فرآيند قيمت گذاري 
محصوالت در سازمان ميادين ميوه و تره بار 

شهرداري تهران و ارائه الگوي مناسب

 • دستورالعمل فرايند قيمت گذاري محصوالت در سازمان مديريت ميادين
 • اليحه اصالح فرايند قيمت گذاري محصوالت در سازمان مديريت ميادين

• تدوين مدل دقيق و بهينه جهت فرايند قيمت گذاري محصوالت در 
95سازمان مديريت ميادين

/۱0
/۷

96
/۱2

خدمات شهری و محيط 29/
زيست

۳5
د%

ردا
قرا

م 
خت

۱4۱
امکانسنجی کاربرد انرژی های تجديد پذير 
در فضاهای زيرسطحی شهر تهران با تاکيد 

بر مترو

ارائه راهکارهای فنی و عملياتی مناسب برای بهره گيری از انرژی های 
تجديد پذير در فضاهای زيرسطحی شهر تهران و طراحی مفهومی)فاز 
صفر) سه فضای زيرسطحی در شهر تهران و نحوه بهره گيری از انرژی 

96های تجديدپذير مرتبط در آنها
/2/

۳۱

9۷
/۳/

خدمات شهری و محيط ۳۱
زيست

اد 
ارد

 قر
تم

خ
40

با%

بازتعريف فعاليت در خرد فضاهای شهری تهران با ۱42
رويکرد ايجاد کسب و کارهای کوچک

• تبيين اهم فعاليت های ممکن برای استقرار در اين مواضع با ذکر 
مشخصات تفصيلی، ارائه نقشه فضاهای گمشده در محدوده مورد پژوهش، 
• ارائه نقشه امکان سنجی و جانمايی فعاليت ها و محرک های توسعه در 

9۷محدوده مورد پژوهش
/4/

۳

98
/۱/

خدمات شهری و محيط ۳
زيست

ته
ياف

ام 
اتم

امکان سنجی اوليه استفاده از توربين های بادی ۱43
نسيمی در شهر تهران

• تدوين شرح کامل )RFP) خدمات يک مطالعه مشروح درباره 
 امکان سنجی استفاده از ميکروتوربين ها در شهر تهران است

• آشنايی با انواع انرژی های تجديدپذير ادوات مربوط به انرژی بادی،
• انواع توربين های بادی و آشنايی با نمونههايی از استفاده کاربردی از 
• انواع توربين های بادی نسيمی در شهرهای منطقه و جهان و معيارها 

يا شاخصهای محيطی جهت استفاده بهينه از توربينهای است.

9۷
/4/

۳۱

9۷
/۱2

خدمات شهری و محيط 29/
زيست

ته
ياف

ام 
اتم
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ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

تهيه و تدوين طرح جامع مديريت پسماند ۱44
شهر تهران

گزارش های فنی مرتبط با مباحث اصلی طرح که به صورت موضوعی و 
9۷مبتنی بر نيازهای سازمان مديريت 

/9/
26

99
/۳/

خدمات شهری و محيط 26
ریزيست

جا

۱45
شناسنامه دار کردن و رسمي سازي مشاغل 

غيررسمي؛ مطالعه موردي در خصوص 
ساماندهي فروشندگان کم سرمايه

فهرست کردن مجموعه متنوع در ايده های سيساتگذارانه)اجراپذير، 
اجماع پذير، سنجش پذير، تثبيت پذير) برای رسمی سازی فروشندگی 

98کم سرمايه بر اساس مرور تجربيات بين المللی
/۱/

25

98
/6/

خدمات شهری و محيط 25
زيست

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

۱46
امکان سنجی و ارائه طرح مشارکت قانونی 

مهندسان شهرسازی دارای پروانه اشتغال در 
فرآيند ساخت و ساز ، فعاليت هاو وظايف 

شهرداری تهران

• زمينه سازی برای مشارکت  مهندسان شهرساز در فعاليتها و وظايف 
 شهرداريها

•  اصالح فرآيندهای صدور پروانه و فعاليتهای ساختمانی در حوزه 
فعاليتهای شهرداری تهران با لحاظ استفاده از پتانسيل های قانونی و 

 تخصصی مهندسان شهرساز
• ايجاد بستر الزم برای بازنگری آيين نامه ها، دستور العملهای اجرايی 
جهت بازتعريف جايگاه  شهرسازی در ايجاد يا ارتقای کيفيت محيط 

های شهری 

95
/۷/

۱8

۳۱
/6/

معماری و شهرسازی9۷

ته
ياف

ام 
اتم

ماهيت، ظرفيت و آينده دفاتر محلی نوسازي ۱47
)آسيب شناسي وارايه راهکار)

• ارائه چشم  اندازی مناسب از مأموريت ها و حوزه عمل دفاتر محلی )به 
عنوان نهاد توسعه  گر محلی) در حوزه نوسازی و بازآفرينی شهری

 • ارزيابی ميزان تحقق اهداف و مأموريت های دفاترمحلی خدمات 
نوسازی

 • ترسيم نقشه راه دستيابی به چشم  انداز يادشده، شيوه  های پايش 
وضعيت و ارائه راهبردهای مناسب به منظور تحقق برنامه

94
/۱0

/20

۳۱
/۳/

معماری و شهرسازی9۷

ته
ياف

ام 
اتم

سند راهبردي مديريت فضاهاي شهري تهران۱48
 • تدوين برنامه بازنگری و اصالح ساختار مديريتی فضاهای شهر تهران

 • تدوين ساختار ارزيابی مديريت فضاهای شهر تهران
• ارائه پيش نويس قوانين و لوايح برای بهبود نظام مديريتی فضاهای 

94شهر تهران
/۱2

/۱۷

9۷
/۱0

معماری و شهرسازی۱۷/

ته
ياف

ام 
اتم

۱49
نحوه استقرار مديريت يکپارچه نوسازي و 

بازآفريني شهری در مجموعه مديريت شهری 
تهران

• معرفي ساختار مديريت يکپارچه نوسازي و بازآفريني شهري با 
 عنايت به ظرفيت ها، وظايف و اهداف در اين حوزه

• شرح وظايف و مسئوليت هاي بخش هاي مختلف شهرداري در 
 نوسازي

• ارائه الزامات تحقق مديريت هماهنگ نوسازي در مجموعه شهرداري 
 تهران

• ارائه راهکارهاي تحقق مديريت هماهنگ نوسازي در شهردراي 
تهران

95
/۱۱

/2۷

9۷
/5/

ریمعماری و شهرسازی2۷
جا
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39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

تدوين ضوابط تشخيص و کنترل تقاضاي ۱50
تخريب بناهاي پايا )با دوام، ارزشمند و ...)

• ارايه دست ماية نظری در خصوص مفاهيم پايايی ساختمان های شهر 
 تهران و شاخص های حفظ آنها

• شناخت و تحليل عوامل تهديدکننده و حمايت کنندۀ بناهای پايا 
در شهر تهران )بر اساس وجوه مختلف، مقياس های مختلف و مراتب 

 مختلف)
• تدوين پيش نهادۀ مطالعات )عنوان و پروپوزال) و ارائة پيشنهاد 
گام های بعدی و تکميلی برای تدوين ضـوابط و دستورالعمل های 

حفظ بناهای پايا و کنترل تخريب در تهران

95
/۱۱

/2۷

96
/9/

معماری و شهرسازی2۷

0%
داد

رار
م ق

خت

بررسي تحوالت گونه هاي معماري مسکوني در ۱5۱
تهران بر مبنای سبک زندگي

• دست ماية نظری در خصوص مفاهيم مسکن، سبک و شيوۀ زندگی 
 )به منظور تبيين گونه های معماری مسکونی)

• ارائة گونه شناسی معماری مسکونی در شهر تهران و شناسايی عوامل 
 مؤثر بر شکل گيری گونه ها

• تدوين پيش نهادۀ مطالعات بعدی )عنوان و پروپوزال) برای دستيابی 
پيشنهادهای راهنمای طراحی در حيطة معماری

94
/۱۱

/۱8

9۷
/8/

ریمعماری و شهرسازی24
جا

ارزيابي اثرات و پيامدهاي نوسازي هاي صورت ۱52
گرفته در بافت هاي فرسوده بر کيفيت زندگي

• نوسازی شهر تهران در راستای ارتقاء کيفيت زندگی در بافت های 
 فرسوده و ناکارآمد شهر تهران

• ارائه راهکارها و پيشنهادهای متناسب با نيازهای اجتماع محلی )به 
منظور ارتقای کيفيت زندگی) برای بهره گيری در برنامه های مواجهه با 

مسائل بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران 

94
/4/

۱0

96
/۱۱

معماری و شهرسازی۳0/

20
با%

اد 
ارد

 قر
تم

خ

۱53
شناسايی و ارائه روش های استفاده از مصالح 

نوين در نماهای ساختمانی شهر تهران و 
تدوين ضوابط مربوطه

• احصاء خالهای قانونی در زمينه انتخاب مصالح مطلوب و کارآمد در 
 نماهای شهر تهران

• تدوين برنامه عملياتی برای ترويج و استفاده مصالح نوين در نماهای 
 شهر تهران

• پيش نويس ضوابط و دستورالعمل استفاده از مصالح نوين در نمای 
 ساختمانها 

• تدوين ساختار مديريتی در جهت اجرايی شدن ضوابط و 
دستوالعملها

95
/۱2

/۷

98
/۳/

ریمعماری و شهرسازی۳0
جا

برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران۱54

•شناسايی و گونه بندی فضاهای شهری فعال و دارای منظر شابانه 
شهر تهران

•شناسايی و ارزيابی ساختار و سازمان مديريت منظر شبانه تهران
• پهنه بندی پيشنهادی منظر شبانه شهر تهران

•راهنمای مديريت منظر شبانه شهرتهران
•تهيه دستورالعمل های مورد نياز به منظور اجرايی نمودن برنامه ها 

و طرح ها

95
/4/

6

9۷
/4/

معماری و شهرسازی۱5

ته
ياف

ام 
اتم

۱55
تحليل و ارزيابی و رويه های قانونی و حقوقی 

در ارتباط با جايگاه شهرداری جهت حفاظت و 
احيای بافت و ابنيه تاريخی

• تحليل و ظرفيت سنجی وضعيت قوانين مديريت بافت تاريخی با 
 تاکيد بر مديريت شهری )شهرداری) 

• برنامه های عملياتی در راستای بازتعريف جايگاه قانونی شهرداری 
 تهران در زمينه مديريت بافت و بناهای تاريخی

• ارائه ساختار سازمانی متناسب با وظايف و مأموريت های اين حوزه 
)ستاد و مناطق مرتبط)

۱۳
/۷/

95

28
/۱2

معماری و شهرسازی9۷/

ته
ياف

ام 
اتم
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39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 

ف
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وع
شر

خ 
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ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

۱56
ارتقای پياده مداری در خيابان های با قابليت 

پياده در شهر تهران از طريق باز تعريف 
معيارهای افزايش کيفيت زندگی پياده

ارتقای پياده مداری در خيابان های منتخب با قابليت پياده در شهر 
9۷تهران

/5/
6

9۷
/8/

6
ریمعماری و شهرسازی

جا

تدوين ضوابط طراحی مجتمع های مسکونی با ۱57
رويکرد شهر دوستدار کودک

• راهنمای طراحی مجتمع های مسکونی با رويکرد دوستدار کودک 
)شامل فضاهای داخلی و باز مجتمع و فضاهای بازی مخصوص 

 کودکان)
•  درسنامه آموزشی و برگزاريکارگاه آموزشی  برای مخاطبان شامل 
کاربران کنترل تقشه  و صدور پروانه مناطق و مسئولين کنترل نقشه 

 دفاتر
• پيش نويس اسناد قانونی و همچنين ضوابط منطبق بر مقررات ملی 
ساختمان جهت ارائه به دفتر مقررات ملی . کنترل ساختمان )وزارت 

راه و شهرسازی)

معماری و شهرسازی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

برنامه راهبردی  توسعه و ساماندهی پارک ها و ۱58
فضاهای سبز شهر تهران و پيرامون آن

•تدوين راهبردهای کالن برنامه ريزی، مديريت و ساماندهی پارکها و 
فضاهای سبز

• تدوين سند عملياتی توسعه و ساماندهی فضاهای سبز شهر تهران
• پيشنهاد طرح های تکميلی و ترميمی فضاهای سبز شهر تهران 

 بااولويت بندی زمانی و اجراييپشتيبان حوادث غير مترقبه
 ۱- دستورالعمل حفاظت گياهان )آفات و بيماری ها)

 2- دستورالعمل حفاظت از تنوع زيستی
 ۳- دستورالعمل ايجاد، توسعه مديريت و نگهداری کمربندسبز

 4- دستورالعمل مديريت و نگهداری جنگل های شهری 
 5- دستورالعمل مديريت مناطق خشک 

 6- دستورالعمل مديريت و حفظ باغات شهری
 ۷- دستورالعمل مديريت پارک ها و فضاهای سبز و باز عمومی

8- دستورالعمل مديريت فضای سبز و باز )عمومی و خصوصی) از نظر 
کانون های آفات شهری

95
/4/

6

98
/۱/

۳

ریمعماری و شهرسازی
جا

روايتهايي از شهرسازي معاصر ايران: تاثير و ۱59
معماری و شهرسازیتاثر از تهران و براي تهران

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

۱60
بررسي تجارب جهاني در زمينه نقش 

رودخانه هاي شهري در توسعه اجتماعي و 
اقتصادي شهرها

معماری و شهرسازی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

بررسي تاريخچه طرح راهبردي-ساختاري ۱6۱
)جامع) شهر تهران و طرح هاي تفصيلي آن

  بررسی تاريخچه طرح های اخير توسعه شهری تهران؛ طرح 
راهبردی-ساختاری )جامع) شهر تهران و طرح های تفصيلی آن 

9۷
/۱2

/۱5

98
/5/

ریمعماری و شهرسازی۱5
جا
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اري
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ی 
راي

اج
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د 
رص
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ت
رف

ش
پي

۱62
اولويت بندی و امکان سنجی توجيه مالی 

اقتصادی رسته های صنفی منتخب و 
عملکردهای مجاز به استقرار در باغات

• تکميل مستندات پشتيبان اليحه پيشنهادی " بتزنگری و اصالح 
دستورالعمل ماده ۱4 قانون زمين شهری"

• امکان سنجی اجرايی شدن مصوبه " ساماندهی، صيانت و حفاظت از 
باغات و اراضی مشجر شهر تهران" 

• اولويت بندی کاربري های مورد نظر جدول پيوست ۳ اليحه پيشنهادی 
"بازنگری و اصالح دستورالعمل ماده ۱4 قانون زمين شهری" 

• جهت دهی مناسب شهرداری برای تخصيص کاربري های اقتصادی 
موجه در سطح منطقه ۱ شهری

 • امکان سنجی حضور بخش خصوصی برای ايجاد کاربري های اولويت دار 
و اقتصادی در اراضی باغات شهری منطقه 

9۷
/۱2

/۱4

98
/۳/

ریمعماری و شهرسازی۱4
جا

بررسي تجارب کالنشهرهاي جهان در ۱63
خواهرخواندگي شهري

• سير تحوالت همکاری های شهر با شهر و خواهرخواندگی شهری
• شناخت وضعيت خواهرخواندگی شهرهای ايران

•شناخت و پيشنهاد الگوهای جهانی و تجارب موفق شهرهای جهان 
9۷در خواهرخواندگی شهری

/9/
۱4

98
/4/

ریمعماری و شهرسازی۱4
جا

۱64
تدوين دستورالعمل ارزيابي زيست  محيطي 

پروژه های عمراني درون شهري )بزرگراه، پل، 
تونل و کانال اصلی جمع آوری رواناب)

• تدوين دستورالعمل ارزيابی زيست محيطی طرح های عمرانی درون 
 شهری

• دستورالعمل ارزيابی زيست محيطی طرح های عمرانی درون شهری 
)بزرگراه، پل، تونل و کانال اصلی جمع آوری رواناب) در طول عمر 

طرح عمرانی )در فازهای اجرا و بهره برداری) با تأکيد بر اهداف توسعه 
 پايدار

• دستورالعمل نحوه نگارش گزارش های ارزيابی اثرات زيست محيطی 
طرح های عمرانی درون شهری -  شامل روش ارائه گزارش ارزيابی 

اثرات زيست محيطی، ساختار و چرخه اداری مراحل بررسی و تصويب 
گزارش بر اساس نظام فنی اجرايی شهر تهران حداقل شامل مرحله 

طراحی پايه، طراحی تفصيلی و نظام بهره برداری خواهد بود

95
/۱2

/۷

9۷
/۳/

فنی و عمران و ۷
استاندارد سازی امور 

تهبحران
ياف

ام 
اتم

مطالعات تطبيقي پايش و تعمير و نگهداري ۱65
پل ها

• شناسايی وضع موجود پل  های شهر تهران و طبقه بندی آسيب ها 
 و علل خرابی ها

• بررسی روش  های مختلف ارزيابی و پايش سازه پل  ها و تعيين 
 شاخص  های مؤثر اين نوع ارزيابيها

• ارائه روش های ارزيابی، تعمير و بهسازی پل  های بتنی و فلزی شهر 
 تهران

• فراهم نمودن شرايط مديريت بهره برداری و نگهداری پل  ها در 
کوتاه مدت و بلند مدت

94
/۱0

/2۷

9۷
/۷/

فنی و عمران و ۳0
استاندارد سازی امور 

تهبحران
ياف

ام 
اتم

۱66
ارائه راهکارهاي مناسب براي کاهش ريسک 
ناشي از تاسيسات خطرزا و در معرض خطر 

شهر تهران در اثر وقوع بحران هاي غيرطبيعي

• تعيين فهرست مراکز پر خطر موثر بر جمعيت بر مبناي تهديدات 
 متصور بر مناطق پر خطر

•دسته بندی و ارايه توزيع مکانی تاسيسات در سطح شهر تهران 
GIS براساس نقشه های 

•تعيين معيارهاي کلي براي شناسائي تاسيسات پر خطر با در نظر 
 گرفتن شعاع تاثير هر نقطه پر خطر

•شناسايي دستگاه هاي متولی و مسئول براساس نوع تاسيسات

94
/۱/

25

9۷
/9/

فنی و عمران و 25
استاندارد سازی امور 

بحران

48
ا %

د ب
ردا

قرا
م 

خت
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۱67
طراحي و تدوين معيارها ، شاخص ها و مدل 
سنجش ميزان آمادگي ستاد مديريت بحران 

شهر تهران )با رويکرد مديريت جامع)

• تعيين فهرست مراکز پر خطر موثر بر جمعيت بر مبناي تهديدات 
 متصور بر مناطق پر خطر

• دسته بندی و ارايه توزيع مکانی تاسيسات در سطح شهر تهران 
GIS براساس نقشه های 

• تعيين معيارهاي کلي براي شناسائي تاسيسات پر خطر با در نظر 
 گرفتن شعاع تاثير هر نقطه پر خطر

 • شناسايي دستگاه هاي متولی و مسئول براساس نوع تاسيسات

94
/۱/

25

9۷
/9/

فنی و عمران و 25
استاندارد سازی امور 

بحران

ی)
صص

تخ
ته 

مي
ر ک

تظ
)من

ری
جا

۱68
تهيه برنامه جامع کاهش خطرپذيري پديده 

فرونشست ناشي از تغييرات تراز آب زيرزميني 
در شهر تهران

• تعيين کارکردهای مديريت جامع بحران در هر يک از کارگروه های 
 تخصصی ستاد مديريت بحران شهر تهران

 • تدوين شاخص های مبتنی بر کارکردهای فوق 
 • طراحی ابزار و متدولوژی اندازه گيری شاخص های تعيين شده

 • طراحی نرم افزار تحليل و گزارش گيری شاخص ها
• تدوين پروتکل نهادينه سازی سامانه سنجش کمی در سازمان 

 پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران
• آزمون ابزارها و پروتکل اندازه گيری در کارگروه های تخصصی و 

 سازمان های مربوطه 
• تدوين آيين نامه اجرايی سنجش آمادگی کارگروه های تخصصی ستاد 

مديريت بحران تهران جهت ارايه به شورای شهر تهران برای بررسی 
 نهايی، تصويب و ابالغ

95
/4/

۱۳

98
/4/

فنی و عمران و ۱2
استاندارد سازی امور 

ریبحران
جا

۱69
مديريت بحران در بافت هاي فرسوده و 

نابسامان شهر تهران: شاخص ها، روش ها و 
راهکارها

• ارائه شاخص های مديريت بحران در بافتهای فرسوده
•تدوين دستورالعمل های مديريت بحران در بافتهای فرسوده

94
/۱0

/۳0

9۷
/۱2

فنی و عمران و 29/
استاندارد سازی امور 

تهبحران
ياف

ام 
اتم

۱70
تهيه چارچوب و ملزومات نرم افزار کاربردی 
تلفن تهران همراه برای مديريت بحران های 

ناشی از باليای طبيعی در شهر تهران

 • تحليل اپليکيشن های مورد استفاده در مديريت بحران در دنيا
• ارزيابی روشهای جمع آوری اطالعات تلفنهای هوشمند مورد نياز در 

 مديريت بحران
• ارزيابی روشهای تحليل اطالعات ارسال شده از تلفنهای هوشمند

9۷
/5/

2

98
/4/

فنی و عمران و 2
استاندارد سازی امور 

ریبحران
جا

بررسی سوانح ثانويه ناشی از زلزله و امکان ۱7۱
رخداد آن ها در شهر تهران

شناخت سوانح ثانويه ناشی از زلزله در مناطق شهری که ميتوانند 
تبعات يک زلزله را تشديد نمايند مهمترين هدف انجام اين طرح می 
باشد. در اين رابطه با توجه به احتمال رخداد اين مخاطرات در شهر 
تهران، حوزه های نيازمند مطالعات تکميلی در ابعاد مختلف تعيين 
خواهد شد. نتايج اين مطالعه می تواند امکان برنامه ريزی و اولويت 

بندی برای انجام مطالعات الزم در خصوص تدقيق مطالعات موجود و 
انجام اقدامات کاهش ريسک فراهم نمايد

9۷
/۱0

/۱5

98
/6/

فنی و عمران و ۱5
استاندارد سازی امور 

ریبحران
جا
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۱72
سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزاری های 

اصلی کشور برای مواجه با زلزله احتمالی شهر 
تهران

• جمع بندی حوزه تجربی پژوهش و بررسی کارهای مشابه در جهان 
و ارائه نمای مفهومی از ادبيات مرتبط با موضوع تاب آوری سازمانی و 

 تاب آوری سازمانی خبرگزاری ها و نقش رسانه ها در بحران
 • تبيين روش پژوهش و جمع آوری اطالعات از خبرگزاری ها

• پاسخ به سؤاالت پژوهش و اهداف آن و تحليل يافته ها بر اساس 
 ادبيات علمی موجود

• تهيه خالصه ای کاربردی از وضعيت هر يک از خبرگزاری ها و 
راهکارهای پيشنهادی به آن ها

9۷
/۱0

/8

98
/۷/

فنی و عمران و 8
استاندارد سازی امور 

ریبحران
جا

ارائه برآوردی ازبرد آوار ساختمان های موجود ۱73
در شهر تهران

• تعيين فاصله ای از بر ساختمان که در آن آوار يا قطعات ناشی از 
 خرابی ساختمان فرومی ريزد.

• ارائه روشی برای محاسبه ی برد آوار به صورت تابعی از ارتفاع 
 ساختمان 

 • تعيين فاصله ايمن بين بر ساختمان تا معبر 
• بررسی لزوم انجام اقداماتی برای جلوگيری از مسدود شدن راهها بر 

 اثر آوار ساختمانی در زلزله 

98
/۱/

۱8

98
/4/

فنی و عمران و ۱8
استاندارد سازی امور 

بحران

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

معرفی روابط تجربی جديد برای تعيين مدول ۱74
های ديناميکی خاک های شهر تهران

به کارگيری داده های آزمايش درون گمانه ای و الگ گمانه ها جهت 
ارائه روابطی جديد و قابل قبول برای تعيين مدول های ديناميکی 

9۷)مدول برشی حداکثر) خاک های شهر تهران
/۱2

/۱4

98
/۱2

فنی و عمران و ۱4/
استاندارد سازی امور 

ریبحران
جا

تدوين و طراحی شاخص  شفافيت در شهرداری ۱75
تهران

تدوين شاخص شفافيت شهرداری تهران و نهادهای تابعه با ارائه 
مؤلفه های سنجش شفافيت

9۷
/۱۱

/۳0

98
/۷/

ریپژوهش های راهبردی۳0
جا

توسعه کسب و کارها و خدمات نوين شهري۱76

 • مطالعه شناخت وضعيت اقتصاد و کسب وکارهای نوين شهری تهران
 بررسی، طراحی، تدوين و ارائه خدمات مشاوره در زمينه اقتصاد و 

 کسب وکارهای نوين شهری
• مطالعه، بررسی و رصد دوره ای )۳ ماهه) فعاليت بخش های مختلف 

 شهرداری تهران در زمينه اقتصاد و کسب وکارهای نوين شهری
• استخراج و به روزآوری دوره ای )۳ ماهه) نيازها، فرصت ها و امکانات 

مناطق 22گانه، معاونت ها، سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران  
 انتخاب مجری در مرحله فراخوان می باشد

پژوهش های راهبردی

وان
راخ

ه ف
حل

 مر
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39-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 97)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتايج/خروجی های پروژه(عنوانردي

وع
شر

خ 
اري

ت

ان
پاي

خ 
اري

ت

حوزه تخصصی 
شهرداری)بهره بردار(

ی 
راي

اج
ت 

عي
وض

د 
رص

ل د
سا

ت
رف

ش
پي

مديريت و تامين مالي نوآوري در شهر۱77

• ارائه راهکارهای تسهيل تعامالت سازمانی درداخل و خارج از 
 شهرداری تهران برای توسعه نوآوری شهری

• طراحی، تدوين و مديريت راهکارهای جذب سرمايه  در حوزه 
 نوآوری شهری

• طراحی، تدوين و ارائه خدمات تامين مالی در حوزه نوآوری شهری 
 با همکاری بخش های عمومی، دولتی و خصوصی

• طراحی، تدوين و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مالکيت فکری در 
 حوزه نوآوری شهری

• ارائه راهکارهای جهت تسهيل تعامالت سازمانی درداخل سازمان ها 
و ادارات شهرداری تهران و خارج از شهرداری تهران برای توسعه 

 نوآوری شهری
• ارائه و مديريت راهکارهای جذب سرمايه  در حوزه نوآوری شهری 

 برای بخش خصوصی و گروه های نوآور
• ارائه راهکارهای خدمات تامين مالی در حوزه نوآوری شهری با 

 همکاری بخش های عمومی، دولتی و خصوصی
• ارائه راهکارهای خدمات مشاوره حقوقی و مالکيت فکری در حوزه 

 نوآوری شهری انتخاب مجری در مرحله فراخوان می باشد

پژوهش های راهبردی

وان
راخ

ه ف
حل

 مر

مديريت بدهي و مطالبات در شهرداري تهران۱78

• تحليل پايداری بدهی های شهرداری تهران در افق 5 ساله و ارائه 
 گزارش تحليل پايداری بدهی

 • تبيين سازوکارهای خلق ايجاد بدهی و مطالبات در شهرداری تهران
• تبيين ابزارها و سازوکاری الزم برای مديريت بدهی ها و مطالبات 

 شهرداری تهران 
• مديريت جريان نقدی و ارتباط بين مديريت جريان نقدی و مديريت 

 بدهی
• چارچوب حقوقی مورد نياز جهت مديريت بدهی و مطالبات 

 شهرداری
 • زير ساختهای مورد نياز جهت توسعه بازار بدهی در شهرداری تهران 

• تبيين ساختار نهادی برای عملياتی سازی مديريت بدهی ها در 
 شهرداری تهران

 • ارائه پيش نويس طرح)اليحه) مديريت بدهی های شهرداری تهران 

9۷
/۱0

/۳

98
/6/

ریپژوهش های راهبردی۳0
جا

۱79
سياست هاي تشويقي شهرداري تهران براي 

پشتيباني از شرکت هاي دانش بنيان به منظور 
تسهيل استقرار و فعاليت در شهر تهران

ارائه بسته سياست هاي تشويقي شهرداري تهران براي پشتيباني از 
 شرکت هاي دانش بنيان

9۷
/۱2

/20

98
/4/

ریپژوهش های راهبردی20
جا

سنجش روايی و اعتبار علمی شاخص های ۱80
ارزيابی عملکرد ۱888

• تدوين شاخص های علمی جهت ارزيابی عملکرد رده های اجرايی 
 شهرداری تهران و نحوه رسيدگی به پيام های مردمی

• اجماع نسبی صف و ستاد شهرداری بر شاخص های تدوين شده و 
 قابليت دفاع از آن در محافل درون و برون سازمان شهرداری

• لحاظ ابعاد کارشناسی کمی و کيفی در مکانيزم ارزيابی عملکرد 
 رده های شهرداری تهران

• تناسب شاخص های ارزيابی عملکرد رده ها با ظرفيت ها و مقدورات 
 حوزه های اجرايی به تفکيک مناطق 22گانه و ساير حوزه ها

• لحاظ ابعاد جمعيتی و موقعيت جغرافيايی/ محيطی رده های اجرايی 
 در ارزيابی های عملکرد از يکسو و ميزان مشارکت مردمی در هر حوزه

اثربخشی ارزيابی های به عمل آمده و کارنامه های صادره در عملکرد 
حوزه های اجرايی با رويکرد  افزايش مشارکت مردمی و ارتقاء سطح 

 سالمت اداری

پژوهش های راهبردی

ری
مج

ب 
خا

 انت
حله

 مر
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40-2- برگزاري همايش هاي داخلي و بين المللي، جشنواره ها کارگاه هاي آموزشي در سال 97 

تاريخ عنوانرديف
تاريخ عنوانرديفبرگزاري

برگزاري

تدوين دستورالعمل مديريت تعمير و نگهداري تونلهاي ۱
(TMS(آسيب شناسی تشکيل نهاد برنامه ريزی توسعه شهر 9۷/02/0۳23ماشين روي شهري

9۷/06/۱4تهران

9۷/06/24تدوين برنامه پنج ساله سوم شهر تهران9۷/02/0424کارراهه شغلی کارکنان شهرداری تهران2

9۷/0۷/09گردهمايی سامانه پژوهشيار9۷/02/0525سياست گذاری آئينی و مناسبتی در شهر تهران3

تهران در شب؛ دفتر اول: برنامه جامع منظر شبانه 9۷/02/0526خيابان اعتراض و رسانه4
9۷/0۷/۱۱شهر تهران

9۷/0۷/۱5نشست مقاوم سازی پلها و ابنيه فنی در شهر تهران9۷/02/۱۱27آشنايي با ابزارهاي نوين رصد فناوري5

معرف معرفی و استفاده از راهنمای تعيين ظرفيت معابر 6
تدوين دستورالعمل مديريتي - اجرايي برف روبي و يخ 9۷/02/۱۷28)نشست اول)

9۷/0۷/22زدايي معابر شهر تهران

وضعيت بی خانمان های شهر تهران و مراکز اسکان 9۷/02/۱۷29گونه شناسی محالت تهران7
9۷/0۷/2۳ايشان

بررسي و آسيب شناسي تهيه و بازنگری طرح های 9۷/02/۱830روند تغييرات فرهنگی در شهر تهران8
9۷/0۷/24توسعه شهری تهران )دفتر اول)

دهمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نو 9
9۷/08/02باستان شناسی پسماند در شهر تهران9۷/02/2۳3۱آوري

راهکارهاي حقوقي توسعه کمي و کيفي فضاهاي سبز ۱0
بررسي و آسيب شناسي تهيه و بازنگری طرح های 9۷/0۳/0232خصوصي در شهر تهران

9۷/08/2۱توسعه شهری تهران )دفتر دوم)

بکارگيري هوش مصنوعي در سيستم هاي حمل و نقل ۱۱
نشست حفاظت از زيرساخت های حياتی و حساس 9۷/0۳/0833هوشمند شهري و زمان بندي چراغ هاي راهنمايي

9۷/08/2۱شهری در برابر تهديدات 

نسبت مديريت شهر با احوال شهر: تجربيات شهر 9۷/0۳/2934نشست بازخوانی پرونده مقاوم سازی پل کريمخان۱2
9۷/08/2۳پاريس

معرفی نرم افزار برآورد مسافر ايستگاه های اتوبوس 9۷/04/0635بررسي پديده رانت و تخلف در مديريت شهري۱3
9۷/08/28برای بهره برداری عملياتی )کارگاه آموزشی)

نگاهي تاريخي به تغييرحکمراني شهري: فرآيند 9۷/04/۱۱36نامگذاري اماکن شهري تهران۱4
9۷/08/۳0شهري شهر لندن

آشنايی با روشهای حفاری تونلهای ترافيکی و مترو در ۱5
تبعات مهاجرت روستاييان به تهران، سياست ها و 9۷/04/۱۳37شهر تهران

9۷/09/۱۱راهکارها

طراحی مدل قيمت گذاری خدمات شهرداری در ۱6
معرفی و استفاده از راهنمای تعيين ظرفيت معابر 9۷/04/2638حوزه های مختلف

9۷/09/0۱9)نشست دوم)

9۷/09/20واکاوی فساد اداری9۷/04/2۷39توسعه محله محور در بافت فرسوده۱7

مقابله با فقر شهري؛ بررسي تجارب مداخالت اقتصادي ۱8
امکان سنجی روش های جايگزين برای سرمايه گذاری 9۷/05/0۱40و اجتماعي در منطقه ۱2

9۷/06/05در شهر تهران

9۷/9/26جنسيت و فضای شهری9۷/05/0۱4۱فقر شهری )موردی دروازه غار)۱9

نقد و ارزيابی قراردهای مشارکت و سرمايه گذاری به 20
BOT 9۷/9/28نقش مراکز مطالعاتی در سياستگذاری های شهری9۷/05/2۱42روش

معرفی و استفاده از راهنمای تعيين ظرفيت معابر 9۷/05/2۳43مديريت شهری و آسيب های اجتماعی2۱
9۷/۱0/04)نشست سوم)

بازخوانی پرونده ارزيابی زيست محيطی پروژه های 9۷/05/2۷44آسيب شناسی قراردادهای BOT در شهرداری تهران22
9۷/۱0/۱0عمرانی شهر تهران
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40-2- برگزاري همايش هاي داخلي و بين المللي، جشنواره ها کارگاه هاي آموزشي در سال 97 )ادامه( 

تاريخ عنوانرديف
تاريخ عنوانرديفبرگزاري

برگزاري

تهران شهري براي همه )مناسب سازي فضاهاي 9۷/۱0/۱054 تاملی پيرامون کار کودک در خيابان45
9۷/۱۱/۱6شهري براي گروه هاي خاص)« 

46
مدل سازي اطالعات ساختمان، ابزاري براي يکپارچه 

سازي تصميمات طراحي با تکنولوژي هاي نوين 
ساختمان: تجربيات شهر ژوهانسبورگ

9۷/۱۱/۱۷ مگا مال ها در تهران: تهديدها و فرصت ها9۷/۱0/۱655

دفتر نخست: وضعيت موجود و چشم انداز آتي 9۷/۱0/۱856مواجهه مديريت شهري با بازارهاي درون شهري47
9۷/۱2/۱۱مديريت پسماند تهران

48

آسيب شناسي برنامه ريزي و مديريت توسعة 
شهري تهران، دفتر سوم: نقش سازمان هاي مردم 

نهاد)NGO's) و تشکل هاي محله اي)CBO's) در 
مديريت توسعه شهر تهران

9۷/۱۱/۳0ارائه خدمات سرويس هاي تاکسي اينترنتي9۷/۱0/۱857

بازنگري روشهاي به کارگيري ژئوسنتتيک ها در 49
ارائه دستاوردهاي طرح مطالعاتي سند راهبردي 9۷/۱0/۱958روسازي معابر شهر تهران

9۷/۱2/04مديريت فضاهاي شهري تهران

موانع تحقق مشارکت مردمي در برنامه هاي توسعه 50
9۷/۱2/08ساماندهي مسيل؛ تغييرات فضايي براي مردم9۷/۱0/۳059شهري در ايران

9۷/۱2/۱2زنان؛ جدايي گزيني فضايي در محيط شهري9۷/۱۱/0۳60غيبت مردم از طرح هاي شهري5۱

9۷/۱۱/06مساله تحقق درآمد در شهرداري هاي مناطق شهر تهران52
سنجش شاخص هاي بهره وري و تدوين آيين نامه و 6۱

9۷/۱2/۱4دستورالعمل هاي ارتقاي بهره وري شهرداري تهران
سناريوهاي مديريت يکپارچه حريم پايتخت  با تاکيد بر 53

9۷/۱۱/0۷ارزيابي تاثيرات اجراي طرح جامع حريم پايتخت
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اداره کل امور مالی و اموال

۱-3- ترازنامه دارايی های در سال های 97- 93                                                                              )مبالغ به ميليارد ريال(

سال 97سال 96سال 95 سال 94سال 93دارايها

دارايهاي جاري
۷,9۱5۱0,۱4۳6,252۱2,064۱5,690موجودي نقد و بانک

0۱45454545سپرده های کوتاه مدت
60,۱۷959,9۷0۷2,۳289۱,20۷۱44,۳6۳حساب ها و اسناد دريافتني تجاري

45,42۱29,5۳242,۷5549,26۷56,۱66ساير حساب ها و اسناد دريافتنی
66۱5۱24694۷44۷4مشارکتها و سرمايه گذاريهای کوتاه مدت

۷,4608,۷8۷۱2,588۱4,462۱8,400موجوديهاي مواد وکاال
9,۱25۱0,۷52۱۷,5۳925,66۱2۷,۷۳5علي الحساب ها و پيش پرداختها

000۳50سفارشات خارجی
۱30,762۱۱9,842۱5۱,975۱93,2۱5262,873جمع دارايي هاي جاري

0۱0,04۳۷050۳حساب های فی مابين
دارايهاي غيرجاري

60,6۷968,996۷0,۱8569,۷55۷0,6۷0دارايي هاي ثابت مشهود
۱,690۱,606۱,8482,0492,029دارايي هاي ثابت نامشهود و ساير داراييها
۳8,854۳9,999۳9,42۱46,88846,9۱۱سرمايه گذاريها و مشارکت هاي بلند مدت

۳۳,8۱88۱,4۱۳۱۳4,996۱45,29۳۱58,9۳9حساب های دريافتنی بلند مدت
۱35,042۱92,0۱3246,449263,985278,549جمع دارايي هاي غيرجاري

265,80532۱,898398,430457,20054۱,925جمع کل داراييها

2-3-ترازنامه بدهی های در سال های 97- 93                                                                                )مبالغ به ميليارد ريال(
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93 بدهي ها

بدهی های جاری
6۱,۱49۷5,85058,۷۱656,68259,040حساب ها و اسناد پرداختني تجاري

2۷,8۷۱۳4,9۳۳۳۱,۷6240,60542,5۱8ساير حساب ها و اسناد پرداختنی
۷,4598,۷۷69,4969,4۷4۱0,08۱سپرده ها و ودايع پرداختني

2,0۷9۳,5۱66,65۷6,948۷,4۳9پيش دريافتها
9۱4965۱,564۱,۷242,۱۳5ذخاير

۱8,4۱۱۳4,509۱۱۳,52۷۱54,69۳۱85,08۳حصه جاری تسهيالت دريافتنی
۱۱7,88۱۱58,54922۱,722270,۱26306,296جمع بدهي هاي جاري
۱۱00۱۱0حساب های فی مابين

بدهی های غيرجاری
00000حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

04,600۱0,000۱6,595۱6,092تسهيالت مالی دريافتني بلند مدت
۱,8۷92,840۳,52۷4,2965,44۱ساير بدهی های بلند مدت

55۷2۷42۷5298۳06درآمد سنواتی
2,4367,7۱4۱3,8022۱,۱892۱,839جمع بدهي هاي غيرجاري

۱20,3۱7۱66,262235,52329۱,326328,۱35جمع بدهي ها
ارزش ويژه اندوخته

۱45,4۷۷۱55,6۳6۱62,90۷۱65,8۷42۱۳,۷90تفاوت درآمدوهزينه انباشته سنواتي)از85/۱/۱(
۱45,477۱55,636۱62,907۱65,8742۱3,790جمع ارزش ويژه

265,80532۱,898398,430457,20054۱,925جمع بدهيها و ارزش ويژه
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3-3- مازاد درآمد بر هزينه در سال هاي 97- 95                                                                           )مبالغ به ميليون ريال(

درآمدها
سال 97سال 96سال95

ي 
ها

سبت
ن

دي
مو

ع

مبلغ

ي 
ها

سبت
ن

دي
مو

ع

مبلغ
ي 

ها
سبت

ن
دي

مو
ع

مبلغ

95۱4۷,05۱,2۳0۱0۳۱5۱,2۳۷,9۷2۱۱6۱۷5,0۱8,625فروش ودرآمدهاي عملياتي
۱862,490۳4,۳26,8252۳,80۱,۱00کسر می شود: برگشت ازفروش ودرآمدهاي عملياتي

کسر می شود: تخفيفات وجايزه هاي خوش حسابي درآمدهاي 
9۱۳,۱۱0,۱۷6۱2۱8,286,۳۷۳69,۷20,۱۱6عملياتي

کسر می شود: جمع برگشت از فروش و تخفيفات درآمدهاي 
22,6۱۳,۱98۱۳,52۱,2۱6-۱۳,9۷2,666-عملياتي

۱33,078,564۱28,624,774۱6۱,497,409جمع درآمدهای عملياتی
9۱۳,890,2۷29۱۳,۷42,8924۷,4۱۱,68۷درآمدهاي غيرعملياتي

5۱4,227۱۱,728,668020۱,536-کسر می شود: برگشت ازدرآمدهاي غيرعملياتي
کسر می شود: تخفيفات وجايزه هاي خوش حسابي درآمدهاي 

۱5۷0۱,6۳۳0۱,86۱-غير عملياتي

کسر می شود: جمع برگشت از فروش و تخفيفات درآمدهاي 
20۳,۳9۷-۱,۷۳0,۳0۱-5۱4,۳84-غير عملياتي

۱2,0۱2,59۱7,208,290-۱3,375,888-جمع درآمدهای غير عملياتی
۱00۱46,454,45293۱40,637,36596۱68,705,699جمع درآمدها

9۱۳,۱26,۷2668,4۷۷,8۳44۷,026,۳69هزينه های ماموريت اجتماعی و فرهنگی
2۳۳4,0۷۱,046۱929,02۳,894۱8۳۱,۳52,449هزينه های ماموريت حمل و نقل و ترافيک

۱۷25,04۳,44۳۱۳20,222,60۷۱۱۱8,92۳,049هزينه های ماموريت خدمات شهری
۳4,۷۳8,۷5۱۳4,858,0۱846,446,۷۱6هزينه های ماموريت ايمنی و مديريت بحران

۱2,۱00,040۱۱,604,2۱0۱2,29۳,۷64هزينه های ماموريت  شهرسازی
4464,662,۷۱8۳65۳,900,۱2۱40۷0,52۳,262هزينه های ماموريت  خدمات مديريتی

98۱43,742,72478۱۱8,086,68478۱36,565,609جمع هزينه ها
۳2,۱40,090-22,550,68۱-2,۷۱۱,۷26-مازاد)کسري(

4-3- صورت مقايسه اي خالصه نسبت هاي مالي شهرداري در سال های 93-97
سال 97سال 96سال95سال 94سال 93عنوان

98.69۷۱695۳5۱درصد هزينه عمرانی ونگهداشت بودجه به کل هزينه بودجه
0.960.6۳0.550.560.۷۱نسبت آنی

۱.۱۱0.۷60.690.۷20.86نسبت جاری
595۱59646۱درصدکل بدهی به کل دارائی
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5-3- صورت مقايسه اي تحليلي نسبت هاي مالي شهرداري در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93فرمولعنوان

نسبتهاي نقدينگي

0.9۷0.6۳0.550.560.۷۱موجوديهاي نقدي+مطالبات/بدهي جارينسبت آني

۱.۱۱0.۷60.690.۷20.86داراي جاري/ بدهي جارينسبت جاري

0.490.۳۷0.۳80.420.49داراي جاري/ کل دارايينسبت دارائي جاري

نسبتهاي فعاليت

0.50.4۳0.۳۳0.280.۳خالص درآمد عملياتي/کل دارايينسبت گردش دارايي

۳85-۱5۷259.628۱دوره وصول مطالبات)به روز)

۱0.5۱.۱40.880.6۷0.6۱خالص درامد عملياتي/سرمايه درگردشگردش سرمايه جاري

نسبتهاي سرمايه گذاري

0.۳4-0.9۳0.440.44دارايي ثابت/ارزش ويژهنسبت دارائي به ارزش ويژه

0.8۳۱.0۷۱.45۱.۷6۱.5۳کل بدهي/ارزش ويژهنسبت کل بدهي

0.8۱۱.02۱.۳6۱.6۳۱.4۳بدهي جاري/ارزش ويژهنسبت بدهي به ارزش ويژه

0.4۱0.480.4۱0.۳60.۳9ارزش ويژه/کل دارايينسبت مالکانه

نسبتهاي سودآوري

0.0۱0.050.020.۱80.20سودخالص/فروش خالصبازده فروش

0.0۱0.050.020.۱40.۱5سودخالص/ارزش ويژهبازده ارزش ويژه

0.06-00.020.0۱سودخالص/جمع داراييبازده دارائي

0.۱20.060.020.۱20.۱2سودخالص/سرمايه درگردشبازده سرمايه درگردش

00.۱۳0.060.620.6۷)سودخالص/فروش)/)فروش/جمع دارايي)نسبت دوپان
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6-3- صورت خالصه  دارايي ثابت اختصاصي براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 95-97 
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95منطقه/ واحد

۱6,۱84۱6,6۷۷۱6,۷69۱منطقه   ۱

۳-2,۳662,5202,4۳8منطقه   2

۳,0682,968۳,4۷۱۱۷منطقه   3

5,0864,8584,8۷50منطقه   4

۷,4296,8۱26,895۱منطقه   5

4,0584,۳۳۳4,5۷56منطقه   6

2-۱,828۱,849۱,8۱8منطقه   7

۱,8۷9۱,9592,0۳94منطقه   8

۱-۱,29۳۱,۳92۱,۳82منطقه   9

2-۱,8۳5۱,۷54۱,۷۱6منطقه   ۱0

۳-2,4۷62,2552,۱9۳منطقه   ۱۱

۱-2,66۱2,8۱۷2,۷86منطقه   ۱2

4-۷۱65995۷۳منطقه   ۱3

۳-2,0602,0642,0۱2منطقه   ۱4

2,۳642,42۱2,4۳4۱منطقه   ۱5

2-2,0۱6۱,996۱,95۳منطقه   ۱6

2-2,25۷۱,۷6۷۱,۷2۳منطقه   ۱7

2,5202,5422,62۳۳منطقه   ۱8

۱-2,۱۳۱2,۱۱42,088منطقه   ۱9

2-۱,88۳۱,8۳۷۱,805منطقه   20

9-۷6685۱۷۷2منطقه   2۱

۱,20۱۱,048۱,۱429منطقه   22

۷82۷09۷۷59اداره کل امور مالي

۱4-252۱۱8اداره کل رفاه وتعاون

۱6-۳540۳4اداره کل پشتيباني

۱,۳۷2۱,۳4۳۱,۳4۳0حسابداري امالک ومستغالت

28-5۳2مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

226۱82۱9۱5مرکز پيشگيري ومديريت بحران

۱,5092,0۳82,۱988معاونت فني وعمراني

۳۳-542اداره کل حراست

0۳25468يگان حفاظت

72,0337۱,80472,699۱جمع داراييهای ثابت
اضافه می شود: استهالک انباشته دارايي هاي ثابت 

۱2,826۱4,2۳9۱5,660۱0اختصاصي

84,85986,04288,3603جمع داراييهاي ثابت اختصاصي

)مبالغ به ميليارد ريال(
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7-3- صورت خالصه دارايي ثابت عمومي براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 95-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95منطقه/ واحد

4,2۷94,2۷94,2۷90منطقه   ۱

6,4946,4946,4940منطقه   2

5-۷,680۷,۷98۷,40۷منطقه   3

8,5869,0۷۷9,۱4۷۱منطقه   4

4,52۷4,۷484,۷590منطقه   5

2,8۳02,9۳2۳,۱066منطقه   6

۱,۳65۱,۳65۱,۳650منطقه   7

۱,۳65۱,682۱,۷۱82منطقه   8

۱,5۱۱۱,52۷۱,54۱۱منطقه   9

2,48۷2,56۱2,5620منطقه   ۱0

5۱95۱95۱90منطقه   ۱۱

5,۱۱55,۱865,۱860منطقه   ۱2

5,8۳96,2۱۳6,54۱5منطقه   ۱3

2,8282,8۷82,9۱9۱منطقه   ۱4

۱۱,۷2۷۱2,9۷4۱۳,۳۱6۳منطقه   ۱5

۱,6842,4۱۳2,4۱۳0منطقه   ۱6

8۱48۱48۱40منطقه   ۱7

۱,۱42۱,۱۷۳۱,۱۷۳0منطقه   ۱8

۱,0۳2۱,082۱,265۱۷منطقه   ۱9

۳,۱05۳,۱6۱۳,۱6۱0منطقه   20

۱,۷۷52,0۳02,09۷۳منطقه   2۱

2,0462,۱502,2495منطقه   22

۳,4۱04,4826,8455۳اداره کل امور مالي

۱5,۱۳0۱6,644۱۷,۱59۳معاونت فني و عمراني

8,۱8۱8,۱8۱8,۱8۱0حسابداري امالک ومستغالت

۱05,47۱۱۱2,363۱۱6,2۱63جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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8-3- صورت خالصه سرمايه گذاريها ومشارکتهاي بلند مدت براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 95-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95منطقه/ واحد

۷99۷52۷520منطقه   ۱

5,9۳۷6,0006,0922منطقه   2

۱,2۳۱۱,2۳۱۱,2۳۱0منطقه   3

۳۱-50۱50۱۳48منطقه   4

2,6842,6842,6840منطقه   5

۱,0۳2۱,098۱,0980منطقه   6

0000منطقه   7

0000منطقه   8

0000منطقه   9

0000منطقه   ۱0

0000منطقه   ۱۱

۱48۱4۱۱4۱0منطقه   ۱2

2424240منطقه   ۱3

000منطقه   ۱4

۱46۱0۷۱0۷0منطقه   ۱5

۳-2,40۷2,40۷2,۳29منطقه   ۱6

0000منطقه   ۱7

28۷28۷۳5022منطقه   ۱8

۱۱۳۱۱۳۱۱۳0منطقه   ۱9

2462462460منطقه   20

۳60۳60۳600منطقه   2۱

۱,۷02۱,۷02۱,۷020منطقه   22

2۱,80۳29,2۳529,۳۳50اداره کل امور مالي

39,42۱46,88846,9۱۱0جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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9-3- صورت خالصه فروش درآمدهاي عملياتي  براساس واحدهاي تابعه در سال هاي  95-97

درصد تغييرسال 97سال 95سال 95منطقه/ واحد

۱۳,229۱6,992۱۷,2۱۷۱منطقه   ۱

۱0,9209,0409,88۷9منطقه   2

۱4,228۱5,۱۳۳26,004۷2منطقه   3

8-6,06۱9,5658,۷55منطقه   4

5,6005,4286,9062۷منطقه   5

۳۳-6,۱۷98,۷۷۷5,84۳منطقه   6

۳,685۳,5۳۳4,56429منطقه   7

۷2-۱,90۱۷,۱862,0۳2منطقه   8

۷-86۱80۷۷49منطقه   9

۱,2۱9۷89۱,054۳۳منطقه   ۱0

۱,65۱۱,۷09۱,8۷4۱0منطقه   ۱۱

2۳-۳,94۱4,490۳,4۷9منطقه   ۱2

9۱2۱,255۱,469۱۷منطقه   ۱3

۱,068۱,2۷۳۱,۳829منطقه   ۱4

۱9-۱,۳۱2۱,6۱6۱,۳06منطقه   ۱5

۷0۳۱,۱۳2۱,۱۳50منطقه   ۱6

۷-6949۳4868منطقه   ۱7

۳2-۱,000۱,۷02۱,۱6۳منطقه   ۱8

۷44۷5280۷۷منطقه   ۱9

۱,0۱8۱,۱۱8۱,۱۷05منطقه   20

۳6-۱,8۳52,4۷9۱,58۳منطقه   2۱

4,۱۱۳۱,۷9۱۷,288۳0۷منطقه   22

50,205۳۱,۱2454,96۱۷۷اداره کل امور مالي

۱33,079۱28,625۱6۱,49726جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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۱0-3- صورت خالصه درآمدهاي غير عملياتي  براساس واحدهاي تابعه در سال های 95-97

درصد تغيير سال 97 سال96 سال95 منطقه/ واحد

۱28 626 2۷4 550 منطقه   ۱

-54 494 ۱,0۷4 ۱,8۱2 منطقه   2

-98 ۱۳2 6,255 284 منطقه   3

۳80 ۷۱6 ۱49 862 منطقه   4

۷8۱ 5۱۱ 58 96 منطقه   5

-92 -68 -880 2,008 منطقه   6

۱۱8 282 ۱29 20۳ منطقه   7

-9۷ 65 ۱,980 ۱02 منطقه   8

۱۳2 80 ۳4 8۳ منطقه   9

۱69 ۷8 29 42 منطقه   ۱0

-90 ۳5 ۳58 50۳ منطقه   ۱۱

48 ۷۳8 500 82 منطقه   ۱2

-۱ 80 8۱ 80 منطقه   ۱3

۱,6۳۷ ۳95 2۳ ۱۳5 منطقه   ۱4

۱۱5 ۱۳4 62 ۷6 منطقه   ۱5

-۷4 ۳۱ ۱۱8 ۱,800 منطقه   ۱6

۷۳ ۱5۳ 89 ۱۱ منطقه   ۱7

2۱8 ۱۷۳ 55 ۱,۱2۱ منطقه   ۱8

-52 48 ۱0۱ 90 منطقه   ۱9

-۳0 4۳ 6۱ 459 منطقه   20

222 ۱5۷ 49 85 منطقه   2۱

-۳۱ 629 90۷ ۱,۷۳۱ منطقه   22

2۳2 ۱,6۷8 506 ۱,۱5۷ اداره کل امور مالي

-40 7,208 ۱2,0۱3 ۱3,376 جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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۱۱-3- صورت خالصه حساب هاي و اسناد تجاري دريافتني براساس مناطق واحدهاي تابعه در سال های 95-97

درصد تغيير سال 97 سال96 سال95 منطقه/ واحد

48 ۱۱,0۱8 ۷,4۳۱ 6,55۳ منطقه   ۱

25 4,۱25 ۳,29۷ ۳,226 منطقه   2

۳۱ 5,084 ۳,88۱ ۳,956 منطقه   3

28 6,695 5,2۱5 5,۱5۱ منطقه   4

6۳ 4,826 2,956 ۳,۳۳۱ منطقه   5

2۷ ۳,094 2,42۷ 2,002 منطقه   6

۷۱ ۳,4۷9 2,0۳۷ ۱,99۳ منطقه   7

44 ۱,805 ۱,252 999 منطقه   8

9 ۱,888 ۱,۷2۷ ۱,526 منطقه   9

۱8 2,۱2۱ ۱,802 ۱,۳0۳ منطقه   ۱0

89 ۳,4۷8 ۱,8۳8 ۱,52۳ منطقه   ۱۱

۱9 6,580 5,5۳0 4,64۱ منطقه   ۱2

۷0 ۱,۳۱4 ۷۷5 54۳ منطقه   ۱3

6۱ ۱,۷4۷ ۱,086 ۱,0۳۳ منطقه   ۱4

-۷ 2,48۱ 2,68۱ 2,۱64 منطقه   ۱5

46 2,۳۱0 ۱,58۱ ۱,480 منطقه   ۱6

95 ۱,۷82 9۱5 6۷5 منطقه   ۱7

-9 ۱,905 2,09۱ ۱,69۷ منطقه   ۱8

22 ۱,۳60 ۱,۱۱8 92۷ منطقه   ۱9

۱49 2,040 820 ۷06 منطقه   20

9 ۱,052 96۷ ۷۳۳ منطقه   2۱

۱6 4,2۱2 ۳,62۱ ۳,40۱ منطقه   22

۳۷۱2 ۳۳,۷90 88۷ 2,20۱ اداره کل امور مالي

۱۱ ۱08 9۷ 98 اداره کل رفاه وتعاون

0 2۱ 2۱ 2۱ اداره کل پشتيباني

۳ ۳5,845 ۳4,895 20,08۷ حسابداري کل امالک ومستغالت

0 0 0 ۱ مرکز مطالعات وبرنامه ريزي

-5۳ 8 ۱8 29 مرکز پيشگيري ومديريت بحران

-20 ۱9۳ 24۳ ۳2۷ معاونت فني وعمراني

58 ۱44,363 9۱,207 72,328 جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(



3معاونت مالی و اقتصاد شهری

8۷

۱2-3- صورت خالصه  حساب هاي و اسنادپرداختني تجاري براساس مناطق واحدهاي تابعه در سال های 95-97

درصد تغيير سال 97 سال96 سال95 منطقه/ واحد
-۱۱ 4,۳08 4,844 4,284 منطقه   ۱
۱0 4,۷25 4,۳۱۳ 4,985 منطقه   2
-2 2,246 2,299 ۳,284 منطقه   3
-۷ ۳,506 ۳,۷55 ۳,۳04 منطقه   4
-4 2,6۳۳ 2,۷۳۷ 2,668 منطقه   5
۱6 2,5۷2 2,2۱6 ۱,680 منطقه   6
-۱۷ ۱,۱04 ۱,۳۳۱ ۱,069 منطقه   7
-5 ۷5۳ ۷92 ۷95 منطقه   8
2 ۱,042 ۱,0۱۷ ۱,0۱6 منطقه   9

-۱8 9۱9 ۱,۱25 9۱0 منطقه   ۱0
-۱9 ۱,2۷9 ۱,586 ۱,6۳۳ منطقه   ۱۱
-9 2,898 ۳,۱۷9 ۳,50۷ منطقه   ۱2
-۱۳ ۱,056 ۱,2۱۱ ۱,۳4۱ منطقه   ۱3
-۱6 ۱,082 ۱,290 ۱,۱25 منطقه   ۱4
-۱۷ ۱,6۱۷ ۱,94۷ 2,۱۷6 منطقه   ۱5
-5 ۱,۷54 ۱,849 ۱,666 منطقه   ۱6
-۳ ۱,289 ۱,۳۳۳ ۱,2۱0 منطقه   ۱7
۱ 2,58۷ 2,5۷۱ 2,۷40 منطقه   ۱8
5 2,524 2,40۳ 2,4۷2 منطقه   ۱9
-8 ۱,825 ۱,990 2,09۱ منطقه   20
-4 2,26۳ 2,۳66 2,۱5۱ منطقه   2۱
۱6 6,000 5,۱5۳ 4,۷۳9 منطقه   22
- 0 0 0 اداره کل امور مالي
0 ۱ ۱ ۱ اداره کل رفاه وتعاون
6 ۷6 ۷۱ ۱۱0 اداره کل پشتيباني

-۱00 0 ۱00 0 اداره کل امالک ومستغالت
-26 2۳ ۳۱ 0 مرکز مطالعات وبرنامه ريزي
-98 ۱ ۳5 0 يگان حفاظت
-6 ۱۱ ۱2 ۱۷ مرکز پيشگيري ومديريت بحران
۷4 8,945 5,۱26 ۷,۷42 معاونت فني وعمراني
4 59,040 56,683 58,7۱6 جمع

۱3-3-کاهش نسبت هزينه های مستمر و جاری به هزينه های عمرانی / افزايش سهم درآمد های پايدار به کل درآمد 
شهرداری / متناسب سازی بودجه جاری و عمرانی در سال های 95-97            

درصد تغيير سال 97 سال96 سال95 عنوان
۱۳ ۳28,۱۳5 29۱,۳26 ۳98,4۳0 ميزان بدهی شهرداری 
۳6 262,8۷۳ ۱9۳,2۱5 ۱5۱,9۷5 دارايی های جاری 
6 2۷8,549 26۳,985 246,449 دارايی های غير جاری 

۱۳ ۳06,296 2۷0,۱26 22۱,۷22 بدهی های جاری
۳ 2۱,8۳9 2۱,۱89 ۱۳,802 بدهی های غير جاری
۱ ۷0,6۷0 69,۷55 ۷0,۱85 دارايی ثابت مشهود
0 46,9۱۱ 46,888 ۳9,42۱ ميزان سرمايه گذاری ها و مشارکت های بلند مدت
26 ۱6۱,49۷ ۱28,625 ۱۳۳,0۷9 ميزان  درآمد های عملياتی
-40 ۷,208 ۱2,0۱۳ ۱۳,۳۷6 ميزان  درآمد های غير عملياتی
58 ۱44,۳6۳ 9۱,20۷ ۷2,۳28 ميزان حساب های اسناد تجاری دريافتنی
4 59,040 56,68۳ 58,۷۱6 ميزان حساب های اسناد تجاری پرداختنی

)مبالغ به ميليارد ريال (

)مبالغ به ميليارد ريال (
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۱4-3- ديون و مطالبات در اقتصاد شهری در سال های 94-97   

سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

8,620 - 60,056 20,52۱ تسهيالت اخذ شده شهرداری تهران - ميليارد ريال

۷,594 8,4۷6 40,8۳2 45,28۳ ديون و بدهی مناطق 22 گانه بابت امالک تصرفی - ميليارد ريال

2,2۳9 ۱,9۷4 2,۱۳9 2,۳۱۳ ديون و بدهی مناطق 22 گانه بابت بيمه - ميليارد ريال

9,۷۳6 8,9۳5 6,6۷6 6,۷5۳ ديون و بدهی مناطق 22 گانه بابت ساير کسورات - ميليارد ريال

9۳9 ۱,2۳8 ۱,2۷۷ ۱,2۷4 ديون و بدهی مناطق 22 گانه بابت ماليات - ميليارد ريال

45,565 46,۱04 8,9۷5 9,804 ديون و بدهی مناطق 22 گانه به پيمانکاران - ميليارد ريال

26,805 - 2۳,4۳0 25,۷40 ديون و بدهی سازمان ها و شرکت ها - ميليارد ريال

- - 8۳,۳29 9۱,۱6۷ ديون و بدهی شهرداری تهران - ميليارد ريال

92,8۷8 66,۷2۷ 59,899 65,42۷ ديون و بدهی مناطق 22 گانه - ميليارد ريال

۳09,0۱0 - ۱65,0۱0 ۱۱4,960  مانده تسهيالت پايان هر سال شهرداری تهران )اصل، سود و جريمه)
- ميليارد ريال

- - 6,42۳ 5,8۱۱ هالوگرام برون منطقه ای - عدد

- - 40,08۷ 40,۱۷۷ هالوگرام برون منطقه ای - ميليارد ريال

- - ۳08 680 هالوگرام درون منطقه ای - عدد

- - ۱,۷۷۷ 2,9۱6 هالوگرام درون منطقه ای - ميليارد ريال

اداره کل خزانه داری شهرداری تهران

۱5-3- گزارش تسهيالت اداره کل خزانه داری در سال 97                                                             )مبالغ به ميليارد ريال(
سال 97 عنوان

۳09,0۱0  مانده بدهي تسهيالت ارزي و ريالي شهرداري تهران

8,620 تسهيالت دريافتي
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اداره کل پشتيبانی

۱6-3- آمار ساختمان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی در سال های 97-95                                           )تعداد(
سال 97 درصد تغيير سال 96 سال 95 ستادیعنوان مرکزی ستادی مرکزی ستادی مرکزی ستادی مرکزی

-2.5 0 ۳9 8 40 8 49 ۷ ساختمان ها
-۳.5 0 ۱92 ۷2 ۱99 ۷2 0 0 طبقات ساختمان ها
-8.5 0 ۱,46۳ ۷66 ۱,599 ۷66 0 0 اتاق های ساختمان ها
-6.8 ۱0.5 4۱ 2۱ 44 ۱9 0 0 سالنهای کنفرانس
40 29.9 8,4۳4 955 6,026 ۷۳5 2,۳50 ۳9۱ مراسم و همايش

۱7-3- آمار خودروهای استيجاری واحد موتورپول در سال های 95-97

 درصد تغيير
سال 97 سال 96 سال 95

مرکزی و ستادیعنوان
۱ 585 5۷9 48۳ سواری
0 2 2 0 وانت

2.4 4۳ 42 0 مينی بوس و ون
۱6.6 2۱ ۱8 0 موتورسيکلت

۱8-3- آمار خودروهای ملکی واحد موتورپول در سال های 95-97

 درصد تغيير
سال 97 سال 96 سال 95

مرکزی و ستادیعنوان
-2.۱ 22۳ 228 24۱ سواری
5۳.۳ 46 ۳0 29 وانت
-۱4.۳ 6 ۷ 0 مينی بوس
-۷.69 ۱2 ۱۳ 0 ون

0 ۱52 ۱52 0 موتورسيکلت

 * الزم به ذکر است يک دستگاه بابکت نيز در اين اداره کل موجود می باشد.
ه ذکر است يک دستگاه باب کت نيز در اين اداره کل موجود می باشد.
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20-3- فضای سبز تحت پوشش در سال های 96-97
درصد تغيير سال 97 سال 96  عنوان 

۳۳ 4 ۳ مرکزی 0ساختمانهای تحت پوشش واحد فضای سبز- تعداد 24 24 ستادی
0 5۳8 5۳8 مرکزی 0متراژ فضای سبز کلی ساختمان ها- مترمربع 6,0۷0 6,0۷0 ستادی
۱۱ 805 ۷26 مرکزی 0.4گلدانهای آپارتمانی- تعداد 2,445 2,4۳5 ستادی

2۱-3- تعداد ساختمان های تحت پوشش در سال های 96-97
درصد تغيير سال 97 سال 96  عنوان 

0 ۳ ۳ مرکزی واحد موتوری
0ساختمان های تحت پوشش- تعداد 9 9 ستادی

42.9 ۱0 ۷ مرکزی 2.۳-واحد تاسيسات 4۳ 44 ستادی

22-3- آمار اياب و ذهاب واحد موتورپول در سال های 95-97
درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 نوع خودرو

42 2۷ ۱9 22 مينی بوس
۱.400اتوبوس های درون شهری ۱5 ۱ ۱۳ اتوبوس

0 ۷ ۷ 5 مينی بوس
0اتوبوس های برون شهری ۱ ۱ ۱ اتوبوس

۱0 ۱,۱00 ۱,000 ۱,۳00 مينی بوس
50-استفاده کنندگان سرويس ها 20 40 ۱00 اتوبوس

۱9-3- سوخت واحد موتورپول در سال های 95-97

 درصد تغيير
سال 97 سال 96 سال 95

عنوان
ميزان - هزار ليتر

-۱.۳ ۳۳۷,044 ۳4۱,569 ۳5۷,250 سواری
0 8۳,520 8۳,520 8۳,520 وانت

8.۳ ۳2,500 ۳0,000 ۳۳,500 مينی بوس
۱.۷ 54,560 5۳,640 54,460 موتورسيکلت

-0.2 507,624 508,729 528,730 جمع
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23-3- تعداد خودروهای در اختيار مناطق و سازمان ها و شرکت ها در سال های 96-97

سالمنطقه
96 

درصد  سال 97
سازمان ،شرکت ،ادارهتغيير

سال 97سال 96
ملکی 

ملکیمجموعاستيجاری)سازمانی(
ملکیاستيجاری)سازمانی(

استيجاری)سازمانی(

۱-۱9028۱60۱88منطقه ۱
واحدهای ستادی

)خودروهای در حال 
تردد وآماده بکار(

28۱509288502 ۳-۱84۱2۱66۱۷8منطقه 2
۱29۱۳۱۱۷۱۳0۱منطقه 3
2-2۱826۱882۱4منطقه 4
۳-۱9225۱6۱۱86منطقه 5

خودروهای اسقاط در 
6۳0۱2۱0حال مزايده

۱۳62۷۱۱9۱46۷منطقه 6
۱09۱99۷۱۱66منطقه 7

۱062484۱082منطقه 8

8۳۱5۷28۷5منطقه 9
خودروهای موجود 

درانبار هاشم آباد)شامل 
بنزاسقاط و غيره (

4۳0440
85۱0۷9895منطقه ۱0

85۱۱809۱۷منطقه ۱۱

۱09۱8۱06۱24۱4منطقه ۱2
۱-۱0۷۱096۱06منطقه ۱3

اداره کل تشخيص 
وصول و درآمدامور 

مالياتی و ارزش افزوده
086085

99209۳۱۱۳۱4منطقه ۱4
۱۳۷24۱۱6۱402منطقه ۱5
۱04۱696۱۱28منطقه ۱6
89۱288۱00۱2منطقه ۱7

معاونت و سازمان حمل 
028029و نقل ترافيک

۱4۱۱8۱25۱4۳۱منطقه ۱8
۱25۱4۱۱8۱۳26منطقه ۱9
۱202۳۱02۱254منطقه 20
۱۱29۱09۱۱85منطقه 2۱

3876234536۱6جمع ۱28۱8۱۱8۱۳66منطقه 22
2,7883922,4902,8823جمع 
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اداره کل حسابرسی

24-3- آمار فعاليتهای اداره کل حسابرسی در سال 97

اقدامات اداره کل حسابرسی در حوزه پايش اسناد ديون و تعهدات سنواتی
به موجب مصوبات شورای اسالمی شهر تهران، سياست های ابالغی در مصوبات نشست کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات شهرداری تهران، دستورالعمل ها 

و بخشنامه های صادره در ارتباط با ديون و تعهدات سنواتی اقدامات زير در دستور کار اداره کل  حسابرسی قرار گرفته است: 
• تهيه و تدوين شيوه نامه اجرايي يکپارچه سازي فرآيند بررسي اسناد ديون و تعهدات سنواتي در مناطق 22گانه

• بررسی اسناد ديون وتعهدات سنواتی در مناطق 22 گانه توسط حسابرسان مستقر در مناطق و متناسب با آن  تخصيص اعتبار مجازی برای مناطق 
22گانه

• تجزيه و تحليل ديون و تعهدات سنواتی در سطح مناطق 22گانه شهرداری تهران

• ايجاد کارتابل حسابرسان داخلی و فراهم نمودن امکان تاييد اسناد ديون و تعهدات سنواتی در سامانه جامع مالی)فاينانس)

• شناسايی اقالم راکد ديون و تعهدات سنواتی در سطح مناطق 22گانه و ارائه خدمات مشاوره ای برای  تعيين تکليف آنها

• اصالح  حساب و دفاتر  مناطق 22 گانه  در بخش های مختلف  از جمله ديون و تعهدات سنواتی شهرداری بر اساس پيشنهاد اداره کل حسابرسی 

• ارائه اهم موارد پيشنهادي در نحوه پرداخت مناطق 22 گانه و واحدهاي اجرايي شهرداري تهران 

اقدامات اداره کل حسابرسی در حوزه رسيدگی حسابرسان  منتخب شورا

 اعالم نظر راجع به بررسی طرح کميته تخصصی کميسيون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر با عنوان نظام نامه اجرايی انتخاب حسابرس، راهبری و     
مديريت حسابرسی

اعالم نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه امضا شده صاحبان امضای مجاز شهرداری برای سال ۱۳96)موضوع ماده 6۷ قانون شهرداريها)      

 مشارکت در پاسخگويی به حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران در خصوص گزارش صورت های مالی  و  صورت های مالی تلفيقی سال های     
۱۳9۳ تا ۱۳95شهرداری تهران

 برگزاري نشست مشترک و معارفه موسسات حسابرسي منتخب شوراي اسالمي شهر تهران به منظور هماهنگي شروع عمليات حسابرسي سال  مالي     
 منتهي به اسفند ماه ۱۳96 مناطق 22گانه  و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به شهرداری تهران

 ارائه خدمات مشاوره ای به منظور معرفی خدمات حسابرسی داخلی به ديگر نهادها و سازمان های مرتبط از طريق درخواست نظارت و ارائه                   
اطالعات مرتبط با نظارت حسابرس مستقل و منتخب شورای اسالمی شهر تهران بر فرآيند انبارگردانی مناطق  22 گانه و واحدهای شهرداری

مشاوره و پيگيری موضوعات ماليات تکليفی مناطق 22 گانه  موضوع ماده ۱04 قانون مالياتهای مستقيم 

برگزاری نشست های متعدد و مشترک تخصصی در سطوح معاون، مميز کل و سرمميزسازمان مالياتی  اداره کل شمال تهران     

حضور مستقيم در هيات های حل اختالف مالياتی     

مشارکت و پاسخگوئی مستمر به گروه رسيدگی سازمان امور مالياتی مستقر در مناطق 22گانه شهرداری تهران     

 حضور مستقيم و مشارکت فعال در خصوص مشاوره مالياتی و توجيه روسا و کارشناسان مناطق 22 گانه نسبت به چگونگی ارائه مدارک و مستندات به     
تيم رسيدگی سازمان امور مالياتی مستقر در مناطق شهرداری تهران
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24-3- آمار فعاليتهای اداره کل حسابرسی در سال 97 )ادامه(
اقدامات اداره کل حسابرسی در حوزه حسابرسی داخلی

پاسخگويی به دستگاه های نظارتی از جمله :  
 الف) ديوان محاسبات : پيگيری و تهيه و تنظيم پيش نويس پاسخ درخواستهای ديوان محاسبات در خصوص ۱9 بند از تباصر بودجه سال ۱۳96 کل کشور

جهت توضيح شهردار محترم تهران و معاون محترم مالی و اقتصاد شهری ، بررسی و اقدام در ارتباط با حدود و دامنه رسيدگی ديوان محاسبات کشور
 ب) سازمان بازرسی کل کشور: در ارتباط با حسابرسی دوگانه سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و بهره برداری از امالک شهرداری در ارتباط با دفاتر

خدمات الکترونيک )موسسه فناوران شهر) و...؛
پ) حراست کل

 پيگيری مغايرت ماده 26 قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت)2) و ماده )2) آيين نامه اجرايی ذيل تبصره مزبور از طريق بررسی موضوع در 
 کميسيون اقتصاد دولت و برگزاری نشست مشترک با سازمان شهرداريها و دهياريهای وزارت کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در ارتباط

با  اجرای فاز سوم نظام حسابداری و گزارشگری مالی
بررسی وارائه نقطه نظرات در ارتباط با طرح الزام شهرداری تهران بر انجام الکترونيکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری      

اظهارنظر در ارتباط با پيش نويس بخشنامه رعايت مفاد ماده ۱69 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم     
اعالم نظر در خصوص پيش نويس دستورالعمل اجرايی نحوه واگذاری اراضی و ابنيه موضوع بند 6 ماده 55 قانون شهرداريها     

اظهار نظر در خصوص پيش نويس اليحه جامع شفافيت     
ارائه نقطه نظرات در ارتباط با پيش نويس »دستورالعمل اجرايي قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد«      

اعالم نظر درخصوص دستورالعمل چگونگي پرداخت حق الجلسات     
مشارکت درتدوين تباصر بودجه سال ۱۳98 شهرداری تهران     

درخواست ديدگاه های تخصصی ادارات و سازمانهای حوزه معاونت مالی در ارتباط با پيش نويس دستورالعمل بستن حسابها و راهنمای فنی آن     
تهيه و تدوين دستورالعمل بستن حساب های سال ۱۳9۷ شهرداری تهران به انضمام راهنمای فنی آن     

تهيه پيش نويس شيوه نامه انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در حوزه معاونت     
ارايه  پيش نيازها و الزامات مورد تاکيد اداره کل حسابرسی برای طراحی و تبيين فرآيندهای مرتبط با اداره کل خزانه  داری      

اظهار نظر در خصوص چابک سازي سازماني متناسب با اسناد باال دستي از جمله آيين نامه صالحيت حرفه اي کارکنان مصوب هيئت محترم وزيران     
 ارائه پيشنهاد در ارتباط با نحوه ثبت رويداد مالي اجاره بهاء شش رقبه فروشگاه شهروند مستقر در مناطق 2 ، 4 ، 5 ، ۱۷ ، ۱9 ، 20 با شرکت خدمات     

کاالي شهروند
اظهارنظر و پيشنهاد در خصوص شاخص هاي ارزيابي عملکرد معاونت مالي و اقتصاد شهري  مناطق 22گانه     

 ارايه پيشنهادات در ارتباط با درخواست معاونت توسعه منابع انساني بر انجام کليه امور بيمه اي مناطق، سازمانها ، شرکتها و ساير مراکز تابعه شهرداري     
تهران توسط شرکت سرويس بيمه شهر و گردش کار تهيه شده در اين ارتباط توسط اداره کل دفتر شهردار تهران

بررسی و رسيدگی به عملکرد مناطق 22گانه در حوزه مراکز اجتماعی،فرهنگی،ورزشی،تجاری )ارسال گزارشات رسيدگی به مناطق 22گانه)      
بررسی وضعيت مناطق22 گانه به تفکيک ناحيه در ارتباط با چگونگی انتخاب و انعقاد قرارداد و عملکرد پيمانکاران حوزه رفت و روب     

بررسی و ارائه گزارش در ارتباط با اطالعات اسناد خودروهای استيجاری در مناطق 22گانه     
 جمع آوری و ارائه چالش ها و فرصت هاي نوين حوزه مديريت شهري جهت طرح در کميسيون هاي مجمع روساي شوراهاي اسالمي کالنشهرها و     

مراکز استانها
 ارسال گزارش يافته هاي حاصل از رسيدگي حسابرسان داخلي به فرآيند بهره برداري مراکز فرهنگي، تفريحي وتجاري پيرامون درياچه شهداي خليج     

فارس) ارسال گزارش به شهرداری منطقه 22)؛
تهيه پيش نويس دستورالعمل مديريت هزينه ها     
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اداره کل تشخيص و وصول درآمد
25-3- مقايسه درآمد نقدي وصول  شده  در سال های 97-95                                                     )مبالغ به ميليارد ريال( 

منطقه/ واحد

95
ي 

قد
ب ن

صو
د م

 آم
در

96
ي 
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ب ن

صو
د م

 آم
در

97
ي 
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ب ن
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د م
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ده 
   ش
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وص

ي 
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د
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   ش
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رآم

د
96
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ده 
   ش
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وص

ي 
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د ن
رآم
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ي  
قد

دن
رآم

ق د
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د ت
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د
ب 

صو
ه م

دج
 بو
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ت

سب
ن

95
ل 

سا
ي  

قد
ن

ي  
قد

د ن
رآم

ق د
حق

د ت
رص

د
ب 

صو
ه م

دج
 بو

 به
ت

سب
ن

96
ل 

سا
ي  

قد
ن

ي  
قد

د ن
رآم

ق د
حق

د ت
رص

د
ب 

صو
ه م

دج
 بو

 به
ت

سب
ن

97
ل 

سا
ي  

قد
ن

ي 
قد

د ن
رآم

ر د
غيي

د ت
رص

د
ده

 ش
ول

وص

8,989۱0,6۷۱۱5,69۱۷,۳40۱0,852۱6,2۳482۱02۱0۳50منطقه ۱

8,4009,۱59۱0,2۷4۷,۱856,۷۳09,۱4886۷۳89۳6منطقه 2

9,498۱0,۷۱0۱2,۳505,928۱۱,42622,99262۱0۷۱86۱0۱منطقه 3

22-6,8006,9۷26,88۷۳,45۱8,5286,62۷5۱۱2296منطقه 4

۳,8۳۱5,56۷5,۱۳42,۷62۳,9۱۷6,۳46۷2۷0۱2462منطقه 5

6,۳506,8866,8۷04,40۷۳,8۱46,۱446955896۱منطقه 6

2,6082,952۳,۱902,26۷2,5۳4۳,۳668۷86۱06۳۳منطقه 7

۷9-۱,0۳0۱,08۱۱,249۱,۱45۷,958۱,6۷۳۱۱۱۷۳6۱۳4منطقه 8

45264۱60052۱605698۱۱594۱۱6۱5منطقه 9

50۳5466۱95684۷۷660۱۱۳8۷۱0۷۳8منطقه ۱0

9۷5۱,4۳4۱,2۷69۷0۱,2۳6۱,405۱0086۱۱0۱4منطقه ۱۱

2,۳55۳,08۷۳,۷۷02,46۱۳,64۱4,00۷۱04۱۱8۱06۱0منطقه ۱2

۷0۷۷896505۷0۱,0۱5۱,۱۷68۱۱29۱8۱۱6منطقه ۱3

64094۷۱,020899۱,042۱,۱۷۳۱40۱۱0۱۱5۱۳منطقه ۱4

۷0296۷99685۳98۷۱,09۷۱2۱۱02۱۱0۱۱منطقه ۱5

۷29۱,026۷۱۱2,4۱۱686880۳۳۱6۷۱2428منطقه ۱6

4696056۱۳42۳545۷659090۱2540منطقه ۱7

84۳۱,۱44۱,۱58۷0۱946۱,0568۳8۳9۱۱2منطقه ۱8

5406225895284656۳698۷5۱08۳۷منطقه ۱9

5۷۷۷98۷2۳829۷2۱۱,0۳۷۱4490۱4۳44منطقه 20

4-۷04۱,2۱6۱,054۱,26۱۱,590۱,52۷۱۷9۱۳۱۱45منطقه 2۱

۳,5002,982۳,0552,889۱,49۳۳,0۷۷8۳50۱0۱۱06منطقه 22

6۱,20270,80578,47950,3707۱,2۱۱9۱,72282۱0۱۱۱729جمع مناطق

۳9,0۷8۳۱,850۳6,69846,04۷28,90۷۳8,2۱9۱۱89۱۱04۳2اداره  کل درآمد

۷0-۷,000۱2,460۱0,00050,05۷28,5688,6۱۷۷۱522986اعتبارات
کمکهای اعطابی دولت 

---00-00-0و سازمانهای وابسته

---00-0۱0,000-0اوراق مشارکت

۱07,280۱۱5,۱۱5۱25,۱77۱56,474۱28,686۱38,559۱46۱۱2۱۱۱8جمع
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۱-3- نسبت تحقق درآمد نقدي نسبت به بودجه مصوب نقدي در سال97

26-3-مقايسه درآمد غيرنقدي منتهي  در سال های 97-95                                                          )مبالغ به ميليارد ريال(  

ير 
غي

د ت
رص

د
ي 

قد
يرن

د غ
رآم

د
ل 

قاب
ی 

صول
و

ص
صي

تخ
ل 

قاب
ق 

حق
د ت

رص
د

 9
7 

ال
 س

ص
صي

تخ
ب

صو
ه م

ب

ل 
قاب

ق 
حق

د ت
رص

د
 9

6 
ال

 س
ص

صي
تخ

ب
صو

ه م
ب

ل 
قاب

ق 
حق

د ت
رص

د
 9

5 
ال

 س
ص

صي
تخ

ب
صو

ه م
ب

ل 
قاب

ی 
صول

و
97

ص 
صي

تخ

ل 
قاب

ی  
صول

و
96

ص 
صي

تخ

ل 
قاب

ی 
صول

و
95

ص 
صي

تخ

ير 
ب غ

صو
د م

رآم
د

97
ل 

سا
ي 

قد
ن

ير 
ب غ

صو
د م

رآم
د

96
ل 
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95
ل 

سا
ي 

قد
ن

منطقه

-68 ۳5 5۱ ۷0 ۱,۷28 5,۳96 8,426 4,88۱ ۱0,648 ۱2,002 منطقه ۱
-56 ۳۳ ۳۷ 6۱ ۱,499 ۳,420 6,۱25 4,4۷8 9,۳25 ۱0,0۷5 منطقه 2
-52 84 ۷0 ۱05 2,4۳8 5,095 9,۱9۱ 2,909 ۷,285 8,۷۷8 منطقه 3
۷۱ 45 2۳ 60 2,۱26 ۱,244 4,۳58 4,699 5,49۱ ۷,۳۱8 منطقه 4
-۷۳ 6 2۳ 6۳ ۳42 ۱,258 ۳,926 5,60۷ 5,4۱5 6,۱88 منطقه 5
-52 6۱ 9۱ 9۱ ۱,92۳ ۳,9۷0 5,۳۳2 ۳,۱50 4,۳۳9 5,885 منطقه 6
۱۳ 68 50 ۷۳ ۱,0۱8 904 ۱,840 ۱,505 ۱,820 2,5۳0 منطقه 7
-88 22 ۱9 ۱۱9 ۷۱ 592 860 ۳۱۷ ۳,۱85 ۷24 منطقه 8
284 2۷ 8 8۳ ۱۳6 ۳5 ۳9۳ 500 452 4۷5 منطقه 9
۳۱0 ۱۷ ۳ 48 ۱00 24 5۳2 58۱ ۷00 ۱,۱۱0 منطقه ۱0
۱۷ ۱5 ۱0 89 254 2۱۷ ۱,06۳ ۱,۷۳8 2,24۱ ۱,۱95 منطقه ۱۱
-45 ۱0 ۱8 5۳ 260 4۷۳ ۱,۷۷6 2,5۱9 2,589 ۳,۳۷0 منطقه ۱2
-29 62 29 ۱۳4 ۱۳0 ۱8۳ ۷2۷ 208 6۳۱ 542 منطقه ۱3
۳2 6۳ ۳8 52 2۱6 ۱6۳ 245 ۳40 42۷ 468 منطقه ۱4
-55 ۳9 88 ۱26 ۱50 ۳۳0 549 ۳8۷ ۳۷۷ 4۳5 منطقه ۱5
-99 ۱ ۷۳ 56 4 4۳2 ۳6۷ 660 59۳ 655 منطقه ۱6
-85 ۱0 44 60 26 ۱۷9 ۱85 252 404 ۳0۷ منطقه ۱7
-65 ۱2 45 80 ۱۷9 505 ۱,246 ۱,450 ۱,۱۱6 ۱,556 منطقه ۱8
-۷۳ 8 45 40 5۳ ۱95 229 62۳ 4۳4 5۷5 منطقه ۱9
-8۷ 6 ۳5 ۱08 42 ۳۳5 680 ۷25 955 6۳0 منطقه 20
-۷۱ ۷6 92 ۱۱6 200 692 8۱2 262 ۷5۱ 699 منطقه 2۱
206 ۱44 29 80 4,۱۷8 ۱,۳65 4,۷9۷ 2,90۱ 4,۷0۷ 6,002 منطقه 22
-37 42 42 75 ۱7,073 27,006 53,657 40,692 63,885 7۱,520 جمع مناطق
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27-3- مقايسه مجموع درآمد نقدی و غير نقدی منتهي در سال های 97-95                                )مبالغ به ميليارد ريال( 

منطقه/ 
واحد

مجموع درآمد نقدی و غير 
نقدی سال 95

مجموع درآمد نقدی و غير 
نقدی سال 96

مجموع درآمد نقدی و غير 
درصد تغييرنقدی سال 97

تحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوب

4۱۱۱4-20,99۱۱5,۷66۷52۱,۳۱9۱6,248۷620,5۷2۱۷,9628۷منطقه ۱

205۳۱-۱8,4۷6۱۳,۳۱0۷2۱8,484۱0,۱5055۱4,۷52۱0,64۷۷2منطقه 2

۱55482-۱8,2۷6۱5,۱۱98۳۱۷,995۱6,52۱92۱5,25925,4۳0۱6۷منطقه 3

۳-۱0-۷-۱4,۱۱8۷,80955۱2,46۳9,۷۷2۷8۱۱,5868,۷5۳۷6منطقه 4

229۳2-۱0,0206,68۷6۷۱0,9825,۱۷54۷۱0,۷4۱6,68962منطقه 5

۱۱4۱۷-۱2,2۳59,۷۳980۱۱,225۷,۷8469۱0,0208,06۷8۱منطقه 6

22829-5,۱۳94,۱0۷804,۷۷2۳,4۳8۷24,6954,۳849۳منطقه 7

45-80-6۳-۱,۷542,006۱۱44,2668,550200۱,566۱,۷44۱۱۱منطقه 8

92۷9۱599۱,09۳64۱59۱,۱008۳4۷6۱۳029منطقه 9

45258-۱,6۱4۱,۱0۱68۱,24650۱40۱,200۷606۳منطقه ۱0

۱8۱4۳8-2,۱۷02,0۳۳94۳,6۷5۱,45۳40۳,0۱4۱,65955منطقه ۱۱

6-5,۷244,2۳6۷45,6۷64,۱۱4۷26,2894,26۷68۱۱4منطقه ۱2

4098۱-۱,249۱,29۷۱04۱,420۱,۱9884858۱,۳06۱52منطقه ۱3

۱۱5۱6-۱,۱08۱,۱44۱0۳۱,۳۷4۱,20588۱,۳60۱,۳88۱02منطقه ۱4

8-5-۱,۱۳۷۱,402۱2۳۱,۳44۱,۳۱898۱,۳8۳۱,24۷90۳منطقه ۱5

۷-2۱-۱5-۱,۳8۳2,۷۷820۱۱,6۱9۱,۱۱869۱,۳۷۱88464منطقه ۱6

۱4926-۷۷6608۷8۱,009۷24۷2865۷9۱9۱منطقه ۱7

2۷-۱5-2,۳98۱,94۷8۱2,260۱,45۱642,608۱,2۳54۷۱5منطقه ۱8

8-۱,۱۱5۷5۷68۱,05666062۱,2۱26895۷۱54منطقه ۱9

۱۷225-۱,20۷۱,508۱25۱,۷5۳۱,05660۱,448۱,0۷9۷5منطقه 20

24۱۳-۳۳-۱,40۳2,0۷۳۱48۱,96۷2,282۱۱6۱,۳۱6۱,۷2۷۱۳۱منطقه 2۱

2۳۱542۳0-9,502۷,6868۱۷,6892,858۳۷5,956۷,254۱22منطقه 22

جمع
۱2۱۱25-۱32,722۱04,02778۱34,69098,2۱773۱۱9,۱7۱۱08,7959۱ مناطق

اداره کل 
۳9,0۷846,04۷۱۱8۳۱,85028,90۷9۱۳6,698۳8,2۱9۱04۱5۳2۱4درآمد

۳0-44-20-۷,00050,05۷۷۱5۱2,46028,568229۱0,000۱5,9۷9۱60اعتبارات
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28-3- درآمد نقدي و غير نقدي شهرداري تهران در سال های 97-93                                          )مبالغ به ميليارد ريال(
درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۱6 ۱۳۳,60۳ ۱۱5,۱۱5 ۱0۷,280 ۱۱۱,09۱ ۷8,640
نقدي

درآمد مصوب
۱۱ ۱42,۷۱۷ ۱28,686 ۱56,4۷4 ۱۱9,04۳ 9۱,۳۱4 وصولی
-4 ۱0۷ ۱۱2 ۱46 ۱0۷ ۱۱6 درصدتحقق
-۳6 40,692 6۳,885 ۷۱,520 6۱,099 ۷9,8۱0

غير نقدي
درآمد مصوب

-۳۷ ۱۷,0۷۳ 2۷,006 5۳,65۷ 5۱,598 ۷0,856 وصولی
0 42 42 ۷5 84 89 درصدتحقق
-۳ ۱۷4,295 ۱۷9,000 ۱۷8,800 ۱۷2,۱90 ۱58,450

کل
درآمد مصوب

۳ ۱59,۷90 ۱55,692 2۱0,۱۳۱ ۱۷0,64۱ ۱62,۱۷0 وصولی
6 92 8۷ ۱۱8 99 ۱02 درصد تحقق

29-3- درآمد های پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال های  97-93                                  )مبالغ به ميليارد ريال( 

درصد تغيير
سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93

عنوان
سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

۳4 28 4۷,660 2۳ ۳5,6۱۷ 25 5۱,52۳ 24 40,۳60 24 ۳9,4۷2 جمع کل درآمدپايدار
۳ ۷2 ۱24,0۷۷ ۷۷ ۱20,0۷5 ۷5 ۱58,60۷ ۷6 ۱۳0,28۱ ۷6 ۱22,698 جمع کل درآمد ناپايدار
۱0 ۱00 ۱7۱,737 ۱00 ۱55,692 ۱00 2۱0,۱30 ۱00 ۱70,64۱ ۱00 ۱62,۱70 جمع کل درآمد
۳4 ۳2 4۷,660 28 ۳5,6۱۷ ۳۳ 5۱,52۳ ۳4 40,۳60 4۳ ۳9,4۷2 جمع کل درآمدپايدارنقد
۷ 68 99,55۳ ۷2 9۳,069 6۷ ۱04,950 66 ۷8,68۳ 5۷ 5۱,842 جمع کل درآمد ناپايدارنقد
۱4 ۱00 ۱47,2۱3 ۱00 ۱28,686 ۱00 ۱56,473 ۱00 ۱۱9,043 ۱00 9۱,3۱4 جمع کل درآمدنقد
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3۱-3- مقايسه درآمد شهرداری تهران تا پايان سال های 97-95                                                   )مبالغ به ميليون ريال(  

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 نوع عنوان

-۳ ۱۷4,295,000 ۱۷9,000,000 ۱۷8,800,000 مصوب
6مجموع کل درآمد ۱64,۷0۷,000 ۱55,692,0۷۱ 2۱0,۱۳۱,664 محقق

-۳0 5۷,9۷6,2۱۷ 8۳,۱05,42۷ 92,298,۱00 مصوب مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض 
2۳-عمومي درآمدهاي مستمر 58,800,۷4۱ ۷6,۱84,4۷9 8۱,۷8۷,۳22 محقق

-4۱ 2,050,000 ۳,460,000 4,460,000 مصوب مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض 
98-اختصاصي 55,820 ۳,45۷,854 4,425,۳64 محقق

5 2,50۱,500 2,۳90,900 2,4۱۳,000 مصوب مجموع بهاء خدمات و درآمدهاي 
2۳موسسات انتفاعي شهرداري ۳,۱59,859 2,5۷0,۳56 ۱,668,۳44 محقق

-2 ۱8,549,۳00 ۱8,852,800 ۱8,282,000 مصوب مجموع درآمدهاي حاصله از وجوه و 
4اموال شهرداري 4,48۳,۱4۱ 4,296,889 ۱۱,954,۷6۷ محقق

-96 ۱,489,000 ۳9,9۷6,59۳ 4۱,۳2۳,500 مصوب
92-مجموع اعانات و هدايا و دارائيها 2,5۳۷,95۷ ۳۳,۷06,84۳ 29,046,6۱۷ محقق

-22 24,2۱۷,500 ۳۱,2۱4,280 20,02۳,400 مصوب
۱-مجموع ساير منابع تامين اعتبار ۳5,246,968 ۳5,4۷5,650 8۱,249,250 محقق

32-3- قسمت متفرقه درآمدهاي غير مستقيم )خارجي (در سال های 97-94                         )مبالغ به ميليون ريال( 

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عوارض و نوع درآمد

-۱9 26,92۳ ۳۳,424 ۳0,۷28 28,949 عوارض گذرنامه
-۱۱ 2۱0,8۷۳ 2۳۷,۳95 249,۱44 2۱8,924 عوارض بليط هوايی
-6۱ ۷8,46۳ 20۱,884 ۳02,۷66 ۱26,۱۳4 8 درصد حق الثبت دفاتر اسناد رسمي

-96 55,820 ۱,۳48,۷50 2,۱52,58۳ ۱,6۳5,92۷ سهميه از عوارض )موضوع تبصره2 ماده39( قانون ماليات 
بر ارزش افزوده

۳8 ۳4,۳2۱,۳۱6 24,840,268 ۳9,988,۱6۳ 29,8۳۷,۳86 عوارض حاصل از ماليات بر ارزش افزوده
-۱ ۱,9۷4 ۱,986 ۱,۷98 ۱,0۷۱ عوارض گواهينامه
30 34,695,369 26,663,707 42,725,۱82 3۱,848,39۱ جمع

30-3- درآمد های پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال های  97-93                                  )مبالغ به ميليارد ريال( 
درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۳۱ 46,۷80 ۳5,6۱۷ 5۱,52۳ 40,۳60 ۳9,4۷2 درآمد پايدار
4 29 28 ۳۳ ۳4 4۳ سهم وصولی درآمد پايدار

-200 5 -5 -۱ -9 6 درصد تغييردر آمد پايدار
-۱۳۳ 5 -۱5 -۳ -2۱ 0 درصد تغييرسهم وصولی

۳ 95,۷0۱ 9۳,069 ۱04,950 ۷8,68۳ 5۱,842 درآمد ناپايدار
-۱ ۷۱ ۷2 6۷ 66 5۷ سهم وصولی درآمد ناپايدار

-200 -5 5 ۱ 9 -6 درصد تغييردر آمد ناپايدار
-۱۷۱ -5 ۷ 2 ۱6 -۱0 درصد تغييرسهم وصولی
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33-3- واحد ايجاد قبوض پرداخت شده شهرستان در فايل کامپيوتري در سال های 93-97  

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۷ 42,0۷2 ۳9,۳۷4 48,000 ۷,228 ۱,۷56 قبوض ايجاد شده در فايل )شهرستان)

34-3- واحد صدور مفاصاحساب در سال های 93-97

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۱۱ ۱,200,۱02 ۱,0۷۷,462 44,582 90۱,۷4۳ 9۳6 تعداد مفاصا حساب صادره

35-3- حوزه معاونت فني در سال های 93-97

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 موارد مورد نظر

2 ۱,8۷8 ۱,8۳6 ۱,۳02 ۱45 ۷2 کارشناسي و اظهارنظر پرونده هاي مناطق

-2۷ ۱,640 2,2۳6 ۱,۳02 24۳ 95 مکاتبه و عودت پرونده هاي ارجاعي به مناطق

-49 ۳۷ ۷2 2۳ 26 22 انعکاس صورتجلسات دريافت شده ازکميسيون هاي مذکور

36-3- درآمد نوسازي در سال های 93-97
درصد 
تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 رئوس وظايف و عملکرد

-6 ۱6 ۱۷ 58 ۱۱ 6 پاسخ نامه ها واصله از دادستاني و دادگاه هاي انقالب اسالمي مرتبط با اصل 44

-۱2 ۱,۳42 ۱,524 ۱,۷2۳ 2,525 ۱,822 مکاتبه با مناطق

-۳۳ ۷6 ۱۱4 ۱۷8 22۱ ۱6۷ مکاتبات با معاونت مالي و اداري

-۱0 46 5۱ 85 ۱05 ۱۱8 مکاتبه در زمينه هماهنگي با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

-48 ۳8 ۷۳ 50 86 80 بررسي و جوابيه شکايتهاي مردمي و ارگانها

۱00 ۱4 ۷ 6 ۷ ۳0 شهرسازی

- - ۱ 2 4 ۱4 مکاتبه تامين اجتماعی

-۱6 225,6۷5 269,866 ۱۷۱,4۷6 88,258 ۱2۳,882 آمار %5 آموزش و پرورش مناطق - تعداد

۱۱ 246 22۱ ۱08 ۱2۳ ۱6۱ آمار %5 آموزش و پرورش مناطق- مبلغ به ميليارد ريال
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37-3- نقشه بلوکها وبارسنها در سال های 95-97 
GIS حريم در سال 97 تعداد حريم در سال 96 حريم در سال 95

منطقه
سال 97  سال 96 سال 95 تعداد ملک تعداد بلوک تعداد ملک تعداد بلوک تعداد ملک تعداد بلوک

6 60 49 0 0 545 2۳۳ 545 2۳۳ منطقه ۱

8 69 48 0 0 49 45 49 45 منطقه 2

5 26 ۳5 0 0 0 0 0 0 منطقه 3

۱4 60 5۳ 0 0 205 ۱5 205 ۱5 منطقه 4

۱4 82 48 0 0 ۱,29۱ ۱۷۱ ۱,29۱ ۱۷۱ منطقه 5

5 ۱9 ۱5 0 0 0 0 0 0 منطقه 6

۱ 4۳ 24 0 0 0 0 0 0 منطقه 7

۱0 8۱ 229 0 0 0 0 0 0 منطقه 8

۳ ۱۳ ۷ 0 0 0 0 0 0 منطقه 9

2 45 4۳ 0 0 0 0 0 0 منطقه ۱0

5 46 59 0 0 0 0 0 0 منطقه ۱۱

۳ ۳۳ 26 0 0 0 0 0 0 منطقه ۱2

6 ۱4 ۱۳ 0 0 2,04۱ ۱59 2,04۱ ۱59 منطقه ۱3

۱0 59 68 0 0 9 2 9 2 منطقه ۱4

۱۷ ۱06 ۳۳8 ۱ ۱ ۱5,۷58 868 ۱5,۷58 868 منطقه ۱5

۱۳ 5۱ 48 0 0 0 0 0 0 منطقه ۱6

۱ ۷ 9 0 0 0 0 0 0 منطقه ۱7

۱02 ۱۳۷ ۱69 2 2 ۳,564 ۱۳۳ ۳,559 ۱۳4 منطقه ۱8

2 ۱4 5 0 0 ۳,۳۱4 250 ۳,۳۱4 250 منطقه ۱9

6 8۱ 64 0 0 8,۳8۱ 6۳۳ 8,۳8۱ 6۳۳ منطقه 20

۷ ۷2 94 0 0 0 0 0 0 منطقه 2۱

5 49 ۳2 0 0 202 ۱04 202 ۱04 منطقه 22

245 ۱,۱67 ۱,476 3 3 35,359 2,6۱3 35,354 2,6۱4 جمع

38-3- آمار لوايح و مصوبات درآمدی مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال های 97-93                          )تعداد(
سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

2۷ 8 ۱6 ۱0 ۱6 مصوبات 

۱ ۳ ۱۷ ۱0 ۱6 لوايح پيشنهادی
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سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

۳,625 0 ۱,۱۷0 ۱,4۱0 9,040 درآمد حاصل از فروش پروژه های مشارکتی- ميليارد ريال

۳2 8۷ ۱۱8 99 ۱02 درصد تحقق کل درآمد)نقد و غيرنقد(- درصد

۱۱,۱6۳ -۱5,906 ۱۱,۱6۳ 888 ۱2,۳۷۱ رشد درآمدهای پايدار شهرداری -ميليارد ريال

۱9 -۳۱ 28 2 46 رشد درآمدهای محقق شهرداری -درصد

46,۷80 ۳5,6۱۷ 5۱,52۳ 40,۳60 ۳9,4۷2 سهم درآمدهای پايدار نسبت به درآمد نقد-ميليارد ريال

۳۳ 28 ۳۳ ۳4 4۳ سهم درآمدهای پايدار نسبت به درآمد نقد - درصد

2۳ 2۳ 25 24 24 سهم درآمدهای پايدار نسبت به کل درآمد شهرداری - درصد

46,۷80 ۳5,6۱۷ 5۱,52۳ 40,۳60 ۳9,4۷2 سهم وصولی درآمد های پايدار- ميليارد ريال

۱08,9۱2 ۱20,0۷5 ۱58,60۷ ۱۳0,28۱ ۱22,698 سهم وصولی درآمد های ناپايدار-ميليارد ريال

2,5۳۷ ۳۳,۷0۷ 29,04۷ 4۱,294 ۳8,980 مجموع اعانات و هدايا و دارائيها)محقق(-ميليارد ريال

۳,۱59 2,5۷0 ۱,668 2,۱2۳ ۱,820 مجموع بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری-ميليارد ريال

4,48۳ 4,29۷ ۱۱,955 9,48۷ ۱۱,568 مجموع درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری-ميليارد ريال

55 ۳,458 4,425 ۳,5۱9 4,020 مجموع درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی)محقق(-ميليارد ريال

58,800 ۷6,۱84 8۱,۷8۷ ۷۷,6۳۳ ۷9,592 مجموع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی درآمدهای مستمر-ميليارد ريال

6,04۷ ۳5,4۷6 8۱,249 ۳6,585 26,۱9۱ مجموع ساير منابع تامين اعتبار)محقق(-ميليارد ريال

-۷0 -4۳ ۱49 ۱2۳ 58 نرخ رشد درآمد کسب شده از محل وام - درصد

5 ۱8 24 ۱2 6 نسبت درآمد کسب شده از محل وام  - درصد

62,4۷۳ 50,۳06 69,502 58,259 62,2۱0 درآمدهای واقعی - ميليارد ريال

۷5,۱48 ۷۱,985 ۷۱,42۳ 8۱,۱8۱ ۷9,۳92 واگذاری دارايی های سرمايه ای - ميليارد ريال

۳4,۱۱6 ۳۳,40۱ 69,20۷ ۳۱,202 20,568 واگذاری دارايی های مالی - ميليارد ريال

39-3- آمار درآمدها، دارايی ها و هزينه های شهرداری در سال های 97 -93
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اداره کل حقوقي
 40-3- عملکرد امور دعاوي درسال های 93-97

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

9 ۱۱,808 ۱0,802 ۱۱,964 9,۷88 ۱۱,02۷ دعاوي مطرح شده از سوي شهرداري تهران و دفاع از دعاوي مطروحه 
عليه شهرداري در محاکم عمومي - تعداد

-4 906 948 998 ۷25 8۱۷ دعاوي مختومه - تعداد

-۱۱ 4۱4 465 55۳ 405 4۳2 آراءقطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي - تعداد

6۱ 24,8۳9,448۱5,۳98,۱۷42۳,۳26,0۷۷ 25,056,066 ۱2,۳9۷,۳56 ارزش ريالي آراء قطعي له شهرداري صادره از محاکم عمومي
- ميليون ريال

2 492 48۳ 445 ۳20 ۳85 آراءقطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي - تعداد

-4 5,2۷6,2۳۱ 5,488,۳56 8,59۳,88۳ 4,22۳,299 6,5۳8,586 ارزش ريالي آراء قطعي عليه شهرداري صادره از محاکم عمومي 
-ميليون ريال

-۳۱ ۱8 26 ۱۷ ۱4 ۳5 نسبت ارزش مالي آراء عليه شهرداري به کل آراء صادره از محاکم 
عمومي - درصد

۱۱ 82 ۷4 ۷۳ 86 65 نسبت ارزش مالي آراء له شهرداري به کل آراء صادره از محاکم 
عمومي - درصد

55,800 ۱,6۷۷ ۳ ۱2 4,002 2,464 چکهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات - تعداد

2,۳۱۱ ۱,808,5۳4 ۷5,000 ۱25,000 ۳,۱52,۷8۱ 2۳,4۱0,۳۷۷ مبالغ چکهاي وصول شده توسط واحد وصول مطالبات - تعداد

-8۷ ۱۱ 85 ۱۳۳ ۱8۷ 20۳ پرونده های اعمال 9 ماده در دادسرا - تعداد

- 0 - 2 8 8 احکام صادره عليه شهرداری پرونده های حقوقی امالک - عدد

- 0 - ۳0 ۱9 2۳ احکام صادره له شهرداری پرونده های حقوقی امالک - عدد

- 0 - 2,5۷0 ۱00 ۱,۳00 ارزش ريالی آراء له )باالی پنج ميليون ريال) پرونده های حقوقی 
امالک - ميليارد ريال

- 0 - ۱0 ۳9 80 ارزش ريالی آراء عليه )باالی پنج ميليون ريال)پرونده های حقوقی 
امالک - ميليارد ريال

-۱۱ 4۷ 5۳ 54 56 55
 مجموع آراء ابالغ شده له شهرداری به تعداد آراء ابالغ شده عليه 
شهرداری از سوی شعب ديوان عدالت اداری و محاکم عمومی  - 

درصد

20 ۱,6۱4 ۱,۳48 ۱,0۷۳ ۱,۱22 ۱,24۳ مجموع آرای عليه شهرداری  صادره از ديوان عدالت اداری و محاکم 
عمومی - عدد 

-۷ ۱,4۳5 ۱,548 ۱,25۷ ۱,4۱۷ ۱,549  مجموع آرای له شهرداری صادره از ديوان عدالت اداری و محاکم 
عمومی  - عدد 

- 0 - ۱96 ۱68 ۱9۳ پرونده های ارسالی به هيات رسيدگی تخلفات اداری - عدد

-56 29 66 28 ۳۷ ۳8 پرونده های اعمال 4۷۷ شهرداری- عدد 

- 0 - - 5 ۱۳ پرونده های حقوقی امالک ارسالی به اداره کل حقوقی - عدد

- 0 - 5۳ ۳9 ۳۳ پرونده های حقوقی امالک مراجع قضايی - عدد
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درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

- 0 - ۳,۳85 4,۱55 4,۳08 پرونده های حقوقی جاری شهرداری  - عدد 
5 ۳,049 2,896 2,۳۳0 2,5۳9 2,۷92  مجموع پرونده های حقوقی مختومه شهرداری  - عدد

-2۳ ۷5 98 ۱۱5 ۱64 ۱89 پرونده های رسيدگی شده در تخلفات اداری منجربه صدور رای - عدد

۳۱ 2,۱44 ۱,6۳8 ۱,8۳۷ 2,555 ۳,8۱۷ شرکت شهرداری در جلسات مناقصه و مزايده  - عدد 
-5۷ ۱,808 4,۱5۷ 2,82۷ ۳,۱5۷ 2,۳4۱  مجموع مبلغ اسناد تجاری وصول شده شهرداری - ميليارد ريال
-۳۳ 6 9 ۱8 ۱۳ ۱2 اقدامات پژوهشی حقوقی- عدد
-۳2 ۱5۷ 2۳2 450 ۳۱۷ 294 مشاوره های حقوقی به همکاران شهرداری تهران  - عدد 
-۳2 ۱5۷ 2۳2 ۳56 - - ارائه مشاور حقوقی - تعداد
رعايت روز افزون قوانين و مقررات در عملکرد شهرداری تهران در حوزه های مختلف و ارتقاء سطح آگاهی  های حقوقی  شهروندان از طريق آموزش های 

حقوق شهروندی و اطالع رسانی مناسب از حجم دعاوی مطروحه مربوط به شهرداری کاسته و بر اين اساس ، ميزان پرونده های  مختومه و آراء له و عليه به 
همين نسبت کاهش يافته است.

40-3- عملکرد امور دعاوي درسال های 97-93 )ادامه(

4۱-3- عملکرد امور کميسيون ها و قراردادها درسال هاي 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

2۷6۱۱0تعداد جلسات کميسيون حل اختالف
528۱4۱۱0تعداد پرونده هاي مطرح شده در کميسيون حل اختالف
۱84۷۳520تعداد جلسات کميته کارشناسي کميسيون حل اختالف

۳2625220تعداد پرونده هاي مطرح شده در کميته کارشناسي
۳,4۷92,۱90۱,6۱۳۱,۳8۱۱,540حضور نماينده حقوقي در جلسات مناقصات شهرداري
۳۳8۳۱822425۷604حضور نماينده حقوقي در جلسات مزايدات شهرداري

اداره کل حقوقي به منظور کاهش حجم دعاوي و ارتقاء سطح رضايتمندي شهروندان اقدام به حل وفصل تعدادي از پرونده هاي حقوقي از طريق طرح 
درکميسيون حل اختالف شهرداري نموده است.

42-3- عملکرد امور نظارت و ارزيابي در سال های 93-97

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان
تغيير

-۷86۷54025ديدار با شهرداران محترم مناطق 22 گانه
مصاحبه و بررسي رضايتمندي ارباب رجوع طي بازرسي از واحد هاي حقيقي 

-2422482۳5025۳مناطق
رسيدگي به مشکالت با تسريع درامور آن دسته از ارباب رجوع هايي که داراي 

-29۱2952860۳5شرايط خاص بوده اند

69-۱۷6۱92۱49۷022تعداد بازديد از مناطق با هماهنگي قبلي يا غير مترقبه
۱,۱4۳۱,20۳۱,۱5042۱2۳۱9۳ميزان ساعت بازرسي شده از مناطق

۱۷6۱92۱49۷08826تعداد بازديد از ادارت حقوقی  مناطق با هماهنگي قبلي يا غير مترقبه



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱04

43-3- عملکرد امور استعالمات در سال های 93-97       

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

24۷2552542۱9258۱8 استعالمات مطروحه - تعداد
2۳525۱24220۷25۷24 استعالمات پاسخ داده شده- تعداد

5۱9222۳449۱استعالمات دفتر شهردار تهران - تعداد
۱8-9۳8۱86۷864استعالمات شهرداري هاي مناطق - تعداد

4۳۳2۳۷۱628۷5استعالمات  معاونت هاي شهرداري - تعداد
۷9۱0۳888۷98۱۳ استعالمات ادارات کل و سازمانها - تعداد

2۷202۱۱52460استعالمات مراجع خارج از شهرداري - تعداد
در سالهاي اخير صدور بخشنامه ها و دستورالمعل هاي حقوقي کارآمد با هدف رفع ابهامات قانوني در ايجاد رويه واحد در کليه اقدامات و عملکرد شهرداري و 

در نتيجه کاهش حجم استعالمات مؤثر بوده است.

45-3- برگزاري جلسات و همايشها در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

جلسات ادواري روساي حقوقي مناطق، سازمان ها، ادارات کل و شرکت هاي تابعه شهرداري 
566۷۷به منظور رفع مشکالت حقوق و رويه واحد - تعداد

۱00۱4همايش ها و جشنواره ها و سمينارهاي حقوقي - تعداد
۱۱۷9۱۱00جلسات با مسئولين قضايي به منظور ايجاد تعامل في مابين - تعداد

44-3- عملکرد امور ديوان عدالت اداري درسال هاي 93-97
درصد 
تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

40 2,856 2,040 ۳,۱۳0 ۱,۷2۳ ۱,6۱4 تعداد شکايات مطروحه عليه شهرداري در ديوان عدالت اداري
۱0 2,۱4۳ ۱,948 ۱,۳۳2 ۱,8۷8 ۱,9۳8 تعداد پرونده هاي مختومه
-6 ۱,02۱ ۱,08۳ ۷04 ۱,0۱2 ۱,08۷ آراء ابالغ شده له شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري
۳0 ۱,۱22 865 628 ۷66 85۱ آراء ابالغ شده عليه شهرداري تهران از سوي شعب ديوان عدالت اداري
-4 985 ۱,0۳۱ 9۷2 ۷85 9۳6 تعداد دستور موقت صادره
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46-3- عملکرد واحد۱888 و پاسخگويي در سال های 93-97       

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۳۱4۱۳496۱8۷95تعداد شکايات واصله از مرکز سامانه ۱888

۱00-220۱0جلسه ارتباط مستقيم مردم با مديران ارشد شهرداري تهران ۱888

5,۷495,۳265,862۱,020۱,86۷8۳پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت تلفني

20-۱,802۱,۷48۱,02۳۱,250۱,00۱پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت حضوري

۳562۳24۷9۱06--ارائه مشاور حقوقی

47-3- عملکرد امور آموزش و پژوهش در سال های 93-97 

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان
تغيير

۱069242۷۱۳دوره آموزشي تخصصي پرسنل - تعداد

546۷۱4۱00دوره آموزشي عمومي پرسنل - تعداد

۱00-۱۷۳۱۷5880دوره آموزش حقوق شهروندي در فرهنگسراها - تعداد

۱4۱0۱0۱۳۱62۳مقاالت، جزوات آموزشي و بروشورهاي حقوقي - تعداد

۱00-۱۱۱۱0دوره هاي آموزشي ضابطين قضايي شهرداري - تعداد

98-65۱485452۱شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش ضابطين قضايي شهرداري - تعداد

44-۱2۱۳۱895اقدامات پژوهشی حقوقی-عدد

42-۱۱۱0۱۳24۱4جلسات آموزشی حقوقی- عدد
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اداره کل امور مجامع و شوراي سازمان  ها
48-3- عملکرد در سال 97

عنوان فعاليت

پيگيری رفع تعليق شناسه ملی سازمان ها
برگزاری25مجمع شرکت و شورای2۱ سازمان برای تصويب صورتهای مالی۱۳96 که از مجموع 46 مجمع و شورای برگزار شده، ۳۱ واحد موفق به اخذ 

اظهار نظر مطلوب از حسابرس و بازرس قانونی گرديدند.
تسهيل فرآيند ثبت صورتجلسات شرکت ها

پيگيری و اقدام در خصوص تعيين تکليف شرکت های توسعه مجتمع های ايستگاهی مترو)متوقف از سال 92) و عمرانی و نوسازی ری )متوقف از سال 9۳)

برگزاری جلسات با مديران سازمان ها و شرکت ها جهت رفع موانع و مشکالت انجام تکاليف مجامع و شوراهای سازمانها
ارزيابی عملکرد و رتبه بندی سازمانها و شرکتها به منظور تعيين حقوق مديران

فرآيند انتخاب مديران و اعضای شورا، مجمع و هيئت مديره سازمان ها وشرکت ها
انتخاب موسسات حسابرسی بمنظور تعيين بازرس قانونی سال 9۷ از طريق فراخوان

استقرار و راه اندازی سامانه قراردادها و شفافيت در سازمانها و شرکتها
تجزيه وتحليل صورت های مالی سازمان ها و شرکت ها

برگزاری جلسات بودجه با سازمانها و شرکتها در سطح کارشناسان و مديران
تدوين نمونه جديد اساسنامه سازمان ها

تعيين تکليف و تسويه بدهی های مالياتی تا پايان آذرماه 
تعيين تکليف و تسويه بدهی های بيمه تأمين اجتماعی تا پايان آذرماه 

پيگيری استقرار و راه اندازی سيستم بهای تمام شده
پيگيری ختم تصفيه شرکت ها و مؤسسات در حال تصفيه

ضوابط تشکيالتی سازمان ها و شرکت ها
تجزيه وتحليل صورت های مالی سازمان ها و شرکت ها

49-3- آمار کلی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 97 
سال 97عنوان

2۱سازمان
25شرکت و مؤسسه 

46جمع

50-3 وضعيت شرکتها و موسسات در حال تصفيه در سال 97

ماندهختم تصفيهتعداد

202۱8
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5۱-3- روند کلی  اظهار نظر حسابرس مستقل در سال های 93-97

تعداد واحدسالسازمان/شرکت
رسيدگی شده

نوع اظهار نظر

عدممردودمشروطمطلوب
اظهار نظر

سازمانها 

9۳2۱۱6500
942۱۱6500
952۱۱8۳00
962۱۱8۳00
9۷2۱۱۷400

شرکتها 

9۳۳225۷00
94۳۱۱۷۱2۱۱
95۳02090۱
962822600
9۷24۱4۱00۱

52-3- برگزاری مجامع عمومی شرکت ها و شورای سازمانها در سال 97

شورا / مجمع عمومی عنوان
عادی ساليانه

شورای 
فوق العاده

مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده

مجمع عمومی
جمع فوق العاده

سال 97
)سال مالی 96(

66--2۱45سازمان ها
462۷۳-25شرکت های فعال

۱5-8-۷شرکت های در حال تصفيه
5345542۱54جمع

4ماهه اول
 سال 98

29--۱۷۱2سازمان ها
۱5۱۳6-20شرکت های فعال

-----شرکت های در حال تصفيه)سال مالی97(
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اداره کل برنامه ريزی و کنترل عملکرد

53-3- نظارت ستادی و ارزيابی عملکرد در سال های 96-97

عنوان
سال 97سال 96

تعداد دورهتعداد جلسهتعداد دورهتعداد جلسه

5۱5۱نظارت ستادی مناطق بيست و دو گانه

00۳۱نظارت ستادی سازمان ها و شرکت های تابعه

۳۳۱02ارزيابی عملکرد معاونت های مالی و اقتصاد شهری مناطق، سازمان ها و شرکت ها

84۱84جمع

54-3- آموزش و توانمندسازی کارکنان در سال های 96-97

مخاطبينموضوع آموزش

سال 97سال 96

تعداد دوره های 
برگزار شده

تعداد 
مخاطبين

ميزان آموزش
)نفر ساعت(

تعداد دوره های 
برگزار شده

تعداد 
مخاطبين

ميزان آموزش
)نفر ساعت(

۱42۳52,592۱۳2۳,8۳6۷4,۷99مدير و کارشناسمديريتی

9۱2,2۱۷55,۷005۷۱,۳2۳22,44۷مدير و کارشناستخصصی مالی

۱052,45258,292۱895,۱5997,246جمـع

55-3- ساير اقدامات در سال های 93-97      

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93اقدامات

۱۱۱۱۱ساماندهی سامانه قرار داد های شهرداری- سامانه

۱۱۱۱۱تهيه و به روز رسانی گزارش های تفريق بودجه شهرداری- فقره
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سازمان امالک و مستغالت
56-3- آمار توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال های 96-97

منطقه/ واحد

سال 96 

تعداد 
توافق

مساحت عرصه 
خريداري شده
- متر مربع 

مساحت اعيان خريداري شده- متر مربع

جمعسايرصنعتياداريتجاريمسکوني
۱۳۱۱,5۷۱8۷029000899منطقه ۱ 
2۳,549۱,5620000۱,562منطقه 2 
۱۳9,۱89۱050000۱05منطقه 3 
4۱,8۷۳۱8۳0000۱83منطقه 4 
5۱۳,2۳800000منطقه 5 
4۱,9842,8۷۷00002,877منطقه 6 
4۱2,۳45۳,۱۷95920003,77۱منطقه 7 
658۳۱,085۱500۱,۱00منطقه 8 
۱۱98۳84۱5۷000898منطقه 9 
252,۷82۱,669۱54000۱,823منطقه ۱0 
64654045۷00046۱منطقه ۱۱ 
۱4۳,926۱,69۳۱۳000۱,706منطقه ۱2 
2004۷00047منطقه ۱3 
20925۱,42۷49000۱,476منطقه ۱4 
64۱6,۳۳82,225۱,6090003,834منطقه ۱5 
۳4۱,۷442,6995۷0۱8502,94۱منطقه ۱6 
۱۳۷۳096۷0000967منطقه ۱7 
۱۳4۳,۱۱۱25۱000025۱منطقه ۱8 
25240۱24000۱24منطقه ۱9 
52,08520025000225منطقه 20 
2۱,۳۷000028۳0283منطقه 2۱ 
6۷,۷2900000منطقه 22 

2۷۳,24۱,220۷۱500007۱5سازمان امالک و مستغالت
3323,368,26422,9522,8280468026,248جمع

سال 97 
42,5682480000248منطقه ۱ 
22,40۳000000منطقه 2 
65۳08646000۱32منطقه 3 
29۷5000000منطقه 4 
۱۳85000000منطقه 5 
00000000منطقه 6 
6۱,2894240000424منطقه 7 
00000000منطقه 8 
۱5568000068منطقه 9 
2۳۳۳8۳۱00069منطقه ۱0 
4۳۷۷4066۱000467منطقه ۱۱ 
۱۱۷50۱۷5000۱75منطقه ۱2 
۳۱5۳2206000226منطقه ۱3 
۷669۷42۳4000776منطقه ۱4 
۷82۳,0۱۱۱,۱۳۳0000۱,۱33منطقه ۱5 
00000000منطقه ۱6 
84۱8۳852۱000406منطقه ۱7 
964590000090منطقه ۱8 
۱988۱00008۱منطقه ۱9 
۳۳۷68۳000083منطقه 20 
00000000منطقه 2۱ 
54,۱۱4000000منطقه 22 

49,۷0۳000000سازمان امالک و مستغالت
۱4747,9774,0043740004,378جمع
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2-3- تعداد توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

تعداد
0
1 - 3
4 - 6
7 - 9
10 - 78

57-3- آمار مزايده هاي برگزار شده در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

44525۱50مزايده ها - تعداد
۱69,00075,287658,000۱,9002,۱87,000۱۱5,005جمع مبلغ پايه  - ميليون ريال

۱83,00085,984۱72,0002,0202,227,000۱۱0,۱48جمع مبلغ فروش - ميليون ريال
84-8.۳۱.۱4۱.2۳6.۳۱.02درصد افزايش مبلغ فروش نسبت به پايه

58-3- آمار عملکرد ارزيابي قيمت امالک و مستغالت در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۱,902490۱,98۷۱,2۱9۱,588۳0ارزيابي قيمت انجام شده - تعداد
2۳5۱90222۱0۷۱۳22۳صورت جلسات ارزيابي ملک - تعداد

4۳-۳2۳۱85-24۷28۱ارزيابي اجاره بهاي مستغالت شهرداري - فقره
2۷5250۷8۳59۷۱,8622۱2بازديد از ملک - مورد
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59-3- آمارمبلغ توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال های 96-97

منطقه/ واحد
درصد تغييرسال 97سال 96

جمعغير نقدينقديجمعغير نقدينقديجمعغير نقدينقدي

58-58-059۳,06۳593,0630246,۱4۳246,۱430منطقه ۱ 

05,0۳05,0300۱۱0,400۱۱0,40002,0952,095منطقه 2 

79-80--029۷,00۳297,00380060,۷۷۱6۱,57۱منطقه 3 

60-64--084,۱0884,۱082,8۳۷۳0,5۳833,375منطقه 4 

93-9۳--02۳5,0۷0235,0700۱۷,۳25۱7,325منطقه 5 

۱00-۱00--0۱44,088۱44,088000منطقه 6 

67-۱00-5,92۳۱6۷,8۳۳۱73,75656,6۷۳056,67385۷منطقه 7 

۱00--۱00-0--۱9,0۱۱0۱9,0۱۱منطقه 8 

94-92-۱00-۷,40628,80936,2۱502,۳۳۳2,333منطقه 9 

96-98-94-50,6955۱,25۳۱0۱,9482,90488۷3,79۱منطقه ۱0 

۷28562-۳,۷9۷2۱,59525,392۱,05۱40,0584۱,۱09منطقه ۱۱ 

53-۱00--0۱45,4۱0۱45,4۱068,8۱۷068,8۱7منطقه ۱2 

264۱--05,9225,922۳,9624,۳688,330منطقه ۱3 

۱6-۱5-90-۷4۷۳6,5۱937,266۷2۳۱,۱003۱,۱72منطقه ۱4 

۷5۱35-59,554۱۱5,244۱74,798۳82,29428,8۷۳4۱۱,۱67542منطقه ۱5 

۱00-۱00-۱00-0--2۱,69848,2۳869,936منطقه ۱6 

5۱-۳9-65-۱2,۳۱0۱5,50۱27,8۱۱4,2829,46۳۱3,745منطقه ۱7 

85-۱00-۱6,45۳۱28,۱۳6۱44,58920,8684002۱,2682۷منطقه ۱8 

77-۱00-46-۳,9005,۱۳99,0392,۱۱202,۱۱2منطقه ۱9 

67-۷9-۱,0۱۳۱9,04۳20,0562,5564,0۱66,572۱52منطقه 20 

۱00-۱00-095,00095,0000000منطقه 2۱ 

64-64-0۱25,2۱۷۱25,2۱7045,64945,6490منطقه 22 

سازمان امالک و 
96-9۷-۳9,9604,2۷۷,4254,3۱7,38550,000۱09,000۱59,00025مستغالت

8۱-89-242,4676,644,6466,887,۱۱3599,22874۱,324۱,340,552۱47جمع

 )مبالغ به ميليون ريال(
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60-3- آمار عملکرد ساماندهي امالک و مستغالت در سال های 93-97      
درصد    تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۳9544۱۳۱6۳4۱۱,660۳8۷بازديد امالک و مستغالت جهت بررسي مشخصات و استفاده کننده آنها - مورد
45۷464-۱05۱۱2تحويل و تحول امالک متعلق به شهرداري و تنظيم صورتجلسات آن - فقره

تهيه سوابق جهت ارزيابي قيمت امالک يا اجاره بها و ارائه به اداره ارزيابي و پيگيري 
4۳-2۷028۱۳۱9۳2۳۱85تا حصول نتيجه - فقره

عقد قرارداد اجاره و تشکيل پرونده اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي 
5۳-۱۳8۱4280۱4468وابسته - قرارداد

42-۱9۱۱۱0-86۱0۳مکاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداري از امالک - نامه
5۱262۳۱,29۱6۱88۷۱4۱پيگيري و هماهنگي جهت به روز رساني اطالعات امالک مناطق - مورد

مکاتبه براي تخليه يا عقد قرارداد اجاره امالک در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي
۱5۷۱8۳۱65204۳۳۳6۳- نامه

پيگيري و تهيه جوابيه نامه هاي ارسالي از ادارات و مناطق در خصوص امالک 
69-4۳240۳2,۷6۳2,۳۳۳۷۱8اختصاصي - مورد

6۱-3- آمار عملکرد حقوقي در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان
بررسي و اقدام حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در محاکم دادگستري و ارسال آنها به 

-۷0۱64545اداره کل حقوقي - مورد

۳۷0205284۱29250بررسي و اعالم نظر حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در سازمان امالک ومستغالت - مورد

62-3- آمار عملکرد امور فني در سال های 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

25202649۱6۱بازديد از امالک و مستغالت از لحاظ تعيين وضعيت موجود، وضعيت مسيل ، متروکه و... -  مورد

63-3- آمار عملکرد امور ثبتي و تنظيم اسناد امالک و مستغالت در سال های 93-97

سال97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

-۷۷2---پيگيري  اخذ  حقوق  شهرداري  بابت  تبصره 6  ماده  واحده  قانون  زمين  شهري - مورد

---552۱۱اخذ سند مالکيت و اطالح سند امالک شهرداری  - مورد

-5۷-550۳۳۱تهيه گزارش از پرونده ثبتي امالک   - مورد

۱۳0494۱8۱۳52استعالم  آخرين  وضعيت  ثبتي  امالک  از  ادارات  ثبت  اسناد - فقره

50-۱,۷00۱,600انتقال قطعي اسناد وکالتي بنام شهرداري  - مورد

تائيد پرونده هاي دو امضاء براي انتقال ملک به غير
8۳089456620۷20)ارسالي ازمناطق شهرداري و سازمان هاي وابسته) - فقره

220۱0820۱86۱0انتقال امالک به شهرداري - مورد

504۷۱298۳۳انتقال امالک شهرداري به غير - مورد
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64-3- مقايسه عملکرد امالک و مستغالت در سال های 93-97

سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

5,860 6,886 2۱,4۱0 28,280 ۳9,400  ارزش ريالی توافقات - ميليارد ريال

۱,02 6 ۱ ۱ ۱ افزايش مبلغ فروش به مبلغ پايه - درصد

۳5 ۱ ۱9 ۳2 9۱ امالک شهرداری فروخته شده -عدد

۷6 22 ۳9 80 22۳ امالک شهرداری مورد مزايده - عدد

5 2 5 4 4 تعداد مزايده -عدد

۱۷۷ ۳۳2 895 859 2,92۱ تملک )امالک و اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری)-عدد

- - ۳,229 988 2,6۱8 خريد )امالک سرمايه ای)-برآورد ارزش ريالی

- - 2۳ 2۷ 69 خريد )امالک سرمايه ای)-عدد

2۱,۷۷6 ۳9,895 2۱0,۱۳۱ ۱۷0,64۱ ۱62,۱۷0 خريد امالک و مستغالت در پروژه های شاخص-مساحت مترمربع

5,698 2,۱90 2,۱9۷ 658 ۳,۷25 کل مبلغ پايه مزايده های شهرداری  - ميليارد ريال

2,۱8۷ 2 ۱ ۱۳9 ۷۳ مبلغ پايه مزايده امالک شهرداری  فروخته شده  - ميليارد ريال

2,22۷ 2 2 ۱۷2 86 مبلغ فروش امالک شهرداری  - ميليارد ريال

۱,۳40,552 6,88۷,۱۱۳ ۱۳,282,000 9,۱۳6,۷40 2,۷96,900 مبلغ کل توافقات خريد امالک و مستغالت- ميليون ريال

۳,۳68 ۱۷۳ 4,۷۱6 ۱6,۷5۱ ۳,922  مساحت تملک شده امالک و اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری-هزار
متر مربع

۱,۱55 ۱5,۷08 9,4۷5 20,4۱5 25,5۳5 وضعيت امالک آماده واگذاری)قابل فروش)- برآورد ارزش ريالی-ميليارد ريال

۱45 2۷۳ ۱59 ۱9۳ ۱06 وضعيت امالک آماده واگذاری)قابل فروش)-عدد
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67-3-  مقايسه عملکرد خريد و فروش امالک و مستغالت در سال های 97 -96                          )مبالغ به ميليون ريال(

عنوان
سال 97سال 96

درصد عملکردعملکرداعتبارات مصوب شورادرصد عملکردعملکرداعتبارات مصوب شورا

49۳,۷4۷,000۱,۳40,552۳6-۱۳,600,0006,886,000خريد امالک

۱5,۳6۱,0005,2۳0,000۳4۱0,820,0004,4۳6,0004۱فروش و تهاترامالک

65-3- خريد امالک و مستغالت واقع در پروژه هاي شاخص در سال 97 

مساحت  - متر مربعهزينه توافق- ميليارد تومانتعداد توافقنام پروژه

000خطوط مترو
2۷۳4۱۷,2۱۳بزرگراه شهيد حاج کاظم رستگار )دولت آباد)

000بزرگراه يادگار امام )ره) 
000رود دره اوين درکه - اسالم آباد

000رود دره فرحزاد
000آمايش منطقه ۱2

۱0۱۷2,۳۳2بزرگراه امام علی )ع)
000بزرگراه شهيد بروجردی

000توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظيم حسنی )س)
000بزرگراه آزادگان

000بزرگراه شهيد حکيم
222,2۳۱درياچه چيتگر

39532۱,776جمع

66-3- مقايسه عملکرد خريد امالک و مستغالت در طرح متعلق به نهادها و نيروهاي مسلح در سال های 96-97 

نهاد/نيروي مسلح

سال 97 سال 96

تعداد 
توافق

متراژ
- مترمربع

تعداد مبلغ توافق - ميليارد تومان
توافق

متراژ
- مترمربع

مبلغ توافق - ميليارد تومان

جمعغيرنقدینقدیجمعغيرنقدینقدی

-----206206-2۳,۱94,۱84آستان حضرت امام )ره)

44-۱4,200-----ارتش

0---2-----بنياد شهيد

55-44۱۳۱۱-۱688بنياد مستضعفان

29۳29۳-۱26,428-----ستاد اجرايی فرمان امام

2۱02۱0530,9390302302-33,۱94,872جمع
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سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی

68-3- ارزش کل قراردادهای منعقده و درآمدهای حاصله در سال های 96-97
درصد تغييرسال 97سال 96عنوان

2۱۳550قراردادهای منعقده - تعداد
۳۳4,۷۷5۱4,546ارزش ريالی قراردادهای منعقده - ميليارد ريال

--6قدرالسهم بخش خصوصی )به مأخذ سال عقد قرارداد) - ميليارد تومان
-4,80۷-آورده بخش خصوصی )به مأخذ سال عقد قرارداد) - ميليارد ريال
--زمين و مجوزقدرالسهم شهرداری )به مأخذ سال عقد قرارداد)- ميليارد تومان

-۱,85۳-آورده شهرداری )به مأخذ سال عقد قرارداد)- ميليارد ريال
--۱2درآمد حاصل از فروش پروژه های مشارکتی)به ماخذ سال واگذاری) - ميليارد تومان

2,۱20۱,0۱۱,90۳4۷,6۳۱کل زيربنای مشارکتی-ناخالص - متر مربع

69-3- مساحت زمين و سهم کل زيربنای احداثی به تفکيک شريک و شهرداری در سال های 93-97  
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

مساحت کل زيربنا - مترمربع
9۷,۳602,8004۷0۱,2۷۷,9۱4۳,25۳,068احداثی بر ملک شريک

6۷2,905۱۱۷,22248,۳456,8۳۷,۷694,855,08۷احداثی بر ملک شهرداری
۷۷0,265۱20,02248,8۱58,۱۱5,6848,۱08,۱55جمع

مساحت زمين  - مترمربع

9,۷۳25۳590۱6۳,028۱60,48۷ملک شريک
6۷,26۳۱02,000۳9,6025۳۱,46۱488,۱۱2ملک شهرداری

6۷06۷0---اوقاف
25۷,85525۷,855---ملک مشترک

۷6,995۱02,5۳5۳9,69295۳,0۱490۷,۱24جمع
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70-3- قراردادهای منعقده و درآمدهای حاصله از سرمايه گذاری و فروش پروژه های مشارکتی در سال های 93-97 
جمعسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

95۷2۱۳36قراردادهای منعقده - تعداد
9,040۱,4۱0۱,۱۷0۳۳4,۷۷5۱6,427کل حجم ريالی قرارداد)به مأخذ سال عقد قرارداد)- ميليارد ريال

۷6,995۱02,5۳5۳9,6922,۱204۷۷,۱2۱698,463مساحت زمين- مترمربع
۷۷0,26520,022۱8,8۱5480۱,0۱۱,90۳۱,82۱,485کل زيربنای پروژه -مترمربع

7۱-3- زيربنای کل پروژه های مشارکتی به تفکيک کاربری ها در سال های 97-93                       )مترمربع( 

مشاعاتخدماتیتجاریپارکينگواحد عنوان
فرهنگی، 
ورزشی و 
تفريحی

مسکونی و تاسيسات
اقامتی

انبار
جمعاداری عمومی

سال 93
2۳4,9۷0۱۱8,۳5۱88,668۳8,940۱,۱۳5زيربنا

اين شاخص ها، در سال 96 ايجاد گرديده اند و از اين جهت در
 سال های مذکور اطالعاتی از آن ها موجود نمی باشد.

4925۱880درصد

سال 94
۱0,۷۳46,8۱۳02,۱25۳50زيربنا
54۳40۱۱2درصد

سال 95
6,5952,۳8402,0226,4۱۱زيربنا
۳8۱40۱2۳۷درصد

سال 96
2,2۳۱,48۳2,4۱8,۱۳۱5,545,465۳55,906525,8۱۳60,۳025۳9,4۳۱۱48,4۷۳۱,۱۱2,44۳۱2,9۳۷,44۷زيربنا
۱۷۱94۳۳4۱4۱9۱00درصد

سال 97
2,۳64,9492,299,606485,۷۷۷46۱,۱56۳8۷,۱۳۷۱08,۷54469,54۳۱60,5۷۳۱,08۷,4۱۱۷,824,905زيربنا
۳029665۱62۱4۱00درصد

72-3- مقايسه طرح های سرمايه گذاری و مشارکت در سال های 93-97

سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

42 ۱۳ ۳6 ۳2 ۷0 فرصت های عرضه شده در فراخوان عمومی - عدد

- 6۳ ۱,040 ۱,058 ۱۱,8۷8 قدرالسهم بخش خصوصی از طرح های سرمايه گذاری و مشارکتی- ميليارد ريال

4,806,6 - - - - آورده بخش خصوصی در طرح های سرمايه گذاری و مشارکتی- ميليارد ريال

- زمين و مجوز ۱29 ۳48 4,98۷ قدرالسهم شهرداری از طرح های سرمايه گذاری و مشارکتی- ميليارد ريال

۱,85۳,۳ - - - - آورده شهرداری در طرح های سرمايه گذاری و مشارکتی- ميليارد ريال

۱,0۱۱,90۳ 2,۱20 ۳9,69۱ ۱02,5۱2 ۷6,995 کل زيربنای مشارکتی )ناخالص) از طرح های سرمايه گذاری و مشارکتی - متراژ
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74-3- تعداد فروشگاه های زنجيره ای شهرداری در سال های 94-97
سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

4444منطقه ۱ 
۳444منطقه 2 
۱۱۱2منطقه 3 
۳۳۳4منطقه 4 
۳555منطقه 5 
2222منطقه 6 
۱۱۱۱منطقه 7 
۱۱۱۱منطقه 8 
----منطقه 9 
----منطقه ۱0 
۱۱22منطقه ۱۱ 
۱۱۱۱منطقه ۱2 
2222منطقه ۱3 
۱۱۱۱منطقه ۱4 
۳۳۳۳منطقه ۱5 
---۱منطقه ۱6 
۱۱۱۱منطقه ۱7 
----منطقه ۱8 
۱۱۱۱منطقه ۱9 
۱۱۱۱منطقه 20 
۱۱۱-منطقه 2۱ 
۱۱۱۱منطقه 22 
۱۱۱۱لواسانات

۱۱۱-پرند
۱۱--کرج
32363840جمع

شرکت خدماتی کاالی شهروند
73-3- اهم فعاليت های انجام گرفته درسال هاي 97- 93

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

فروشگاه قابل بهره 
برداري

۳۱۳2۳6۳840تعداد فروشگاه
8۱,28289,2۷990,۳5589,۷4290,۳55مساحت عرصه - متر مربع
92,492۱2۱,8۳5۱2۳,265۱29,0۳8۱۳4,5۱5مساحت اعياني - متر مربع

فروشگاه احداث شده
8۱522تعداد فروشگاه

6۱۳2,900-۷,99۷۱,0۷6مساحت عرصه - متر مربع
29,۳4۳۱,4۳06,8865,4۷۷2,509مساحت اعياني - متر مربع
89,2۷990,۳5589,۷4290,۳559۳,255جمع مساحت عرصه  در پايان سال- متر مربع
۱2۱,8۳5۱2۳,265۱29,0۳8۱۳4,5۱5۱۳5,5۱5جمع مساحت اعياني در پايان سال - متر مربع

9,628,۳۳4۱۱,۷29,46۳۱2,6۳6,۳45۱2,684,409۱۷,۳2۱,8۳2ميزان فروش - ميليون ريال 
۱,۳۷4,958۱,5۷۱,98۷۱,66۷,490۱,۷۳۳,5۷۷2,294,6۷8ميزان سود ناويژه- ميليون ريال 

۱4۱۳۱۳.2۱۳.۷۱۳.2حاشيه سود ناويژه - درصد
۱۳,060,508۱4,۳26,9۱9۱4,۳۱5,869۱4,2۳8,۱۳9۱5,58۳,6۷6تعداد دفعات خريد - فاکتور

۷۳۷8۱988۳89۱۱,۱۱2سرانه خريد - هزار ريال
44,405,۷2۷48,۷۱۱,52548,6۷۳,95548,409,6۷۳52,984,498تعداد مراجعه کنندگان - نفر

۳54,2۱۷2۷8,۱۳58۳,۱80--ميزان فروش غير حضوری- ميليون ريال

قيمت اجناس نسبت به بازار آزاد - ميليون ريال

شهروند در چارچوب برنامه های فروش فوق العاده، پروموشن های دوره ای، تخفيفات لحظه ای، 
جشنواره های تخصصی فروش همواره تخفيفاتی را در مدت زمان معين و با دامنه 5 الی 50 درصد 

در خصوص کاالهای مختلف اعمال می نمايد. بطوريکه بطور متوسط ميزان ريالی تخفيفات ارائه شده 
در سال 9۷ با مشارکت تأمين کنندگان معادل ۱50 ميليارد تومان بوده است که با توجه به فروش 

محقق شده رقمی در حدود 8.۷ درصد بوده است.
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اداره کل منابع انسانی

۱-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 95-97
سال 97سال 96سال 95عنوان

8۱,062۱6استعالم مدرک تحصيلی کارکنان قراردادی
۱546۱62اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی

۱26-2اعاده به خدمت کارکنان قراردادی
500۷۳9۳,826انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی 

4۳4۳85494انجام امور مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان قراردادی
انجام امور مربوط به تمديد قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هاديان شهر

۱5,۳00۱9,4۳624,096)به تعداد واحدها)

۳54۷۱5۱,895انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی
-۱,۳60-تعداد درخواستهای ارجاعی درخصوص متقاضيان کار ) از طريق خود متقاضيان )

۱,290۱,560-تعداد درخواستهای ارجاعی درخصوص متقاضيان کار )از طريق مبادی ذيربط)
۳002,560۱,500ثبت اطالعات متقاضيان کار در بانک اطالعات

405855۱5عدم تجديد قرارداد کارکنان قراردادی
۳40086خروج انگيزشی کارگران رسمی

۱۳۳۷6۳8اخذ آزمايش فنی از کارگران جهت تبديل عنوان شغلی
۷5۱0اصالح سوابق خدمتی کارگران رسمی

۱8۱0۱5اصالح مدرک تحصيلی کارگران رسمی
545اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی

۱82020تهيه احکام اعطای مزايای ايثارگری کارگران
202۱۳0تهيه احکام تشويق ، تنبيه و توبيخ کارگران متعاقب رای کميته انضباطی

۳۱0تهيه حکم اعاده به خدمت کارگران جانبازان )رای کميسيون ماده۱6رسيدگی به شکايات جانبازان)
۱09۱0تهيه حکم افزايش مستمری و يا حقوق وظيفه کارگران

95۱2تهيه حکم مأموريت کارگران
5۳640۱۳0۳صدور احکام افزايش دستمزد کارگری

۱25۳صدور احکام انتقال داخلی کارگری
۷0۱86صدور احکام بازخريدی کارگری

۱59۱۳صدور احکام بازنشستگی کارگری
۱۳۳۷6۳8صدور احکام تبديل عنوان شغل کارگری

۳56252200صدور احکام ترفيع پايه عادی و ايثارگری کارگری
۳5۳550صدور ساير احکام کارگری

59۷4۷۳۳00افزايش گروه شغلی و اعطاء رتبه سوابق/ انتقال-تطبيق/ انتقال و تبديل عنوان و...
۱۳5۱20۱25صدور احکام ارتقاء رتبه

94۳9۷۳0۳صدور احکام افزايش دستمزد و ترفيع پايه
4۳85۷5صدور احکام مرتبط با عائله مندی )برقراری-افزايش-کاهش-قطع)

205550تهيه گزارش  برای مدير کل محترم منابع انسانی
۱0۱0۱4تهيه گزارش خالصه وضعيت کارگران برای مدير کل جهت اعالم نظر

6۱0۷50520تعداد مکاتبات محرمانه کميته انضباط کار
2۳۳5۳0احکام برقراری مزايای ماندگاری شغل

۱۳۳۷6۳8تهيه خالصه پرونده کارگران برای تبديل عنوان
انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت -بازخريدی، بازنشستگی، فوتی، مستعفی 

۷8۱942۱0)ارسال پرونده به بايگانی راکد)
انجام امور مربوط به پرونده پرسنلی که به خارج از شهرداری منتقل می شوند

55۳)ارسال پرونده به واحد مقصد)

۱,800۳0050برگ شماری و الک و مهر پرونده



4معاونت توسعه منابع انسانی

۱2۳

سال 97سال 96سال 95عنوان
۱855,۳00۱۷0تشکيل پرونده های جديد پرسنلی و موضوعی

۱۷5۱40۱60تعويض پوشه فرسوده پرونده ها
۷,500۳,۱509,800تهيه و ارسال سوابق درخواستی ساير ادارات

۱۳,500۱۳,000۱4,000دريافت اوراق و اسناد جهت بايگانی
60۱,9۳09,۱00ساماندهی و بازسازی پرونده های راکد ، فوتی و بازنشسته

۱50۱,۱۱2۱,۷62مکاتبات مرتبط با سابقه خدمت داخل شهرداری و خارج از شهرداری
۱505۷۳اجرای احکام دادگاه ها و ديوان عدالت اداری

۷0284۱08اجرای احکام صادره هيأت رسيدگی تخلفات اداری
تهيه گزارش برای معاونين محترم شهردار تهران درخصوص انتصاب ، مأموريت ، نقل و انتقال و ... 

۱60۷0289)کارمندان رسمی)
5,500۷,96۱2,۳۳0بررسی و رفع اشکاالت مربوط به سامانه جامع منابع انسانی 

6,۳22۳,48۷-بررسی و رفع اشکاالت مربوط به سامانه تردد
45۱502۷0برگزاری جلسات کارشناسی سامانه جامع منابع انسانی 

20080-برگزاری جلسات کارشناسی سامانه  تردد
20۱0۱96برگزاری جلسه آموزشی سامانه های منابع انسانی

۱۱۱تهيه و برآورد بودجه پيشنهادی منابع انسانی شهرداری تهران برای سال آتی
۱40500600تهيه گزارشات از سيستم پرسنلی

۱۳5۱۷۱44صدور احکام اصالح عنوان، شماره پست سازمانی
25000صدور احکام مرتبط با تعيين صندوق بازنشستگی، محاسبه سنوات خدمت و اصالح سوابق خدمتی

-2۷0صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت
۳2۳صدور احکام اعاده به خدمت و انتصاب

۳2۳-صدور احکام شروع يا خاتمه نيمه وقت بانوان
۳۳4۱۷۱28۱صدور احکام شروع يا تمديد مرخصی بدون حقوق
422صدور احکام شروع يا تمديد مرخصی صعب العالج

صدور احکام مرتبط با افزايش حقوق و مزايا )شرايط محيط کار، عضويت در بسيج، فوق العاده 
9,2۱8۳,۳554,۱۷0شغل، فوق العاده ويژه کارشناسی و...)

85۱۱,5۳82,۱۷۷صدور احکام فوق العاده ويژه کارشناسی
6۱40۱صدور احکام انتقال و تطبيق و انتصاب در شهرداری

صدور احکام مرتبط با ارتقاء گروه )استحقاقی، ايثارگران، خدمات برجسته، تشويقی مديران، 
۱,498۱,205۱,26۷رزمندگان و ...)

2۳6۳,۳۷5۱6۱صدور احکام مرتبط با مأموريت )داخل شهرداری تهران )
89۱5290صدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد و عائله مندی

۳,042۱,0402,59۱صدور احکام مرتبط با انتصاب
۷9۷۷۳2۳20صدور احکام مرتبط با ارئه مدرک تحصيلی

۱44۱,052۳,۳0۷صدور احکام استخدام قطعی
64,9598۱۱صدور احکام استخدام آزمايشی

4,92۱-5,000مکاتبه به دليل فقدان شرايط احراز پست پيشنهادی
25۱۷28مکاتبه به دليل فقدان شرايط احراز  گروه تشويقی مديران

۳۷0۳00۳24پستهای ارسالی به اداره کل تشکيالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی
بررسی مدارک مربوط به طرح مسير ارتقاء شغلی کارشناسان ، مشاوران ومديران درکميته های 

۱,650۱,4۳52۳,009مربوطه درمناطق 22

4۱8۱,۱202,560بررسی ومحاسبه سنوات خدمتی کارمندان درمناطق 22 گانه
کنترل وارائه گزارش وضعيت نيروی انسانی پيمانکاری بکارگرفته شده از طريق حوزه معاونت امور 

۳۷5۳54۳54اجتماعی وفرهنگی منطقه
2۱9289۱50آراء صادره تخلفات برطبق آيين نامه انضباط کار

۱8,500۱۳,4۷۱۱2,6۷6اعالم وضعيت تصدی پستهای سازمانی
۳,000۱,0622,465پاسخ به استعالم وضعيت کارکنان

۱-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 97-95 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱24

سال 97سال 96سال 95عنوان
۱,8002,2082,۱58جمع آوری آمار ماهانه از واحدهای تابعه

۳,400۱,2۳۳2,86۱ پرداخت کمک هزينه تلفن همراه 
۱45۱5۷۱82ارائه آمارهای مختلف به مديريت اداره کل )حسب مورد)

۳2۱2۱2تهيه مجله آماری ماهانه پرسنل شاغل در شهرداری تهران
۳,۳2۱۱,۱8۳2,۷88بررسی شرايط تخصيص پرداخت کمک هزينه اياب و ذهاب

بررسی شرايط بهره مندی پرسنل شهرداری تهران از تخفيفات صدور پروانه ساختمان مصوب شواری 
-2,۳00۱,890محترم اسالمی شهر تهران )نفر)

۱85۱5بازديد از مناطق جهت نظارت ستادی
0۳0تهيه حکم از کارافتادگی ناشی از کار و غيرناشی از کار کارمندان

۱02520احراز هويت و ارسال مدارک جهت برقراری حقوق وظيفه
2002تهيه حکم همترازی و تطبيق بازنشستگان کشوری

۱5۷9حکم بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری
2022۱0صدور حکم اصالحيه بازنشستگی کارمندان

5۱9۳۳صدور حکم بازخريدی کارمندان ناشی از تقاضا
25400صدور حکم بازنشستگی پيش از موعد )انگيزشی) کارمندان

28۱5۳2۳۳صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان
450495299انجام امور مربوط به تهيه پاداش سنوات خدمت

5-204اعالم ذخيره مرخصی جانبازان باالی 25%

۱5048299اعالم ذخيره مرخصی کارکنان بازنشسته ، بازخريدی ، فوتی ، اخراجی يا منتقل به خارج از شهرداری
6,۳00۱49۱2,000اعالم ذخيره مرخصی کارمندان رسمی )ثابت)

۱۳0۳۱9۷اقدامات مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی
222۱64-انجام امور مربوط به غيبت ، کسر کار و مرخصی کارکنان اداره کل منابع انسانی

95--بررسی اعتراض به ذخيره مرخصی اعالم شده کارکنان
45۱۷28بررسی مرخصی کارکنان مأمور به خارج از شهرداری

6,500۱۳,000۱2,000بررسی وضعيت مرخصی استفاده شده کارکنان در سال قبل
42048299صدور احکام وجوه مرخصی استفاده نشده و پاداش سنوات

488۳,620۳,848بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسايی کارمندان رسمی
-۳۷9562بررسی و ارسال مدارک صدور کارت حضور و غياب کارکنان

۳6,۱۱846,088۷5,085تعداد کل نامه های صادره
29,5۳244,08545,5۳8تعداد نامه های ثبتی )وارده)
۱25۱,240-تعداد نامه های صادره پستی

۱,2002,024۱,292صدور نامه های محرمانه
انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره يا همايش ها
222)شهيد رجايی کارگری / کارمندی ، ميثاق خدمت)

۱2۷۱6۷بررسی و رسيدگی به پيامهای ۱888
۱,000۱,200۳,۷۳0برگزاری جلسات کميته اجرايی نظام هماهنگ

۳0۳82,89۷برگزاری جلسات کميسيون احتساب سوابق کارمندان
۱584برگزاری جلسات ، کميته دائمی طبقه بندی مشاغل کارگری 

25۱6۱۳برگزاری جلسات کميته انضباط کار
25۳۳45برگزاری جلسات هيأت مميزه مسير ارتقای شغلی

تدوين و بازنگري دستورالعمل ها و آيين نامه ها و بخشنامه ها در حوزه منابع انساني در قالب اداره 
۳092۳کل منابع انسانی

9۳6هماهنگی و برگزاری کالس های آموزشي با همکاری اداره کل برنامه ريزی و مديريت آموزش
۱5۳489تنظيم و ارائه گزارشات جهت ارائه به معاونت توسعه منابع انسانی 

انجام امور مربوط به پيشنهاد روسای امور اداری مناطق و صدور احکام انتصاب آنها درمناطق 22 گانه 
6۱5۱۷و سازمانها

56۱4تهيه و تنظيم گزارشات عملکرد اداره کل منابع انسانی 
8595۱00درصد برقراری سامانه جامع اطالعات منابع انسانی 

۱-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 97-95 )ادامه(
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۱25

سال 97سال 96سال 95عنوان
۱6,40040برنامه های بازديد از خانواده ايثارگران 

509840سرانه آموزشی - نفر/ساعت
--۱6سرانه آموزشی ويژه مديران - نفر/ساعت

--2۱نرخ جذب نيروهای نخبه 
556نسبت مديران زن به تعداد کل پرسنل

5-8وام های قرض الحسنه دريافتی پرسنل - نفر
85۷2,680-ميزان فرايندکاهش نيروی انسانی

222۷8-مکاتبه با هسته گزينش و حراست در خصوص اعالم نظر برای پست های پيشنهادی مديريتی
666666بررسی آمار مناطق )سه دوره در ماه)

250۱299ثبت اطالعات بازخريدی و بازنشستگی کارگری در چارت
۱5,۷82۱4,۷00۱4,۷5۱بررسی شرايط احراز پست های پيشنهادی

۱۳0۷6۳8پيشنهاد پست های کارگری
۳0۱۷28بررسی مرخصی کارکنان مأمور از خارج از شهرداری

862۱25بررسی مرخصی کارکنان مأمور به نهادها و شرکت ها و سازمان های داخل شهرداری
2۳02,6984,200کارکرد پرسنل و مأموران
۱,۳20۱,880۱,۳09نامه های وارده محرمانه

راه اندازی سيستم جديد پرسنلی
از طريق راه اندازی 
سامانه جديد منابع 

انسانی

95 درصد راه 
۱00درصداندازی شده است

تغيير روش صدور احکام
از طريق راه اندازی 
سامانه جديد منابع 

انسانی

۱00درصد 
ازطريق سامانه 

جديد
۱00درصد

مکانيزه نمودن امضای احکام
از طريق راه اندازی 
سامانه جديد منابع 

انسانی

۱00درصد 
ازطريق چرخه 
درسامانه جديد

۱00درصد

۱00درصد28,۷6020,8۱2راه اندازی آرشيو الکترونيکی پرونده های پرسنلی-پرونده
هرسالههرساله هر سالهانجام امور محوله در خصوص برگزاری روز کارگر و کارمند

هر سالههرساله هر سالهراه اندازي و بروزرساني پرتال اداره کل منابع انساني
بررسی و تهيه ليست نيازهای آموزشی کارکنان منابع انساني در جهت ارتقای سطح علمی 

ابتدای هر سالابتدای هرسالابتدای سالپرسنل

۱۱--ارائه طرح در حوزه مديريت منابع انسانی
2--تدوين دستورالعمل های مرتبط با حوزه مديريت منابع انسانی

8--پاسخ به مصوبات معاونت توسعه منابع انسانی
5--پاسخ به مصوبات اداره کل منابع انسانی

2--تهيه و تدوين ارائه مقاالت مرتبط با حوزه مديريت منابع انسانی
5--پاسخ به نامه های شورای اسالمی شهر تهران

۱۱--پاسخ به نامه های تحليلی و مديريتی ادارات کل شهرداری تهران
22--برگزاری جلسات مشاوره روانشناسی برای کارکنان و خانواده های آن ها

۱-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 97-95 )ادامه(
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۱26

2-4- تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران در سال های 94-97

نام واحد

اسفند 97اسفند 96اسفند 95اسفند 94
کارمند 
و کارگر 
رسمی

کارمند 
و کارگر 
قراردادی

جمع
کارمند 
و کارگر 
رسمی

کارمند 
و کارگر 
قراردادی

جمع
کارمند 
و کارگر 
رسمی

کارمند 
و کارگر 
قراردادی

جمع
کارمند 
و کارگر 
رسمی

کارمند 
و کارگر 
قراردادی

جمع

۱,80۷2,5۳94,346۱,82۷2,6224,4492,840۱,6664,5062,8۳۳۱,6۳54,468واحدهای ستادی

شهرداری های 
6,65۳9,2۳۱۱5,8846,۳۱89,۱9۷۱5,5۱59,۷۷05,560۱5,3309,409۱0,06۱۱9,470مناطق

سازمانهای غير 
2۳۳299532202۳0۳505۳24۱65489۳00۳04604مستقل

شورای اسالمی 
۱2۱2۷۳394۱۱62۷2388۱۱5۱۳۷252۱05۱45250شهر تهران

8,8۱4۱2,3422۱,۱568,463۱2,39420,857۱3,0497,52820,577۱2,647۱2,۱4524,792جمع

۷,۳225,6۳4۱2,956۷,22۱5,8۳8۱3,0598,۱654,۷05۱2,8708,0204,۷82۱2,802سازمانهای مستقل

۱0,۳۱9۱2,5۱022,8299,98۱۱2,05522,0369,9۱۷۱۱,۷۳۱2۱,6489,5۳2۱۱,4842۱,0۱6شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای 
مستقل و 

شرکتهای تابعه
۱7,64۱۱8,۱4435,785۱7,202۱7,89335,095۱8,082۱6,43634,5۱8۱7,552۱6,26633,8۱8

نيروهای هاديان 
۷,044۷,044-۱2,680۱2,680-------نوع 2 + ساير

26,45530,48656,94۱25,66530,28755,9523۱,۱3۱36,64467,77530,۱9935,45565,654جمع کل

3-4- آمار پرسنل شهرداری در سال های 97-93                                                                                           )نفر(

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93پرسنل 

6,2866,۳556,۳۷56,2۱6۷,۱4۳پرسنل کارگربا وضعيت مدرک و رشته تحصيلی  ديپلم و باالتر
9,8268,99۷8,۳82۷,۷45۷,۷59پرسنل کارگربا وضعيت مدرک و رشته تحصيلی زير ديپلم 

۱0,۱۳99,6۳۷9,۱۳89,۱۱58,495پرسنل کارگری به تفکيک رسمی
۳4۳29۳۱۷89۷9۳پرسنل کارگری به تفکيک قرارداد )خدمات اداری شهر) 

4,5554,۳۷54,2۷9۳,۷6۱5,446پرسنل کارگری به تفکيک قرارداد )هاديان شهر) 
۱,0۷5۱,04۷۱,۱62988868پرسنل کارگری به تفکيک سازمانهاوشرکتها،ساير

2292۳826۱259299پرسنل کارمند با وضعيت مدرک و رشته تحصيلی دکترا 
۱5,85۱۱۳,682۱۱,88۳۱0,9۳99,4۳5پرسنل کارمند با وضعيت مدرک و رشته تحصيلی ديپلم و زير ديپلم

۳,۳844,0505,۱9۱6,۱648,092پرسنل کارمند با وضعيت مدرک و رشته تحصيلی فوق  ليسانس
۷,9۳4۷,484۷,0۷06,8506,58۱پرسنل کارمند با وضعيت مدرک و رشته تحصيلی فوق ديپلم

۱4,956۱6,۱۳5۱6,۷90۱6,922۱9,۳0۱پرسنل کارمند با وضعيت مدرک و رشته تحصيلی ليسانس
۱۷,206۱6,8۱8۱6,52۷22,0۱62۱,۷04پرسنل کارمند به تفکيک رسمی

8,9۷۱8,9۳68,65۷۳,5۷9۳,44۱پرسنل کارمندی  به تفکيک قرارداد )خدمات اداری شهر)
۱,۱65۱,۳۱0۱,۳85۱,2۷24,۷59پرسنل کارمندی  به تفکيک قرارداد )هاديان شهر)
۱5,0۱2۱4,525۱4,626۱4,26۷۱۳,804پرسنل کارمندی به تفکيک سازمانهاوشرکتها،ساير

2,0۳02,022---پرسنل در پيمانکاری هاديان شهر نوع )2 بدون  مجوز)
2,0062,006---پرسنل پيمانکاری شرکت شهربان و حريم بان

8,644۳,0۱6---پرسنل در پيمانکاری هاديان شهر نوع 2 )دارای مجوز)
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4-4- تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران در سال های 93-97 
جمع کل سال 97سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93جنسيتپرسنل 

واحدهای ستادی
۳,۱5۳۳,۱۳6۳,206۳,240۳,2۱۳مرد

4,468
۱,244۱,2۱0۱,24۳۱,266۱,255زن

شهرداری های مناطق
۱۳,2۳9۱2,564۱2,254۱2,06۷۱4,240مرد

۱9,470
۳,۳۱0۱,۳20۳,26۱۳,26۳5,2۳0زن

سازمانهای غير مستقل
48۱4494264۱95۱4مرد

604
968۳۷9۷090زن

اداره کل امور اجرائی شورای اسالمی شهر تهران
۱96۳04296۱89۱9۳مرد

250
5890926۳5۷زن

جمع واحدهای ستادی،مناطق، سازمان های غير مستقل 
و شورا

۱7,069۱6,453۱6,۱82۱5,9۱5۱8,۱60مرد
24,792

4,7082,7034,6754,6626,632زن

سازمانهای مستقل
۱۱,004۱0,۷69۱0,9۳۳۱0,۷92۱0,۷04مرد

۱2,802
2,24۷2,۱8۷2,۱262,0۷82,098زن

شرکتهای تابعه
20,520۱9,955۱9,۳۱4۱8,909۱8,25۱مرد

2۱,0۱6
2,9۱82,8۷42,۷222,۷۳92,۷65زن

جمع سازمان های مستقل و شرکتهای تابعه
3۱,52430,72430,24729,70۱28,955مرد

33,8۱8
5,۱655,06۱4,8484,8۱74,863زن

هاديان نوع 2 + ساير
---مرد

۱2,6807,044
---زن

جمع کل
48,59347,۱7746,429مرد

67,77565,654
9,8737,7649,523زن

 واحدهای ستادی با مدرک  ليسانس و باالتر
۱,55۱۱,6۷0۱,8۳۷2,0252,05۱مرد

3,۱34
8۷۱906۱,000۱,0۷4۱,08۳زن

شهرداری مناطق با مدرک ليسانس و باالتر
4,۷۳65,2405,۷5۳6,۱20۷,۱4۱مرد

۱۱,347
2,4۱02,46۷2,5۷۳2,65۷4,206زن

 سازمانهای غير مستقل با مدرک ليسانس و باالتر
20۱۱892502۳۳2۷9مرد

35۱
69486652۷2زن

 اداره کل امور اجرائی شورای اسالمی شهر تهران با 
مدرک ليسانس و باالتر

۷6۱۷8۱۷49۷۱۱۱مرد
۱62

4۳۷5۷6545۱زن

 سازمانهای مستقل با مدرک ليسانس و باالتر
4,۳۳25,۱۱۷---مرد

6,545
۱,۳45۱,428---زن

شرکتهای تابعه با مدرک ليسانس و باالتر
۱۱,004۱0,۷69۱0,9۳۳4,0494,۷۷5مرد

6,۱53
2,24۷2,۱8۷2,۱26۱,۳0۷۱,۳۷8زن

جمع مدرک ليسانس و باالتر
۱7,568۱8,046۱8,947۱6,856۱9,474مرد

27,692
5,6405,6835,84۱6,4898,2۱8زن
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اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران

5-4- فعاليت های معاونت کارگزينی در سال های 96-97

سال 97سال 96فعاليت های اداره کارگزينی

2۳5282 احکام کارگزينی افزايش حقوق ومزايا- نفر
22۷269 احکام کارگزينی افزايش حقو ق ومزايا وعضويت در بسيج - نفر

20۱2۳2 احکام کارگزينی برقراری فوق العاده شغل ارزشيابی )۱0 و 20 درصد) - نفر

 احکام کارگزينی گروه خدمات برجسته انتقال وانتصاب ،انتصاب،پايان 
ماموريت وانتقال وانتصاب،برقراری فوق العاده ويژه کارشناسی ارشد 

خبره وعالی ،حق تاهل ،حق اوالد ،تمديدماموريت در شهرداری تهران ، 
ماموريت،ارتقاء گروه ،گروه تشويقی مديران ۱ و2 ارتقاگروه گردان عاشورا 

والزهرا،ارتقــــا گروه تعجيـــــــلی ،دوره های آموزشی ،تعيين محـــــل 
خدمت،تغيير مدرک تحصيلی )رشته تحصيلی)،اصالح عنوان  وشماره پست 

سازمانی ،پايان ماموريت وانتقال وانتصاب ، ارائه مدرک تحصيلی - نفر

۳8۳46۱

مديران رسمی در شرف بازنشستگی ومديران رسمی که در طی سال گذشته 
۱62۱بازنشستگی آنها تعويق شده است - نفر

۳۷ تمديد ماموريت مديران رسمی - نفر

9۷۱50 آرشيو الکترونيک پرونده مديران - تعداد پرونده

بروزرسانی شناسنامه پرسنلی مديران رسمی بر اساس سيستم جامع منابع 
4625۷0انسانی با رويکرد جديد - نفر

سال 97سال 96فعاليت های اداره رفاه 
56۷5۱2کارت ورزش - نفر

۷0۳549هديه تولد مديران - نفر

بررسی کارکرد ماهانه مديران و مرخصی های آنان - نفر

 92۱ نفر
) 6۷۱ نفر مدير رسمی تحت 
شمول اداره کل ارزشيابی و 

 کارگزينی مديران،
۱۱2 نفر مدير رسمی تحت 

 شمول منابع انسانی،
۱6 نفر مدير قراردادی تحت 

 شمول منابع انسانی،
۳5 نفر مدير تحت شمول 

 مجامع و سازمان ها،
40 نفر مدير حراست تحت 
 شمول مجامع و سازمان ها،
4۷ نفر مدير بازرسی تحت 
شمول مجامع و سازمان ها )

 80۱ نفر
) 569 نفر مدير رسمی تحت شمول اداره 

 کل ارزشيابی و کارگزينی مديران،
۱۱6 نفر مدير رسمی تحت شمول منابع 

 انسانی،
۱۳ نفر مدير قراردادی تحت شمول منابع 

 انسانی،
2۱ نفر مدير تحت شمول مجامع و سازمان 

 ها،
45 نفر مدير حراست تحت شمول مجامع و 

 سازمان ها،
۳۷ نفر مدير بازرسی تحت شمول مجامع و 

سازمان ها )

92۱برگزاری همايش مربوط به مديران - نفر

 6,۳۱۷ نفر
همايش فصلی )فروردين: 90۳ ، تير: ۱0۱2 

 ، مهر: 909، دی: 880)
 تجديد ميثاق: 2,482

همايش خانوادگی 2۱ اسفند: ۱۳۱
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6-4- فعاليت های معاونت شناسايی و ارزشيابی در سال های 95-97

تعداد افراد معرفی شده جهت احصاء صالحيت مديريتی و تخصصی 

سال 97سال 96سال 95عنوان فعاليت

62842648۳افراد معرفی شده جهت مصاحبه مديريتی - نفر

4۳2280افراد معرفی شده جهت مصاحبه تخصصی - نفر

۳۷88492۳۳ثبت شده در بانک مديران - نفر

۱۷92022۱6بکارگيری شده از بانک مديران - نفر

8۱6828۷۳۷ارزيابی ساليانه مديران - نفر

۷54۷0۱688ارزيابی سه ماهه مديران )هر دوره) - نفر

۱,۱26۷65۷5۷ارزيابی ميدانی - نفر

استعداديابی با رويکرد کانون ارزيابی از کارکنان شهرداری

۳5044۳کانون های برگزار شده - تعداد 

00۱6۷نفرات شرکت کننده در کانون- تعداد

5-4- فعاليت های معاونت کارگزينی در سال های 97-96)ادامه(

سال 97سال 96فعاليت های اداره رفاه 

۷۳۷۷۳9به روز رسانی اطالعات مديران - پست

2522۷۱به روز رسانی ذخيره مرخصی مديران - نفر

2422کميسيون برگزار شده - جلسه

۳۷۳۳56پرونده ها و نفرات مطرح در کميسيون - مورد

2888پرونده های مختومه - مورد

4024عدم موافقت با انتصاب - مورد

2۷0244موافقت با انتصاب - مورد
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7-4- فعاليت های معاونت توسعه و توانمندسازی مديران در سال 97

نفر-ساعتحاضرينساعت آموزشیدورهعنوان دوره ، همايش، سمينار، و....

۱820۱60افتتاحيه دوره

۱22۱42دوره توسعه شايستگيهای مديريتی شهرداران نواحی)مربيگری) ۱

۱82۱۱68اصول و مبانی مديريت

۱8۱۷۱۳6جلسه اول کارگاه مهارتی )مديريت زمان)

۱822۱۷6کارگاه حل مساله

۱22۱42دوره توسعه شايستگيهای مديريتی شهرداران نواحی)مربيگری)2

۱82۱۱68جلسه دوم کارگاه مهارتی )مديريت استرس)

۱22۱42دوره توسعه شايستگيهای مديريتی شهرداران نواحی)مربيگری)۳

۱820۱60جلسه سوم کارگاه مهارتی )مهارتهای ارائه)

5522۱9۱,828کارگاه  تجربه نگاری

۱820۱60جلسه چهارم کارگاه مهارتی )اصول و فنون مذاکره)

۱820۱60اردو ی شهرداران نواحی

۱22۱0420پويش کتابخوانی

۱۱680۱,280راهکارهای ايجاد انگيزه و افزايش بهره وری )کردان)

۱22040جلسه چهارم مربی گری

۱2۱5۱۳02پويش کتابخوانی

4۱68۷2۱,۷44اخالق مديريتی در نهج البالغه

۳4۱20۱۷9مربيگری

۱۱0۷۷0رهبری تغيير

۱۱0۷۷0مديريت افراد

۱۱6۱۳208مديريت عملکرد

۱48۳0۳,۳20جشنواره تجارب

۱460240نشست دانشی 

۱2۱۱0۱65نشستهای دانشی 
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اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

8-4- تعداد هدايا و تسهيالت توزيع شده در سال هاي 97- 94
درصدتغييرسال97سال 96سال95سال 94تسهيالت

-0-2۱,650-توزيع کارت  هاي ورزش شهروندي
-0-۳2۳۱۱,000توزيع بليط  هاي سينماي حوزه هنري جهت کليه واحدهاي تابعه شهرداري تهران
۳9,00029,50026,0۳526,0500.۱توزيع حواله  هاي ماه مبارک رمضان به کليه واحدهاي غيرمستقل شهرداري تهران

۱4,۱۳۱۱4,500۱۷,50026,05048.9توزيع حواله  هاي لوازم  التحرير به فرزندان شاغل به تحصيل کارکنان
2.5-۳۱,56029,50026,۷0526,050توزيع حواله  هاي بن کاالهای اساسی به کليه واحدهاي غيرمستقل شهرداري تهران

2۳,8462۱,00025,۳6626,44۳4.2توزيع کارت هديه تولد
۱6.۷-40۷4۱0۱20۱00صدور معرفينامه  هاي کانون آموزشي قلم  چي

۳0050066.۷-250برگه  هاي تخفيف قلعه سحرآميز
-0-2۱,۱482۱,000توزيع هدايای ويژه )آجيل شب عيد)) غير مستقل)

۳005005000-توزيع کارت های دهکده آبی پارس
-0-9,290۱,482توزيع بليط برج ميالد %50 تخفيف
۱,000۱,0000-6,440صدور معرفی نامه لپ تاپ ماديران

50-5,۱56۱,000۱,000500توزيع کارت های شهربازی
-0-۱,۷8۷2,000توزيع بليط باغ پرندگان

66.۷-۳,0004,0004,500۱,500توزيع بليط باغ وحش
۱00-5,۷005,0005000صدور معرفينامه شهر فرش

-0-۳0,000200توزيع کارت جامع رفاهی
-0-۱0,0002۱,000توزيع نشريات همشهری

۷5-8,۷008,0008,0002,000صدور اطالعيه شرکت شجره طوبی
۱00-840۱,000۱,0000صدور معرفی نامه موسسه زبان سفير

2,000۷,۷002,0002,0000توزيع کارت سيرک
5,000۱,0002,000۱00-سيرک ايران و روسيه

2,000۱,0002,000۱00-دلفيناريوم

9-4- آمارتعداد فعاليت های واحد تورهاي رفاه در سال های  94-97  

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94مقصد

۱۱-500200۱۷8-عتبات عاليات
9-9,۱009,۷8۷6,4005,85۱مشهد مقدس
۱00-۷20۱,000۱,0800قم و جمکران

۱00-۷50--کاشان
۷8-4,0002,5009,۱40۱,9۷2شمال

۱00-2,4002,8008400اصفهان و شيراز
500900۱,0۱8۱,۱۷4۱5سرعين ) هتل رضوان )

600۷22۱,2۳۷۷۱-زريوار
47-27,9۱۱34,۱35۱9,475۱0,4۱2جمع
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۱0-4-کميته رفاهی- اعطای وام به کارکنان در سال های 95-97

عنوان
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱9645,000۱,۷98242,5008۱۷4۳9--عقود اسالمیاهدا وام

معرفي به 
سازمان ها 
وادرات و 

مناطق

2,000۱00,000۱۷5۱۳,۱50۳2828,5008۷۱۱۷قرض الحسنه

تعاونی اعتبار 
--------سازمان نوسازی

2,۱88۱00,00037۱58,۱502,۱2627۱,000473366جمع

۱۱-4- آمار صدور دفاتر درمانی در سال های  97-94                                                                                       )تعداد(
      

درصد تغيير سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

-59 5,099 ۱2,499 ۱4,464 ۱5,858 تجديد دفترچه

40 54,۱۳4 ۳8,645 ۳5,965 29,۱8۷ تمديد دفترچه

28 886 692 595 5۳۳ صدور المثنی

-8۱ ۱,842 9,846 ۱,440 2,۷۷4 صدور جديد

0.5 6۱,96۱ 6۱,682 52,464 48,352  جمع

-۳ ۱,۳۳9 ۱,۳84 ۷99 826 ابطال

)مبالغ به ميليون ريال(
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عنوان
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

)مبلغ( مبلغنفرمبلغنفرمبلغنفر

50-2۱42,6۳44806,5082۳۳۳,25۳هزينه ازدواج

۳5-260۳,۱95۳204,۳۳92052,8۳5هزينه تدفين

۳5-۱0,800۱۳,888۱۳,66420,4968,9۱4۱۳,۳۷۱هزينه مهد کودک

8-۷,۱00۷,80۷۷,8۱49,۱58۷,4248,4۷0جايزه تحصيلي

3۱-۱8,37427,52322,27840,502۱6,77627,929جمع

۱2-4- آمارکميته رفاهي شهرداري تهران در سال هاي 97-95                                                       )مبالغ به ميليون ريال( 

۱3-4- آمار فعاليت کميسيون پزشکی و درمان )معاونت درمان و توسعه سالمت(  در سال 97

تعداد عنوان

4۳  ثبت پرونده بيمار خاص

68  ارسال پرونده به کميسيون پزشکی

۳96  پذيرش معلولين

9۳0 تشکيل بانک اطالعاتی جامع معلولين شهرداری تهران
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اداره کل امور ايثارگران

۱4-4- آمار ايثارگران تحت پوشش شهرداری تهران در سال های 97-93                                                              )نفر(

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۱6۷۱69۱۷0۱۷0۱۷00شهداي شهرداري
۷-۱,۱48۱,۱08۱,045۱,069994جانباز
-22۱00آزاده

9-۷6686۱5۷52آزاده و جانباز
26264880مصدومين حين خدمت

2,۱2۳2,0202,044۱,928۱,92۳0رزمنده
۱۳4۱۳2۱۳۳۱۳۳۱۳62فرزند شهيد شهرداري

۱-49449650۷5225۱8فرزند شهيد غير شهرداري
۱۳-۱۱08۷پدر شهيد

۷۷۷9۱0۱۱همسر شهيد
۱4۱4۱440متوفيان حين خدمت

2-4,۱924,0433,9733,9083,822جمع کل ايثارگران

۱5-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک مناطق در سال 97                                                                     )نفر(

تعداد کل حين خدمتآزاده رزمندهجانباز خانواده شهدامنطقه/محل خدمت

2۷294۷00۱03 منطقه ۱
42۳02۱0093 منطقه 2
۱۳26۳۳0072 منطقه 3
2226450295 منطقه 4
2۳۳۳260486 منطقه 5
۱۳20550088 منطقه 6
2۱22۳60079 منطقه 7
2۷۳۱۳00088 منطقه 8
۱8۱2440074 منطقه 9
۱4۱9240057 منطقه ۱0
۷۱۳۳۱0۱52 منطقه ۱۱
۱۱25520088 منطقه ۱2
۱9۱9420080 منطقه ۱3
۱422۳۱۱068 منطقه ۱4
20۳65500۱۱۱ منطقه ۱5
624۳80۱69 منطقه ۱6
۱02۳۳20065 منطقه ۱7
۱4294۳0086 منطقه ۱8
522400067 منطقه ۱9
2۱224۱0084 منطقه 20
۱5۱۷۳۳0065 منطقه 2۱
25۱828007۱ منطقه 22
3865۱5824۱8۱,734جمع کل
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۱6-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 97                                                  )نفر(

تعداد کل حين خدمتآزاده رزمندهجانباز خانواده شهدامحل خدمت

۱۱۱003اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران
۱۱5007اداره کل امور اجرائی کميسيونهای ماده صد

62۳۷۱۱0۳۷678اداره کل امور ايثارگران
00۱00۱اداره کل امور بانوان

۱0000۱اداره کل امور خدمات شهری
04۱400۱8اداره کل امور مالی و اموال

۱0۳004اداره کل برنامه ريزی و توسعه شهری
00۱00۱اداره کل برنامه ريزی و توسعه شهری امور خدمات شهری

۳۱۱005اداره کل برنامه و بودجه
۱2۱85۷0087اداره کل پشتيبانی

۱2900۱2اداره کل تشخيص و وصول درآمد
00۳003اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها

۱22005اداره کل حسابرسی
۱۷690032اداره کل حقوقی
00۱00۱اداره کل درآمد

0۱0۳00۱3اداره کل دفتر شهردار تهران
25400۱۱اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی

002002اداره کل معماری و ساختمان
5۷80020اداره کل منابع انسانی

28200۱2بانک شهر
۷۳440008۱حراست کل

۳۱۳007حوزه شهردار تهران
۱6۳۱۱00057حوزه مشاورين شهردار تهران

02۱003حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
002002حوزه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری

202004حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
حوزه معاونت توسعه منابع انسانی - ستاد طرح تکريم 

۱0000۱ارباب رجوع

۱0000۱حوزه معاونت توسعه منابع انسانی - شرکت شهر سالم
005005حوزه معاونت خدمات شهری

0۱۱002حوزه معاونت شهرسازی و معماری
۱۱۳0۱6حوزه معاونت فنی و عمرانی

0۱5006حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
044008دبيرخانه کميسيون ماده پنج

۱۱2004دفتر حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
0۱۱002دفتر حوزه معاونت حمل و نقل وترافيک
00۱00۱دفتر حوزه معاونت شهرسازی و معماری

0۱2003دفتر حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
۱0000۱دفتر حوزه معاونت هماهنگی و برنامه ريزی
4۱۱0۳۱5۳025322سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی تهران

6۷۳00۱6سازمان امالک و مستغالت
2920۱50۱65سازمان بازرسی

۱4۷00۱2سازمان بازنشستگی
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۱6-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 97  )ادامه(                                  )نفر(                                                        

تعداد کل حين خدمتآزاده رزمندهجانباز خانواده شهدامحل خدمت

۳۳۳۳0۱40سازمان بهشت زهرا
09۳60045سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

0۱۳500۱8سازمان پايانه ها و پارک سوارها
2۱6009سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران

54800۱7سازمان خدمات اجتماعی
00۱00۱سازمان خدمات موتوری

6۱0200۱8سازمان زيبا سازی
0۳۳006سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمی

06900۱5سازمان عمرانی مناطق
0۱۱002سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

49۱۱0024سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
۷46840۱۱38سازمان مديريت پسماند

۱8۳00۱2سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران
۷2۷8900۱23سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

۱۱2۷6۷00۱05سازمان ميادين ميوه و تره بار
200002سازمان نوسازی شهر تهران

524440073سازمان ورزش شهرداری تهران
0۱000۱ستاد ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد

0۱۱002ستاد طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
۳8۱5۷۳420454۱شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه - مترو

0۱۱002شرکت پيام رسا
020002شرکت تعاونی شهريار

00۱00۱شرکت تعاونی مصرف کارمندان
022004شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

۱2۳0۱7شرکت خدمات اداری شهر
۱4۳05600۱00شرکت خدماتی کاالی شهروند

2۱۱004شرکت خودرو سرويس شهر
4۳0460080شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مترو

۱6500۱2شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر
۱2980029شرکت شهر سالم تهران

200002شرکت شهربان و حريم بان شهرداری تهران
042006شرکت عرف ايران

0۱000۱شرکت عمران و توليدات شهر
۱0000۱شرکت نوسازی عباس آباد

۱۱۳5۳0067شرکت همشهری
28۳65۱,۱8۷00۱,580شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۱8۱0۱۱شرکت کنترل ترافيک تهران
0۱000۱شرکت کنترل کيفيت هوا

4۷6968494840شهرداری تهران
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۱6-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 97  )ادامه(                                   )نفر(                                                        

تعداد کل حين خدمتآزاده رزمندهجانباز خانواده شهدامحل خدمت

4۱۷۱۳2036شورای اسالمی شهر تهران

0۱۱002صندوق ذخيره کارکنان شهرداری

00۱00۱ماموريت های ويژه

200002مجمع فرزندان شهيد شهرداری تهران

00۱00۱مرجع قضايی وانتظامی

0۱۳004مرکز ارتباطات و امور بين الملل

200002مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران

240006مرکز مقاومت بسيج شهرداری تهران

6۱۱۳0020معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

2۱2005معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری

۳۳400۱0معاونت توسعه منابع انسانی

28۱00020معاونت حمل و نقل و ترافيک

5۱500۱۱معاونت خدمات شهری

۱۱890028معاونت شهرسازی و معماری

۱5200026معاونت فنی و عمرانی

۱6600۱3معاونت مالی و اقتصاد شهری

06۳009معاونت هماهنگی و امور مناطق

۳۱5۱۱0029موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت

002002موسسه همشهری

۳4۱008هسته گزينش

0۱000۱هيئت رسيدگی به تخلفات اداری

02۱003واحدهای ستادی شهرداری تهران

00۱000۱0واحدهای مستقل يا منحله

0000۱۱کارشناس

00۱00۱کارشناس بحران

۱0000۱کارشناس متخصص حقوقی

00۱00۱کارشناس مسئول کنترل وارتقاءکيفيت ساخت وساز

00۱00۱کارمند دفتری

28400۱4يگان حفاظت شهرداری تهران
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اداره کل برنامه ريزی و آموزش

۱7-4- عملکرد آموزش مناطق 22 گانه در سال های 96-97 

تعداد پرسنل منطقه
اعتبار ابالغي نفر ساعتآموزش ديده

)ميليون ريال(
 سرانه آموزشي  

 درصد تغيير  سال 97  سال 96

۳۷.5-۳,54۳5۱,۱44۱,4۳65540منطقه ۱

8۱.8-2,۳۷۷۳۷,۱۱02,50060۳۳منطقه 2

5۳.6-۱,99۱24,5608۱54۳28منطقه 3

۳.۳-2,9۷۱۳8,۳۳42,۷00۳۱۳0منطقه 4

۳,۳084۱,۷۳6980۱928۳2.۱منطقه 5

6.۷-2,42۷۳۱,4۳6۱,500۳2۳0منطقه 6

20-۳,085۳9,۳۱8۱,4004840منطقه 7

۱4.۷-2,۱50۳0,8۱2۱,400۳9۳4منطقه 8

۱8.2-۱,6۱22۳,۳48۱,200۳9۳۳منطقه 9

2,244۳۳,508۱,۳00۳۳422۱.4منطقه ۱0

6۷.6-۱,85۳26,000۱,۳005۷۳4منطقه ۱۱

2.6-۳,2594۱,592۱,600۳9۳8منطقه ۱2

۱0.9-2,665۳۷,692۱,۳005۱46منطقه ۱3

2,۷954۳,۳۷6۱,400284۷40.4منطقه ۱4

28-2,25428,۷966۱6۳225منطقه ۱5

۳,۱444۷,956۱,500626۳۱.6منطقه ۱6

24.۱-۱,6802۱,0۷28۱6۳629منطقه ۱7

6۷.6-2,5۳9۳۷,466۱,50062۳۷منطقه ۱8

22.9-2,420۳0,8۷6۷9۷4۳۳5منطقه ۱9

62.2-2,50۳۳4,684۱,۱6560۳۷منطقه 20

۱6.۱-۱,46۱۱۷,960۱,۳00۳6۳۱منطقه 2۱

66.۷-2,۱06۳0,244۱,۳0055۳۳منطقه 22

۱7.39-54,387749,02029,825960793جمع
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19
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1718
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20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد تغییر

-81/8    -60
-59/9    -30
-29/9    -10
-9/9     +10
10/1   40

_

_

_

_

_

۱8-4- اقدامات آموزشی انجام گرفته در سال های 96-97

سال 97سال 96اقدامات

6۷555۱ آموزش واحدهای ستادی - سرانه

25۳,568288,288 آموزش واحدهای ستادی - نفرساعت

896562 آموزش واحدهای ستادی - تعداد

۷49,020-آموزش مناطق 22 گانه - نفرساعت

۷9۳-آموزش مناطق 22 گانه - سرانه

54,۳8۷-آموزش مناطق 22 گانه - شرکت کنندگان

۱00,00089,625اعتبار مصوب آموزش- ميليون ريال

۷۳,26280,092هزينه آموزش- ميليون ريال

۱-4-درصد تغيير سرانه آموزش مناطق 22 گانه شهرداری تهران
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۱9-4- عملکرد آموزش واحد های ستادی - سازمان ها -  شرکت ها در سال 97

نفر ساعتتعداد دوره هامحل خدمت

۱۷۷,2۷2معاونت حمل و نقل و ترافيک
۱0۱4,4۱0معاونت اجتماعی

226,۷08معاونت مالی
20۷,۳90معاونت شهرسازی

52,464معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری و امور شورا
۱۳6,656معاونت منابع انسانی

20۱0,۱84معاونت خدمات شهری
۳820,000اداره کل حقوقی
54,480اداره کل سالمت

86,264اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران
2800اداره کل ارزيابی عملکرد و بهبود مديريت

00اداره کل امور بانوان
6۳,080اداره کل ايثارگران

۳492اداره کل هيات های رسيدگی به تخلفات اداری
۱29,960اداره کل تدوين قوانين و امور شورا

۱640اداره کل حسابرسی
2۱,۷84اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

۷۷56,820مديريت آموزش
۱۱4,284شورای اسالمی شهر تهران
54,480ستاد ارتقا سالمت اداری

00ستاد توانمند سازی
6۳,۳52مرکز ارتباطات و امور بين الملل
۱98,960مرکز مطالعات و برنامه ريزی

44۳9,۷28سازمان بازرسی
20۱۳,084سازمان بازنشستگی

4۷44سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران
5۱,240سازمان عمرانی مناطق

00سازمان پايانه های مسافربری
۱2۳,۳68سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی
44۳۳,2۱6سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار

۱۱4,0۳2سازمان نوسازی
226,۷08شرکت شهر سالم

۷۱5,688حراست کل
562288,288جمع
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اداره ستاد ارتقاء سالمت و مقابله با فساد اداری 

20-4- آمار عملکرد اداره ستاد ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری در سال های 95-97 

سال 97سال 96سال 95عنوان فعاليت 

۱۱0اجرای پروژه »فاز دوم سنجش ميزان سالمت و فساد اداری« - عدد

۱00تصويب اجرای پروژه »تدوين نقشه راه سالمت اداری شهرداری تهران« در کميته پژوهشی معاونت توسعه منابع انسانی - عدد

۱00تصويب اجرای پروژه »تدوين نظام جامع پاسخگويی شهرداری تهران« در کميته پژوهشی معاونت توسعه منابع انسانی - عدد

20۳جلسات اعضای اصلی ستاد - جلسه

۱20جلسات کميته پيشگيری - جلسه

۳۳0جلسات کميته مقابله با فساد - جلسه

۱00چاپ کتاب با موضوع ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد - جلد

۱00شرکت در جايزه مديريت سالمت اداري - عدد

۱۱05برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمينه ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد- دوره

سازمان  بازنشستگي شهرداري تهران

2۱-4- بازنشستگان و موظفين بر اساس آخرين محل خدمت در سال های 97-93                                                )نفر(

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

بازنشستگان
6,2۱06,64۳۷,0۷۷۷,۱50۷,۳2۷2شهرداری تهران

2-۱,099۱,082۱,064۱,0۷0۱,045شرکت واحد
۱6-۱۳4۱۳0۱۳۷۱2۷۱0۷رسمی کشوری

7,4437,8558,2788,3478,4792جمع

موظفين
۳-۱,۱95۱,2۷9۱,۳02۱,50۱۱,455شهرداری تهران

52454854۷5۷05۷6۱شرکت واحد
۷5۱6۳۷5۷962۳6545رسمی کشوری

2,4702,4642,4282,6942,6850جمع
9,9۱3۱0,3۱9۱0,706۱۱,04۱۱۱,۱64۱جمع کل

تعداد کل بازنشستگان و 
موظفين در پايان سال به 

تفکيک    جنسيت

8,4258,۷958,9589,۳۷69,505۱مرد

۱,488۱,524۱,۷48۱,665۱,6590.24زن
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22-4- شاغلين تحت پوشش و کسور دريافتي در سال های 93-97

عنوان
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

تکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاری

تعداد
0.۳-0.4-۱0,895۱0,895۱0,60۷۱0,60۷۱0,056۱0,056۱۳,255۱۳,255۱۳,20۷۱۳,2۱8 شاغلين - نفر

کل کسور ساالنه
۳4.9295-585,455۳28,۱۳۷۱,۱8۷,459۳80,094۱,۱۳5,۷۷۱4۷۱,450۱,۱29,۳۷44۷0,905۷۳5,5۳4۱,860,049- ميليون ريال 

ال
- ري

نه 
اها

ور م
س

ن ک
گي

يان
سهم م

۳4.6296.۱-۱,۱۷۱,26۱8۳6,6۱5۱,۳9۳,555995,۳96۳,۱۳۷,۳50۱,۳02,29۱2,۳66,۷6۷986,850۱,54۷,02۱۳,908,9۱4کارمند

سهم 
۳4.6296.۱-2,۳42,52۱۱,6۷۳,2292,۷8۷,۱09۱,990,۷926,2۷4,۷0۱2,604,58۱4,۷۳۳,5۳5۱,9۷۳,۷00۳,094,04۱۷,8۱۷,828کارفرما

34.6296.۱-3,5۱3,7822,509,8444,۱80,6642,986,۱889,4۱2,05۱3,906,8727,۱00,3022,960,5494,64۱,062۱۱,726,743جمع

23-4- وضعيت پرداخت وام به بازنشستگان در سال های 97-93                                                                           )مبالغ به ميليون ريال(

شرح فعاليت
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

پرداخت وام به 
۱,۷۳449,280۱,95455,۱۷2۱,۷9449,۳252,20959,8۷52,2۳86۷,۳20۱.۳۱2.4بازنشستگان

پرداخت وام به 
9.2-۱8.5-۳۳۷9,۷40464۱2,22۳4۳4۱0,9966۳۳۱5,8805۱6۱4,420موظفين

صدور گواهی حقوق 
-2.4-6,89۳-5,48006,۷۳2-4,۱5۷-۳,9۱0و تعهد کسراقساط
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25-4- عملکرد رفاهي سازمان در سال های 93-97

سالشرح فعاليت
93 

سال 
94

سال 
95

سال
96 

سال
درصد تغيير 97

اعزام بازنشستگان و موظفين به مشهد مقدس و جزيره کيش از طريق تورهای 
۳6.2-۷,2۳2۱0,0۳2۱۱,۷۳9۱۳,6۱۱8,68۳سازمان - نفر

۱۱.5-2۳2۱,۳۳۱۱,095۱,0۱۳89۷اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس - نفر

۱2۱2۱2۱2۱20پرداخت يارانه نقدی - دوره

۱6.۷-66665ارسال سبد کاال - دوره
هزينه های تحصيلی فرزندان بازنشستگان و موظفين

5۳.2-2,4402,04۱2,۱۳82,۱62۱,0۱2)جايزه تحصيلی و لوازم التحرير) - نفر

0.6-9۱۷59۷۱۷5۱۷4عيادت از بازنشستگان - مورد

2۱.۷-۱۷۱۳202۳۱8بررسی طرح حمايتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفين - نفر

معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفين به اداره کل رفاه جهت بهره مندی از 
225426۳6025542۳65.9خدمات درمانی - نفر

26-4- ليست پروژه هاي سازمان صندوق بازنشستگي در سال 97

عنوان پروژه
هزينه انجام شده تا پايان حجم فعاليتواقعی

سال 96
)ميليون ريال(

درصد پيشرفت 
فيزيکی

منطقه کاربری
وقوع

مساحت )مترمربع(تاريخ پايانتاريخ شروع

پارکينگ طبقاتی48,000۱,462,0۱86۱ادامه دارد84مجتمع الغدير)گالبدره)
۱تجاری-فرهنگی

۳اداری60مشارکتی ۱5,000ادامه دارد89مجتمع اداری خيابان يزدان پناه

بابلسراقامتي۱,80026۷,285۱00ادامه دارد94مجتمع اقامتي سوسره

8اقامتي - رفاهي2,45522,0۱6۱00ادامه دارد96بازسازي هتل شهر

24-4- مقايسه هزينه حقوق و مزاياي پرداختي با کسور دريافتي در سال های 97-94                   )مبالغ به ميليون ريال( 

درصدتغيير سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان
جاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلی

هزينه حقوق و 
۳4,6۷۱2,۳49,09۷56,0822,8۳۳,2۷۷90,62۱۳,24۳,960۱۱6,699۳,5۷5,0۷028.8۱0.2مزايا

۳96,852۱,066,۱5۱۳96,852۱,288,۳۳54۷0,905۱,۱29,۳۷4۷۳5,5۳4۱,860,04956.264.۷کسور دريافتي

۱8.9-۱,۷۱5,02۱62.۷-2,۱۱4,5866۱8,8۳5-۱,544,942۳80,284-۱,282,946۳40,۷۷0-۳62,۱8۱تفاوت

نسبت حقوق به 
8۱.9-0.092.20.۱42.20.۱92.8۷6.۳0.5۳,۱۷5.2کسور
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شرکت خدمات اداری شهر

27-4- پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر در سال 97

واحد طرف قرارداد

نوع قراردادجنسيت کارکنان

سـاعتي و زنمرد
جمع کارمنديجمع کارگريحق الزحمه اي

جمع کل
درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد

۱,56280.64082۱.۱۷0.۳6۱20.62۱,9۳864.۱۱,957مناطق

5۳8۷8.2۱882۷.۳26۳.۷825۳.6۳68822.8739ادارات ستادي

جمع مناطق و ادارات 
2,۱008059622.733۱.2637۱.4۱2,62686.92,696ستادی

2۳۳8۱.8۷526.۳۱0.۳522۷.۷22859.4۳308سازمان ها

8089.92629.200۱۷۱9.۱892.94۱06شوراي شهر

۱8۷8.۳۷۳0.40028.۷2۳0.۷625شرکتها
جمع سازمان ها و 

شرکت ها و شورای 
شهر

33۱83.4۱0827.2۱0.254۱۱0.33397۱3.۱3439

2,43۱80.470423.334۱.۱2782.583,023۱003,۱35جمع کل  97

2,72474.2694425.7446۱.25۱072.923,5۱595.833,668جمع کل  96

۱5-۱44-۱2-2۷-۱0-26-۱0-25-۱۱8-درصد تغيير

28-4- پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر به تفکيک مدرک تحصيلی در سال 97

واحد طرف قرارداد

جمع کل نيروهايمدرک تحصيلي
جاري دکترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمزيرديپلم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۳0.۷۷00۳5.54۳522.۱58029.42۳۳۱۱.89۱.4۷۱,97062.8مناطق

۱40.۷۱256.۳824.2280۱4.2۱99۱0.۱29۱.9۳72623.2ادارات ستادي

جمع مناطق و 
273.7825۱۱45۱77۱.286043.74322۱.9380.۱52,69686ادارات ستادی

۱00.490۳.۳5۳2۱005.۱522.6۳0.053089.8سازمان ها

6۱.9۱65.2۱85.8۳5۱.8۳0۱.5۱0۱063.4شوراي شهر

2۱.9۱09.42۱.950.۳۳0.200.2250.8شرکتها

جمع سازمان ها و 
۱872۱۱646473292۱407.۱854.342.۱3439۱4شرکت ها و شورا

45۱0.394۱2۱4.4590۱34.4۱,00050.85۱726.24203,۱35۱00جمع کل
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30-4- اهم فعاليت های شرکت خدمات اداری شهر در سال 97    

عنوان فعاليت رديفعنوان فعاليترديف 

خدمات مشاوره ای وطراحی کانون ارزيابی وتوسعه شايستگی2تدوين الگوی برنامه ريزی عملياتی توسعه منابع انسانی۱

خدمات مشاوره به منظور ارزيابی و بررسی کارامدی۳
بهبود وبه روز رسانی نظامات مديريتی واداری شهر سالم4 سيستم های مديريتی

 )6 پروژه مجزا)
برگزاری برنامه جامعه پذيری مديران5

تهيه و تدوين برنامه استراتژی طرح کسب و کار موسسه هاديان شهر6
تهيه و تدوين طرح طبقه بندی مشاغل سازمان بوستان ها۷

برگزاری دوره های آموزشی برای واحدهای مختلف شهرداری تهران

راهبردها و سياست های کالن شهرداری تهران۱4تخلفات اداری۱

مديريت ارزيابی عملکرد کارکنان۱5مديريت سوانح و باليا2

مديريت تحول۱6توسعه پايدار و سالمت محور۳

اجرا پژوهی۱۷سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی4

طبقه بندی مشاغل۱8آينده پژوهی5

حقوق شهروندی۱9آشنايی با قوانين و مقررات حقوقی اسناد درآمدی6

خبر نويسی در روابط عمومی20آينده نگاری۷

تخلفات اداری ضمن خدمت2۱بازرسی پروژهای عمرانی8

برنامه توسعه فردی22مديريت و برنامه ريزی استراتژيک9

مديريت ارزيابی عملکرد سازمان2۳آئين نگارش و مکاتبات اداری۱0

تعالی منابع انسانی 24رفتار سازمانی۱۱

اصول کنترل نظارت و تصميم گيری در نظام اداری۱2
ارتقا سالمت اداری25

سالمت اداری۱۳

29-4- تغييرات پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر در سال های 96-97

تحصيالت

سال 97سال 96

تعداد تغييرات سال 96
نيروهای 

تحت پوشش 
در اسفند 96

تفاضل 
فروردين 95 
و اسفند 96

تعداد تغييرات سال 97
نيروهای 

تحت پوشش 
در اسفند 97

تفاضل 
فروردين 96 
و اسفند 97 تغيير مدرک خروجیورودی

تغيير مدرک خروجیورودیتحصيلی
تحصيلی

۳0-2480۱9045-0۳۳0۱02زيرديپلم

820-8۱8۱۱۱8۱94۱-6۱8602,264ديپلم

۱,084۱5028590۱۳۷-68008۱,6۱۱فوق ديپلم

۳,0۷۷۱۱۱8820۱,0002,282-94۳,20۷۷2,84۱ليسانس

5۱6۳598۱۳5۱۷46-84۱,۳058۱,620فوق ليسانس

226200422,45۱-۱8۳۷2۱۳۳دکترا

5,76554493623,۱354,066-2085,568258,57۱جمع
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شرکت شهر سالم

3۱-4- تعداد خدمات اورژانس در سال  هاي 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93زمان

۳0-4,۷589,48۳۱۳,4588,4805,90۱سه  ماهه اول
9-6,42۷۱6,0249,68۷6,0665,50۱سه  ماهه دوم
4,448۱۳,8۱66,85۷5,۷86۳۳,48۳4۷9سه  ماهه سوم

۱-۷,9259,۳5۳۷,9056,4۳46,۳42سه  ماهه چهارم
23,55848,67637,90726,7665۱,2279۱جمع

32-4- تعداد مراجعات به واحد کميسيون  ها در سال  هاي 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93نوع کميسيون

۱,2۷۱9۷9849۷29۱,42095استعالجي
۳۳-۱,055۱,۳80۱,466۱,568۱,045پزشکي

2,3262,3592,3۱52,2972,4657جمع

33-4- معرفينامه  هاي بستري صادره در سال های 93-97 

درصد تغيير سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93معرفي نامه صادره

44,۳5۱46,9۷64۷,۱645۳,۷5556,0664معرفي  نامه صادره - تعداد

0.25-۷,0۷9۷,6۳۷8,0248,8۳58,8۱۳معرفي  نامه بستري صادره - تعداد

۳۷,2۷2۳9,۳۳9۳9,۱۳۷44,9204۷,25۳5معرفي  نامه سرپايي صادره - تعداد

2-6,۱۳66,۷۷26,599۷,۷۳9۷,600موارد بستري در بيمارستان  هاي خصوصي - تعداد

94۳865۷8۳۱,096۱,2۱۷۱۱موارد بستري در بيمارستان  هاي دولتي - تعداد

9-20,۱0۷20,9۳420,4۱۱2۳,۷292۱,588روزهاي بستري در بخش خصوصي و دولتي - مجموع

۱۱-۱6,846۱۷,6۷6۱۷,8۱020,۱90۱۷,890روزهاي بستري در بيمارستان  هاي خصوصي - مجموع

۳,26۱۳,2582,60۱۳,5۳9۳,6984روزهاي بستري در بيمارستان  هاي دولتي - مجموع

8.96-۳2.۷42.۷62.682.44روزهاي بستري در بخش خصوصي و دولتي - متوسط

9.89-۳2.6۱2.692.6۱2.۳5روزهاي بستري در بخش خصوصي - متوسط

۳6.96-۳۳.۷6۳.۳2۳.222.0۳روزهاي بستري در بخش دولتي - متوسط

۱.0۷-۳,998۳,6484,4005,۱۳65,08۱عيادت  هاي به عمل  آمده از بيماران بستري - تعداد



4معاونت توسعه منابع انسانی

۱4۷

34-4- مقايسه هزينه درمان به تفکيک طرف  هاي قرارداد در سال های 97-95                              )مبالغ به ميليون ريال(

نوع خدمات

سال 97سال 96سال 95
درصد تغيير 

هزينه نسبت به هزينه
نسبت به هزينهکل هزينه

نسبت به هزينهکل هزينه
کل هزينه

2-48۷,48۱۳۷589,458۳۷.95۷8,۱40۳4بستري
256,02520۳0۷,085۱9.8۳44,09220۱2سرپايي
۱84,۳۷2۱42۱2,84۳۱۳.۷2۳6,4۳5۱4۱۱داروخانه

200,۷8۳۱52۳4,902۱5.۱289,2۷۷۱۷2۳دندانپزشکي
90,525۷۱08,۱5۷۷۱4۳,46۳9۳۳آزمايشگاه

2-88,6۳9۷۱0۱,2266.599,۷046تصويربرداري
۱,307,826۱00۱,553,67۱۱00۱,69۱,۱۱۱۱008.8جمع

35-4- قراردادهاي منعقده در بخش درمان غيرمستقيم در سال  هاي 95-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95طرف قرارداد

۳02۳09۳۱۳۱.۳پزشکان متخصص
۱۱۷۱24۱28۳.2دندانپزشکان عمومي

۳842444.8دندانپزشکان متخصص
2۳22220مراکز جراحي محدود

۱04۱04۱05۱بيمارستان  
۳۳22220پزشکي هسته  اي

۱8۷۱90۱9۷۳.۷آزمايشگاه
۷۳88958راديولوژی
۷۳8۱94۱6فيزيوتراپي
42۳45۱48۱6.۷داروخانه
۱48۱44۱55۷.6درمانگاه
۱,52۱۱,577۱,6565جمع
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36-4- آمار مقايسه ای مراجعين شرکت شهرسالم در سال های 97-95                                             )مبالغ به هزار ريال(

نام خدمت

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

تعداد - نفردرآمدتعداد - نفردرآمدتعداد - نفردرآمد تعداد - نفر

4۷۳,9۳9۳,۳58,940۳58,04859,۷۳5,8۱۷48۳,۷۳9۱۷۷,040,84۳۳5.۱ويزيت پزشک عمومی

2۷.9-۳۷9,040۳,209,۱۱6۳۳۳,82۱96,044,680240,622۷2,45۷,۱06ويزيت پزشک متخصص

2.6-9,۳۷46,690,90450,24۱۱۷,9۱۳,62648,955۱8,2۱4,۳4۱ويزيت پزشک فوق تخصص

45-۱69,6۳۷28,۱59,6052۷,۷4۳5,۷0۳,90۳۱5,262۳,۳40,5۷8دندانپزشکان عمومی

۱۱,۳8۷2,2۱0,45۳۱0,۷8۳۳,805,954۱۳,9565,۱92,06029.4دندانپزشکان متخصص

۱۳-۳۳,0564,86۷,8۷6۳,69۱592,25۱۳,2۱۳448,۷0۳بهداشت خانواده

25.۳-۱6,02۱۷,۱۷5۱۱,۷۷48,8908,۷9۷8۱واکسيناسيون

4۷۳,89۷5۷2,۳۷۳۳48,990۱2,۷99,۱99۳59,۷8428,۳9۳,89۳۳.۱تزريقات

9,864۱,۷0۱,4۷0۱,6۳2۱,829,۱8۷۷,2444,۷50,250۳4۳.9جراحی سرپايی

۳۳,8645,۱86,565۳۷,۳64۷,058,82248,20۱9,۱9۷,9۷929نوار قلب

2,802۷09,82۳2,6222,865,۱502,6۷22,845,9۱9۱.9تست ورزش 

9,0۱54,208,0۱8۱0,295۱6,5۱4,040۱۱,940۱۷,8۷۷,646۱6اکوکارديوگرافی

459,588۱95244,5۳628۱259,44244.۱هولتر

۳0.5-468452,۳84۷55۱,292,59۳525800,249نوار مغز

۱9,۷0۳2,282,842۱۳,۱044,088,098۳۳,885۱۳,0۱5,802۱58.6اديومتری

4۳,9۳42,649,8۱6۳۷,۳۷06,۷2۳,09456,05۱۱2,054,6۱650اپتومتری

۱00-۳,489۱,۳66,800۳4۱,۷0000ترک اعتياد

۱۱,66۷40,8۱2۱0,۳۷9۳,۱۳۳,۳۷628,۱808,۷22,2۷۱۱۷۱.5اسپيرومتری

۱5-۳,5۱9۳8,۳۳0۳,292۱,49۳,60۱2,۷99۱,2۷6,۳2۷مشاور خانواده

25.۷-۷6,80۳۳5,۳60۷,۱98۱,4۱۳,59۱5,۳50۱,22۷,5۱5مشاور تغذيه

۱.2-042,6002,9۷0۱,2۳۱,5202,9۳4۱,42۷,۷60گفتار درمانی

۷.۱-00۱2۷,2۷0۱,42۳,۳42۱۱8,2۱5۱,۳48,59۱دارو و تجهيزات

90,۷80۱9,86۱,۳0682,4۷255,604,046۱05,0286۱,0۱8,۱۷82۷.۳فيزيوتراپی

۱.4-۱98,09055,0۱5,۷5۳۱6۱,۱06۱۳۷,596,649۱58,904۱29,98۱,2۳2راديولوژی و سونوگرافی

۱,225,6۷0۳۷,4۱4,۷۷۳۱۷۳,520۱05,242,۷88۱89,۳۳9۱۳۷,۱59,5۷۱9.۱آزمايشگاه

3,296,023۱80,۱42,682۱,367,923544,360,452۱,536,933708,050,953۱2.4جمع
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37-4- آمار فعاليت هاي  شرکت شهر سالم در سال های 93-97

درصدسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93فعاليت
 تغيير

44,2645۱,9445۳,۱402.۳--بيمه شدگان تحت پوشش بيمه شهرداری تهران- نفر

202۱2۱۱8۱80مراکز درمانی موجود  - تعداد

98۱0۱9599۱525۳.5بخش های درمانی در درمانگاههای شرکت شهر سالم -عدد

2,044,8۳5۳,055,6۱5۱,90۷,949۱,۳6۷,92۳۱,5۳6,9۳۳۱2.4تعداد مراجعات به مراکز درماني تحت پوشش - نفر

228,524262,450۳0۱,884298,4۳2۳28,۱59۱0ارزش خدمات پاراکلينکي مراکز - ميليون ريال

26-۳64,۷5۳۳80,6205۷2,28۷29۱,5542۱5,۷۱2ارزش خدمات کلينکي مراکز - ميليون ريال

۱2-۷۳2۷9۳9۱۷۱,2۷۱۱,۱۱9تعداد بيماران خاص تحت پوشش شهرداري - نفر

-5۱,۳69-۱05,990۱08,094۱۳4,۱44هزينه بيماران خاص تحت پوشش شهرداري - ميليون ريال

۳۷,2۷2۳9,۳۳9۳9,۱۳۷44,9204۷,25۳5.2تعداد معرفي نامه هاي صادره جهت بيماران سرپايي - عدد

0.5-۷,0۷9۷,6۳۷8,0248,85۳8,8۱۳تعداد معرفي نامه هاي صادره جهت بيماران بستري - عدد

۳,6۳08,52۷۱۱,524۳,024۱۷,۳0۱4۷2.۱چکاب کارگران شرکت پيمانکاري خدمات شهري و فضاي سبز-نفر

چکاب کارمندان رسمي و کارکنان سازمان ها و شرکت هاي طرف 
۱6,۱2۱۷,۳۳8۳6,۱6۱۱۱,069۱9,424۷5.5قرارداد-نفر

ارزيابي وضعيت لباس کار و لوازم حفاظت فردي کارگران شرکت هاي 
222220پيمانکاري فضاي سبز -دوره

ارزيابي وضعيت لباس کار و لوازم حفاظت فردي مجريان عمليات مبارزه 
222220با موش- دوره

ارزيابي وضعيت لباس کار و لوازم حفاظت فردي کارگران شرکت هاي 
222220پيمانکاري خدمات شهر-دوره

نظارت بهداشتي بر عمليات جمع آوري مکانيزه و غير مکانيزه
222220-زباله ها-دوره

نظارت بهداشتي بر عمليات جمع آوري مکانيزه و غير مکانيزه رفت و 
222220روب -دوره

4922۱۳8۷9۱2۳55.۷تعداد حوادث ناشي از کار-نفر

2۳,55848,6۷6۳۷,90۷26,۷665۱,22۷9۱.4خدمات ارائه شده توسط اورژانس - نفر
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38-4- فعاليت های واحد آموزش و پژوهش در سال 97

تعداد نفر ساعتساعت آموزشیتعداد فراگيراننام دوره آموزشی

258200اصول و فنون پذيرايی 

۳88۳04عوامل ارتقاء انگيزش کارکنان 

258200مقدمه ای بر مديريت امور درمانگاه ها 

HIS۱208960

آشنايی و نگهداری تجهيزات غير مصرفی پزشکی و 
258200دندانپزشکی 

۳58280حقوق سالمت زنان 

F5 408۳20نظام آراستگی

4024960بهداشت روانشناختی و سالمت فردی و اجتماعی 

مهارت های مناسب در کاهش آسيب فضای مجازی شبکه 
408۳20های اجتماعی بربهداشت روانی در خانواده و محيط کار 

40۳2۱,280کمک های اوليه و فوريت های پزشکی 

258200 اسپيرومتری 

 CPR608480

40۱2480مديريت خشم 

40۱2480آشنايی با حقوق سالمت 

Spss4020800

40۱6640اصول و برنامه ريزی مديريت بحران 

50۱6800آشنايی با اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری 

۱۳۱6208تصادفات و مسئوليت های مدنی متوليان راه 

7362289,۱۱2جمع کل 
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39-4- نتايج فعاليت های انجام گرفته مرکز بهداشت در سال های 95-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

 گروه بهداشت و ايمنی
۱0۱0۱00تعداد برنامه  هاي انجام   پذيرفته - برنامه

۳,442۳,250۳,2680.5بازرسي  هاي صورت   گرفته - مورد

269,980260,22۳260,6۷90.۱تعداد آيتم  هاي ارزيابي   شده - آيتم

5۷848۱5249تعداد گزارش  هاي ارسال   شده - مکاتبه

 گروه بهداشت محيط
۱2۱2۱20برنامه  هاي انجام  پذيرفته - برنامه

۳,085۳,0۷8۳,۱080.9بازرسي  هاي صورت  گرفته - مورد بازرسي

۱98,062۱98,۷44۱98,9920.۱آيتم  هاي ارزيابي  شده - مورد

5805826۳69گزارش  هاي ارسال  شده - مورد

6۳656086۷55 نمونه  برداري از آب پارک  ها - مورد

6,996۱۱,200۱۷,۳4055موارد سنجش - پارامتر

گروه طب کار
۳۷,685۱4,09۳۳6,۷25۱60تعداد کل افراد که چکاپ شده  اند - نفر

۱۱,524۳,024۱۷,۳0۱4۷2کارگران شرکت  هاي پيمانکاري خدمات شهري و فضاي سبز - نفر

۳6,۱6۱۱۱,069۱9,424۷5کارمندان رسمي و کارکنان سازمان  ها و شرکت  هاي طرف قرارداد - نفر

4,۳002,260۱4,۷۳055۱تعداد کل کارت تناسب صادرشده - فقره
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40-4- خالصه نتايج برنامه های نظارتی کنترلی مرکز در سال 97

تعداد  عنوان برنامه
واحدحجم عمليات-دوره

امتياز 
کسب 
شده

وضعيت 
ارزشيابی

2دورهارزيابی ضوابط بهداشت وايمنی محلهای اسکان کارگری
ارزيابی ۱25 محل اسکان

 )6699 نفر کارگر مقيم)  به طور متوسط در 
هر دوره 

متوسط62محل

ارزيابی8۳ مورد جاروب مکانيزه  به طور متوسط 2دورهبرنامه بهداشت وايمنی عمليات رفت و روب )مکانيزه)
متوسط۷5اکيپدر هر دوره

ارزيابی ۱466 نفر کارگر  به طور متوسط در 2دورهبرنامه بهداشت وايمنی عمليات رفت و روب )غير مکانيزه)
متوسط۷5کارگرهر دوره

2دورهبرنامه بهداشت و ايمنی عمليات جمع آوری و انتقال زباله )مکانيزه)
ارزيابی ۳88 مورد اکيپ

 )شامل ۷66 کارگر)  به طور متوسط در هر 
دوره

متوسط۷5اکيپ

2دورهبرنامه بهداشت و ايمنی عمليات جمع آوری و انتقال زباله )غير مکانيزه)
ارزيابی 60 مورد  اکيپ

 )شامل ۱۱۳ کارگر)  به طور متوسط در هر 
دوره

متوسط۷۱اکيپ

ارزيابی 2۳52 نفر کارگر  به طور متوسط در 2دورهبرنامه بهداشت وايمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )خدمات شهری)
متوسط۷2کارگرهر دوره

برنامه بهداشت وايمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی  )اکيپ های 
ارزيابی ۱5۳  نفر کارگر  به طور متوسط در 2دورهمبارزه با موش)

مناسب95کارگرهر دوره

ارزيابی ۱9۳5 نفر کارگر  به طور متوسط در 2دورهبرنامه بهداشت وايمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )فضای سبز)
متوسط۷2کارگرهر دوره

ارزيابی ۱0 ايستگاه خدمات شهری  به طور 2دورهکنترل ضوابط بهداشت و ايمنی ايستگاههای خدمات شهری
مناسب۷8ايستگاهمتوسط در هر دوره

برنامه ارزيابی ضوابط بهداشتی وايمنی ساختار عمومی و تجهيزات 
متوسط8۳پارکارزيابی  50۳ پارک به طور متوسط در هر دوره2دورهخدمات شهری پارکها

ارزيابی  58۳  مورد سرويس  به طور متوسط 2دورهبرنامه نظارت بهداشتی بر سرويس های بهداشتی پارکها و معابر
متوسط8۳سرويسدر هر دوره

نامناسب۷4پارکارزيابی تابلوهای  ۷89  پارک يک دورهبرنامه ارزيابی تابلوهای آب پارکها

متوسط۷2پارکارزيابی  ۱62 پارک  طی بازرسی های شبانهيک دورهبرنامه ارزيابی روشنايی و ايمنی پارکها و فضای سبز شهر تهران )در شب)

ارزيابی 5 محل نگهداری حيوانات در واحدهای يک دورهبرنامه ارزيابی ضوابط بهداشتی وايمنی محل نگهداری حيوانات در پارکها
متوسط۷8محلتابعه شهرداری

تشکيل 59 جلسه کميته حفاظت فنی و مستمربرنامه تشکيل کميته های حفاظت فنی وبهداشت کار
--جلسهبهداشت کار 

تشکيل ۱0۱ جلسه آموزش بهداشت )برای مستمربرنامه آموزش بهداشت
--کارگر۳989  نفر کارگر)

ارائه خدمات درمانی به کارکنان در ۱2۳ مورد مستمربرنامه ثبت وپيگيری حوادث ناشی از کار
--موردحادثه گزارش شده

انجام فرايند معاينات سالمت شغلی کارگران و مستمربرنامه تشکيل شناسنامه سالمتی وتکميل پرونده بهداشتی
--نفرکارمندان برای ۳6۷25نفر 

--موردتعداد 86۷ مورد نمونه برداری مستمربرنامه پايش سالمت آب

ارائه آموزش های تخصصی و ارزيابی اکيپ های موردیبرنامه کنترل بهداشت و ايمنی عمليات سمپاشی پارکها و فضای سبز
--اکيپعمليات سم پاشی

برنامه کنترل ضوابط بهداشت و ايمنی محل های پخت و توزيع غذا در 
بازرسی از ۳2 واحدهای طبخ و توزيع غذا و موردیاماکن وابسته به شهرداری تهران

ضعيف65محلانجام ۱90مورد نمونه برداری

متوسط8۷محلارزيابی حدود 200  آبدارخانه در هر دوره2 دورهبرنامه ارزيابی بهداشت و ايمنی آبدارخانه در ساختمان شهرداری تهران

برنامه ارزيابی وضعيت بهداشت و ايمنی استخرهای شنا در اماکن وابسته 
متوسط90استخرارزيابی 46 استخر در هر دوره2 دورهبه شهرداری تهران
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اداره کل هماهنگي فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق

۱-5- آمارپروژه هاي تحويل موقت و قطعي، تعداد بازديدها و تعداد و مبلغ قراردادهاي منعقده توسط اداره کل هماهنگي 
فني و عمراني سازمان ها و مناطق در سال 97
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۱2۱6.۱ ۳0۱,۱526.9۳2۷.6 256,6۳۷6.۳242۱۳ 68۱,846۱4.۱

2298.4 4۳6,۳92۱055۱۳.۱ 8۱0,۷۷8۱9.4۱۳2۷.۱ 466,82۳9.6
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9۱۳۳.8 ۱06,40۳2.42۳5.5 ۱۱6,9۱۷2.8442.4 98,0642
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5۱24.۳ 68,۳952.4 00 0052.2 00
6۱۷6 ۱۱2,4۳24 00 24,9006.850.6 5,500۷.۳
۷۷2.5 65,5۳92.۳ 00 2۱,۷5۱642 00
89۳.2 ۷۷,29۱2.۷ 00 2,5000.۷4.6۳ 4860.6
9۱0۳.6 95,408۳.4 00 ۱8,۷8۱5.2۱.۷۱.۱ 2,665۳.5
۱062.۱ 5۳,809۱.9 00 ۳,24۱0.94.6۱ 5,۱8۳6.9
۱۱5۱.8 ۱۱۱,425۳.9 00 2,4980.۷4.8۱.4 5۳90.۷
۱200 00 00 0000 00
۱۳۱۳4.6 50,264۱.8 58,0۱9۷6.۱ 0050.2 00
۱4۱55.۳ 80,۱582.8 00 ۱0,0۱۱2.۷5۱ 800۱.۱
۱5۷2.5 98,898۳.5 00 ۷,000۱.95۱ 00
۱69۳.2 ۱۱0,62۱۳.9 00 00۳.92 00
۱۷5۱.8 ۳9,886۱.4 8,00۱۱0.5 0042 00
۱8۱65.۷ 2۳6,9598.4 00 8۷,9۱924.۱4۱.۳ ۱2,000۱5.9
۱982.8 ۱2۱,26۷4.۳ 00 005۱.۳ 00
20۱24.۳ ۱28,2684.50 ۱0,0002.۷5۱ 2,4۷۱۳.۳
2۱۱86.4 2۷5,8۳۳9.۷ 00 55,000۱5.۱4.۱2.6 00
22۳2۱۱.4 25۷,۱8۷9.۱ 00 42,402۱۱.6520 ۷,500۱0

75,292۱00 364,063۱0042.3 76,247۱00 28۱۱002,836,427۱00جمع

۱-5- مبلغ و نسبت مبلغ  قراردادهاي منعقده توسط اداره کل هماهنگي فني و عمراني سازمان ها و مناطق در سال 97

2-5- آمار پرونده پروژه هاي مناقصات،تعداد و مبلغ قراردادهاي منعقده مناطق 22 گانه در سال97
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میلیون ریال
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درصد به کل
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!( 3/1 - 6
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱58

3-5- آمار ميزان مصالح مصرفي مناطق بيست ودوگانه در سال 97

قه
نط

م

 و 
سی

سا
ت ا

فال
آس

 
ن(

ش)ت
وک

ر

ت 
رم

ت م
فال

آس
 

که 
و ل

ی 
فار

 ح
وار

ن
ن(

ی)ت
ير

گ

ري
 کا

ک
ناز

ي(
اش

)نق
 

ع(
مرب

تر
 )م

ش 
 بي

ي با
ش

رک
يوا

د
ت 

خام
 ض

22
cm

از 
ب(

کع
رم

)مت

ي 
يز

ط ر
لو

مخ
ب(

کع
رم

)مت

ن 
ما

خت
سا

ث 
دا

اح
ي( 

بان
گه

ي، ن
دار

)ا
ع(

مرب
تر

)م

 -
ي 

خاک
ت 

ليا
عم

ب(
کع

رم
)مت

ي 
ست

د

ي 
خاک

ت 
ليا

عم
ي  

شين
 ما

-
ب(

کع
رم

)مت

۱4,266۱0,۱500۱,۷69۱0,80009,۳009,۷00

2۱,094۳۱,99005,2۷402,24000

۳9,20020,94۷۱00۱,۷۳0500۳,۳00۱502,500

4۱5,2۷5۱۱,6500۱,5۳50000

54,۱09۷,۱۳22۳,0004004802,2۳0۱,۱002,056

64,895۱۱,55۱000۳,29۷00

۷40۳4,226000۷2,۳0000

80۳,264000000

905,۱۱۱000۱۱8,۷۳600

۱0۳۷04,8۱4000۱,44000

۱۱8464,629000000

۱2۱,955۳54,۱50۳0۱9060200200

۱۳02,5۳56,2002000000

۱4۳,5804,0280۱50۱,85000

۱5۱,۷۳۳۳,2۳0020۷,0002,0000۷,500

۱640۱4,60۷000۳8000

۱۷4502,925000000

۱82,459۱5,66۳0۱,88502,۳9000

۱9۳۷۱2,54۷۱,۱۷08۱5,56009486,۱۳2

204,۱۳25,0۷۱000000

2۱۱,692۱4,094026,6800000

225,265۱0,4020۱۱,۳6058000

62,496۱80,60۱34,62050,90634,5302۱0,803۱۱,69828,088جمع



5معاونت فنی و عمرانی

۱59

3-5- آمار ميزان مصالح مصرفي مناطق بيست ودوگانه در سال 97 )ادامه(

قه
نط

م

ری
ذا

ه گ
لول

ر(
)مت

ال
گد

سن
د(

عد
(

ده 
 نر

يم
رم

ت
م(

گر
لو

کي
(

چه 
دري

زي 
سا

باز
د(

عد
(

ل 
ب پ

نص
 و 

يه
ته

ظ 
حفا

 و 
زي

فل
م(

گر
لو

کي
(

ول
جد

ک 
ت

ل(
طو

تر
)م

زی
سا

ير
ز

ع(
مرب

تر
)م

زی
ن ري

بت
ب(

کع
رم

)مت

۱۳209۷0۷,500۷42۷,0005,22425,6006,۳00

22,42۳۱,40۷۷99۳,6599۷,400۱6,255۱6,2۷25,۱94

۳۱60262۱2۱,۱4۱۱0,000۳,8۱۱0۱,۱88

4۱5064409۱54,400۱۱,840۱,0۱86,۳8۱

52۳4۱,۱4۱042۱04,0۷50۱20

60۷9240۱,۳۱6800۳,6۳5۱05,۷۱۳۱,۱۱0

۷02622058۳24,200۱,5295,249۱,4۷0

80405292۱,0865۷8,800۳,56۳02,268

9۱0۱۱98068804,9۱۷0494

۱00۷۱00۱,44۷24,4004260۷50

۱۱060505595۳,800۳,9848,245۱,689

۱22022020,000۳5002,۱50۷,800450

۱۳8۷۳0۳۳۷4,200۱,5۳8505۳9

۱4050۱0۷88۱2,6402,0۱۷2,50082۱

۱50۱2905040۱,45826,8555۷4

۱60۱۳9۳004۳0۳,600۱,064۱2,۳2۷892

۱۷65۳60۷۱02052,۱45۳8۱

۱8۱۱5۱,0680۱,۱9859,۳605,06۳۱۱,0۳2۱,8۳۱

۱90۱۷504۷۷2۱,600۱,۱4۳۱4,8۷۳۷9۳

2009402۷02,2۳2۱۳0,000۱0,۱489,۷5۷۳,028

2۱0۱,0۳4064۷۱45,۷002,۳82۷,۷۳2۱,۳۳9

22500294084۱48,200۱0,86۷6,8۱04,2۳0

4,096۱2,00529,23320,432۱,226,۱0097,292263,9784۱,842جمع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱60

سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 عنوان

589,800 584,000 554,000 5۳5,000 5۳5,000 طول معابر شرياني اصلي - مترطول
450,000 442,000 495,000 480,000 480,000 طول معابر شرياني فرعي - مترطول

5-5- آمار معابرموجود در سطح شهر تهران در سال های 93-97

4-5- آمار آسفالت پخش شده در سطح شهر تهران در سال های 96-97

سال 97 سال 96 واحد فعاليت

۱۱,256,40۳ ۱۱,04۳,500 تن
توسط سازمان مهندسی و عمران

 آسفالت پخش شده
6۳,۷44,2۳8 62,545,098 مترمربع
۱6,869,60۱ ۱6,626,50۳ تن

توسط مناطق
۱0۱,2۱۷,606 99,۷59,0۱8 مترمربع



5معاونت فنی و عمرانی

۱6۱

سازمان مهندسي وعمران شهر تهران
6-5- خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سال های 93-97

ان
نو

ع

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدمقياس

نی
ريا

 ش
ابر

مع
 و 

راه
رگ

بز

مساحت موجود تا انتهاي سال 

متر مربع

22,4۷0,00022,4۷0,0002۳,268,00024,528,00024,952,000

۷۱4,0002,940,000۱,4۳6,4۳52,۱42,0002,66۷,000مساحت در دست احداث 

2۱0,0000۷98,000۱,260,000462,000مساحت بهره برداري شده 

طول موجود تا انتهاي سال 

متر

5۳5,0005۳5,000554,000584,000589,800

۱۷,000۷0,00058,0585۱,0006۳,500طول در دست احداث 

5,0000۱9,000۳0,000۱۱,000طول بهره برداري شده 

طح
س

هم
ير 

ع غ
اط

 تق
ل و

پ

تعداد موجود تا انتهاي سال 

دستگاه

۳26۳۳0۳49۳۷0۳80

۱28۳56۳۷۳4 تعداد در دست احداث 

54۱92۱۱0تعداد بهره برداري شده 

مساحت موجود تا انتهاي سال 

متر مربع

۱,۳04,000۱,4۳5,500۱,5۱8,۱50۱,5۳6,۷۷۳۱,5۷6,85۳

48,000۳۳2,00094,800۳5,۳60۱۱۱,۷58مساحت در دست احداث 

20,000۱۳۱,50082,650۱8,62۳2۷,۷۷0مساحت بهره برداري شده 

طول موجود تا انتهاي سال 

متر

52,۱6055,68055,84056,99859,98۳

۱,920۱۳,2809,9۷9۱0,0۳8۱0,89۱طول در دست احداث 

800۳,520۱60۱,۱582,۳44طول بهره برداري شده 

هی
گرا

زر
ل ب

طول موجود تا انتهاي سالتون

کيلومتر

2020202۳2۳.6

22265.۱طول در دست احداث 

2002۱طول بهره برداري شده 
زه

اني
مک

ير 
ی غ

قات
طب

گ 
کين

پار
تعداد موجود تا انتهاي سال 

دستگاه
66999

0-00۳تعداد بهره برداري شده 

مساحت موجود تا انتهاي سال 
متر مربع

95,65095,6502۱۷,6502۱۷,6502۱۷,650

0-00۱22,000مساحت بهره برداري شده 

دستگاه ظرفيت موجود تا انتهاي سال 
خودرو

۳,240۳,2404,۳064,۳064,۳06

0-00۱,066ظرفيت بهره برداري شده

ی 
ير

ه گ
لک

 و 
ش

وک
ر

هی
گرا

زر
ر ب

عاب
۷05,۷64۱,2۷0,4۷۳4,088,۷486۳4,64۷۱,۱99,۱40مترمربعمساحت بهره برداري شدهم

۱0۳,۳002۱8,04۳5۷۳,۳۷04,۳44,05۳2۱2,90۳تنوزن بهره برداري شده 



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

7-5- عملکرد طراحي ومهندسي در سال های 93-97

نام پروژه
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

تعداد 
تعداد مقدارپروژه

تعداد مقدارپروژه
تعداد مقدارپروژه

تعداد مقدارپروژه
مقدارپروژه

۱۱۳022۳4۱8252۱45۱۷.5پروژه بزرگراهي - کيلومتر

2۳۳۷۱۷۱9۱940۱۷42۷۱2پل تقاطع غير همسطح - تقاطع

جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
۱4۱۳069.522.400--) تونل ، کانال ، مسيل )  - کيلومتر

2244۱۱۱۱--طراحي حوضچه تعديل کننده و رسوبگير - عدد

۱۱2۷,000۱۱00,000۱۳9,000۱288,000۱40,000مخزن تسکين سيالب - مترمکعب

00----۱۱5۱50احداث شبکه پايش آبهای سطحی - ايستگاه

مطالعات ساماندهی مسيل و احداث کانال - 
۱۱.۷--5۱6420۱۳.6کيلومتر

۱6,۳0066,۳002268,0002268,0002268,000مطالعات آبهای سطحی مناطق - هکتار

۳6۱9۱0۱0۱05۱5655مطالعات مقاوم سازي پل ها - دستگاه

552200--2۷دستورالعمل تعمير و نگهداری پل ها - جلد

22۱5۱5۷۷2222خدمات جنبی پل ها - دستگاه

۳6۳۳۱۳۱24۱2.5طراحی تونل ها - کيلومتر

۱۷۱۷9۱۷۱5205۱6۳20تهيه پوسته جهت طراحي پروژه ها - کيلومتر

۱90,000۱۱6,000۱۱5,000۱۱40,000۳2۳,۳50طراحي پارکينگ طبقاتي - مترمربع

نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي و عرضي معابر 
۱۱9۱,۳۱59۳۱,۷۳۷652,00052۱,64085۱,850خيابانها - هکتار



5معاونت فنی و عمرانی

۱6۳

شرکت خاکريز آب

8-5- خالصه وضعيت پروژه هاي خاکريزآب در سال هاي 93-97 
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدوضعيتعنوان

ری
ذا

ه گ
لول

 و 
ال

کان
ل، 

تون

تعداد موجود تا انتهاي سال 

دستگاه

۱۳۱۱۳4۱۳4۱۳5۱۳۷

۱4۱2۱2۱2۱0تعداد در دست احداث 

۳۳0۱2تعداد بهره برداري شده 

طول موجود تا انتهاي سال

متر مکعب

502,۳005۱2,5005۱5,۱005۱9,۳6052۳,000

26,44024,845۳2,۱00۳۱,400۱۷,000طول در دست احداث 

2,۳5۷۱0,2002,6006۷0۳,640طول بهره برداري شده 

ب
يال

 س
يل

عد
ن ت

خز
و م

ير 
وبگ

رس
چه 

وض
تعداد موجود تا  انتهاي سال ح

دستگاه

۱۳۱4۱4۱4۱4

۳0۱22تعداد در دست احداث 

2۱000تعداد بهره برداري شده 

حجم موجود تا  انتهاي سال

متر مکعب

69۷,9۱080۳,9۱0806,9۱0806,9۱0806,9۱0

۱۱9,5000۱,5۳45,۳005,۳00حجم در دست احداث 

۱۳,500۱06,0002,96600حجم بهره برداري شده 



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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شرکت يادمان سازه

9-5- خالصه وضعيت پروژه هاي شرکت يادمان سازه در سال هاي 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93وضعيتعنوان

تقاطع غير همسطح  ايمن در برابر زلزله- دستگاه

۷65--تعداد در دست انجام

46۱۱۱۷20تعداد موجود تا انتهای سال

۱256۳تعداد بهره برداری شده

۱6۳۳0۳۳9549۱525تعداد مرمت شده تقاطع غير همسطح تعمير و مرمت شده- دستگاه



5معاونت فنی و عمرانی

۱65

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱0-5- خالصه وضعيت پروژه هاي سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در سال هاي 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدوضعيتعنوان

ی(
هب

مذ
ی-

نگ
ره

 )ف
می

مو
ه ع

بني
ا

تعداد  موجود تا انتهای سال   

دستگاه

۱2۱4۱۷۱9۱9

۷6۳55تعداد در دست احداث

42۳02تعداد بهره برداري شده

مساحت موجود تا انتهای سال 

مترمربع

50,28۷69,9569۱,۳06۱۱۱,266۱۱۱,266

96,۷۷۳89,60468,25488,66088,660مساحت در دست احداث

2۳,440۱9,6692۱,۳50040,۱00مساحت بهره برداري شده 

ی(
دار

 )ا
می

مو
ه ع

بني
د ا

دا
تع

تعداد  موجود تا انتهای سال   

دستگاه

02222

20000تعداد در دست احداث

02000تعداد بهره برداري شده

مساحت موجود تا انتهای سال 

مترمربع

04۷,۳084۷,۳084۷,۳084۷,۳08

4۷,۳080000مساحت در دست احداث

04۷,۳08000مساحت بهره برداري شده 

ی(
مات

خد
ی )

وم
عم

يه 
ابن

اد 
عد

ت

تعداد  موجود تا انتهای سال   

دستگاه

۱۷۱92۱2۱2۱

۳۳۱۱۳تعداد در دست احداث

5220۱تعداد بهره برداري شده

مساحت موجود تا انتهای سال 

مترمربع

۱۳4,0۳2۱62,6۳22۱8,۱822۱8,۱822۱8,۱82

۷۱,۱0098,05042,50042,500428,000مساحت در دست احداث

9,۷۳228,60055,550042,500مساحت بهره برداري شده 

ی(
زش

ور
ی )

وم
عم

يه 
ابن

اد 
عد

ت

تعداد  موجود تا انتهای سال   

دستگاه

2۳۳۳۳

۱0000تعداد در دست احداث

2۱000تعداد بهره برداري شده

مساحت موجود تا انتهای سال 

مترمربع

22,50028,۷5028,۷5028,۷5028,۷50

6,2500000مساحت در دست احداث

22,5006,250000مساحت بهره برداري شده 











سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱۷0

اداره کل معماری و ساختمان

۱-6- خالصه فعاليت امور مهندسين ناظر در سال های 97-95                                                                              )عدد(
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

49۳49۱6252۷.۳آراي صادره از شوراي انتظامي
۱6.۳-2,6۷92,8902,420تشکيل پرونده مهندسان حقيقی
28.6-2۳۷۱40۱00تشکيل پرونده مهندسان حقوقی
۱5.۳-۱۱,958۱2,06۱۱0,2۱۳اصالح پرونده مهندسان حقيقی
۱,429۱,۳2۱۱,499۱۳.5اصالح پرونده مهندسان حقوقی

۱۳.۷-۳954۱6۳59تسويه حساب برگ مهندسان حقيقی
۱۳-۷90285248تسويه حساب برگ مهندسان حقوقی

۳5.۳-24۱۷۱۱تعداد صدور برگ شهرسازی

2-6- خالصه فعاليت معاونت های ساختمان و معماری در سال های 96-97

عنوان
سال 97سال 96

تعداد تعداد جلسه
مکاتبه

تعداد نفرات 
تعداد تعداد جلسهيا پروژه ها

مکاتبه
تعداد نفرات 

 يا پروژه ها

کالس ضوابط۳66۳2۱فعاليت های آموزشی )کالسهای آموزشی(
-2 عام نما : 4

-۱5همايش نما : 5۱0400۳
تدوين سند راهبردی طراحی نما برای بناهای با اهميت 

-۱040۱80شهری )با تاکيد بر معماری اسالمی و ايرانی(

---42۱90۱5کارگروه تخصصی معماری ومنظر شهری
-2۳9۱۱5۱6۱۳0کارگروه ساماندهی و بررسی طرح مساجد

-2040206۷6۳60 کميته نمای مناطق 22 گانه
ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولين جسمي، 

-۱6۱56-20۱50حرکتي و حسي

پرونده های بررسی شده معماری )مساجد، بناهای شاخص 
و...(

۱۳025مساجد : 99۱9۱0
۱50۱20شاخص : 45--90

68۳-52 جلسه شورای امن---پرونده های بررسی شده ساختمان )تخلفات و ...(

کميسيون های موردی )دکلها آنتن های مخابراتی، ميادين، 
سينما ها، مناطق پايلوت، آتش نشانی، شرکت های خدمات 

آزمايشگاهی، طراحی شهری و ...(

-80دکلها : 20۳502004۳
-50ميادين : 20424۱8
۱0۱52---

---205252بررسي پيشنهادات ارسال شده از نظام پيشنهادات
بخشنامه ها )حصار کارگاهی، پوشش موقت، اشغال معابر 

ـ۱۱0ـ4884و ...(

-۱4۳2---لوايح بررسي شده )نما(
-۱60-۱0۳۱0۳206پرونده هاي موردي ۱37 و ۱888

-۷0۱ دعوتنامه46-۱0۷6دعوتنامه52شورای امن

تعداد مهندسان برائت شده
52

92
-

68۳
296-

-۱96-تعداد مهندسان برائت شده با اخذ تعهد
-۱9۱-209تعداد مهندسان تعليق شده )ارسال به شورای انتظامی(

ـ۱,500ـ-۱,09۱-مکاتبات صادره به سازمان نظام مهندسی
ـ200ـ-48-مکاتبات صادره به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

ـ۳,000ـ-۱,249-مکاتبات صادره به مناطق 22 گانه شهر تهران
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3-6- هماهنگ سازی سبکهای جديد معماری و نشانه های هويتی شهری با الگوهای اسالمی- ايرانی)بومی و سنتی(
در سال های 94-97 

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

92-62۱2۱دستورالعمل و ضوابط - تعداد
۱25660نقشه های تائيد شده در کميته تخصصی معماری مساجد - تعداد

۷۱-۱,6004,000۳,500۱,000آموزش، اطالع رسانی، ترويج و اشاعه معماری ايرانی- اسالمی - نفر/ساعت
 تهيه دستورالعمل تصويب نقشه های معماری مساجد و اماکن مذهبی

50۱00۱00۱000تکميل پروژه های ارائه الگوی ساماندهی و بهسازی نمای بيرونی مساجد- درصد

4-6- بهبود کيفيت بصری محيط شهری در سال های 97-94                                                                             )تعداد(
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

644650دستورالعملها و راهنماها 
50-۱۱2۱مصوبات 

-4-66طرحها و پروژه های ارتقاء کيفی
540۳65۷58نمای بناهای شاخص شهری تائيد شده 

۱00-0۳۱0تهيه راهنمای طراحی شهری 
0۱۱۱0تهيه برنامه راهبردی 

5-6- رسيدگی به تخلفات ساختمانی وتاثير آن بر کاهش تخلفات در سال های 97-93                                     )تعداد(                    

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93اقدامات

اعمال آراء شورای انتظامی و 
بررسی آنها در شوراهای امن 

)امور مهندسين ناظر)

آمار شورای امن

۱0-59642۱44666۳598ماده صد 

0۳۷2۳,584۱2۱958ناحيه محوری 

28-448424۱2۳9266تشکيل پرونده

آراء صادره

2-۷۱224۱20۷۳0۱296رد شکايت 

24-۱۳۷9۷۱2۱25۷۱96رد شکايت با اخذ تعهد 

9-406۳8۳۳50209۱9۱تعليق مهندس
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اداره کل حريم

6-6- برنامه های  و فعاليت های اداره کل حريم در سال های 96-97

سال 97سال 96عنوان

در 
چه 

پار
يک

ت 
ري

دي
ي م

ده
ل 

شک
و  

ي( 
مان

ساز
ن 

رو
م )ب

ري
 ح

صه
عر

در 
ل 

دخ
ي م

ي ذ
ها

مان
ساز

يه 
 کل

ين
ما ب

يه 
رو

ت 
حد

د و
جا

اي
ت

تخ
پاي

م 
ري

 ح
صه

عر

۳2۳8شوراي حفظ حقوق بيت المال-جلسه

24نهاد رياست جمهوري-جلسه

24۳2فرمانداري تهران و شهرهاي اطراف-جلسه

۳0۳5استانداري تهران-جلسه

۱۳مجمع نمايندگان استان تهران-جلسه

54سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران-جلسه

95سازمان منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران-جلسه

29۱8سازمان امور اراضی استان تهران-جلسه

22۳0بنياد مسکن انقالب اسالمی-جلسه

4۳شرکت آب و فاضالب روستايی استان تهران-جلسه

65شرکت آب منطقه ايی استان تهران-جلسه

-۳دفتر صدور پروانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی-جلسه

۱08سازمان پيشگيری و مديريت بحران استان تهران-جلسه

۳5دفتر تقسيمات کشوری وزارت کشور-جلسه

2825سازمان جهاد کشاورزی استان تهران-جلسه

22کارگروه ويژه حريم شهر تهران-جلسه

۱5۱6کميته آسيب شناسی وبررسی تخلفات-جلسه

۳4کميته حقوقی-جلسه

۱۱۱5کميته اجرا وعمليات-جلسه

۷۱4جلسات با نيروهای نظامی وانتظامی-جلسه

2۱-شرکت در جلسات دادگاهها ودادسراها-جلسه

ايجاد رويه يکسان و سازو کار منسجم 
در جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز 

در حريم )درون سازماني(

2۳-کميته ارزيابی نواحی دارای حريم- جلسه

۳69کميته صيانت از حريم-جلسه

۱۱6کارگروه فنی حريم تهران-تعداد

22کميته فنی حريم-تعداد

-4دفاع از لوايح و طرح هاي پيشنهادي مرتبط با عرصه حريم در شوراي شهر-جلسه 

تنقيح قوانين و اصالح ضوابط و 
مقررات

۱0۱۱برگزاري جلسات با اداره کل حقوقي و اداره کل تدوين قوانين-جلسه

۱4۱6جلسات با دفاتر فنی فرمانداری های واقع در حريم-جلسه

۳250بازديدهاي انجام شده از پروژه هاي عمراني مصوب-بازديد
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7-6- اقدامات صورت گرفته مديريت و نظارت بر حريم شهر تهران در سال های 96-97 

سال 97سال 96عنوان

 پروژه های مطالعاتی- 
پژوهشی در حريم

نظارت بر عملکرد و راهبری مشاور پروژه های مطالعاتی و 
پژوهشی

۱۳2تعداد پروژه ها
2۳6نفر- ساعت جلسات

ايجاد رويه يکسان در 
جلوگيری از ساخت وساز 

غيرمجاز در حريم
84تدوين بخشنامه ها و دستورالعملها - تعداد

تشکيل کميته صيانت از 
حريم کالنشهر تهران و اهم 

دستاوردهای اين کميته 

۱,454۱,256 تخريب های صورت گرفته - تعداد

۱,4۱8۱04وسعت تخريب های صورت گرفته - هکتار

86,۱044,0۱5جلوگيری از ساخت و سازهای غيرمجاز - تعداد

۳00600وسعت واگذاری زمين به مناطق برای درختکاری و ايجاد فضای سبز - هکتار

 بازديد ميدانی و نظارت
 بر کليه فعل و انفعاالت  عرصه 

حريم

-994بازديدهای کنترلی و نظارتی - تعداد

۱822بازديدهای فنی جهت پاسخگويی به استعالمات - تعداد

ميزان تصرفات آزادشده
۱,4۱8۱,256تعداد

۱,040,000-مساحت- مترمربع 

۱۷۱0پيگيري تدقيق مرز طرح هاي هادي روستاها و ساير نقاط جمعيتي واقع در حريم - تعداد
پاسخگويي به استعالمات و درخواستهاي اشخاص حقيقي و حقوقي که از سوي مناطق دهگانه داراي حريم به اداره 

۱8۱۱۷0کل ارجاع مي شود.)پرونده ارجاع شده( - فقره

86,۱064,0۱5شناسايی ساخت وساز غيرمجاز در حريم شهرداری - تعداد

پيگيري تهيه و اجراي طرح هاي 
هادي روستايي به منظور تدقيق 

مرز روستاها و حريم پايتخت

99روستاهاي داراي طرح هادي که نيازمند پيگيري اين اداره کل بوده است - تعداد

2840برگزاري جلسات هماهنگي با بنياد مسکن انقالب اسالمي - تعداد

8-6- بازديدهای انجام شده به تفکيک مناطق دارای حريم در سال های 97-95                                               )تعداد(

مناطق دارای حريم
سال 97سال 96سال 95

بازديد  نظارتی  بازديد فنی  بازديد نظارتیبازديد فنی بازديد  نظارتی  بازديد فنی  

5۷0۷925۷2منطقه ۱
۳65288۳55منطقه 2
۱560۱990۱565منطقه 4
۱265۱89220۷6منطقه 5
22652690۱4۷0منطقه ۱3
۱۷602290۱۷65منطقه ۱5
۱۷62269022۷5منطقه ۱8
۱259۱۱92۱56۳منطقه ۱9
2۷95۳6902۳8۳منطقه 20
۷85۱690۱480منطقه 22

۱37686۱83904۱48704جمع
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9-6- وضعيت پروژه های عمرانی موضوع تبصره ذيل ماده 99 قانون شهرداری ها در سال 97
مناطق دارای حريم 

مصوب
حوزه فرمانداری 

مربوطه
تعداد پروژه های

 مصوب
مقدار اعتبار تخصيص 

شده
)ميليارد ريال(

درصد پيشرفت درصد پيشرفت ريالی
فيزيکی

۳۱6.5582.۳8شميراناتمنطقه ۱
00-0شميرانات-تهرانمنطقه 2
5۳95۷۱00شميراناتمنطقه 4
6۱۳.52052.2تهرانمنطقه 5
00-0تهرانمنطقه ۱3
00-0ریمنطقه ۱5
۷54.5589۷.۱اسالمشهر- قدسمنطقه ۱8
۳9096.۳۷تهران-ریمنطقه ۱9
0-00ریمنطقه 20
۳4.550۱.۱۳تهرانمنطقه 22

--27۱37جمع حريم

مناطق دارای 
مختصات غربیمختصات شرقیمختصات جنوبیمختصات شمالیحريم مصوب

مساحت حريم 
پايتخت-مصوب سال 

86)کيلومترمربع(

مساحت حريم شهر 
تهران-وضع موجود 

)کيلومترمربع(

رشته کوه های البرز منطقه ۱
886.8۱۳۱.6منطقه 2جاده لشکرکمنطقه ۳ و 4حريم شهر فشم

منطقه 5 منطقه ۱ و ۳ و 6منطقه 9 و ۱0رشته کوه های البرزمنطقه 2
48.۱5۱.25جاده فرحزاد

منطقه ۱ اتوبان بابايی منطقه 4
لواسان

منطقه 8 و ۱۳ جاده 
دماوند

رودخانه جاجرود 
40۳.289.96منطقه ۳حريم پرديس

منطقه 2 منطقه 9رشته کوه های البرزمنطقه 5
 جاده فرحزاد

منطقه 22
۱۳6.۷۱22.4۳ جاده حصارک

منطقه 8 و 4 جاده منطقه ۱3
اتوبان شهيد منطقه ۱4دماوند

459.62۳9.9منطقه ۱2دوران

جاده قصر فيروزه و منطقه۱4
حريم منطقه ۱۳

خيابان رحيمی و 
22.58-اتوبان بسيجاراضی قصر فيروزهحريم منطقه ۱5

۱64.۳۱49.49منطقه ۱6جاده امام رضامنطقه 20منطقه ۱4منطقه ۱5

آزادگان- شهر منطقه ۱۷ و ۱9اتوبان آزادگانمنطقه 2۱ و 9منطقه ۱8
595.550.2۷قدس

960.4۷9.2منطقه ۱8منطقه ۱6اتوبان آزادگانمنطقه ۱۷منطقه ۱9

شهيد آوينیمنطقه ۱6 و ۱5منطقه 20
- باقر شهر

رشته کوه بی بی 
شهربانو

بزرگراه 
۱,4۷9.62۱0.86بهشت زهرا

منطقه 5 -جاده منطقه 2۱رشته کوه های البرزمنطقه 22
۱62,۱۱8۷.2گرم درهحصارک

5,296.۳۱,۳۳4.۷۳جمع حريم

۱0-6- وضعيت مناطق دارای حريم در سال 97
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۱۱-6- پهنه بندی حريم شهر تهران در سال 97

مساحتپهنه دورقمیپهنه اصلی
درصد ) کيلومترمربع ( 

پهنه بندی 
خرد

GB118۷8.4۱4.84کشاورزی با زمينGB1کشاورزی و باغداری
GB12۱00.6۳۱.۷کشاورزی بدون زمين

GB212۱۳.68۳.6۱با کاربریGB2اندوختگاه های محيط زيست
GB22۱,۱4۱.84۱9.29بدون کاربری

GB3عناصر طبيعی و آب ها

GB319.9۳0.۱۷محدوده درياچه
GB32۳40.985.۷6محدوده رودخانه

GB33۱,240.8620.96باز و طبيعی
GB34545.۳89.2۱تفرجگاه

GB35226.49۳.8۳طبيعت شمال تهران

GB4پرديس های خدماتی
GB41۳.440.06دانشگاه 
GB42۱04.85۱.۷۷موضوعی

GB438.560.۱4قصر فيروزه

پهنه بندی 
کالن

C112۳.960.4روستايیC1سکونت
C1288۷.۳4۱4.99شهری

C2182.09۱.۳9صنعت و انبارداریC2صنعت
C222۱.080.۳6معدن

C3تجهيزات
C31۷۳.4۱.24خدمات عمومی منطقه ای
تأسيسات ايمنی و امنيتی 

C32و نظامی
۱6.590.28

5,9۱9.5۱00مجموع
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اداره کل شهرسازی و طرح های شهری تهران

۱2-6- تهيه طرح های موضعی و موضوعی در سال های 96-97

درصد تغييرسال 97سال 96 اقدامات

طرحهای  موضوعی
۳۳.۳-۳2در دست اقدام- تعداد

8۱.8-۱۱2اتمام يافته- تعداد

در دست اقدامطرحهای موضعی
8۷.5-8۱ تعداد طرحها

99.۳-۱6,628۱20مساحت - هکتار

۱3-6- پايش مستمر در سال های 95-97
درصد تغييرسال 97 سال 96 سال 95 اقدامات

۷0.8-۳28۱24افزايش  فضاي سبز، پارکينگ و تجهيزات شهري  - هکتار
6۳.4-54۳4۱۱5افزايش کاربري خدماتي - هکتار

--4۱۳جلسات پايش برگزار شده شورای هماهنگی - تعداد
تثبيت  اراضی با کاربری تجهيزات شهری )سوله مديريت بحران، آتش نشاني، مرکز دفن زباله و...)

--666265مساحت - هکتار 

2642۷۱2۷20.4تثبيت اراضی با کاربری پارکينگ عمومي در نقشه هاي طرح تفصيلي مساحت - هکتار

۱4-6- تهيه، پايش و نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوطه در سال های 95-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95واحدعنوان

24824۷24۷0مساحت - کيلومترمربعپهنه سکونت
404۱4۱0نسبت به کل - درصد

0.۷-۱۷0۱۷0۱69مساحت - کيلومترمربعپهنه کار و فعاليت
2828280نسبت به کل - درصد

0.4-525252مساحت - کيلومترمربعپهنه مختلط
۱۱.۱-898نسبت به کل - درصد

۱۳۷۱46۱4۷0.۷مساحت - کيلومترمربعپهنه حفاظت  )سبز و باز(
222۳2۳0نسبت به کل - درصد



6معاونت شهرسازی و معماری

۱۷۷

۱5-6- جلسات پايش طرح تفصيلی شهر تهران در سال های 97-96                                                                )تعداد( 

منطقه
سال 97سال 96

منطقه
سال 97سال 96

 موارد پايشموارد پايش موارد پايشموارد پايش

۱55منطقه  ۱2 5۱56منطقه ۱
2۱منطقه  ۱3 2۷۱5منطقه 2
۱۳۱9منطقه  ۱4 4550منطقه 3
۱4۱5منطقه  ۱5 68منطقه 4
۱2منطقه  ۱6 26۱۳منطقه 5
2۷۱4منطقه  ۱7 56منطقه 6
۱۳منطقه  ۱8 29۱۷منطقه 7
۱۷منطقه  ۱9 2846منطقه 8
۳۱۱6منطقه  20 59منطقه 9
-0منطقه  2۱ ۱09منطقه ۱0
-0منطقه  22 66منطقه ۱۱

3433۱7مجموع

۱6-6- جلسات کميسيون رسيدگی به طرح ها در سال های 96-97

منطقه
سال 97سال 96

موارد تصويب و موارد بررسی شدهتعداد جلسه
موارد تصويب و موارد بررسی شدهتعداد جلسهابالغ شده

ابالغ شده
222292منطقه ۱
222000منطقه 2
000۱۱0منطقه 3
22222۳منطقه 4
000000منطقه 5
000000منطقه 6
۳۷۳5۱۱6منطقه 7
6852۳2منطقه 8
22۱00۱منطقه 9
۳44۱۱۱منطقه ۱0
000۱۱0منطقه ۱۱
000000منطقه  ۱2 
2۳0242منطقه  ۱3 
۳۷۷2۳2منطقه  ۱4 
555۱۱۱منطقه  ۱5 
۷۱2۷۳۷۳منطقه  ۱6 
000۱50منطقه  ۱7 
000260منطقه  ۱8 
000000منطقه  ۱9 
۱۱۱000منطقه  20 
000۱۱0منطقه  2۱ 
000000منطقه  22 

385539265523مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱۷8

۱7-6- تعداد اقدامات گروه GIS در سال های 95-97

سال 97سال 96سال 95عنوان

9 منطقه20 منطقه22 منطقهشرکت در جلسات شورای هماهنگی

44-برگزاری جلسات در ارتباط با تدقيق خط محدوده شهر تهران

مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصيلی )مکاتبه با مشاور طرح تفصيلی و پاسخ به 
بيست مورد 50مناطق)

۳0مذاکرات تلفنی

-۱00-تنظيم نقشه های موردی معابر جهت طرح مسئله در کميته تخصصی شبکه معابر

4,۳5020600بررسی و نظارت بر حسن اجرای اعمال اليه مصوبات بر روی نقشه های طرح تفصيلی يکپارچه شهر تهران

50۱020مکاتبات با مشاور طرح تفصيلی جديد در خصوص اعمال اصالحات بر روی نقشه های طرح تفصيلی

60۱0۱0مکاتبه های موردی در خصوص استعالم از طرح تفصيلی با ارگان های مختلف

60۱0۱5تهيه و ارسال اطالعات و نقشه های موردی به موسسات مختلف

۷050۱00پاسخگويی به استعالمات موردی از جمله تهيه نقشه جهت همکاران حوزه معاونت

--50جمع آوری و آماده سازی اطالعات مربوط به کاربری های خدماتی طی ۱0 سال گذشته

22 منطقه-50جمع آوری و آماده سازی اطالعات مربوط به امالک نظامی و انتظامی

۱8-6- تعداد اقدامات گروه طرح های اجرايی در سال های 95-97 

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

۳6-822۱4بازبينی طرح های اجرايی گذرها و تقاطع های نقشه های طرح تفصيلی

0000جلسات کميته مستندسازی اسناد، مدارک و نقشه ها در آتليه فنی

۱00-02000تهيه و چاپ نقشه های طرح اجرايی جهت ارسال و ابالغ به مناطق

۳8۳95849مصوبات کميسيون رسيدگی به طرح ها

52-2۱29۱4طرح های اجرايی معابر، تقاطع ها و ... بازنگری شده

49۱۷۱۷0جلسات کميسيون رسيدگی به طرح ها

۱04525تهيه و کنترل طرح های اجرايی بزرگراهی

۱2-۷5۷66۷پاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح های اجرايی و پالک های ثبتی

۱00-0۱0طرح های اجرايی که دارای تصويب کميسيون ماده 5 می باشند

همکاری با سازمان فناوری اطالعات و سازمان مشاور فنی و مهندسی و سازمان حمل ونقل 
و ترافيک در خصوص تهيه طرح های اجرايی و همچنين هماهنگی با ساير نهادهای متولی و 
دبيرخانه کميسيون ماده پنج درخصوص تهيه و انعکاس طرح های اجرايی بر روی نقشه های 

طرح تفصيلی مالک عمل

24۳220۱۳4-۳9



6معاونت شهرسازی و معماری

۱۷9

۱9-6- تعداد اقدامات کميته شبکه معابر در سال های 96-97      

منطقه
سال 97سال 96

جلسات برگزار شده جلسات کارگروه ابالغ شدهموارد مطرح شدهجلسات
موارد مصوب کميته 

20۱,۳۷5۱,۳6964۳64منطقه ۱

6۷25۷25۳۱۳منطقه 2

49999۱22۱2منطقه 3

۳۱44۱44۱۷۱۱۷منطقه 4

4244244۱2۱۱2منطقه 5

۳65652۱2منطقه 6

۱0۷۷۳۷۷۳۱4۱۱4منطقه 7

24۱4۱۱0۱۱0منطقه 8

۱۳9۳۳۱۱2۳منطقه 9

4۱۷4۱5۳۱2۱4منطقه ۱0

2۱80۱66۱۱9منطقه ۱۱

۱0۳۱8۳04۱۱26منطقه ۱2

26۱52۱۱5منطقه ۱3

۳۱9۱۱۷6۱24۱منطقه ۱4

6۳5۳۳26۱۱49منطقه ۱5

۱0۱,0۱9955۱۱۱۳منطقه ۱6

542۱۳9۳۱۱۱6منطقه ۱7

۱۱۱,0۷۱9۱82۱۷2منطقه ۱8

2۷۳54۱2۱6منطقه ۱9

5۳092۷8۱۱۳۳منطقه 20

۱۳۳25۱۱29منطقه 2۱

------منطقه 22

۱۱47,7087,293۱4827480مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱80

اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد
20-6- آمار عملکرد واحد ا جراي احکام مناطق 22 گانه درسال هاي 97-96                                    )مبالغ به ميليون ريال( 

منطقه

درصد تغييرسال 97سال 96

وصول جرايم 
نقدي

جرايم صادره ماده 
صد

وصول جرايم 
نقدي

جرايم صادره ماده 
صد

وصول جرايم 
نقدي

جرايم صادره ماده 
صد

49۱۷-5۷4,6۱۷5۱0,2۷2290,546596,95۳منطقه ۱

۷9۱۱۳-2۱,۱04۳۱5,۱284,۳406۷۱,085منطقه 2

22-2-40,500۱,۷6۱,208۳9,۷62۱,۳۷4,424منطقه 3

۷2۱-۱4,609۱,285,655۱۳,54۷۱,559,۳8۱منطقه 4

۷6۱2-2۳,0۳۳۱20,96۷5,55۱۱۳5,۱۳۳منطقه 5

89-۳,۱4۱2,466,2۳6۱۱,۱۳62۷6,26۷255منطقه 6

9۱-۳,۱985۳۱,58۳۱۳,۷944۷,62۱۳۳۱منطقه 7

8۱-9,66522۷,685۱9,56842,9۱۳۱02منطقه 8

4۳2,۱۷0-۷,۷۳52,6۱44,۳۷۱59,۳۳6منطقه 9

4۱-۳8-۱,049۳۱,۳62654۱8,656منطقه ۱0

4۱-2,6542۱9,۷۷5۱2,5۷5۱29,2۳0۳۷4منطقه ۱۱

9,950602,904۱۳,5۷4۷۱9,۱24۳6۱9منطقه ۱2

59-9,5۷4۱28,484۱0,۷۷۷5۳,0۱5۱۳منطقه ۱3

98-58-5,۷۳5۱64,5022,408۳,922منطقه ۱4

40-۷,02445,85425,8692۷,66۳268منطقه ۱5

۷4-۱-۱2,2۳4۷4,8۷۷۱2,۱08۱9,50۷منطقه ۱6

۱,524۱۱۳,2۱42,985۱۳۳,29۱96۱8منطقه ۱7

58-9,600۱22,56025,۳۳25۱,800۱64منطقه ۱8

۱2-4,84۷۱۷,8۳96,6۷4۱5,66۱۳8منطقه ۱9

6,۳۳822,2۱8۱5,۱4۷۱95,۳68۱۳9۷۷9منطقه 20

9۳-4,65۳60,4۷54,۷984,206۳منطقه 2۱

۳5۳۳۷,۳864,99۱209,45۳۱۳۱4460منطقه 22

28-30-773,۱378,862,797540,5076,344,0۱۱مجموع
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۱8۱

ري

اسالمشهر

شمیرانات

قدس

بهارستان

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

مبالغ به هزار میلیون ریال

کمتر از 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 1560

۱-6- جرايم صادره ماده صد مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 97

2۱-6- گزارش تعداد اهم آراء صادره به تفکيک مناطق و راي در سال های 95-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95منطقه
تعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريب

۷۳8۱5-۱8۷۱0099۳42۷۳۱۱منطقه ۱
86۱9-248506۳6۷5965۳۷08منطقه 2
29-8۷-۱06۳۷42۷68۱9۳558۱منطقه 3
40-92-82۷۳۱5688۳0۱52۱82منطقه 4
۷۱۱۳2-۱0۷69۱5۳۷445۱۷2منطقه 5
۷4۷4-۱6858۱۱۱9۳4۱۳۱59۳منطقه 6
886-۱۱42۳2۱۳02۷2۱5288منطقه 7
8-82-۱26۱886592۱285منطقه 8
۷6۱۳۷-62۳429۱9۷45منطقه 9
8۱۱4-۷6۱22۷2۱04۱4۱۱9منطقه ۱0
8822-9۷۱9۷۱۱5256۱4۳۱۳منطقه ۱۱
28-92-225525229۳9۱۱928۳منطقه ۱2
88۱9-۱2۳9۳2۳6۱۳228۱5۷منطقه ۱3
20-86-۱۱۷۱۳2۱60۱6222۱۳0منطقه ۱4
89۱2-۷0622۳8۱9۱2۷2۱4منطقه ۱5
۱6-80-۱۱۳۱2289۱08۱89۱منطقه ۱6
۳۱-8۷-۳6۳۷4585659منطقه ۱7
۷52۱-۱0442۱609۷40۱۱۷منطقه ۱8
۷۱۷4-۱۳654۱6۱6846۱۱8منطقه ۱9
۷2۱8-۳۱5۱25۱95۷9559۳منطقه 20
20-80-۷۷۳4844۱۱۷۳۳منطقه 2۱
50۱۳2-۱۳۱62022۱05۱منطقه 22

84۱۱-3,4473,9603,7304,2845934,743مجموع
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۱82

22-6- تعداد آراي ماده صد به تفکيک منطقه و وضعيت راي درسال هاي 95-97

منطقه
سال 97سال 96سال 95

پرونده هاي 
ارجاعي- عدد

آراي
 صادره

آراي اجرا شده 
)براساس تاييد

 اداره کل ماده صد(
پرونده هاي 

ارجاعي- عدد
آراي

 صادره
آراي اجرا شده
)بر اساس تاييد

 اداره کل ماده صد(
پرونده هاي 

ارجاعي- عدد
آراي 
صادره

آراي اجرا شده
)بر اساس تاييد

 اداره کل ماده صد(
۳5۷408۱59289۱8۳56546۳8۷4۱منطقه ۱
۱,2۳69962۷۳۱,50۷۱,228269۱,۱29۱,00۷۱24منطقه 2
90۱5۷۱۱69۱,260۱,2۳82898۷۱۷0۳۷8منطقه 3
۱,5۱9۱,5۱9244۱,4۱2۱,2۱۱۱825۷059859منطقه 4
۳۱۱2۳۱۷0۳۳02804665444۳۳8منطقه 5
۱,۱۱5۱,0۳0۳۳564255۳۱62۷066۳69۱منطقه 6
600408220460498252402۳۳2۷۱منطقه 7
4464۳۷2۱824620۳94۱95۱955۳منطقه 8
۱۳8۱2855956924۱۳896۱2منطقه 9
29624۱۱5۱2482۱۷۱۱02۳522۷84منطقه ۱0
60244520۳5۷۱525۱۷449645۳95منطقه ۱۱
9448252۷4۷08605۱4444۱۳2560منطقه ۱2
4۳9۳۳4۱596285۱820942۷۳48۱۱0منطقه ۱3
54942۳22۷49245224۱2922۷2۱۱۳منطقه ۱4
۳۳۳262۱058546962۱566664۳۱2۱منطقه ۱5
۳90۳2۱۱2۱298245۷825۱2۱4۳9منطقه ۱6
۱8۷۱295۱20۱۱8562۱5۱۱۳624منطقه ۱7
292۱8820۳62۳۳55۱5۳442۷۱6منطقه ۱8
۳46264422۷۱2۷42549040۱22منطقه ۱9
۷۱6۷۱0۱0848۳۳8۳56440۳84۳2منطقه 20
2۱۳۱4446۱89۱4829۱2589۷منطقه 2۱
6۳4۱۱۱8۷5882۱9۱50۱9منطقه 22
۱۱,993۱0,0553,26۱۱۱,633۱0,۱042,7769,9788,466۱,309مجموع

2-6- تعداد پرونده های ارجاعی به کميسيون ماده صد و تعداد آراء صادره در سال 97

!(
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!(
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!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4

22

21

18

9 10 11 12
14

19

17

16
15

20

13

تعداد آراء صادره
89 - 160
161 - 260 
261 - 360
361 - 460
461 - 1007

تعداد پرونده
!( 125 - 300

!( 301 - 550

!( 551 - 710

!(711 - 1129
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۱8۳

23-6- تعداد تخلفات بررسي شده به تفکيک کد خالف و مناطق 22 گانه درسال 97
کد خالف

۱23456789۱0۱۱۱2
منطقه
2۳9۱۱25-۱-۱94--29۱2۱8منطقه ۱

228-۱665--24۱4284۱455۷منطقه 2

455۳2۱8-2-4۳۱--۱8۱۱۳22منطقه 3

450۳۱۳8۱---۱90۳۱050۱۷۱۳25منطقه 4

2۷۳4۱56---۷2۱۳-۳۱۱۱6۱8منطقه 5

4۳9۱۱22---44۱--۱۳9۱۷منطقه 6

80-2۳5---۱8۷-6۳849۳منطقه 7

4۷-۱۱5---94--۳۳92منطقه 8

6۱2۳۱---52--۷292منطقه 9

۱۳825۱---۱۱۱۳-55۷۱۱منطقه ۱0

25۷۱۱00---252--۱65۱2منطقه ۱۱

24۱2088--۱2۳6۱-۳۳۷2۳منطقه ۱2

۱۷9۳۱0۷---۱۱46-68528منطقه ۱3

۱۷۱۱54---۱۳9--۱29۳5منطقه ۱4

442۱0۱44---۱0۳52-65۱80۱۱منطقه ۱5

۱۳۱466---۱08-۱248۱6۱منطقه ۱6

۱025۳۱---86-۷264۱منطقه ۱7

۳۱۱۱2228-2-8۱۱458۳۱264منطقه ۱8

282۷۱52---۱5۱6۱-46۱9022منطقه ۱9

220۱۳۱40-2۱۷92۱-42۱2۷۷منطقه 20

45-5۷---56--۱۳26۳منطقه 2۱

5۱-65---24۷-۷4۷۷منطقه 22

6092,07340926454,63336۱5,528۱202,645مجموع

24-6- کدهاي خالف

9- بناي درمحدوده 25 ساله آزاد نشده 5- بناي مسکوني غير مجاز در کاربري مغاير ۱- بناي مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه
 )بناي خالف در حد تراکم)

۱0- پارکينگ کسر شده 6- بناي غير مسکوني غير مجاز در کاربري مغاير
 )تغيير کاربري)

2- بناي مسکوني مازاد برترکم در کاربري مربوطه
)بناي خالف مازاد برتراکم)

۱۱- اصالحي و پخ و طرح رعايت نشده ۷- بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حريم شهر
)احداث بنای ممنوعه)

۳- بناي غير مسکوني مازاد برتراکم در کاربري مربوطه
)تجاري، اداري، صنعتي)

۱2- سايرموارد
 )عدم رعايت ساير ضوابط شهرسازي)

8- بناي بدون مجوز مغاير با کاربري مصوب در حريم شهر
 )احداث بنا ممنوعه)

4- بناي غير مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه
 )در حد تراکم مجاز)
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اداره کل برنامه ريزي وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطق

25-6- عملکرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال 97                                                        )مبالغ به ميليون ريال(

هزينه نهايیاعتبار تخصيص يافتهابالغیمصوبپيشنهادیتعداد رديف بودجهعنوان

۳۷4,52۱.2۳,456.2۱,۳85.6۱0,065.۳۱,065.۳سرمايه ای

۱۱64۳۳4.664.859.959.9هزينه ای )فاينانس)

27-6- فرايند انتخاب مشاور و اجرای قراردادها در سال 97 
تعدادعنوان

20رزومه های بررسی شده

2۳جلسات کميته فنی و راهبری پروژه ها

۳جلسات کميته ارزيابی مهندسين مشاور

۳تعداد فراخوان های صورت گرفته

8تعداد RFP های بررسی شده

26-6- پيشرفت قراردادها وپروژه در سال 97                                                                               )مبالغ به ميليون ريال(
پيشرفت فيزيکیمبلغتعدادعنوان

548.2۳0قراردادهای ابالغی

5۱۳86.0668قراردادهای فعال)مستمر در سنوات)
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اداره کل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه

28-6- تعداد پروانه های احداث بنا )تخريب و نوسازی و ساختمان( و تعداد واحد مسکونی به تفکيک مناطق در 
سال های 95-97

منطقه
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

تعداد واحد تعداد پروانه
تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی

تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی
تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی

مسکونی
۳4۱4,2852582,5094۱6۱۱,۷596۱.2۳68.۷منطقه ۱

5925,۳9465۷5,295۷25۱۱,696۱0.4۱20.9منطقه 2

2562,2842502,0۷۱۳558,۳0042۳00.8منطقه 3

0.۱۱2۱.۱-6666,02586۳۷,۱29862۱5,۷64منطقه 4

20.4۱۱۳.۱-5855,8۷5۷056,66256۱۱4,۱96منطقه 5

2۷82,064۳۱۳2,۱۷2۳226,6292.9205.2منطقه 6

266۱,۷22۳942,5۷86049,04۱5۳.۳250.۷منطقه 7

2.5۱۱6.9-5۱8۳,2666924,2۱۳6۷59,۱40منطقه 8

2۱9۱,66025۳۱,8۱۳۳596,6924۱.9269.۱منطقه 9

۳6۳2,405۳502,2۱۱5۱68,56۳4۷.428۷.۳منطقه ۱0

280۱,654۳822,22۱۳8۷9,۱62۱.۳۳۱2.5منطقه ۱۱

2۷8۱,45۷25۳۱,۳۷5280۳,8۷5۱0.۷۱8۱.8منطقه ۱2

۳582,۱024۳82,۷0245۷6,50۷4.۳۱40.8منطقه ۱3

6۳۳۳,۳98۷644,۱۷480۳8,0455.۱92.۷منطقه ۱4

۱.8۷8.6-8۷85,۳۳6۱,0086,۱02990۱0,900منطقه ۱5

۳۱۱2,۱52۳۷۳2,406۳8۷4,5۷2۳.890منطقه ۱6

2.296.5-۳452,42۷45۷۳,28844۷6,46۱منطقه ۱7

4022,۳544042,4224۱25,6۷62۱۳4.4منطقه ۱8

۱۱.225.8-۳0۱2,4۷42۷82,0۱۷24۷2,5۳8منطقه ۱9

۳522,۷204402,9424955,9۷5۱2.5۱0۳.۱منطقه 20

۷.6۱۱0.9-2۱9۱,50۳۳802,665۳5۱5,620منطقه 2۱

6.2۱۳۷-2۳0۳,52۱۳06۱,9۱828۷4,545منطقه 22

8,67۱66,078۱0,2۱870,885۱0,938۱75,6567۱47.8مجموع
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17

16
15

20

13

درصد تغییر

کمتر از 25/9
25/9 - 103/1
103/2 - 140/8
140/9 - 250/7
250/8 - 368/7

تعداد واحد مسکونی

!( کمتر از 4600

!( 4601 - 6700

!( 6701 - 11000

!(11001 - 15764

3-6- تعداد و درصد تغيير واحد مسکونی )تخريب و نوسازی و ساختمان( در سال 97

4-6- تعداد و درصد تغيير پروانه های احداث بنا )تخريب و نوسازی و ساختمان( در سال 97
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد تغییر

-20/4    -20/0
-19/9    -1/7
-1/69    +5/1
5/2   12/5
12/6   61/2

_

_

_

_

_

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17

16
15

20

13

تعداد پروانه صادره

!( کمتر از 300
!( 301 - 500

!( 501 - 700

!(701 - 990
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495-۷22۱۱2--۱05۱2۳2۱69----منطقه ۱

8۱0--2-۷58--۳2۷۳6۷-۱8۱۳----منطقه 2

۱۱4۱5--5۳4--202۱46-52-۱--منطقه 3

970--۱-545۳--426406-۱9۱۱----منطقه 4

657----692۷--229۳04-۱۳۱5----منطقه 5

399-۱--۱58۱5-۱26۱8۱-5۱0-2--منطقه 6

647---۳۱۱0۱--282۳۱9-۱2۱---منطقه 7

۱۱787-۱9۱۱5۱-۳2۳۳4۳-8۱-۱-۱منطقه 8

۱378---۱62--۱۷۷۱۷۷-۳2----منطقه 9

539--۱-202--244269-۱2----منطقه ۱0

438----48۳--2۱6۱۷0-۱-----منطقه ۱۱

۱320-26۱26--۱6۱۱۱9----4--منطقه ۱2

507----4۱9--۱96256-۳2----منطقه ۱3

858----458-۳6۱44۱۱-۱---۱-منطقه ۱4

۱,072----۷۷5--5۳۳42۱-2۳۱۳----منطقه ۱5

4۱0----20۳--۱9۱۱95--۱----منطقه ۱6

468---۱۷۳۱--2092۳4-4-----منطقه ۱7

۱۱434--۱45--۱۷۱۱9۱-2426---۱منطقه ۱8

255----۷۱--۱2298-۱6۱۱----منطقه ۱9

53۱---۳۱۳۱--2۳822۱-۱8۱8-۱--منطقه 20

۳2384--2۷۱--۱69۱40-۳0۱2----منطقه 2۱

4۱2----۱0222-۷664۱-8562----منطقه 22

2۱9۱2842۱2۱5,2۱۱5,23۱229942027۱۱97۱2,۱86مجموع

29-6- تعداد کل پروانه های صادره به تفکيک نوع پروانه و مناطق در سال 97
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30-6- مساحت و تعداد واحد آموزشی، تجاری و اداری به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان 
در مناطق در سال 97

کاربرد واحد
آموزشیصنعتیتجاریاداری

مساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحد

----۳4۳,2822۳924,۱2۱منطقه ۱

----۱۷۷۳0,62۱۱69۱5,82۳منطقه 2

----4۱۳۷8,286۱8926,۱۳2منطقه 3

--۱40۱۱,4955۱5۳8,50620۱2,895منطقه 4

----۳84۳4,8۱۷452۱۷,۱96منطقه 5

----۱,۱5۱۱۷8,۳6۳2۱0۳0,92۷منطقه 6

----50۷,826۱6۷۱0,۳06منطقه 7

----26۳,28059۷20,99۷منطقه 8

--۷2۳,9۱۷24۳8,95۷۱6۷,4۷۷منطقه 9

----۱5۱,8۷6۳89۱2,0۷9منطقه ۱0

456,۳08--۱28۱۱,289۱,06665,424منطقه ۱۱

----۳6025,44۱2,4۱466,920منطقه ۱2

----۱6۱,455۱6۷6,008منطقه ۱3

----۳۱۷2۳04۱۱,269منطقه ۱4

----۱20۱2,02660222,4۱۳منطقه ۱5

----۱925,۱۷2--منطقه ۱6

----۷6۷,500۳4۱۱4,64۷منطقه ۱7

----2۱992۷69,25۳منطقه ۱8

--۳۱۱۱۱۳۷6,0۳662,400منطقه ۱9

--۳۳۳,26224۷۱2,090۱۱۱۱5,068منطقه 20

--29۷۱۱2,9۱8۳8464,69550۳2,۱۷4منطقه 2۱

----۱40۱۷,8۱8۱,5۷۷4۱5,645منطقه 22

3,640545,953۱0,877904,6۱620370,0۱3456,308مجموع

)مساحت به مترمربع(
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6-6-مساحت و تعداد واحد تجاری به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان در مناطق در سال  97

5-6- مساحت و تعداد واحد اداری به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان در مناطق در سال  97 
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17

16 15

20

13

 تعداد
فاقد داده
0 - 35
36 - 75
76 - 180
181 - 420
421 - 1151

مساحت به مترمربع
!( 1 - 4000
!( 4001 - 20000

!( 2001 - 40000

!( 40001 - 115000

!(115001 - 178363
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16
15

20

13

 تعداد
137 - 250
251 - 350
351 - 650
651 - 1600
1601 - 2414

مساحت به مترمربع

!( 5000 - 15000

!( 15001 - 35000

!( 35001 - 70000

!(70001 - 415700
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3۱-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان به تفکيک تعداد طبقات و مناطق در سال 97

5 طبقه و 4 طبقه3 طبقه2 طبقه۱ طبقهصفر طبقهطبقات
مجموعبيشتر

64۱0۱5۱۱۱2۷04۱6منطقه ۱

4۱44۷۱855۱۱725منطقه 2

52۱850289355منطقه 3

45۱۱2۱۳۱05۱۱862منطقه 4

۷۷84۷056۱-5۱منطقه 5

۳۱2۳49264322منطقه 6

2۳۱4۳0۷28۷604منطقه 7

24424220675-4۳منطقه 8

۳۳62۱۳02۱5359منطقه 9

62542592405۱6منطقه ۱0

8۷۱442۱4387-۱4منطقه ۱۱

8۷2۳۱548۱۷9280منطقه ۱2

4۱48۱5۳28۷457منطقه ۱3

52۱۷۳۱64۷2803منطقه ۱4

6۱۱۷244۳۷505990منطقه ۱5

2225۱052۷۱387منطقه ۱6

۱۱۱۱95۳48447منطقه ۱7

4254۱8۱2۱64۱2منطقه ۱8

2۱5۱۷6۷۱55247منطقه ۱9

20۳۱6۱۳۱54289495منطقه 20

54۷۱۳29۳۱۱035۱منطقه 2۱

5۱562۱۷۱۷287منطقه 22

۱۱863۱855453,6976,330۱0,938مجموع
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32-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان به تفکيک مساحت زيربنا و مناطق در سال 97

کمتر از ۱00 منطقه
مترمربع

بين
 ۱00 تا ۱50 

متر مربع

بين
 ۱50 تا 200 

مترمربع

بين
 200 تا 250 

مترمربع

بين
 250 تا 300 

مترمربع

بين
 300 تا 350 

مترمربع

بين
 350 تا 500 

مترمربع

بيشتر از 500 
مجموعمترمربع

۱۱2۳8420۳۷۷4۱6منطقه ۱

2۳29690725-۱--منطقه 2

42۱2۳۳۳355-2-2منطقه 3

۱۱۱۳۷664۷۷9862منطقه 4

2954956۱----۱منطقه 5

24۱5298322-۱-2منطقه 6

4۱85۳۱094۱8604-2-منطقه 7

2۱22۱66۱۳64۳۷675-۱منطقه 8

2۳2۱0246۱25۷359-منطقه 9

۱4۱4۱۷54۱24۳۱۱5۱6منطقه ۱0

225992۳622۷5387منطقه ۱۱

222456242۳5280منطقه ۱2

۳۱۱۱۷89۳۳6457--۱منطقه ۱3

222429۷۳۱4055۱803منطقه ۱4

۱۱4۷22۳60595990-منطقه ۱5

۱۳225۱4۷8282387منطقه ۱6

۱4۱۳5۱۳۷8447---منطقه ۱7

45۱9۱۱۱2۷۱4۱2--2منطقه ۱8

۱48۱252۱۷0247--منطقه ۱9

529۱۱6۱5۱00۳4۷495منطقه 20

۱25۷۷526۱35۱--منطقه 2۱

۱426۷287--۱4۱-منطقه 22

24234077۱83439۱,7358,4۱7۱0,938مجموع
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7-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای کمتر از ۱00 متر مربع در سال 97 

8-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای ۱00 تا ۱50 متر مربع در سال 97 

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1
2
3 - 5

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1
2
3
4
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۱9۳

9-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای  ۱50 تا 200 متر مربع در سال 97 

۱0-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای 200 تا 250 متر مربع در سال 97 

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 9

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1 - 2
3 - 4
5 - 12
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۱۱-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای 250 تا 300 متر مربع در سال 97 

۱2-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای 300 تا 350 متر مربع در سال 97 

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1 - 5
6 - 11
12 - 21
22 - 29

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

فاقد پروانه
1 - 7
8 - 17
18 - 24
25 - 73
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۱3-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای 350 تا 500 متر مربع در سال 97 

۱4-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان با مساحت زير بنای بيشتر از 500 متر مربع در سال 97 

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

9 - 15
16 - 30
31 - 90
91 - 140
141 - 360

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

تعداد پروانه

تا 170
171 - 285
286 - 350
351 - 440
441 - 779



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۱96

33-6- تعداد واحد مسکونی به تفکيک دسته بندی متراژ واحد در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان 
در سال 97

کاربرد واحد
بين 90 تا ۱50 مترمربعبين ۱50 تا 220 مترمربعبيشتر از 220 مترمربع

پروانه ساختمانیتخريب و نوسازیپروانه ساختمانیتخريب و نوسازیپروانه ساختمانیتخريب و نوسازی

۱,۱50۷,905۳6۱,۳۱68۱,00۳منطقه ۱

6044,۷2۱9۱4,2۳۱68۱,۷۱9منطقه 2

6۷5-۳465,۳48۳2۱,۷۳6منطقه 3

562۷,804۷۱۳,9۳46۷2,655منطقه 4

۱,۷028,۱۱0۱062,6902۷۱,404منطقه 5

552,986۱2۷2,246۱8۱,0۱5منطقه 6

2,۷۱0402,2۱8۳02,50۱-منطقه 7

2۳22,6۷0۱02,282۱۳2,459منطقه 8

42۱,5۳020۱,6۷0۳52,42۳منطقه 9

9۷4۱62,2۷064۳,2۷0-منطقه ۱0

2,0۳۷-۱,6۳9-4,28۳-منطقه ۱۱

۱,506-806-88۷-منطقه ۱2

۱0۱,24۳4۱,86582,۳5۱منطقه ۱3

2,۱2۳2۱۳,۱40-849-منطقه ۱4

۱,۷24۱۳۱2,۳5۷۱2۷4,4۳۳-منطقه ۱5

89452,040-6۷2-منطقه ۱6

24۷۱۳402,444202,48۱منطقه ۱7

2۳۱2,۱8۷288۱,0۳۱۳۷۱,۱59منطقه ۱8

۳9625820۷454۱8658منطقه ۱9

۷44۱,0۱5۱42۱,4۱259۱,58۳منطقه 20

۱,۳062,4۷42666948۷20منطقه 2۱

۱,84۷504۱,04۳4۱0۱295۳2منطقه 22

9,25۱6۱,5672,43040,6978024۱,764مجموع
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۱9۷

33-6- تعداد واحد مسکونی به تفکيک دسته بندی متراژ واحد در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان 
در سال 97)ادامه(

کاربرد واحد
کمتر از 75 مترمربعبين 75 تا 90 مترمربع

مجموع
پروانه ساختمانیتخريب و نوسازیپروانه ساختمانیتخريب و نوسازی

229۱۱,759-۱۱2-منطقه ۱

98۱۱,696-۱۱6۳منطقه 2

555۱0۳8,300-منطقه 3

22562۱۳92۱5,764منطقه 4

2۷92۷4۱4,۱96منطقه 5

594۱۱96,629-منطقه 6

44۳۳۱,0969,04۱-منطقه 7

۳99۳۱,0۷29,۱40-منطقه 8

59۳6,692-۳۷9-منطقه 9

۱,۳8۳8,563-۱65۷0منطقه ۱0

8469,۱62-۳5۷-منطقه ۱۱

۳483,875-۳28-منطقه ۱2

62804۷۳66,507منطقه ۱3

۱,۳0۷8,045-605-منطقه ۱4

5849۷۱95۱,۳۷8۱0,900منطقه ۱5

4۷۷4,572-484-منطقه ۱6

۳464۳896,46۱-منطقه ۱7

42662۳4505,676منطقه ۱8

۱92۱4۳4۱2,538-منطقه ۱9

44۳6۳5۷۷5,975منطقه 20

۱4۷5,620-۱22۱8منطقه 2۱

4۱0۱0564,545منطقه 22

۱096,53429۱۱2,2۱۱۱75,656مجموع
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۱5-6-تعداد واحد مسکونی کمتر از 75 متر در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان در سال 97

۱6-6-تعداد واحد مسکونی 90-75 متر در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
14 - 115
116 - 230
231 - 360
361 - 500
501 - 605

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16
15

20

13

 تعداد
66 - 150
151 - 250
251 - 500
501 - 850
851 - 1573
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۱7-6-تعداد واحد مسکونی ۱50-90 متر در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان در سال 97

۱8-6-تعداد واحد مسکونی 220-۱50 متر در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
600 - 770
771 - 1500
1501 - 2000
2001 - 3500
3501 - 4560

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
600 - 900
901 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2800
2801 - 4322
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
600 - 1000
1001 - 2000
2001 - 4000
4001 - 5800
5801 - 9812

۱9-6-تعداد واحد مسکونی بيشتر از 220 متر در پروانه های تخريب و نوسازی و پروانه ساختمان در سال 97

34-6- عملکرد اداره کل تدوين ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال های 97- 96 

عنوان
سال 97سال 96

تعداد موارد نفرساعت
تعداد موارد نفرساعتتعداد جلساتانجام شده

تعداد جلساتانجام شده

88۳۳,۱4949062,0044راهبری فنی دفاتر خدمات الکترونيک شهر

پاسخگويی به استعالمات مناطق 22 گانه و 
۱0,5626,5690-۷,528-ارگانهای نظارتی

202۱0۱,622۳5۷9تدوين ضوابط و لوايح مورد نياز

۱,2۱0۷42۱۳08,24۱۳82۱6نظارت برحسن اجرای ضوابط

۱2۱۳۳۳۱,2949568بهبود فرآيندها

24040۱202,24855۱29ساير فعاليت های مقطعی و کوتاه مدت

در سال 96 جزء فعاليت های اداره کل اعالم گزارش گيری و تحليل آمار
2,۱24۳,0005نشده بود
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20۱

مجموعنيمه فلزيفلزيسايربتنيآجرينوع سازه

4۱6-226۱۳۷۱۱6منطقه ۱
725-590449۱-منطقه 2
355-2۳۳4۱8۱-منطقه 3
646۷۳۱۳94862-منطقه 4
4606۳۳5۳56۱-منطقه 5
322-2۳0۳۷55-منطقه 6
4۳۷49۱۱62604-منطقه 7
675-44۱49۱85-منطقه 8
359-۳2۳۱422-منطقه 9
5۱6-45۳224۱-منطقه ۱0
387-۳۱۷۳9۳۱-منطقه ۱۱
280-۱89۱2۷9-منطقه ۱2
457-۱2862۷۱4۳منطقه ۱3
803-504۳۷262-منطقه ۱4
990-4905944۱-منطقه ۱5
387-۳۳8۱2۳۷-منطقه ۱6
447-4۱۳۱۷۱۷-منطقه ۱7
۳82۱8۱۱۱4۱2-منطقه ۱8
۱9۷۱5۳4۱247-منطقه ۱9
495-۳۷4۱9۱02-منطقه 20
35۱-۳2۱۱5۱5-منطقه 2۱
287-2442۱22-منطقه 22

38,۱297202,075۱۱۱0,938مجموع

 35-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی و ساختمان به تفکيک نوع سازه و مناطق در سال 97
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36-6- تعداد و مساحت مفيد واحد مسکونی بر اساس پروانه احداث و بنا )تخريب و نوسازی ساختمان( به تفکيک 
مناطق در سال های 96-97

نوع پروانه
سال 97سال 97سال 96سال 97سال 96

پروانه تخريب و پروانه ساختمانپروانه ساختمان
نوسازی

پروانه تخريب و 
نوسازی

کل واحد 
مسکونی در 
احداث بنا 

-تعداد

مجموع  
مساحت  مفيد 

واحدهای 
مسکونی در 
پروانه های 
احداث بنا
 -مترمربع

منطقه
واحد 

مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
مسکونی
-مترمربع

واحد 
مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
 مسکونی

- مترمربع

واحد 
مسکونی 

-تعداد

مساحت 
مسکونی 
-مترمربع

واحد 
مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
مسکونی 
 -مترمربع

۱0622,۷88۱,۱94۱4۳,6882,۷۱8460,۳۱6۱0,565۱,6۳9,5۱۳۱۱,۷59۱,۷8۳,200منطقه ۱

5۳460,4۳8۷649۷,9624,۷55585,624۱0,9۳2۱,28۱,46۱۱۱,696۱,۳۷9,42۳منطقه 2

۱25۱۳,982۳8۳45,892۱,9۷0256,2۷9۷,9۱۷۱,۱۱۳,09۷8,۳00۱,۱58,989منطقه 3

۳۳0۳۷,4۱0۷2۳۷0,4۷۱6,982۷65,040۱5,04۱۱,586,994۱5,۷64۱,65۷,465منطقه 4

9۱2۱0۳,۳99۱,8۳9۱۷9,5۱96,058۷0۳,505۱2,۳5۷۱,۳6۷,260۱4,۱96۱,546,۷۷9منطقه 5

40۷,22۳20425,6052,۱26259,95۳6,425۷5۱,8526,629۷۷۷,45۷منطقه 6

۳02,۷62۷۳8,۳۷92,5582۳8,5698,9688۷8,۳۳09,04۱886,۷08منطقه 7

۳05,۱۷425822,66۳5,489559,9508,8829۱۱,6499,۱409۳4,۳۱۳منطقه 8

۱8۱,6089۷۱0,442۱,9۱۳۱59,5246,595555,5646,692566,006منطقه 9

۱8۱,2۷496۷,2002,۱9۳۱62,۷048,46۷۷0۳,۳۱58,56۳۷۱0,5۱5منطقه ۱0

2,4۷۷2۱۳,0959,۱62۷92,۳8۳9,۱62۷92,۳8۳----منطقه ۱۱

۱,4۱0۱۳9,۱0۱۳,8۷5۳۷0,468۳,8۷5۳۷0,468----منطقه ۱2

۳2۳,966۳,۳۷2۳58,2496,4۷5684,6۳۳6,50۷688,599--منطقه ۱3

۳2262۱2,20۷4,2۳6۳9۳,2908,024۷49,8028,045۷52,009منطقه ۱4

۱29۱۱,4۷۱5۱۱۳9,8۱55,95۷528,58۱۱0,۳899۱۷,469۱0,90095۷,28۳منطقه ۱5

۱5۱,96۷56492,۳90206,0454,56۷426,0۷84,5۷2426,۷2۷منطقه ۱6

۱2۱,۱8۱886,8۳۳۳,265268,0096,۳۷۳582,0۷96,46۱588,9۱2منطقه ۱7

۳4۳۳4,۱2۳58۳56,0842,064۱84,۳9۷5,09۳4۷۳,5445,6۷6529,628منطقه ۱8

۳۷8۳5,40۳6۳56۳,۳۱8۱,6۳2۱5۳,5۷5۱,90۳۱85,4602,5۳8248,۷۷8منطقه ۱9

5985۷,49995280,02۷2,۳۷62۳۱,2905,02۳486,۳۷45,9۷5566,40۱منطقه 20

۳9۱۳4,۳۳5۱,۳92۱۱9,2۷22,4۳922۷,0۱54,2284۱9,۳505,6205۳8,622منطقه 2۱

۱,484۱84,6۳2۳,0۳۳4۱۳,۳255888۳,2۱۷۱,5۱2228,98۳4,545642,۳08منطقه 22

5,4966۱6,896۱2,883۱,397,3۱668,9687,۱37,327۱62,773۱7,۱05,656۱75,656۱8,502,972مجموع
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20۳

20-6-تعداد و مساحت مفيد واحدهای مسکونی در پروانه های احداث بنا به تفکيک مناطق در سال 97

37-6- تعداد گواهی ها به تفکيک نوع گواهی در مناطق در سال 97

پايان کار بالمانع ناحيهمنطقه
صوري

پايان 
کارآپارتماني

پايان 
کارساختمان

پايان کارقبل 
از 94

تمديدپايان 
عدم خالفکارساختمان

گواهي بهره 
برداري 
ساختمان

)دو مرحله اي)

گواهي بهره 
برداري 
ساختمان

مجموع

64۳82,۷096۱4۱5522۷0۱23,684منطقه ۱
۱2۷0۳,62582۳۳2۱6۷5۳005,33۱منطقه 2
۳6۷2,88۳46۷6925۱003,686منطقه 3
۱۱9202,22۳۱,۱0۱۱066۱2004,09۱منطقه 4
042,528۷4۳۱6428003,7۱0منطقه 5
۱8۳48۳,4۳2۳466۳2۱۷۱004,245منطقه 6
6۳54۳,2986۳96228299004,443منطقه 7
۱6۳6969۷۳0۱0۱۳۱6002,078منطقه 8
۱2245۳۱95۷۱5500734منطقه 9
۳9۱,9۳862452۱۳۳۱۳002,952منطقه ۱0
۳۷۳,۱5552849۳2۳0003,975منطقه ۱۱
4۱۱850۳9۳68۱2۱5۷00۱,495منطقه ۱2
۱5۱,2265۳۷۷2۳46002,۱24منطقه ۱3
۱5۳,۱52840۱۷۳۳4۷۱004,5۱9منطقه ۱4
2۳۱,96۱۱,262۳09۱90۳004,252منطقه ۱5
0۳4۱95۱۷۱۷2۱۱۷۱00۱,۱48منطقه ۱6
0۳495585۳۳8۱۷500۱,299منطقه ۱7
005۱94۱20۱۱۷500۱,۱07منطقه ۱8
404۱62900۱۱۱200823منطقه ۱9
۳4544549۷4922900۱,223منطقه 20
00848۳68۱2۳۳۷00۱,556منطقه 2۱
۳05442650۱2۷2۱4۱,090منطقه 22

5۱639037,880۱2,9004523077,۱03۱۱659,565مجموع
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6 7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

 تعداد
2500 - 5000
5001 - 7000
7001 - 10000
10001 - 12000
12001 - 15764

 مساحت
!( 200000 - 400000
!( 401000 - 600000

!( 601000 - 800000

!( 801000 - 1200000

!(1201000 - 1800000

(متر مربع)
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38-6- تعداد پروانه های ساختمان و تخريب و نوسازی بدون دريافت پايانکاردر سال های 95-97
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95منطقه
۳402454۱669.8منطقه۱
5۷6644۷25۱2.6منطقه2
2562۳۷۳5549.8منطقه۳
65۷850862۱.4منطقه4
۱9.2-5۷۷692559منطقه5
266۳00۳2۱۷.0منطقه6
26۱۳8۱6005۷.5منطقه۷
۱.5-50۱6۷9669منطقه8
2۱۳240۳5849.2منطقه9
۳4۱۳۳۷49948.۱منطقه۱0
262۳69۳8۳۳.8منطقه۱۱
2۷82402۷8۱5.8منطقه۱2
۳4842545۳6.6منطقه۱۳
58۳۷5۱۷8۳4.۳منطقه۱4
۳.5-۷8۳995960منطقه۱5
295۳60۳846.۷منطقه۱6
0.9-۳۳6444440منطقه۱۷
۳8۷۳9۱40۷4.۱منطقه۱8
۷.2-296265246منطقه۱9
۳44۳8۷49۱26.9منطقه20
6.5-204۳6۷۳4۳منطقه2۱
2.4-22429۳286منطقه22
8,3289,892۱0,8۱89مجموع

2۱-6- تعداد پروانه های ساختمان و تخريب و نوسازی بدون دريافت پايانکاردر سال 97 و درصد تغيير آن نسبت به سال 96
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

درصد تغییر
-19   -15
-14   -5
-4   0
1   30
31   70

تعداد پرونده

!( 246 - 325

!( 326 - 450

!( 451 - 670

!( 671 - 960

_

_

_

_

_
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39-6- ميانگين زمان شهرسازی صدور انواع پروانه ساختمانی در سال های 95-97

منطقه
ميانگين زمان شهرسازی صدور انواع گواهی های ساختمانی )روز(ميانگين زمان شهرسازی صدور انواع پروانه ساختمانی )روز(

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95درصدتغييرسال 97سال 96سال 95

۱0598۱0۳5.۱۷4۷08622.9منطقه ۱

۳.8۳944464.5-555250منطقه 2

۱5.842۳54940-80۷664منطقه 3

6.96465۷2۱0.8-6۳5854منطقه 4

۱4.۳4۱446445.5-66۷060منطقه 5

۷.5۳۱24254.2-4040۳۷منطقه 6

۱2.8-۱6.۷۳۳۳9۳4-656655منطقه 7

58424۳2.4۳02۷28۳.۷منطقه 8

۱۳.۳-24.6۳5۳026-8۳6۱46منطقه 9

۱۷.52۱24240-626۳52منطقه ۱0

5-44۳84۳۱۳.2۱۷20۱9منطقه ۱۱

۱۳.8555۷6۱۷-858069منطقه ۱2

20.9-24.4۳24۳۳4-4445۳4منطقه ۱3

2.2۳4۳2۳59.4-604544منطقه ۱4

۱5.4-42۳9۳90262622منطقه ۱5

2.۱-55۱4۷46-۳940۳8منطقه ۱6

2۷-۱9.5456۳46-454۱۳۳منطقه ۱7

۱۳40۳0۳620-۳04640منطقه ۱8

۱۷.9-8.۳2۳۳9۳2-466055منطقه ۱9

20۳۳۳4۳65.9-۷۳6552منطقه 20

۳.4-۱9.۱4۱2928-۷44۷۳8منطقه 2۱

55۳۷6۱64.926۳۳۳۳0منطقه 22

3.9-8.2833855822-۱,3۱4۱,209۱,۱۱0مجموع
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6 7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

درصد تغییر
-24   -20
-19   -10   
-9   0
1  15
16   65

تعداد روز
33 - 50
51 - 60

61 - 70

71 - 103

_

_

_

_

_

22-6-ميانگين زمان صدور انواع پروانه ساختمانی در سال97 و درصد تغيير آن نسبت به سال 96

40-6- ساماندهی شبکه های دسترسی در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

ده 
 ش

ين
تام

ی  
 ها

گ
کين

پار
ه (

در
صا

ی 
 ها

انه
رو

ق  پ
طب

(

مسکونی
2۱,۱98,۳08۱5,855,۷25۱۳,8۷۱,649۱۱,۷26,988۱2,85۷,۷۱49.6زيربنای خالص پروانه-مترمربع

۱46,۳95۱0۷,8689۷,5۳29۳,4۱۷۱06,8۷۳۱4.4تعداد پارکينگ

تجاری
4,45۳,988۱,۱۷0,۳۱۱2,9۱۳,028565,828۷02,50۷24.2زيربنای خالص پروانه-مترمربع

6.۷-۷4,8۱220,۱۷95۱,6۱0۱۷,۷6۱۱6,5۷۱تعداد پارکينگ

اداری
۱,986,5۱۳۱,08۷,440۱,6۱2,969۳82,۱454۷۱,۱0۳2۳.۳زيربنای خالص- مترمربع

29.۱-25,882۱۳,29۳20,۱۱۱۱0,56۳۷,490تعداد پارکينگ

خدماتی
99.8-0۱,824082,069۱50زيربنای خالص- مترمربع

۱00-0009920تعداد پارکينگ

می
مو

  ع
ای

گ ه
کين

پار
  

9۳۳۳6۱00تعداد پروانه های صادره

۳۳۳,۳۳590,29۳58,9652۷,۷2۳92,5692۳4مساحت- متر مربعزيربنای ناخالص پروانه  

 تعداد  واحدهای 
پارکينگ عمومی تأمين 

شده در  پروانه
2,۷89۱,295249459۷025۳تعداد

  اراضی دارای کاربری
  پارکينگ عمومی  
طبق طرح تفصيلی

۱۱۱۳5520۳00تعداد پارسل

۳0,2462۷,66۱8,4805,۱۷056,۷۱۱99۷مساحت- متر مربع
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4۱-6- عملکرد کميسيون ماده پنج در سال های 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93اقدامات

عنوان 
طرح

۱۳۱9۱559کل صورتجلسات کميسيون- تعداد
 بندهايی که در خصوص آنها اتخاذ تصميم شده - تعداد *

۱00۱056624
۳8

۳9موارد مصوب - تعداد

طرح های 
موضعی

8۱52۷۳۱2طرح های موضعی- تعداد *
نسبت طرح های موضعی به کل موارد مطروحه 

8۱4.۳40.9۱2.5۳۱-درصد

طرح های 
موضوعی

550۳۷طرح های موضوعی- تعداد*
نسبت طرح های موضوعی به کل موارد مطروحه 

54.80۱2.5۱۷.95-درصد

پرونده 
 های

موردی

89545موارد خدماتی - تعداد
 نسبت موارد خدماتی به کل موارد مطروحه-

88.6۷.6۱6.6۷۱2.82درصد

565۳2589موارد انتفاعی- تعداد
5650.5۳۷.9۳۳.۳۳2۳.08نسبت موارد انتفاعی به کل موارد مطروحه-درصد

2۳2۳966موارد خدماتی- انتفاعی- تعداد
 نسبت موارد خدماتی- انتفاعی به کل موارد 

2۳2۱.9۱۳.625۱5.۳8مطروحه-درصد

۱00۱05662438جمع کل- تعداد

 توضيحات: * : تعداد بندهای مصوب در يک سال گاهاً با حاصل جمع تعداد طرح های موضوعی، موضعی و پرونده های موردی مصوب کميسيون برابر
 نمی گردد، چراکه گاهاً در خصوص موضوع واحدی طی 2 يا چند مصوبه کميسيون، تصميماتی اتخاذ می گردد. به عنوان مصداق در سال 9۷، طی بند 2 

مصوبه 58۱  کميسيون، 2 طرح موضعی در نقطه مختلف از سطح شهر )طرح های مربوط به ميادين منيريه و بهارستان در مناطق ۱۱ و ۱2) طی يک بند از 
مصوبه کميسيون رسيدگی و به تصويب رسيده است.

** : جمع جبری تعداد بندها درج شده است.

42-6- طرحهای موضعی وموضوعی در سال 97
تعداد طرحهای بررسی شدهعنوان

۱8طرح های موضعی- موضوعی
20طرحهای موردی يا تک پالک

38مجموع

43-6-توزيع مصوبات کميسيون ماده پنج به تفکيک پهنه طرح تفصيلی در سال 97
مالحظاتتعدادنوع پهنه ها

G6-
R9-
S5-
M۱-

به صورت جلساتی اطالق می گردد که عمدتاً در طرح های موضعی و ۱۷بيش از يک پهنه
موضوعی قرارگرفته است و بيش از يک پهنه را شامل می شود.

-38جمع بندی

دبيرخانه کميسيون ماده پنج
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44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

۱9۷/0۱/28

۱. تصميم گيری در خصوص رفع اشکاالت در موارد اعالمی از طرح تفصيلی، شامل ۳96 مورد مشتمل بر ۱۳5 مورد پهنه 
بندي و 26۱ مورد کاربري تثبيت شده که عمدتاً به لحاظ شکلي داراي اشکاالتي مي باشد، ضمن ارائه توضيحات مربوطه 

 توسط مشاور طرح تفصيلی شهر و بحث و بررسی مبسوط مقرر گرديد:
 • کليات موضوع در کميسيون تشريح و در صورت صالحديد، کارگروه فنی رسيدگی و اظهار نظر نمايد.

• مشاور طرح تفصيلی با هماهنگی دبيرخانه صرفا اشکاالت موجود در طرح تفصيلی )موارد اعالمی) را احصاء نموده و در 
جلسات آتی کارگروه فنی مطرح نمايد. بديهی است امضاء صورتجلسات و اسناد مربوطه توسط کارگروه فنی ، منوط به 

تاييد بند ۱ می باشد.

۳

29۷/04/02

۱. تصميم گيری در خصوص اصالح بخشی از پوسته خيابان کرمان - طرح اجرايی شماره 504/۱ )شيت شماره 6) مربوط 
به امتداد خيابان کرمان در محدوده آرامستان ارامنه و علی رغم اينکه در بند ۳ نظريه مورخ 96/0۳/02 کارگروه تأکيد 
شده بود "چنانچه پيشنهاد اصالحی جديدی جهت پوسته طرح اجرايی کرمان وجود دارد، ارائه گردد" و طی اين مدت 
پيشنهادی ارائه نشده است، معذالک نماينده منطقه )معاون شهرسازی و معماری) تقاضا نمودند اين موضوع مجدداً در 

 کميسيون رسيدگی به طرح ها مطرح شود، لذا مقرر شد اقدام الزم بعمل آيد.)منطقه ۱4)     
2. ادامه بررسی رفع اشکاالت در موارد اعالمی از طرح تفصيلی ضمن ارائه جزئيات مربوطه)مشتمل بر نقشه ها و جداول) 

 جهت طرح در کارگروه فنی توسط مهندسين مشاور همکار پارس بوم

2

۱ ادامه بررسی رفع اشکاالت در موارد اعالمی از طرح تفصيلی۳9۷/02/۱۱

49۷/02/۱8

۱. تصميم گيری در خصوص گزارش عملکرد کميته تخصصی شبکه معابر که پس از توضيحات مشاور و بحث و بررسی 
 مبسوط، به شرح ذيل مقرر گرديد:

با توجه به مصوبه بند يک صورتجلسه 5۷5 کميسيون ماده پنج مورخ 96/05/2۳ و درخواست اداره کل شهرسازی و
 طرح های شهری مبنی بر اتمام فرايند بررسی شبکه معابر طرح تفصيلی توسط کميته تخصصی شبکه  معابر شهر تهران، 

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ترتيبی اتخاذ نمايد که منبعد هيچگونه تغييری در شبکه طرح تفصيلی 
 پايتخت صورت نگرفته و نقشه های مربوط در اسرع وقت تهيه و ارائه گردند.

چنانچه کماکان اشکاالتی صرفاً در برخی از شبکه معابر طرح تفصيلی وجود داشته که اصالح آنها ضرورت تام داشته 
باشد، موضوع توسط کميته تخصصی شبکه معابر شهر تهران رسيدگی، موارد احصاء و جمع بندی کلی آنها به دبيرخانه 

 کميسيون ماده پنج ارسال شود.
 • موضوع به حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ابالغ و در دستور کار کميسيون ماده پنج قرار گيرد.

2. ادامه بررسی رفع اشکاالت  در موارد اعالمی از طرح تفصيلی

2

۱ادامه بررسی رفع اشکاالت در موارد اعالمی از طرح تفصيلی59۷/02/25

 ۱. بررسی طرح موضعی اراضی قلمستان واقع در محدوده شهرداری منطقه 69۷/0۳/0۱۱۱
22. ادامه بررسی رفع اشکاالت  در موارد اعالمی از طرح تفصيلی

۷9۷/0۳/08

۱. تصميم گيری در خصوص طرح موضعی اراضی قلمستان واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱۱ در مساحتی به وسعت 
۱/۳ هکتار که پس از بحث و بررسی در خصوص  توضيحات مبسوط مشاور تهيه کننده طرح ، با عنايت به اصالحات صورت 
گرفته با طرح پيشنهادی مطابق نقشه و جداول مربوطه موافقت بعمل آمد و مقرر گرديد کليه سطوح پروژه اعم از مسکونی، 

 خدماتی، اداری و تجاری به صورت همزمان اجراء گردد.
 2. ادامه بررسی رفع اشکاالت  در موارد اعالمی  از طرح تفصيلی

2

۱بررسی رفع اشکاالت در موارد اعالمی از طرح تفصيلی  شهرداری مناطق ۱  الی 89۷/0۳/228
۳بررسی رفع اشکاالت در موارد اعالمی  از طرح تفصيلی  شهرداری مناطق 9  الی 99۷/0۳/2920
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اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

۱09۷/05/02

 تصميم گيری در خصوص رفع اشکاالت  در موارد اعالمی از طرح تفصيلی که در 8 جلسه گذشته کارگروه مورد رسيدگی 
 قرار گرفته بود و موارد به شرح جداول و نقشه های پيوست ضمن رعايت موارد ذيل مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد:

 • در نقشه های امضاء شده، صرفاً تغييرات صورت گرفته با متن  صورتجلسات، مورد تأييد می باشد.
 • آئين نامه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن رعايت گردد.

• در خصوص موارد آموزشي مقرر شد، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری ضمن هماهنگي با اداره کل آموزش و 
پرورش شهر تهران، کليه موارد را در قالب گزارش و يک مجموعه واحد مورد رسيدگي قرار داده و نتايج را به همراه 

 مستندات مربوطه ارسال نمايد تا زمينه جهت اخذ تصميمات بعدی فراهم گردد.
• مشاور طرح تفصيلی شهر موظف است نسبت به تهيه و ارائه گزارش با جزئيات موضوع، جهت طرح در کميسيون ماده 

پنج مطابق آنچه در کارگروه فنی مورد رسيدگی قرار گرفت، اقدام نمايد. 

2

۱۱9۷/05/09

تصميم گيری در خصوص طرح موضعی ايستکاه تبادل سفر راه آهن- مترو در زمينی به مساحت 5/۱۷ هکتار واقع در 
 خيابان شهيد رجايی – روبروی بيمارستان هفتم تير در زير پهنه G۱۱۱ و مقرر گرديد:

• نظرات شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران و شورای هماهنگی 
ترافيک شهر تهران معطوف به موافقت اصولی با طرح پيشنهادی ايستگاه تبادل سفر راه آهن – مترو و نظر سازمان امالک 

 و مستغالت ارائه شود. 
• جدول فيزيکی مستحدثات در زون C  به همراه اصالح بارگذاری در زون A )تخصيص %50 لبه جنوبی به فضای سبز) 

 ارائه گردد و ساير بارگذاری ها و تغيير زير پهنه از G۱۱۱ بهS2۱2  در ساير قسمت ها مورد تأييد نمی باشد.
 • حرايم و ضوابط قانونی مربوط به خطوط ريلی )راه آهن و مترو) رعايت و مراتب درطرح پيشنهادی منعکس گردد.

• سطوح و تعداد پارکينگ های مورد نياز طرح و مراجعين در سايت مشخص و به همراه ورودی و خروجی های مجموعه 
 ارائه شود.

 • رأی کميسيون ماده ۱2 قانون زمين شهری در مراحل آتی اخذ گردد.

2

۱29۷/05/۱6-۳

۱۳9۷/05/2۳

موافقت با طرح موضعی ايستکاه تبادل سفر راه آهن- مترو در زمينی به مساحت ۱۷/5 هکتار واقع در خيابان شهيد رجايی  
 روبروی بيمارستان هفتم تير در زير پهنه G۱۱۱  و مقرر گرديد: 

• اصالح زيرپهنه بخشی از محدوده فوق به مساحت تقريبی 4/۱ هکتار به S222  به منظور احداث مجموعه ايستگاه 
تبادل سفر مشترک راه آهن - مترو )شامل مستحدثات اداری و خدماتی حوزه های A و C به همراه حوزه مربوط به پست 

برق موجود با اليه تثبيت تجهيزات شهری با حداکثر سطح اشغال تعيين شده در نقشه پيوست)، ضمن الزام به تأمين 
کليه پارکينگ های مورد نياز و مراجعين در زيرزمين ها )با سطح اشغال حداکثر %60 و حداقل 2200 واحد پارکينگ) و 
با رعايت حرايم و ضوابط قانونی مربوط به خطوط ريلی و اخذ رأی کميسيون ماده ۱2 قانون زمين شهری ؛ ضمناً مابقی 

 محدوده کماکان با زيرپهنه G۱۱۱ و به صورت فضای سبز باقی بماند.
• احداث خطوط ريلی در 8/۷ هکتار محدوده با زيرپهنه  G۱۱۱ضمن حفظ فضای سبز و با رعايت ساير ضوابط و مقررات 

 قانونی خطوط و حرايم ريلی، بالمانع می باشد.
• اقدام به موارد فوق، شکل گيری و احداث مجموعه ايستگاه تبادل سفر مشترک راه آهن – مترو، منوط به اخذ موافقت 

شورای هماهنگی ترافيک شهر تهران و ارائه پيوست مطالعات ترافيکی می باشد.)منطقه 20)

۱

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

2۱0

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

۱49۷/06/20

۱. تصميم گيری در خصوص طرح موسوم به  پل آسمان و مقرر شد نظر به ايجاد ارتباط بين مجموعه بوستان جنگلی 
چيتگر و درياچه و مشخصات معماری پروژه، ضمن ارائه گزارش در چارچوب دستور کار کميسيون، مطالعات ترافيکی و 

 شهرسازی )پهنه بندی و ضوابط بارگذاری) تکميل و به کميته  فنی ارائه شود در محدوده شهرداری منطقه 22
2. تصميم گيری در خصوص  طرح ساماندهی ميادين منيريه، محمديه و بهارستان)مناطق ۱۱و ۱2) و با عنايت به تبيين 

مشخصات کلی حوزه های اقدام و بالفصل، الگوی برخورد و ضوابط ساخت و ساز، اهميت ميادين شهری و ساير خصوصيات 
و ويژگی های ذاتی اين ميادين، کارگروه فنی ضمن تأکيد  بر ضرورت ارائه مشخصات تک تک پالک های واقع شده در 
حوزه اقدام به ويژه از منظر اجرايی و انطباق آنها با ساير طرح های موضوعی و موضعی اين محدوده ها، تطابق فعاليت 

ها و نحوه ساخت و سازها با کليات ضوابط طرح تفصيلی، صرفاً با کليات طرح های مذکور و شرايط محدود کننده طرح 
پيشنهادی موافقت دارد، مع الوصف پيشنهاد نمود تا درصورت صالحديد کميسيون ماده پنج، کارگروه فنی در چارچوب 

کليات طرح های ياد شده، به بررسی دقيق هر يک از آنها بپردازد. درخصوص طرح ساماندهی ميدان بهارستان نظر به اينکه 
طرح مذکور با طرح محدوده مجلس شورای اسالمی و بافت اطراف آن هم پوشانی دارد، ضمن تأکيد بر تقويت غلبه عابر 

 پياده در محدوده مزبور، مقرر نمود طرح ميدان در چارچوب طرح فوق مورد پيگيری قرار گيرد.
۳. تصميم گيری در خصوص طرح مربوط به ساختمان پالسکو واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱2 و نظر به قلت 

مساحت زمين فعلی پالسکو)حدود ۱000 مترمربع) و عدم مناسبت و توجيه شهرسازانه با توجه به احکام و ضوابط طرح 
های جامع و تفصيلی مالک عمل، کارگروه فنی  با  احداث بنا معادل %۱00 عرصه در ۱5 طبقه روی همکف به همراه 5 

طبقه تجاری در زيرزمين ها موافق نبوده و با توجه به جايگاه و اهميت ويژه نمادين پروژه مذکور مقرر نمود صرفاً در صورت 
تجميع محدوده فعلی با قطعه زمين موسوم به پارکينگ اکبر )ملک جنوب شرقی مورد تقاضا) و ارائه طرح مربوطه با سطح 

اشغال و بارگذاری مناسب، زمينه جهت تحقق و تأمين حقوق مکتسبه سرقفلی داران پالسکو فراهم شود. از سوی ديگر 
الزم است سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به صورت روشن پيرامون تعداد طبقات و تجميع ملک مذکور 
با قطعه زمين ياد شده، سياست واحدی  که ضامن منافع شهر و ذينفعان به صورت برد برد باشد، مد نظر قرار دهد )موضوع 
بند ۳ نظريه اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران طی نامه شماره 962/۱26/۱06۱8 مورخ 96/08/22)، لذا مراتب جهت 

صالحديد کميسيون ماده پنج ارائه تا زمينه جهت رسيدگی و اقدامات بعدی کارگروه فنی فراهم شود. 

۳

۱59۷/06/2۷
موافقت با طرح امکان سنجی پروژه يکصد واحدی محله سيروس واقع در محدوده  شهرداری منطقه ۱2 و مقرر گرديد در 

هنگام صدور پروانه، عالوه بر سطوح خدمات طرح پيشنهادی، عرصه آموزشی حداقل به ميزان ۱000 مترمربع در محله 
سيروس تأمين و اجرايی گردد. همچنين فضاهای تجاری صرفاً به صورت خرد پشتيبان سکونت بوده و طرح معماری 

مجموعه به تأييد  حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد. 

2

۱69۷/0۷/0۳

 ۱. ادامه بررسی طرح ساماندهی ميادين منيريه، محمديه و بهارستان در محدوده شهرداری مناطق ۱۱و ۱2 
2. تصميم گيری در خصوص آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری با لحاظ بازنگری در بندهای ۱6-29 و ۱6-۳0 ضوابط 

و مقررات طرح تفصيلی يکپارچه شهر تهران که نظر به ضرورت و الزامات قانونی آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری 
مقرر گرديد؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ترتيبی اتخاذ نمايد که ضمن اقدام قانونی، در حداقل زمان ممکن 

و با در نظر گرفتن قوانين مالک عمل، پيشنهاد جايگزين و اصالحی بندهای مذکور ارائه و هرگونه پيشنهادی در ضابطه، 
منوط به تفاهم نامه و رضايت مالکين و ذينفعان باشد و مراتب به تصويب کميسيون ماده پنج رسيده و نتيجه به دبير 

 شورايعالی شهرسازی و معماری ايران نيز منعکس گردد.

2

۱ادامه بحث و بررسی طرح ساماندهی ميادين منيريه، محمديه و بهارستان در محدوده شهرداری مناطق ۱۱و ۱۷9۷/0۷/۱0۱2

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(



6معاونت شهرسازی و معماری

2۱۱

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

۱89۷/0۷/۱۷

۱. موافقت با طرح ساماندهی ميادين منيريه و بهارستان مطابق نقشه ها، اصالحات بعمل آمده و ضوابط و مقررات مربوطه 
و در خصوص طرح ساماندهی ميدان »محمديه« بنا به تقاضای شهردار منطقه ۱2 مقرر گرديد هماهنگی بيشتری با آن 

 منطقه )به ويژه از نظر الگوی توده گذاری و حقوق مکتسبه) صورت پذيرد در محدوده شهرداری مناطق ۱۱و ۱2
2. تصميم گيری درخصوص کاربری های آموزشی تثبيت شده به تفکيک شهرداری های مناطق ذيربط )۱2منطقه) و مقرر 

 گرديد: 
• پيرو بند يک صورتجلسه 5۷8 کميسيون ماده پنج مورخ 9۷/05/۱5 مجدداً تأکيد ميگردد صرفاً اشکاالت موجود اعالم 

 شده در طرح تفصيلی در خصوص کاربريهای آموزشی قابل رسيدگی خواهد بود.
• با عنايت به اينکه در مواردی هماهنگی الزم با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بعمل نيامده، لذا صرفاً مواردی که 

دارای کاربری آموزشی غير مرتبط با وزارت آموزش و پرورش بوده و يا بر اثر شتباهات طرح تفصيلی حادث شده، قابل 
 رسيدگی خواهد بود.

• بررسی ها در جلسه آتی ادامه يافته و در کميسيون ماده پنج نيز مطرح شود.

۳

بررسی کاربری های آموزشی تثبيت شده به تفکيک شهرداری های مناطق ذيربط )۱2منطقه) با عنايت به مصوبه بند يک ۱99۷/0۷/24
۱صورتجلسه 58۱ مورخ 9۷/0۷/2۳

209۷/08/0۱

۱. تصميم گيری در خصوص کاربری های آموزشی تثبيت شده به تفکيک شهرداری های مناطق ذيربط )۱2منطقه) با 
 عنايت به مصوبه بند يک صورتجلسه 58۱ مورخ ۳2/0۷/9۷ و تاکيد بر ضرورت حفظ کاربری های آموزشی

 2. تصميم گيری در خصوص طرح تفصيلی ويژه منطقه 22 و مقرر گرديد: 
• عليرغم اينکه در طرح تفصيلی ارائه شده پهنه های مسکونی با عنايت به سقف جمعيتی منطقه کاهش يافته و محدوديت 

هايی نيز در اين خصوص در ضوابط پيش بينی شده، ليکن اجرايی نبودن برخی ضوابط همچون تعيين رعايت حداکثر 
يکهزار واحد مسکونی در سال تا افق طرح )سال ۱405) و عدم موازنه بين وضع موجود کالبدی و نقشه پهنه بندی و 

 ضوابط پيشنهادی در خصوص سطوح مسکونی، طرح مذکور نيازمند بازبينی و اصالح است.
• با توجه به احکام طرح جامع که بر نقش منطقه مذکور به عنوان يکی از مناطق شهری و فراشهری تهران با رويکرد 

گردشگری و خدمات مجموعه ای تأکيد گرديده، پهنه بندی و ضوابط و مقررات طرح تفصيلی تهيه شده می بايست در 
 چارچوب احکام ياد شده باشد.

• طبق نظريه مورخ 0۳/0۷/9۷ کارگروه فنی درخصوص لغو بندهای 29-۱6 و ۳0-۱6 ضوابط و مقررات طرح تفصيلی 
 توسط هيئت عمومی ديوان عدالت اداری، نظراتی اعالم شده که الزم است در ضوابط لحاظ گردد.

 • گزارشی از وضع موجود باالخص از پروژه های شاخص و توافقات در جلسه ارائه شود.
• طرح تهيه شده در کميسيون ماده پنج نيز مطرح تا ارائه طريق الزم صورت پذيرد و در صورت صالحديد کميسيون، 

پيشنهاد شهرداری تهران عيناً به شورايعالی شهرسازی و معماری ايران احاله گردد. )منطقه 22)  

4

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

2۱2

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

2۱9۷/08/۱5

 R۱22 ۱. موافقت با تقاضای تغيير زيرپهنه محدوده شرقی سايت مهران در محدوده ای  با وسعتی حدود  ۱۱ هکتار  از
به  R۱۱2 با عنايت به بافت خاص و مطلوب محدوده و نيز درخصوص بافت شمال اين محدوده )حد فاصل خيابان شهيد 
عراقی و سايت مهران) مقرر گرديد توسط اداره کل شهرسازی و طرح های شهری بررسی مشابهی صورت پذيرد. واقع در 

 خيابان شهيد عراقی-حدفاصل بن بست های کشوری و خسرو و ديوار وزارت اطالعات )منطقه 4)
2. موافقت با احداث بنا با تراکم مسکونی 220% در حداکثر ۱200واحد و در 8 طبقه روی همکف و زيرزمين ها، ارتقاء 
سرانه خدماتی )به غير از فضای سبز و باز و گذر) به 5 متر مربع، و در نظر گرفتن حداقل ۳0%  سهم فضای سبز و باز 

در زمينی به وسعت 98000 متر مربع. همچنين درخصوص مطالعات ترافيکی و دسترسی ها، هماهنگی الزم با سازمان 
ترافيک صورت پذيرد و طرح مجموعه به تأييد اداره کل شهرسازی و طرح های شهری برسد. ضمناً  قبل از هرگونه اقدام، 

گردشکار قانونی مربوط به اراضی نظامی رعايت و صدور پروانه سطوح مسکونی و خدماتی پروژه و اتمام آن به صورت 
 همزمان باشد در زيرپهنه R2۳۱ واقع دربزرگراه شهيد صياد شيرازی- حسين آباد )منطقه 4)

 ۳. تصميم گيری در خصوص پادگان06 در محدوده شهرداری منطقه 4 و مقرر گرديد: 
با عنايت به اينکه مديريت شهری تقاضای بازنگری مصوبه بند ۳ صورتجلسه 5۳2 کميسيون ماده پنج مورخ 9۳/09/۱0 را 
دارد، لذا ضمن استقبال از موضوع، توصيه می گردد در اولويت اول کل محدوده تملک و در خدمت شهر و شهروندان قرار 

گيرد، در غير اينصورت و با توجه به تقاضا، تعامل و هماهنگی الزم با ارتش صورت گرفته و در توافق نامه مربوطه )به تأييد 
شهردار تهران و فرماندهی کل ارتش) قيد گردد ۷0% سهم شهرداری به صورت مجزا و يکپارچه )در شمال محدوده و در 

امتداد شرقی-غربی-لبه بزرگراه صياد شيرازی و محور پاسداران) به عنوان فضای سبز و پارک عمومی در اختيار و مالکيت 
شهرداری قرار گيرد و ۳0% باقيمانده در جنوب شرق محدوده در يد ارتش بماند و با توجه به رويکرد انقباضی تقاضای 
ارائه شده، بارگذاری و توده گذاری طرح متناسب با زيرپهنه طرح تفصيلی، در عرصه ای به مساحت حدود ۱5 هکتار با 

سطح اشغال حداکثر 50%، تراکم ساختمانی حداکثر ۳00% و با تناسب مستحدثات انتفاعی ۷0% و غير انتفاعی-خدماتی 
۳0% صورت پذيرد. ضمناً در گزارش امکان سنجی و طرح اصالحی، مالحظات مربوط به ابنيه ميراثی، حفظ درختان 

مجموعه، انجام مطالعات ترافيکی و تعامل با سازمان های ذيربط به نحو مقتضی لحاظ گشته، مراتب پس از طرح موضوع در 
کميسيون ماده پنج و انجام اقدامات فوق،  به شورايعالی شهرسازی و معماری ايران ارسال گردد. )منطقه 4)

4

229۷/09/06

تصميم گيری در خصوص حرايم اماکن ميراثی و حفاظتی واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱ و مقرر گرديد: طرح موضعی 
محدوده های مورد نظر مشتمل بر اصالح، تدقيق محدوده، اصالح نقشه پهنه بندی و ضوابط و مقررات مربوطه توسط 

شهرداری و با هماهنگی با شورای عالی امنيت ملی )در چارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی) و سازمان ميراث 
فرهنگی تهيه و نتايج جهت تصويب کميسيون ماده پنج شهر تهران ارائه گردد. ضمناً در طی انجام فرايند مذکور و پيش از 
تصويب و ابالغ مصوبه مربوطه توسط کميسيون ماده پنج شهر تهران، صدور هرگونه مجوز موردی، خالف مصوبات و ضوابط 

مالک عمل، ممنوع می باشد.)منطقه ۱)

2

۱بررسی برنامه عملياتی ساماندهی زيرپهنه های حفاظت ويژه G۳2۳ با رويکرد توسعه پايدار2۳9۷/09/20

249۷/09/2۷

۱.  موافقت با طرح پرديس بهداشت و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمينی به وسعت 2۱0000 مترمربع  در زير 
پهنه های S۱2۳  و S2۱2  و کاربری تثبيت شده فضای سبز واقع در اسماعيل آباد ضلع جنوب خيابان شهيد منصور 

 عمرانی، ضمن لحاظ موارد ذيل :
- درخصوص بخشی از محدوده پالک )حدود 4۳000 مترمربع) که با محدوده پايانه مترو تداخل دارد، نسبت به انتزاع آن 

 از طرح پيشنهادی و تهاتر آن با بخشی از سهم شهرداری در شمال غرب محدوده، اقدامات الزم صورت پذيرد.
- سطح اشغال پروژه 20% )زمين محدوده طرح نهايی حدود ۱6۷000 مترمربع)، تراکم ساختمانی ۱60% در حداکثر ۱0 

بلوک ساختمانی و طراحی به گونه ای صورت پذيرد که 80% فضای سبز و باز عمومی )20% ورودی محدوده از ضلع شمال 
همجوار با گذر 60 متری عمرانی، به صورت سبز و باز پيوسته) در نظر گرفته شده و تفکيک و انتزاع مستحدثات مجموعه 

 مجاز نمی باشد. 
- با توجه به عبور خط مترو از حاشيه محدوده طرح پيشنهادی، امکان تخصيص و احداث ايستگاه مترو جهت تسهيل 

 دسترسی مراجعين به پروژه تأمين و اجرايی گردد.
 - لحاظ اصالحات پيشنهادی و صورتجلسه کميته تخصصی شبکه معابر شهر تهران در طرح تفصيلی. 

- پيش از هرگونه احداث بنای دانشگاهی، تحقيقاتی و پژوهشی، موافقت شورای گسترش آموزش عالی و درخصوص    
 مستحدثات گردشگری نيز موافقت سازمان ميراث فرهنگی ، گردشگری اخذ گردد.

 - طرح مجموعه به تأييد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.)منطقه ۱8)
2. تصميم گيری درخصوص تقاضای حذف ال يه های تثبيت فضای سبز، ذخيره توسعه و نوسازی شهری و احداث بنا در 

سهم مالک و بخشی از سهم شهرداری در زير پهنه های G۱۱2 ، G۳22 وR۱22  واقع در بزرگراه آزادگان – خيابان 
خليج و مقرر گرديد بخشی که خارج از محدوده شهر است از طرح پيشنهادی خارج و توافق جديدی جهت بخش داخل 

 محدوده ضمن تأمين خدمات تنظيم و طرح پيشنهادی ارائه تا زمينه جهت رسيدگی فراهم گردد.)منطقه ۱8)

۳

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(
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2۱۳

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

259۷/۱0/04

تصميم گيری در خصوص پروژه برنامه عملياتی ساماندهی زيرپهنه های حفاظت ويژه G۳2۳ با رويکرد توسعه پايدار و 
 مقرر شد: 

 • هرگونه ساخت و ساز مسکونی و توسعه آن ممنوع و بر استقرار کاربری های خدماتی و مصاديق آن تاکيد شد.
 • هرگونه تدقيق و اصالح محدوده های حفاظت ويژه ضمن لحاظ تعريف کلی زير پهنه عمل شود.

 • حذف اليه ذخيره توسعه و نوسازی شهری در کليه محدوده های زير پهنه حفاظت ويژه.
 • حفاظت و صيانت از کليه آثار ثبتی و تاريخی و حرايم آنها.

• هماهنگی الزم با مشاور طرح تفصيلی شهر جهت اعمال اصالحات الزم.

۱

269۷/۱0/۱۱

 S۱22 تصميم گيری در خصوص احداث ساختمان جديد صنعت نفت ايران در زمينی به مساحت 4/۱ هکتار و در زير پهنه
 واقع در خيابان حافظ- حد فاصل خيابانهای طالقانی و خبير  و مقرر گرديد:

با عنايت به اينکه گزارش امکان سنجی و مطالعات طرح توجيهی با فرض تجميع ۷ پالک جنوبی )به متراژ تقريبی ۱600 
مترمربع) با امالک شرکت نفت بوده و فضای باز، توده گذاری، مطالعات ترافيکی و دسترسی ها و پارکينگ ها با همين 

شروط، طراحی و ارائه شده، لذا ضمن تأييد موضوعيت امرتأکيد گرديد، پس از تملک پالک های فوق، پروژه مذکور با غلبه 
کامل فضای سبز و باز و تأمين کليه پارکينگ ها ارائه و تصميم مقتضی اتخاذ گردد؛ از طرفی با توجه به جنبه نمادين 
پروژه، گشودگی فضا و نمای پروژه از بَِر خيابان های طالقانی و حافظ نيز در طرح لحاظ گردد. همچنين حقوق مالکانه 
پالک های جنوبی محترم بوده و در صورت ارائه هرگونه تقاضايی، شهرداری ملزم به اقدام مطابق ضوابط و مقررات می 

 باشد.)منطقه 6)

۱

2۷9۷/۱0/25

۱. تصميم گيری در خصوص مجتمع مسکونی بهشت)بتاجا) در زمينی به وسعت 9 هکتار  و در زيرپهنه های  G۳۱۱ و 
G۳۱2 واقع در سعادت آباد-ميدان فرهنگ و با عنايت به عدم تعيين تکليف آراء قطعی کميسيون های ماده صد و ماده 
هفت و همچنين رای شورای اسالمی شهر تهران و عدم ارائه نظر وزارت نيرو و همچنين تخصيص محدود خدمات، مقرر 

گرديد پس از تعيين  تکليف موارد فوق و به دليل مشجر بودن فضای باقيمانده، محدوده ای در نزديکی مجموعه معرفی تا 
خدمات هفت گانه تامين، دسترسی مناسب پيشنهاد و نتايج در قالب گزارش امکان سنجی مطلوب ارائه تا تصميم مقتضی 

 بعمل آيد.)منطقه 2)
2. تصميم گيری در خصوص تعاونی مسکن فدک درمحدوده شهرداری منطقه 22 واقع در ضلع شمالی انتهای بزرگراه 

شهيد خرازی غرب در زيرپهنه R26۳ )مسکونی ويژه-بلندمرتبه با طرح توجيهی) و در اليه اراضی ذخيره توسعه و نوسازی 
 شهری  و  مقرر گرديد:

- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری منطقه، 
گزارشی از اقدامات انجام شده در ارتباط با محدوده 5۱۱ هکتاری موضوع مصوبه بند ۱۳ صورتجلسه 4۷8 کميسيون ماده 

 پنج ارائه فرمايند.
- درخصوص مورد تقاضا، مجوز مسکونی تا حدی اعطاء گردد که سطوح خدماتی تأمين، ضوابط ژئوتکنيک رعايت و طرح 

 مجموعه به تائيد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رسيده و از يازده طبقه فراتر نباشد.)منطقه 22)

5

289۷/۱۱/02-۳

موافقت با طرح پيشنهادی  برنامه عملياتی ساماندهی زيرپهنه های حفاظت ويژه )G۳2۳) با رويکرد توسعه پايدار با تاييد 299۷/۱۱/09
۱نقشه ها و ضوابط و مقررات مربوطه

بحث و بررسی در خصوص  طرح برنامه ريزی مراکز و گستره های تجاری، اداری و خدماتی با غلبه سبز و باز فرهنگی ۳09۷/۱۱/۳0
S222 و S22۱۱

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

2۱4

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 97 )ادامه(

اهم موضوعاتتاريخرديف
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

۳۱9۷/۱2/۱4

۱. تصميم گيری در خصوص طرح برنامه ريزی مراکز گستره های تجاری، اداری و خدماتی با غلبه بر سبز و باز فرهنگی 
 S22۱ و S222 و مقرر گرديد: 

• در زمينه نحوه مواجهه با محدوده های واقع در زيرپهنه های S22۱ و S222 ، تکليف مراجع ذيصالح )شورای عالی 
شهرسازی و معماری ايران و کميسيون ماده پنج شهر تهران) ناظر بر تهيه و تصويب طرح های موضعی ويژه يکپارچه، ضمن 

 لحاظ وضعيت کالبدی، کاربری های اطراف، نيازهای شهر و حوزه نفوذ هر يک از آنها می باشد.
• طرح پيشنهادی از باب خروجی ها و محصول نهايی، سهل ممتنع می باشد: از يک طرف، طراحی و برنامه ريزی آتی جهت 

برخی از امالک و اراضی واقع در زيرپهنه های مذکور که در محدوده هايی با انواع معضالت شهری قرار دارند؛ اقتضا دارد 
تا ساماندهی آنها از طريق آرام سازی، تلطيف فضا و کالبد شهری و تخصيص عرصه ها ترجيحاً به فضای سبز و باز شهری، 

ضمن اِعمال بارگذاری های محدود و انقباضی صورت پذيرد، لذا در اين قبيل از موارد و همچنين در بعضی از محدوده ها که 
اعالم هر گونه بارگذاری می تواند محرک يا تسهيل کننده ساخت و ساز باشد، طرح پيشنهادی به صرفه و صالح شهر نمی 

باشد. از طرف ديگر، برخی از امالک و اراضی در موقعيت های مغتنم و مناسبی از سازمان فضايی طرحهای جامع و تفصيلی 
و در محدوده های ذخيره توسعه و نوسازی شهری و حتی مستعد بلندمرتبه سازی قرار دارند که رويکردها و آستانه های 
انقباضی طرح پيشنهادی )به ويژه از لحاظ تخصيص 65% تراکم ساختمانی مجاز آنها صرفاً به خدمات هفت گانه، سطح 

اشغال، تراکم ساختمانی و تعداد طبقات مجاز)، بازخورد و فرصت مناسبی جهت تحقق طرح های موضعی اين محدوده ها و 
 اجرای سياست برد-برد برای شهر و شهروندان و تعامل سازنده با مالکان و ذينفعان آنها نيز، فراهم نمی نمايد.

• با عنايت به وسعت محدوده پادگان ها و اراضی نظامی واقع درزيرپهنه های مذکور، الزم است طرح پيشنهادی جهت اين 
محدوده ها نيز با رعايت مفاد قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهای مسلح به خارج از حريم شهرها و ضمن 

 هماهنگی با مسئولين ذيربط باشد.
عليهذا موضوع در کميسيون ماده پنج مطرح و چنانچه مقرر شد طرح مذکور ضمن لحاظ موارد فوق مورد رسيدگی قرار 

گيرد؛ الزم است به اقتضای وضعيت خاص هر يک از محدوده های 2۱4 گانه )وضع موجود، نظام قطعه بندی، همجواری ها، 
شبکه های دسترسی و ...) در کنار واقعيت های اجرايی، رويکردها، سازمان فضايی، ظرفيت ها و ضوابط و مقررات طرحهای 

جامع-تفصيلی و ساير عوامل تأثيرگذار؛ دامنه شمول و کاربست شيوه نامه، گونه بندی ها و برنامه های اقدام طرح 
پيشنهادی به ميزان قابل مالحظه و متنوع تری افزايش يافته، مراتب با جزئيات مفصل و منطقی تری در قالب نقشه ها و 

 ضوابط و مقررات مربوطه تهيه و ارائه شود.

2. بررسی تقاضای احداث مجتمع مسکونی در زيرپهنه R26۳ شهرک شهيد باقری ضلع شمال انتهای بزرگراه خرازی و 
 مقرر گرديد:

- با عنايت به اينکه برابر بند يک صورتجلسه 58۳ کميسيون ماده پنج مورخ 9۷/09/۱9، طرح تفصيلی ويژه منطقه 22 در 
دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ايران قرار دارد، لذا شهرداری منطقه در مواردی که خواهان تغييرات نسبت به 

 طرح مصوب فعلی می باشد، الزم است در انتظار تصويب طرح مذکور بماند.
- در خصوص مورد تقاضا نيز طرح مذکور نيازمند بازنگری اساسی است و مشابه مصوبه ملک مجاور بند 8 صورتجلسه 585 

 کميسيون ماده پنج مورخ 9۷/۱۱/۱5 اقدام گردد. )منطقه 22)

۳

۳29۷/۱2/2۱-۱
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45-6- منتخب مصوبات کمسيون ماده پنج
مصوبه منتخب موضوعاتتاريخرديف 

۱9۷/05/0۱

۱. تصميم گيری در خصوص رفع اشکاالت  در موارد اعالمی از طرح تفصيلی و مقرر شد کارگروه فنی رسيدگی و اظهارنظر 
 نمايد.

2. تصميم گيری در خصوص گزارش عملکرد کميته تخصصی شبکه معابر که پس از توضيحات مشاور و بحث و بررسی 
مبسوط، مقرر گرديد: پس از ابالغ نقشه های شبکه معابر طرح تفصيلی مصوب کميسيون ماده پنج ظرف مدت سه ماه با تاييد 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تغييری در شبکه معابر طرح تفصيلی بدون مصوبه کميسيون ماده پنج صورت 
نگيرد و در خصوص بافتهای تاريخی بر اساس طرح مصوب ويژه بافتهای تاريخی عمل خواهد شد.

 بند ۱
 ص 5۷۷

 بند 2
 ص 5۷۷

29۷/05/۱5
 ۱. بررسی طرح موضعی اراضی قلمستان واقع درمحدوده شهرداری منطقه۱۱

2. تصويب اشکاالت موردی طرح تفصيلی شهر تهران و مقرر گرديد نتايج جداول و نقشه هايی که به تأييد کارگروه 
فنی رسيده، عيناً در نقشه طرح تفصيلی يکپارچه شهر تهران لحاظ گردد.

 بند ۱
ص 5۷8

۳9۷/05/29

۱. تصويب طرح موضعی اراضی قلمستان واقع در محدوده شهرداری منطقه۱۱ و مقرر گرديد کليه سطوح پروژه اعم از مسکونی، 
خدماتی، اداری و تجاری به صورت همزمان اجراء گردد  و جداول مربوطه و برنامه فيزيکی تصويب و طرح معماری مجموعه به تاييد 

 حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.
2. موافقت با طرح موضعی ايستگاه تبادل سفر راه آهن- مترو در زمينی به مساحت ۱۷/5 هکتار واقع در خيابان شهيد رجايی – روبروی 

 بيمارستان هفتم تير در زير پهنه G۱۱۱  و مقرر گرديد: 
• اصالح زيرپهنه بخشی از محدوده فوق به مساحت تقريبی 4/۱ هکتار به S222  به منظور احداث مجموعه ايستگاه تبادل سفر 

مشترک راه آهن - مترو )شامل مستحدثات اداری و خدماتی حوزه های A و C به همراه حوزه I مربوط به پست برق موجود با اليه 
تثبيت تجهيزات شهری با حداکثر سطح اشغال تعيين شده در نقشه پيوست)، ضمن الزام به تأمين کليه پارکينگ های مورد نياز و 
مراجعين در زيرزمين ها )با سطح اشغال حداکثر %60 و حداقل 2200 واحد پارکينگ) و با رعايت حرايم و ضوابط قانونی مربوط به 

خطوط ريلی و اخذ رأی کميسيون ماده ۱2 قانون زمين شهری ؛ ضمناً مابقی محدوده کماکان با زيرپهنه G۱۱۱ و به صورت فضای 
 سبز باقی بماند.

• احداث خطوط ريلی در 8/۷ هکتار محدوده با زيرپهنه G۱۱۱ ضمن حفظ فضای سبز و با رعايت ساير ضوابط و مقررات قانونی 
 خطوط و حرايم ريلی، بالمانع می باشد.

•  اقدام به موارد فوق، شکل گيری و احداث مجموعه ايستگاه تبادل سفر مشترک راه آهن - مترو، منوط به اخذ موافقت شورای 
 هماهنگی ترافيک شهر تهران و ارائه پيوست مطالعات ترافيکی می باشد.

۳. عدم موافقت با  احداث مجموعه مختلط )درمانی، فرهنگی، پذيرايی، رستوران، ورزشی و اداری) در %۳0 قدرالسهم مالک در جنوب 
شرق ملک ) به مساحت ۱۱48 مترمربع) با توجه به وضعيت باغ و پهنه G۱۱۱ در زير پهنه G۱۱۱  واقع در خيابان مقصود بيک- 

 چهارراه حسابی
4. تصميم گيری در خصوص تدقيق و اصالح زيرپهنه ها و فضای سبز تثبيت شده حريم خطوط انتقال برق در محدوده بلوار مرزداران - 
خيابان شايق به وسعت تقريبی 6/۷ هکتار در زير پهنه های R۱22،M۱۱۳  و G۱۱۱ که بخش اعظم آنها به صورت فضای سبز تثبيت 

شده می باشند  و موافقت با طرح پيشنهادی با توجه به جمع آوری خطوط و دکل های فشار قوی برق از سطح زمين و انتقال خطوط 
مذکور به زيرزمين ضمن حفظ و تثبيت فضاهای درختکاری شده و خدمات محقق شده موجود.

 بند ۳
 ص 5۷9

 بند 4
 ص 5۷9

 بند 2
 ص 5۷9

49۷/06/26

۱. موافقت با نظريه کارگروه فنی: در خصوص  طرح ساماندهی ميادين منيريه، محمديه و بهارستان)مناطق ۱۱و ۱2) و با 
عنايت به  تبيين مشخصات کلی حوزه های اقدام و بالفصل، الگوی برخورد و ضوابط ساخت و ساز، اهميت ميادين شهری و 
ساير خصوصيات و ويژگی های ذاتی اين ميادين، کارگروه فنی ضمن تأکيد بر ضرورت ارائه مشخصات تک تک پالک های 

واقع شده در حوزه اقدام به ويژه از منظر اجرايی و انطباق آنها با ساير طرح های موضوعی و موضعی اين محدوده ها، تطابق 
فعاليت ها و نحوه ساخت و سازها با کليات ضوابط طرح تفصيلی، صرفاً با کليات طرح های مذکور و شرايط محدود کننده 

طرح پيشنهادی موافقت دارد، مع الوصف پيشنهاد نمود تا درصورت صالحديد کميسيون ماده پنج، کارگروه فنی در چارچوب 
کليات طرح های ياد شده، به بررسی دقيق هر يک از آنها بپردازد. درخصوص طرح ساماندهی ميدان بهارستان نظر به اينکه 

طرح مذکور با طرح محدوده مجلس شورای اسالمی و بافت اطراف آن هم پوشانی دارد، ضمن تأکيد بر تقويت غلبه عابر پياده 
 در محدوده مزبور، مقرر نمود طرح ميدان در چارچوب طرح فوق مورد پيگيری قرار گيرد.

2. موافقت با نظريه کارگروه فنی: در خصوص طرح موسوم به  پل آسمان  مقرر شد نظر به ايجاد ارتباط بين مجموعه بوستان 
جنگلی چيتگر و درياچه و مشخصات معماری پروژه، ضمن ارائه گزارش در چارچوب دستور کار کميسيون، مطالعات ترافيکی 

 و شهرسازی )پهنه بندی و ضوابط بارگذاری) تکميل و به کميته فنی ارائه شود.
۳. تصويب طرح مربوط به ساختمان پالسکو واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱2 و با حضور رئيس بنياد مستضعفان و 

استاندار تهران مطرح و پس از توضيحات مبسوط مشاور تهيه کننده طرح و توافق نامه مورخ 9۷/02/22 با احداث بنا در بخش 
فروريخته ساختمان در مساحتی حدود يکهزار متر مربع به صورت 5 طبقه زيرزمين و ۱5 طبقه روی زمين که يک طبقه آن 

به يادمان شهدای آتش نشان اختصاص می يابد و در %۱00 مساحت و به صورت تجاری موافقت بعمل آمد و مقرر گرديد 
فرايند تهيه طرح معماری به صورت ويژه با همکاری حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام گردد. ضمنا 
رعايت ضوابط و مقررات عرصه و حريم آثار تاريخی مدرسه و کليسای ژاندارک ، خانه مشيرالدوله پيرنيا، خانه هرمز پيرنيا، 
خانه سردار معتمد، مسجد هدايت و ساختمان تجاری غريب که توسط سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 

کشور تهيه و به پيوست می باشد، الزامی است.

 بند ۱
 ص 580

 بند ۳
 ص 580

 بند 2
 ص 580



سالنامه آماری شهرداری تهـران

2۱6

مصوبه منتخب موضوعاتتاريخرديف 

59۷/0۷/2۳

۱. تصويب طرح امکان سنجی پروژه يکصد واحدی محله سيروس  و مقررگرديد در هنگام صدور پروانه، عالوه بر سطوح 
خدمات طرح پيشنهادی، عرصه آموزشی حداقل به ميزان ۱000 مترمربع در محله سيروس تأمين و اجرايی گردد، فضاهای 

تجاری صرفاً به صورت خرد پشتيبان سکونت بوده و طرح معماری مجموعه به تأييد حوزه معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران برسد. همچنين هزينه اجرای گذرها و خدمات پروژه به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و در محدوده محله 

 تامين شود و پالکهای واجد ارزش در طرح حفاظت و مرمت گردد.)منطقه ۱2)
2.  تصويب طرح ساماندهی ميادين منيريه و بهارستان در محدوده شهرداری مناطق ۱۱و ۱2 مطابق نقشه ها، اصالحات 

بعمل آمده و ضوابط و مقررات مربوطه و در خصوص طرح ساماندهی ميدان »محمديه« بنا به تقاضای شهردار منطقه ۱2 
مقرر گرديد هماهنگی بيشتری با آن منطقه )به ويژه از نظر الگوی توده گذاری و حقوق مکتسبه) صورت پذيرد. همچنين 

با توجه به اهميت ايستگاههای مترو در ميادين پيش بينی الزم بعمل آمده و طرح مربوطه با هماهنگی سازمان ميراث 
 فرهنگی،گردشگری و صنايع دستی و معاونت شهرسازی و معماری و با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافيک ارائه شود. 

۳. تصميم گيری درخصوص کاربری های آموزشی تثبيت شده به تفکيک شهرداری های مناطق ذيربط)۱2منطقه) و مقرر 
 گرديد: 

- پيرو بند يک صورتجلسه 5۷8 کميسيون ماده پنج مورخ 9۷/05/۱5 مجدداً تأکيد ميگردد صرفاً اشکاالت موجود اعالم شده 
 در طرح تفصيلی در خصوص کاربريهای آموزشی قابل رسيدگی خواهد بود.

- با عنايت به اينکه در مواردی هماهنگی الزم با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بعمل نيامده، لذا صرفاً مواردی که 
دارای کاربری آموزشی غير مرتبط با وزارت آموزش و پرورش بوده و يا بر اثر اشتباهات طرح تفصيلی حادث شده، قابل 

 رسيدگی خواهد بود.
- بررسی ها در جلسه آتی ادامه يافته و در کميسيون ماده پنج نيز مطرح شود. 

 بند ۳
 ص 58۱

 بند 2
 ص 58۱

 بند ۱
 ص 58۱

69۷/08/2۱

۱. تصميم گيری در خصوص کاربری های آموزشی تثبيت شده به تفکيک شهرداری های مناطق ذيربط )۱2منطقه) با عنايت 
 به مصوبه بند يک صورتجلسه 58۱ مورخ 9۷/0۷/2۳ و تاکيد بر ضرورت حفظ کاربری های آموزشی

2. موافقت با احداث بنا به صورت تجاری و اداری در 5 طبقه روی همکف و زيرزمين ها با سطح اشغال حداکثر ۷0% در 
همکف و اول و طبقات فوقانی 50%، ضمن رعايت فضای باز با عقب نشينی و گشودگی فضا در بر خيابان ذوالفقاری حداقل 
به اندازه ۳ متر)به عنوان فضای دعوت کننده پروژه در بر محور مذکور) مشروط به اينکه پالک جنوب غربی به اين مجموعه 

اضافه گردد و امالک تجميع شود و مقرر شد 20% پارکينگ مازاد بر نياز جهت مراجعين نيز منظور گردد همچنين طرح 
معماری مجموعه به تاييد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد  در زيرپهنه R۱22  واقع در بزرگراه 

 بعثت- ابتدای خيابان ذوالفقاری)منطقه ۱5)
 ۳. بررسی طرح تفصيلی ويژه منطقه 22

4 بررسی  تقاضای تغيير زيرپهنه محدوده شرقی سايت مهران در محدوده ای  به وسعتی  ۱۱ هکتار  از R۱22 به  R۱۱2 در 
 زير پهنه R۱22 واقع در خيابان شهيد عراقی-حدفاصل بن بست های کشوری و خسرو و ديوار وزارت اطالعات)منطقه 4)

5. موافقت با احداث بنا با تراکم مسکونی 285% در حداکثر ۱584واحد و در ۱۱ طبقه روی همکف و زيرزمين ها و سرانه 
های خدماتی طرح پيشنهادی در زمينی به وسعت 98000 متر مربع. همچنين درخصوص مطالعات ترافيکی و دسترسی ها، 

هماهنگی الزم با سازمان ترافيک صورت پذيرد و طرح مجموعه به تأييد اداره کل شهرسازی و طرح های شهری برسد. ضمناً  
قبل از هرگونه اقدام، گردشکار قانونی مربوط به اراضی نظامی رعايت و صدور پروانه سطوح مسکونی و خدماتی پروژه و اتمام 

 آن به صورت همزمان باشد در زيرپهنه R2۳۱ واقع دربزرگراه شهيد صياد شيرازی- حسين آباد)منطقه 4)
6. تصميم گيری در خصوص پادگان06 در زمينی به مساحت 50 هکتار و زير پهنه های M۱۱2 ،S2۱۳ و S2۱4 در 

محدوده شهرداری منطقه 4 و مقرر گرديد: شهرداری تهران و نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران به تفاهم رسيده و 
نتيجه در قالب طرح پيشنهادی به کارگروه فنی کميسيون ماده پنج شهر تهران ارائه گردد.)منطقه 4)

 بند ۱
 ص 582

 بند 4
 ص 582

 بند ۳
 ص 582

 بند 2
ص 582

۷9۷/09/۱9

۱. موافقت با تقاضای تغيير زيرپهنه محدوده شرقی سايت مهران در محدوده ای  با وسعتی حدود  ۱۱ هکتار  از R۱22 به  
R۱۱2 با عنايت به بافت خاص و مطلوب محدوده و نيز درخصوص بافت شمال اين محدوده )حد فاصل خيابان شهيد عراقی و 
سايت مهران) مقرر گرديد توسط اداره کل شهرسازی و طرح های شهری بررسی مشابهی صورت پذيرد. واقع در خيابان شهيد 

 عراقی-حدفاصل بن بست های کشوری و خسرو و ديوار وزارت اطالعات)منطقه 4)
2. تصميم گيری در خصوص طرح تفصيلی ويژه منطقه 22 و مقرر گرديد پيشنهاد شهرداری تهران به شورايعالی شهرسازی و 

 معماری ايران احاله گردد.)منطقه 22)

 بند 2
 ص 58۳

 بند ۱
ص 58۳

45-6- منتخب مصوبات کمسيون ماده پنج )ادامه(



6معاونت شهرسازی و معماری

2۱۷

45-6- منتخب مصوبات کمسيون ماده پنج )ادامه(
مصوبه منتخب موضوعاتتاريخرديف 

89۷/۱0/۱۷

۱. موافقت با طرح پرديس بهداشت و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمينی به وسعت 2۱0000 مترمربع  در زير 
پهنه های S۱2۳  و S2۱2  و کاربری تثبيت شده فضای سبز واقع در اسماعيل آباد ضلع جنوب خيابان شهيد منصور عمرانی، 

 ضمن لحاظ موارد ذيل:
- درخصوص بخشی از محدوده پالک )حدود 4۳000 مترمربع) که با محدوده پايانه مترو تداخل دارد، نسبت به انتزاع آن از 

 طرح پيشنهادی و تهاتر آن با بخشی از سهم شهرداری در شمال غرب محدوده، اقدامات الزم صورت پذيرد.
- سطح اشغال پروژه 20% )زمين محدوده طرح نهايی حدود ۱6۷000 مترمربع)، تراکم ساختمانی ۱60% در حداکثر ۱0 

بلوک ساختمانی و طراحی به گونه ای صورت پذيرد که 80% فضای سبز و باز عمومی )20% ورودی محدوده از ضلع شمال 
همجوار با گذر 60 متری عمرانی، به صورت سبز و باز پيوسته) در نظر گرفته شده و تفکيک و انتزاع مستحدثات مجموعه 

 مجاز نمی باشد. 
- با توجه به عبور خط مترو از حاشيه محدوده طرح پيشنهادی، امکان تخصيص و احداث ايستگاه مترو جهت تسهيل 

 دسترسی مراجعين به پروژه تأمين و اجرايی گردد.
 - لحاظ اصالحات پيشنهادی و صورتجلسه کميته تخصصی شبکه معابر شهر تهران در طرح تفصيلی. 

- پيش از هرگونه احداث بنای دانشگاهی، تحقيقاتی و پژوهشی، موافقت شورای گسترش آموزش عالی و درخصوص    
 مستحدثات گردشگری نيز موافقت سازمان ميراث فرهنگی ، گردشگری اخذ گردد.

- طراحی مجموعه که به تاييد حوزه معاونت شهرسازی و معماری ميرسد به صورتی عمل شود که حداقل به عرض ۳0 متر 
در ضلع شمال به فضای سبز اختصاص يابد، ضمنا اراضی حد فاصل شبکه ۳0 متری اصالحی و حد غرب محدوده در اختيار 

سايت دانشگاه به صورت فضای سبز قرار گيرد و تهاتر الزم بعمل آيد. تصفيه پساب و رينگ شدن آن نيز در جهت بهره برداری 
 مجدد از پساب بيمارستان اجرايی گردد.)منطقه ۱8)

 S۱22 2. تصميم گيری در خصوص احداث ساختمان جديد صنعت نفت ايران در زمينی به مساحت 4/۱ هکتار و در زير پهنه
 واقع در خيابان حافظ-حد فاصل خيابانهای طالقانی و خبير  و مقرر گرديد:

با عنايت به اينکه گزارش امکان سنجی و مطالعات طرح توجيهی با فرض تجميع ۷ پالک جنوبی )به متراژ تقريبی ۱600 
مترمربع) با امالک شرکت نفت بوده و فضای باز، توده گذاری، مطالعات ترافيکی و دسترسی ها و پارکينگ ها با همين 

شروط، طراحی و ارائه شده، لذا ضمن تأييد موضوعيت امرتأکيد گرديد، پس از تملک پالک های فوق، پروژه مذکور با غلبه 
کامل فضای سبز و باز و تأمين کليه پارکينگ ها ارائه و تصميم مقتضی اتخاذ گردد؛ از طرفی با توجه به جنبه نمادين پروژه، 

گشودگی فضا و نمای پروژه از بَِر خيابان های طالقانی و حافظ نيز در طرح لحاظ گردد. همچنين حقوق مالکانه پالک های 
 جنوبی محترم بوده و در صورت ارائه هرگونه تقاضايی، شهرداری ملزم به اقدام مطابق ضوابط و مقررات می باشد.)منطقه 6)

۳. موافقت با نظريه کارگروه در خصوص پروژه برنامه عملياتی ساماندهی زيرپهنه های حفاظت ويژه G۳2۳ با رويکرد توسعه 
پايدار

 بند 5
 ص 584

 بند ۳
 ص 584

 بند ۱
ص 584

99۷/۱۱/۱5

۱. تصويب طرح برنامه عملياتی ساماندهی زيرپهنه های حفاظت ويژه )G۳2۳) با رويکرد توسعه پايدار با تاييد نقشه ها و 
 ضوابط و مقررات مربوطه

 G۳۱2 و G۳۱۱  2. تصميم گيری در خصوص مجتمع مسکونی بهشت)بتاجا) در زمينی به وسعت 9 هکتار  و در زيرپهنه های
واقع در سعادت آباد-ميدان فرهنگ و ضمن تاييد بر نظريه کارگروه فنی  و مقرر گرديد پرونده به دبيرخانه بازگشت داده شده تا 
در خصوص نظرات اعضاء کميسيون ماده پنج درباره رعايت اصول شهرسازی مبنی بر تامين سرانه ها، دسترسی و حرايم قانونی 

 پيشنهاد اصالحی ارائه و پس از بررسی و تاييد کارگروه جهت تصميم گيری نهايی به کميسيون ارائه شود.)منطقه 2)
۳. تصميم گيری در خصوص تعاونی مسکن فدک درمحدوده شهرداری منطقه 22 واقع در ضلع شمالی انتهای بزرگراه شهيد 
خرازی غرب در زيرپهنه R26۳ )مسکونی ويژه-بلندمرتبه با طرح توجيهی) و در اليه اراضی ذخيره توسعه و نوسازی شهری، 

 ضمن رعايت سطح اشغال زيرزمينها حداکثر 60% و  مقرر گرديد:
- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری منطقه، گزارشی 

از اقدامات انجام شده در ارتباط با محدوده 5۱۱ هکتاری موضوع مصوبه بند ۱۳ صورتجلسه 4۷8 کميسيون ماده پنج ارائه 
 فرمايند. 

- درخصوص مورد تقاضا، مجوز مسکونی تا حدی اعطاء گردد که سطوح خدماتی تأمين، ضوابط ژئوتکنيک رعايت و طرح 
 مجموعه به تائيد حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رسيده و از يازده طبقه فراتر نباشد.)منطقه 22)

4. موافقت با تقاضای  تدقيق هاشور تجهيزات شهری به منظور توسعه جايگاه سوخت و الحاق زمين لچکی شمال شرقی جهت 
تجهيزات شهری. همچنين به دليل کاهش طول صف جايگاه، توسعه جايگاه سوخت رسانی در حد شرق )زمين ورزشی موجود) 
  G۳22 بالمانع بوده مشروط به اينکه جايگزين مناسب توسط شهرداری منطقه به منظور فضای ورزشی ايجاد گردد در زيرپهنه
 و قسمت اعظم آن دارای کاربری تثبيت شده تجهيزات شهری، واقع در کندرو و لوپ شمال شرق اتوبان شهيد همت)منطقه 5)

5. تصميم گيری در خصوص ارائه دفترچه جديد ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر تهران و با عنايت به اينکه در سنوات 
اخير به دليل کثرت ابالغ مصوبات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران، شورای اسالمی شهر تهران، هيئت عمومی ديوان 

عدالت اداری و همچنين بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، ضوابط و مقررات 
يکپارچه طرح تفصيلی شهر تهران مستلزم بازبينی، مداقه و اصالح مقتضی می باشد، مقرر گرديد معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران، مشاور طرح تفصيلی شهرتهران را ملزم بنمايد تا ضمن هماهنگی و پس از اعمال اصالحات الزم و ضروری، 
نسبت به ارائه دفترچه جديد ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اقدام نموده، تا ضمن يکپارچگی و شموليت کامل احکام و 
ضوابط و مقررات با توجه به جوانب مختلف آن، زمينه جهت اجرای صحيح منويات شهرسازی، تکاليف و رضايت شهروندان 

فراهم گردد.

 بند ۱
 ص 585

 بند 9
 ص 585

 بند 8
 ص 585

 بند 6 
 ص 585

 بند 2
ص 585
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سازمان نوسازی شهر تهران

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

۱,659۱,۷۳5۱,8۳02,۱۷۱۱8.6پروانه نوسازی مسکونی بافت فرسوده

۷,20۳۷,609۷,5008,۷5۱۱6.۷پروانه نوسازی مسکونی خارج بافت

8,8629,۳449,۳۳0۱0,922۱۷.۱کل پروانه نوسازی مسکونی کل شهر

46-6- مقايسه تعداد پروانه های صادره در بافت با کل شهر و خارج بافت در سال های 97-94)پروانه ساختمانی- تخريب و 
نوسازی(

47-6- وضعيت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق در سال 97

تعداد بلوک هایمنطقه
 کل شهر

تعداد بلوک ها 
  )بافت فرسوده( 

وسعت بلوک های بافت   
)هکتار( 

وسعت  پهنه ها
)هکتار( 

*درصد نوسازی و  احيای 
بافت  فرسوده

۳6۳905۳65۱.62منطقه  ۱ 
5۷42826240.89منطقه 2
۳0042۱۷25۱.29منطقه 3
۷0554۷2.4۷منطقه 4
4۷286۷۱.6۷منطقه 5
29۳5۳50.56منطقه 6
40526۳۱852۳82.۷منطقه 7
49۷۱۷8۱08۱442.4۱منطقه 8
250290۱05۱46۳.5۳منطقه 9
۳626۱9۳204282.02منطقه ۱0
294۳0۷2۷0۳55۱.82منطقه ۱۱
24۱54۱4۷959۳0.8منطقه ۱2
۳49۱4۷5۳۷۳2.06منطقه ۱3
6۳۳5۳2۱902582.۱4منطقه ۱4
69۱560۱8۷2462.۱0منطقه ۱5
۳۳8۳۳۱۱08۱522.04منطقه ۱6
۳54409۱662۳62.۳۷منطقه ۱7
۳۱6۱82۷6۱0۳۱.2۳منطقه ۱8
۱8۳۳9۱62۱0.46منطقه ۱9
۳9626۱۱00۱۳۷۱.5۷منطقه 20
2۷۳55۷4.۱۱منطقه 2۱
2۱۱۳۱۱0منطقه 22
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48-6- مساحت )زمين طبق سند( نوسازی شده در داخل بافت فرسوده مناطق )پروانه ساختمان و تخريب و نوسازی 
در کل کاربری ها( در سال های 97-93                                                                                             )مساحت به مترمربع(

جمع کلسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93منطقه

8,08۷۳,9۱85962,6266,6682۱,895منطقه  ۱ 

542960646۱,0۱6۱,90۷5,07۱منطقه 2

۱,825۱,۳9۷۱,6۷545۷2,۳۷67,730منطقه 3

۱8۳۳۷600۱,۳58۱,9۱7منطقه 4

2۱۱۳2800۱,4۷22,0۱۱منطقه 5

6۳5000۱۱0745منطقه 6

29,000۱8,۷84۱6,94029,25۱45,940۱39,9۱5منطقه 7

22,0۱5۱6,980۱9,۳262۳,69824,6۱5۱06,634منطقه 8

25,۱56۱۷,۱۱52۱,9۷526,86۱۳2,۱88۱23,294منطقه 9

6۳,62۷48,۷4۱4۱,9۳544,9۷۱58,۷5۳258,027منطقه ۱0

۳6,45۱۳۱,0۳8۳0,2254۱,5865۱,۱00۱90,400منطقه ۱۱

4۱,049۱9,62۱۳۷,26۳۳۱,48۳۳0,4۷8۱59,895منطقه ۱2

8,۷92۱0,092۱0,25۳۱0,6۷5۱0,65۷50,470منطقه ۱3

۳2,۱۳020,06824,00425,454۳۷,۱۳5۱38,79۱منطقه ۱4

۳6,۳۳۳2۳,864۱8,۷8646,952۳۳,5۳2۱59,467منطقه ۱5

۱۷,۱68۱۱,058۱۷,554۱5,955۱8,6۳۷80,372منطقه ۱6

28,۱2422,۳6۷25,8۷۳۳8,252۳۳,862۱48,478منطقه ۱7

8,۳۱59,9۱2۱2,08۳9,۷498,۷0۷48,766منطقه ۱8

۳۱90۱8056868۱۱,747منطقه ۱9

۱2,426۱۳,۱059,0۷۷۱۱,568۱4,5۳860,7۱4منطقه 20

۱,8۳۳9۷۱۳۷04,0662,6959,935منطقه 2۱

۱,370-250۱,۱2000منطقه 22

374,47۱27۱,8۱5288,76۱365,۱884۱7,408۱,7۱7,643مجموع
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17 16 15

20

13

فاقد داده
0 - 2500
2501 - 25000
25001 - 40000
40001 - 58752

(متر مربع)مساحت

23-6- مساحت )زمين طبق سند( نوسازی شده در داخل بافت فرسوده مناطق در سال  97

49-6- تعداد پروانه ها در کل شهر و در بافت فرسوده و درصد نوسازی در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال

۱۱,0928,8629,۳449,۳۳۱۱0,922تعداد پروانه در کل شهر

2,۳۱0۱,659۱,۷۳5۱,8۳۱2,۱۷۱تعداد پروانه در بافت فرسوده 

2۱۱9۱92020سهم پروانه های بافت از شهر تهران

۳6۳۷۳9404۱.9درصد نوسازی )تجمعی(

۱.9۱.5۱.5۱.9۱.98درصد نوسازی )به تفکيک سال(
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جمع کلسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

نی
کو

س
ه م

در
صا

ي 
ها

نه 
روا

ل پ
ک

2,۳۱0۱,660۱,۷۳5۱,8۳42,۱۷۱9,7۱0تعداد پروانه

۱,646,6۳6۱,208,۳29۱,29۷,848۱,64۱,098۱,۷۷9,۳۳87,573,249مساحت زير بنا پروانه

۱4,529۱0,4۳6۱0,۷8۱۱۳,02۳۱4,۳2663,095تعداد واحد مسکوني

۱,040,862۷44,۷6080۳,68۳968,85۱۱,۱56,25۳4,7۱4,409مساحت واحد مسکوني

۳,988۳,008۳,۱52۳,9۳94,۷44۱8,83۱تعداد مسکوني تخريب شده

۳۷4,4692۷۱,8۱5288,۷62۳65,۱884۱۷,408۱,7۱7,642مساحت طبق سند

45,۷0۱۳4,549۳4,92940,24949,۷۳9205,۱67معبر آزاد شده

6۷,6۳۱50,499۱24,۷۱4۱6۷,۷۱۳۱55,46۱566,0۱7مبلغ تخفيف-)ميليون تومان) به ازای کليه انواع پروانه

ده
 ش

يع
جم

ه ت
در

صا
ي 

ها
نه 

روا
پ

2,6652,۱552,2682,9522,9۳۷۱2,977تعداد پالکهاي تجميع شده

9۳9۷۳8۷99920۱,02۳4,4۱9تعداد پروانه

80۷,۷5۷646,00۳۷0۱,445۱,009,۱۳4۱,۱۱6,۱9۳4,280,530مساحت زيزبنا پروانه

۷,6896,0۷86,۳6۱8,۱569,۱۳637,420تعداد واحد مسکوني

546,5۳54۳9,26۱4۷2,۳0۷6۱4,999۷48,40۱2,82۱,503مساحت واحد مسکوني

۱۷۱,۱8۷۱40,۳۷6۱5۱,5۱92۱۱,۱۱۳244,0459۱8,239مساحت طبق سند

2۱,25۷۱۷,58۱۱8,۷9022,4۱۳۳0,5۷۳۱۱0,6۱4معبر آزاد شده

۳9,۷۷۳۳۱,585۷6,84499,99۱۱۱۳,۱9۳36۱,386مبلغ تخفيف-)ميليون تومان) به ازای کليه انواع پروانه

کل
از 

ع 
مي

تج
م 

سه
د 

رص
-40.644.546.۱50.24۷.۱تعداد پروانهد

-49.۱5۳.5546۱.562.۷مساحت زيربنا پروانه

-52.958.25962.66۳.8تعداد واحد مسکوني

-52.55958.86۳.564.۷مساحت واحد مسکوني

50-6- پروانه هاي )پروانه ساختمان و تخريب ونوسازي( صادره مسکونی در داخل بافت فرسوده درسال های 97 - 93 )مساحت به متر مربع(
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5۱-6- پروانه هاي )پروانه ساختمان تخريب ونوسازي( صادره مسکونی در کل شهر در سال های 93-97 

جمع کلسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

نی
کو

س
ه م

در
صا

ي 
ها

نه 
روا

ل پ
ک

۱۱,0928,8589,۳4۱9,۳09۱0,92249,522تعداد پروانه

۱۷,662,505۱۳,0۳5,9۳۳۱4,۱24,890۱2,980,225۱4,۱6۷,8۷۷7۱,97۱,430مساحت زير بنا پروانه

8۷,0946۷,0۱265,008۷0,۱04۷5,84۷365,065تعداد واحد مسکوني

8,468,5666,۷۷۱,5886,626,4۱86,999,۱۱5۷,928,۳۳536,794,022مساحت واحد مسکوني

۱98,5۷6۱۷0,5۷4۱6۳,6۳6۱2۳,409۱۷2,۷49828,944معبر آزاد شده

ده
 ش

يع
جم

ه ت
در

صا
ي 

ها
نه 

روا
پ

6,82۷5,۷286,44۷۷,9668,00434,972تعداد پالکهاي تجميع شده

2,۷۳92,2۷52,5902,8۱5۳,۱95۱3,6۱4تعداد پروانه

۳,499,4۱62,8۷0,250۳,444,5۷0۳,865,۷۷94,۳۱9,0۷8۱7,999,094مساحت زيزبنا پروانه

2۳,۱845,۷2820,89524,9۳02۷,8۱5۱02,552تعداد واحد مسکوني

۱,969,560۱,6۷8,8۳۱۱,969,۳202,28۳,55۱2,662,8۷2۱0,564,۱34مساحت واحد مسکوني

45,456۳5,058۳9,054۳6,86۳58,4۷92۱4,9۱0معبر آزاد شده
کل

از 
ع 

مي
تج

م 
سه

د 
رص

د

-24.۷25.۷2۷.۷۳0.229.۳تعداد پروانه

-۱9.82224.429.8۳0.5مساحت زيربنا پروانه

-26.68.5۳2.۱۳5.6۳6.۷تعداد واحد مسکوني

-2۳.۳24.829.۷۳2.6۳۳.6مساحت واحد مسکوني
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52-6- خالصه عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران در سال 93-97
درصد سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93اقدمات

تغيير 

دفاتر خدمات نوسازی

50495046562۱.۷دفاتر-تعداد

۱50۱50۱50۱50۱۷8۱8.۷محالت تحت پوشش دفاتر نوسازی-تعداد

95959595۱005.۳بافت های فرسوده تحت پوشش  دفاتر-درصد

000۱,000۱,8۱88۱.8پروژه های طراحی نما-تعداد
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تشکيل ستاد 
بازآفرينی پايدار 
کالنشهر تهران

 مصوبات جلسه ستاد بازآفرينی کالنشهر تهران
تشکيل 

کميته تبصره 
48

ايجاد و راه 
اندازی ستاد

ايجاد و راه 
اندازی کميته 

های ذيل 
ستاد- به 
تعداد ۱0 

مصوبه

همکاری در 
تدوين آئين 
نامه اجرايی 
برنامه ملی 
بازآفرينی 

شهری

تشکيل 
دومين 

جلسه ستاد 
بازآفرينی 
کالنشهر 

 تهران
5 مصوبه

-

گ 
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عملکرد کميته های ذيل ستاد باز 
آفرينی پايدار کالنشهر  تهران

پرونده های معرفی شده جهت دريافت 
25.4-۷,۷۳۳۷,8۱۷5,8۳4--وام بافت فرسوده-تعداد

تشکيل جلسه کميته ستاد باز آفرين 
22 جلسه با --مناطق

4 جلسه با -۱56 مصوبه
-۳6 مصوبه

تشکيل جلسه کميته هماهنگی و 
۳ جلسه با --برنامه ريزی

۱جلسه با-۱8 مصوبه
- ۷ مصوبه

ی 
ها

صه 
عر

ت 
باف

در 
ع 

واق
ده 

سو
۳,268۳,268۳,268۳,268۳,2680مساحت بافت فرسوده  مصوب )در سال 85 و در سال 9۳)- هکتارفر

2,5282,5282,5282,5282,5280مساحت بافت فرسوده بدون در نظر گرفتن عرصه عمومي - هکتار

هر
 ش

ده
سو

فر
ی 

ها
افت

و ب
ها 

صه 
عر

ف 
حذ

 و 
ش

اه
  ک

 پروانه های
 صادره در بافت فرسوده

کل پروانه های 
صادره

2,۱6۳۱,5۳6۱,6۱۳۱,9۱42,۱۷5۱۳.6 پروانه صادره-تعداد

مساحت زيربنا
۱,۷86,259۱0.8 ۱,6۱۱,9۷9 ۱,2۷۷,۱۷6 ۱,۱8۱,۷44 ۱,560,698 -هزار مترمربع

پروانه های 
تجميعی

8۳2۷04۷۷2945۱,0۳29.2پروانه صادره-تعداد

مساحت زيربنا
۱,۱28,04۱۱۱.8 ۱,009,۱۳4 ۷0۱,445 646,00۳ 80۷,۷5۷ -هزار مترمربع

ميانگين تعداد پالک هاي تجميعي
2.82.92.82.92.90-تعداد پالک

سهم پروانه هاي تجميعي در کل پروانه 
4.۱-۳84648494۷هاي صادره- درصد

سهم پروانه هاي تجميعي در زيربناي 
۱.6-525۷59646۳احداث شده - درصد

کل پالک هاي 
نوسازي شده در 

بافت فرسوده 

۳,988۳,008۳,۱52۳,9۳94,۱0۷4.۳پالکها- تعداد

۳۷.42۷.۱28.8۳6.542۱5.۱مساحت- هکتار

نسبت پالکهای نوسازی 
شده به کل پالکها 

دربافت - درصد
۱.8۱.4۱.5۱.82۱۱.۱

ميزان تخفيفات اعمال شده
۷.6-685۱۱25۱68۱55- ميليارد تومان

۱۳,966۱0,25۱۱0,۷0۷۱۳,025۱4,۳8۳۱0.4واحد مسکونی توليد شده-تعداد
   آزاد سازی معابر بر اثر نوسازي 

در بافت های فرسوده
ميزان  معبر آزاد شده طبق محتويات پروانه 

4.6۱۳.56۳.594.۱64.9۷۱9.5های صادره )از سال 9۳ تا 9۷)-هکتار



سالنامه آماری شهرداری تهـران

224

مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران

53-6- ليست پروژه هاي مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران درسال 97  

منطقه
درصد عنوان وقوع

پيشرفت
تاريخ 
شروع

تاريخ 
پايان

 هزينه انجام 
مطالعه 

)ميليون ريال(  
کارفرمانام ناظر

بازنگري و اولويت بندي جهت اجراي طرح پياده راه ۱۱ , ۱2
مديريت بافت و 6594/0۷/2895/06/28۷۱80سازي تهران تاريخي )حصارناصري)

بناهای تاريخی  
معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران

۱2
بازنگري و تکميل طرح پيوند بازار عودالجان با 

مرکز محله حکيم والگوي احداث بناهاي مسکوني 
جديد در بافت تاريخي عودالجان

مديريت بافت و 8094/08/۱۳85/04/۱۳4,400
بناهای تاريخی 

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران

تمام 
مناطق 

تهيه، تکميل و اصالح ضوابط و مقررات طرح 
تفصيلي-تدوين برنامه عملياتي نحوه ساماندهي با 
رويکرد توسعه پايدار )زير پهنه G321 حفاظت 

فرهنگي و تاريخي)

مديريت بافت و 5۳94/۱0/۱495/08/295,550
بناهای تاريخی 

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران

تمام 
مناطق 

تهيه طرح شناسايي و ساماندهي آرامستانهاي 
مديريت بافت و 9095/04/0895/۱2/2۳۳,948تاريخي شهر تهران

بناهای تاريخی 
معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران

۱2 , ۱۱
طرح امکان سنجي و جانمايي استقرار کاربري هاي 

محرک توسعه در حصار ناصري با تاکيد بر محله 
عودالجان

مديريت بافت و ۳995/04/۳096/04/۳06,040
بناهای تاريخی  

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران

۱۱
طرح بهسازی و مرمت و ارتقای عملکردی 

چهارسوق چوبی ، آرام سازی و طراحی شهری و 
محيط پيرامون

مديريت بافت و ۳096/04/۱۱9۷/0۱/۱۱۳,۱50
بناهای تاريخی  

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران

مرمت و باززنده سازی سقاخانه های تاريخی تهران ۱۱ , ۱2
مديريت بافت و ۱0096/04/۱۱9۷/0۳/۱۱6,۱20در محدوده حصار ناصری

بناهای تاريخی  
معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران

طرح مرمت و باززنده سازی ساباط های تاريخی ۱۱ , ۱2
مديريت بافت و 5596/04/۱۱9۷/02/۱۱5,6۷0تهران در محدوده حصار ناصری

بناهای تاريخی  
معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران

۱2
ساماندهی ،بهسازی و نوسازی خيابان الله زار )حد 

فاصل خيابان انقالب و خيابان جمهوری )و تهيه 
طرح اجرايی آن

مديريت بافت و 6296/04/۱۱9۷/0۱/۱۱4,۳0۷
بناهای تاريخی  

معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران

۱2 , ۱۱
تکميل طرح شناسايی و طراحی مکان رويدادهای 

تاريخی منطقه ۱2 )طرح اجرايی برای حصار صفوی 
و چارچوب طراحی شهری حصار ناصری)

مديريت بافت و ۳096/05/۱۷9۷/09/۱۷۷,6۷۳
بناهای تاريخی  

معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران

شناسايی و تدقيق اليه حرايم بناهای تاريخی در تمام مناطق 
مديريت بافت و ۱096/05/2296/۱۱/225,4۳0طرح تفصيلی

بناهای تاريخی  
معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران

20,۱
شناسايی و مستند سازی جداره های تاريخی ری و 

شميرانات و تدوين دستورالعمل های باز پيرايی و 
طراحی در محورهای فوق

مديريت بافت و ۱596/06/209۷/0۳/205,۱۳0
بناهای تاريخی  

معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران
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53-6- ليست پروژه هاي مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران درسال 97 )ادامه(

 عنوان پروژهرديف 
نوع پروژه

پروژه های مديريت 
مقياس شهریاجرايیموضعی موضوعیبافت تاريخی

بازنگري و اولويت بندي جهت اجراي طرح پياده راه سازي تهران تاريخي ۱
**)حصارناصري)

بازنگري و تکميل طرح پيوند بازار عودالجان با مرکز محله حکيم والگوي احداث 2
**بناهاي مسکوني جديد در بافت تاريخي عودالجان

تهيه، تکميل و اصالح ضوابط و مقررات طرح تفصيلي-تدوين برنامه عملياتي نحوه 3
**ساماندهي با رويکرد توسعه پايدار )زير پهنه G321 حفاظت فرهنگي و تاريخي)

**تهيه طرح شناسايي و ساماندهي آرامستانهاي تاريخي شهر تهران4

طرح امکان سنجي و جانمايي استقرار کاربري هاي محرک توسعه در حصار ناصري 5
**با تاکيد بر محله عودالجان

طرح بهسازی و مرمت و ارتقای عملکردی چهارسوق چوبی ، آرام سازی و طراحی 6
**شهری و محيط پيرامون

**مرمت و باززنده سازی سقاخانه های تاريخی تهران در محدوده حصار ناصری7

**طرح مرمت و باززنده سازی ساباط های تاريخی تهران در محدوده حصار ناصری8

ساماندهی ،بهسازی و نوسازی خيابان الله زار )حد فاصل خيابان انقالب و خيابان 9
**جمهوری )و تهيه طرح اجرايی آن

تکميل طرح شناسايی و طراحی مکان رويدادهای تاريخی منطقه ۱2 )طرح اجرايی ۱0
**برای حصار صفوی و چارچوب طراحی شهری حصار ناصری)

**شناسايی و تدقيق اليه حرايم بناهای تاريخی در طرح تفصيلی۱۱

شناسايی و مستند سازی جداره های تاريخی ری و شميرانات و تدوين دستورالعمل ۱2
**های باز پيرايی و طراحی در محورهای فوق



سالنامه آماری شهرداری تهـران

226

شرکت نوسازي عباس آباد

54-6-توسعه عرصه  هاي عمومي و فضاهاي فرهنگي -  اقتصادي شهر تهران در ابعاد شهري، ملي و جهاني در         
سال های 93-97

توضيحات سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان فعاليت

تکميل و توسعه شبکه های ارتباطی اراضی عباس  آباد اعم 
5065۷۳860از سواره و پياده -درصد

به دليل عدم تخصيص بودجه 
برنامه ريزی صورت پذيرفته اجرا 

نگرديد فقط برنامه های سرريز شده 
از سال قبل تکميل شدند که در آمار 

سال قبل درج شده است

اجرای کليه طرح ها و پروژه های تکليفی طرح جامع عباس 
آباد با رويکرد معماری ايرانی-اسالمی و استفاده از انرژی 

های نو -تعداد
45۳۷44520

به دليل عدم تخصيص بودجه 
برنامه ريزی صورت پذيرفته اجرا 

نگرديد فقط برنامه های سرريز شده 
از سال قبل تکميل شدند که در آمار 

سال قبل درج شده است

رونق فعاليت های اقتصادی با هدف جذب مشارکت 
انجام شد2۳445سرمايه های خصوصی در اراضی عباس آباد-تعداد

55-6- پروژه های شرکت نوسازی عباس آباد در سال 97

عنوان پروژه
درصد

پيشرفت از 
اول سال 97

درصد
پيشرفت 

آخر سال 97
وضعيتهزينه سال 97هزينه سال 96

فعال8۷255,095۱98,0۳8 65.۷6 زيرساختهاي مجموعه ها و عرصه هاي طبيعي 

فعال60۳5,58۳۷۱,۱02 48.99 مجموعه فردوسي )باغ هنر)
فعال۱006,04۷۷,2۱۳ 85.8۳ احداث و توسعه مبلمان شهري براي کليه پارکها 

نيمه فعال۷26,۳۱25,00۷ 4.89 احداث درياچه هنر 

فعال۱0056,2۱۷۱98,996 96.95 نگهداری مجموعه ها و عرصه های طبيعی

فعال450۱,۷۳۷ 40.84 مطالعات و طراحی پروژه های واقع در اراضی عباس آباد

04۷,0۱90 0 احداث، توسعه و تجهيز پارکينگ های عمومی طبقاتی

در سال 9۷ اين رديف 
به سازمان عمران مناطق 
ابالغ گرديد و از ليست 
پروژه های اين شرکت 

حذف شد

-406,273.35482,093--جمع - ميليون ريال

)مبالغ به ميليون ريال(
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اداره کل ارزيابی و بهبود مديريت

۱-7- آمار اهم فعاليت های اداره کل ارزيابی و بهبود مديريت در سال های 97 -95  

 سال 97 سال 96 سال 95 فعاليتفعاليت

تدوين شاخص 
های ارزيابی

66--تدوين شاخص های ارزيابی عملکرد مناطق )شاخص های کليدی عملکرد)-تعداد

تدوين شاخص های ارزيابی عملکرد سازمان ها و شرکت ها )شاخص های کليدی 
600--عملکرد)-تعداد

۳۳۳--تدوين و پايش شاخص های برنامه 5 ساله سوم-تعداد

عملکرد شهرداری 
تهران

25-تدوين گزارش عملکرد شهرداری تهران-تعداد

4--به روزرسانی داشبورد مديريتی شهردار تهران )۱۱۷ شاخص)-تعداد دفعات

 استاندارد سازی و 
مستندنگاری

برگزاری جلسات مرتبط با بخشنامه مستندنگاری شماره۷۷06۷9 مورخ20/06/۱۳95 
-۱8۱0با مناطق 22 گانه - تعداد جلسه

برگزاری جلسات مرتبط با بخشنامه مستندنگاری شماره۷۷06۷9 مورخ20/06/۱۳95 
-5۳با سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران - تعداد جلسه 

۳۳0تعداد کتاب های مستندنگاری تدوين و چاپ شده - تعداد کتاب

۳8۳55تعداد کتاب های مستندنگاری در دست تدوين - تعداد کتاب

2۳۱تدوين استانداردهای مديريت شهری - تعداد کد ملی اخذ شده

ارزيابی مناطق

راهبری دبيرخانه نظام پيشنهادات حوزه معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور 
480420420شورا و واحد های تابعه - تعداد پيشنهادات بررسی شده

 يک دوره--ارزيابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران-دوره
)نه ماهه)

22--مناطق ارزيابی شده در چارچوب نظام جديد ارزيابی عملکرد-تعداد 

 ارزيابی واحدهای 
ستادی

 يک دوره--ارزيابی عملکرد سازمان ها و شرکتهای تابعه-دوره
)نه ماهه)

2۳سازمان و --سازمانها و شرکتهای ارزيابی شده در چارچوب نظام جديد ارزيابی عملکرد-تعداد
شرکت

 توسعه و بهبود 
سامانه مديريت 
و کنترل پروژه 

)واحدهای ستادی(

بازديدهای دوره ای از پروژه های احداثی واحدهای ستادی شهرداری تهران - تعداد
20 جلسه کميته 
راهبری-2۱ جلسه 

کميته تخصصی

2 جلسه 
کميته 
تخصصی

۱05 پروژه

تهيه و تدوين گزارش های مديريتی سامانه مديريت و کنترل پروژه جهت ارائه به 
4--مديران ارشد-تعداد

توسعه و بهبود 
سامانه مديريت 
و کنترل پروژه 
)مناطق 22گانه(

90--بازديدهای دوره ای از پروژه های احداثی مناطق شهرداری تهران - تعداد
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اداره کل برنامه و بودجه
2-7- جدول تعادل در سال 97 

درآمدها، واگذاری دارايی های سرمايه ای و واگذاری دارايی های مالیطبقه بندي
جمععنوان

5۱,۷85,200,99۱,۷68درآمد های ناشی از عوارض عمومی مستمر)درآمد های مستمر)۱۱0000
55,820,000,000درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي۱20000
۳,22۳,84۱,46۳,406بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداری۱۳0000
4,409,6۱۳,269,640درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري۱40000
0کمکهاي اعطايي دولت وسازمان هاي دولتي۱50000
2,9۱۳,۷56,۷86,489اعانات وهدايا ودارائي ها۱60000
84,۷92,2۳4,45۱عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی شهرها)ساير)۱۷0000

62,473,024,745,754جمع درآمد شهرداری:
۷4,۱0۱,86۱,۷0۱,4۷0عوارض بر پروانه های ساختمانی )درآمدهاي مستمر)2۱0000
۱,045,9۱0,۷۷9,6۱5فروش اموال شهرداری)ساير)220000

75,۱47,772,48۱,085جمع واگذاری دارايی های سرمايه ای شهرداری:
8,6۱۷,۱06,۱2۷,68۷وامهای دريافتی)ساير)۳۱0000
25,499,۱58,868,450ساير منابع)ساير)۳20000

34,۱۱6,264,996,۱37جمع واگذاری دارايی های مالی شهرداری: 
۱7۱,737,062,222,976جمع کل درآمد، واگذاری دارايی سرمايه ای  و واگذاری دارايی مالی

-کسر می شود درآمد نقدی غيرقابل تخصيص
-کسری / مازاد درآمد )موجودی نقد)

20,0۱۱,6۷2,424,۷08کسری / مازاد درآمد
-جمع درآمدهاي مناطق وواحدهای شهرداري موازنه باهزينه ها

20,0۱۱,672,424,708جمع درآمدها موازنه با هزينه ها

هزينه ها، تملک دارايی های سرمايه ای و تملک دارايی های مالیطبقه بندي
جمعغيرنقدینقدیعنوان

 4,2۱0,502,640,2۱2  -    4,2۱0,502,640,2۱2 مأموريت اجتماعی و فرهنگی۱0000
 ۱8,336,569,297,249  -    ۱8,۳۳6,569,29۷,249 مأموريت حمل و نقل و ترافيک20000
 ۱2,894,708,767,809  -    ۱2,894,۷08,۷6۷,809 مأموريت خدمات شهری۳0000
 6,2۱6,402,24۱,072  -    6,2۱6,402,24۱,0۷2 مأموريت ايمنی و مديريت بحران40000
 600,000,000,000  -    600,000,000,000 مأموريت شهرسازی و معماری50000
 32,792,642,0۱5,535  -    ۳2,۷92,642,0۱5,5۳5 مأموريت توسعه مديريت و هوشمند سازی شهری60000

 75,050,824,96۱,877  -    ۷5,050,824,96۱,8۷۷ بودجه هزينه ای :
 3,48۱,535,6۱3,۱3۱  ۱,۱62,599,4۳4,66۱  2,۳۱8,9۳6,۱۷8,4۷0 مأموريت اجتماعی و فرهنگی۱0000
 25,904,044,480,485  ۷,8۳۱,965,۳96,504  ۱8,0۷2,0۷9,08۳,98۱ مأموريت حمل و نقل و ترافيک20000
 6,۱۱۱,278,۱28,893  2,259,424,5۱2,650  ۳,85۱,85۳,6۱6,24۳ مأموريت خدمات شهری۳0000
 446,659,883,699  8۳,۳۱0,۷۱2,2۷0  ۳6۳,۳49,۱۷۱,429 مأموريت ايمنی و مديريت بحران40000
 ۱,78۱,553,067,995  549,8۱۷,222,۱98  ۱,2۳۱,۷۳5,845,۷9۷ مأموريت شهرسازی و معماری50000
 2,28۱,286,6۱۱,292  6۳9,۳58,09۳,۳08  ۱,64۱,928,5۱۷,984 مأموريت توسعه مديريت و هوشمند سازی شهری60000

 40,006,357,785,495  ۱2,526,4۷5,۳۷۱,59۱  2۷,4۷9,882,4۱۳,904 بودجه تملک دارايی های سرمايه ای  :
 -    -    -   مأموريت شهرسازی و معماری50000
 36,689,206,۱33,666  4,20۷,698,55۷,2۳۱  ۳2,48۱,50۷,5۷6,4۳5 مأموريت توسعه مديريت و هوشمند سازی شهری60000

 36,689,206,۱33,666  4,20۷,698,55۷,2۳۱  ۳2,48۱,50۷,5۷6,4۳5 بودجه تملک دارايی های مالی :
---جمع هزينه هاي مناطق، واحدها

20,0۱۱,672,424,708-۷,۷9۷,۱02,۱8۱,60۷-۱2,2۱4,5۷0,24۳,۱0۱-جمع هزينه ها موازنه با درآمدها

)مبالغ به ريال(



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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3-7- خالصه جدول تعادل در سال 97  درآمدها و  واگذاری ها

درآمدها ، واگذاری دارايی های سرمايه ای و واگذاری دارايی های مالی

جمعغيرنقدینقدیعنوان

62,473,024,745,754 59,064,298,۷8۱,620۳,408,۷25,964,۱۳4 جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداري

جمع واگذاری دارايی های سرمايه ای مناطق و واحدهای 
75,۱47,772,48۱,085 8,9۳0,5۷5,۳40,48۳ 66,2۱۷,۱9۷,۱40,602 شهرداري

34,۱۱6,264,996,۱37 ۱2,۱85,۱00,906,5۱2 2۱,9۳۱,۱64,089,625 جمع واگذاری دارايی های مالی مناطق و واحدهای شهرداري

جمع کل درآمد، واگذاری دارايی سرمايه ای و واگذاری دارايی 
۱7۱,737,062,222,976 24,524,402,2۱۱,۱29 ۱4۷,2۱2,660,0۱۱,84۷ مالی

---کسر می شود درآمد نقدی غيرقابل تخصيص

---کسری / مازاد درآمد )موجودی نقد)

20,0۱۱,672,424,708 ۷,۷9۷,۱02,۱8۱,60۷ ۱2,2۱4,5۷0,24۳,۱0۱ کسری / مازاد درآمد

---جمع درآمدهاي مناطق وواحدهای شهرداري موازنه باهزينه ها

)مبالغ به ريال(

 تملک دارايی های سرمايه ای و هزينه ای به تفکيک ماموريت



7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

2۳۳

5-7- هزينه های جاری و عمرانی شهرداری تهران بر حسب نقدی و غير نقدی در سال های 93-97

هزينه
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

سهممبلغ
سهممبلغ از کل

سهممبلغ از کل
سهممبلغ از کل

سهممبلغ از کل
 از کل

نقدی

58,0۳9,980۳45۱,59۳,9942960,۷8۳,۱96۳۱66,495,69444۷5,050,82556هزينه جاری

۳8,685,2962۳60,4۷8,459۳48۱,95۷,5۷24256,۳۳4,996۳859,96۱,۳9044هزينه عمرانی

96,725,27657۱۱2,072,45363۱42,740,76873۱22,830,69082۱35,0۱2,2۱5۱00جمع هزينه

غير 
نقدی

44,9890.020000----هزينه جاری

5۳,06۷,0002۷2۷,006,۱26۱8۱6,۷۳4,۱۷4۱00----هزينه عمرانی

73,7۱۱,6394365,7۱3,9753753,۱۱۱,9892727,006,۱26۱8۱6,734,۱74۱00جمع هزينه

۱70,436,9۱5۱00۱77,786,428۱00۱95,852,758۱00۱49,836,8۱6۱00۱5۱,746,389۱00جمع

نقدی و 
غيرنقدی

60,828,۱86۳۱66,495,69444۷5,050,82549----هزينه جاری

۱۳5,024,5۷2698۳,۳4۱,۱2256۷6,695,5645۱----هزينه عمرانی

۱95,852,758۱00۱49,836,8۱6۱00۱5۱,746,389۱00-۱77,786,428-۱70,436,9۱5جمع هزينه

توضيحات: ارقام اعتبارات تملک دارايی های مالی سال 94 در عمرانی منظور گرديده است.

)مبالغ به ميليون ريال(

4-7- خالصه جدول تعادل در سال 97 -هزينه ها و تملک دارايی ها                                                         )مبالغ به ريال(
هزينه ها، تملک دارايی های سرمايه ای و تملک دارايی های مالی

جمعغيرنقدینقدیعنوان

۷5,050,824,96۱,8۷۷075,050,824,96۱,877بودجه هزينه ای

2۷,4۷9,882,4۱۳,904۱2,526,4۷5,۳۷۱,59۱40,006,357,785,495بودجه تملک دارايی های سرمايه ای

۳2,48۱,50۷,5۷6,4۳54,20۷,698,55۷,2۳۱36,689,206,۱33,666بودجه تملک دارايی های مالی

۱35,0۱2,2۱4,952,2۱6۱6,734,۱73,928,822۱5۱,746,388,88۱,038جمع هزينه هاي مناطق، واحدها
پرداخت ديون از محل ديون و تعهدات سرمايه ای سنوات 

8۷,500,000,000۳۱0,609,2۳۱,000398,۱09,23۱,000قبل پيمانکاران

2۷0,000,000,0000270,000,000,000علی الحساب و پيش پرداخت های هزينه نشده

357,500,000,0003۱0,609,23۱,000668,۱09,23۱,000جمع
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6-7- منابع و درآمدها با جزئيات در سال 97

دی
 بن

قه
طب

ره 
ما

ش

عنوان )درآمد - 
واگذاری دارايی 
سرمايه ای  و مالی(

غير نقدی وصولی قطعی نقدی و غير نقدی تخصيص يافته
غير قابل 
تخصيص 

)سهم 
اعتبارات 
عمرانی(

جمع کل غير 
نقدی)قابل 
و غيرقابل 
تخصيص(

جمع کل 
نقدی و غير 

نقدی

غير نقدی نقدی
تخصيص 

يافته سهم 
اعتبارات 

عمرانی

جمع وصولی 
نقدی و غير 

نقدی جمع وصولي
سهم 

اعتبارات 
جاري

سهم 
اعتبارات 

عمراني

59,064,29930,900,72328,۱63,5763,408,72662,473,02523,597,79927,006,52586,070,824فصل اول : درآمدها۱00000

۱۱0000
درآمدهای ناشی از عوارض 

عمومی )درآمدهای 
مستمر)

50,۷20,۱۱526,۱4۷,52824,5۷2,586۱,065,0865۱,۷85,20۱9,044,42۱۱0,۱09,50860,829,622

درآمدهای ناشی از عوارض ۱20000
55,820۳۳,49222,۳28055,8209,82۱,8649,82۱,8649,8۷۷,684اختصاصی

بهای خدمات ودرآمدهای ۱30000
۳,22۱,024۱,۷۱2,۱۷0۱,508,8542,8۱۷۳,22۳,84۱2,۷80,65۱2,۷8۳,4686,004,49۳موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصله ازوجوه ۱40000
2,۱58,۳06۱,29۳,292865,0۱42,25۱,۳0۷4,409,6۱۳۱,۳40,550۳,59۱,85۷5,۷50,۱6۳واموال شهرداری

2,8۳۱,۱۳۳۱,698,66۱۱,۱۳2,4۷۳82,62۳2,9۱۳,۷5۷6۱0,۳۱2692,9۳6۳,524,069اعانات وهدايا ودارائی ها۱60000

عوارض و درآمدهای وصولی ۱70000
۷۷,90۱۱5,58062,۳206,89284,۷9206,89284,۷92درحريم استحفاظی شهرها

200000
فصل دوم : منابع حاصل 
از واگذاری دارائی های 

سرمايه ای 
66,2۱7,۱9738,207,34728,009,8508,930,57575,۱47,7728,625,680۱7,556,25583,773,452

عوارض بر پروانه های 2۱0000
65,9۷8,۳26۳8,20۷,۳4۷2۷,۷۷0,9۷98,۱2۳,5۳6۷4,۱0۱,8628,6۱8,258۱6,۷4۱,۷9۳82,۷20,۱۱9ساختمانی

2۳8,8۷۱02۳8,8۷۱80۷,040۱,045,9۱۱۷,4228۱4,462۱,05۳,۳۳۳فروش اموال شهرداری220000

فصل سوم : منابع حاصل از 300000
2۱,93۱,۱6402۱,93۱,۱64۱2,۱85,۱0۱34,۱۱6,265۱73۱2,۱85,27434,۱۱6,438واگذاری دارائی های مالی

8,6۱۷,۱0608,6۱۷,۱0608,6۱۷,۱06008,6۱۷,۱06وامهای دريافتی3۱0000
۱۳,۳۱4,0580۱۳,۳۱4,058۱2,۱85,۱0۱25,499,۱59۱۷۳۱2,۱85,2۷425,499,۳۳2ساير منابع320000

۱47,2۱2,66069,۱08,06978,۱04,59۱24,524,402۱7۱,737,06232,223,65256,748,054203,960,7۱4جمع کل

)مبالغ به ميليون ريال(



7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
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7-7- کل اعتبارات اصالح شده و هزينه نهايی برحسب طبقه بندی بودجه شامل هزينه ای، تملک دارايی های  
سرمايه ای و مالی در سال 97

نوع
 اعتبار

اعتبار ابالغی 
اعتبار ابالغی هزينه نقدنهايی نقد

جمع کل اعتبارات مصوب هزينه غيرنقدنهايی غير نقد
اصالح شده  نقد و غير نقد

جمع کل هزينه 
نهايی نقد و 

غيرنقد

تملک دارائی سرمايه ای  و 
۷0,468,99659,96۱,۳90۱9,069,5۷2۱6,۷۳4,۱۷494,5۷5,206۷6,695,564مالی

۷9,69۳,99۷۷5,050,82500۷9,869,644۷5,050,825هزينه ای
۱50,۱62,994۱35,0۱2,2۱5۱9,069,572۱6,734,۱74۱74,444,850۱5۱,746,389جمع

8-7- کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده بر حسب ماموريت در سال 97

ت
وري

مام
د 

ک

عنوان ماموريت
جمع کل اعتبارات 
مصوب اصالح شده 

نقد و غيرنقد

اعتبار ابالغی 
اعتبار ابالغی هزينه نقدنهايی نقد

هزينه غيرنقدنهايی غير نقد
جمع کل اعتبارات 
ابالغی نهايی شده 

نقد و غيرنقد

جمع کل هزينه 
نهايی نقد و غير 

نقد

۱0
00

اجتماعی و 0
9,۳99,0۱0۷,80۱,4266,529,4۳9۱,48۱,862۱,۱62,5999,28۳,288۷,692,0۳8فرهنگی

20
00

حمل و نقل و 0
5۳,۷56,۳4642,2۳۱,922۳6,408,6488,۷۷2,2۱۷۷,8۳۱,9655۱,004,۱۳944,240,6۱4ترافيک

30
00

0

22,4۷۱,625۱9,042,084۱6,۷46,5622,84۷,5502,259,4252۱,889,6۳۳۱9,005,98۷خدمات شهری

40
00

ايمنی و مديريت 0
۷,۳0۱,6006,95۱,۳806,5۷9,۷5۱۱۱0,۷۷58۳,۳۱۱۷,062,۱556,66۳,062بحران

50
00

شهرسازی و 0
۳,۱۷۱,0۷۱2,092,98۱۱,8۳۱,۷۳6۷8۱,۷۷5549,8۱۷2,8۷4,۷562,۳8۱,55۳معماری

60
00

توسعه مديريت و 0
هوشمند سازی 

شهری
۷8,۳45,۱99۷2,04۳,20۱66,9۱6,0۷85,0۷5,۳944,84۷,05۷۷۷,۱۱8,594۷۱,۷6۳,۱۳5

۱74,444,850۱50,۱62,994۱35,0۱2,2۱5۱9,069,572۱6,734,۱74۱69,232,566۱5۱,746,389جمع کل

)مبالغ به ميليون ريال(

)مبالغ به ميليون ريال(
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9-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده بر حسب برنامه در سال 97

مه
رنا

د ب
ک

مه
رنا

ن ب
نوا

ع

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

يه
اول

ب 
صو

م

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

د 
 نق

ده
 ش

الح
اص

ب 
صو

م
قد

يرن
و غ

قد
ی ن

هاي
ی ن

الغ
ر اب

تبا
اع

قد
ه ن

زين
ه

ی 
هاي

ی ن
الغ

ر اب
تبا

اع
قد

ر ن
غي

قد
يرن

ه غ
زين

ه

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

د 
 نق

ده
 ش

يی
ها

ی ن
الغ

اب
قد

يرن
و غ

ی 
هاي

ه ن
زين

ل ه
ع ک

جم
قد

ر ن
غي

 و 
قد

ن

۱0
۳0

توسعه گردشگری و اوقات 0
۳۱2,0002۳2,000۱95,489۱2۷,۷5۳45,400۳۱,6۳0240,889۱59,۳8۳فراغت

۱0
40

کنترل و کاهش آسيب های 0
8۳۳,400۷25,0006۷۳,0۳9524,8244۱,۷409,96۱۷۱4,۷۷95۳4,۷85اجتماعی

۱0
50

توانمند سازی و جلب مشارکت 0
۱28,000۷۷,000۷6,29۳6۱,60200۷6,29۳6۱,602های اجتماعی

۱0
60

0

2,۱۱0,8952,۱۱0,895۱,۷6۱,495۱,5۷8,۱092۷0,۱25205,0۱42,0۳۱,6۱9۱,۷8۳,۱2۳توسعه ورزش شهروندی

۱0
۷0

گسترش فرهنگ دينی، ملی و 0
۳,858,065۳,59۳,۷65۳,۳0۱,۷062,89۱,0۳۱422,۱55۳4۱,869۳,۷2۳,86۱۳,2۳2,900ارزش های انقالب اسالمی

۱0
80

توسعه فضاهای فرهنگی، 0
2,852,8002,404,۳50۱,592,526۱,2۳6,2۳۳56۳,۱۷4450,۱852,۱55,۷0۱۱,686,4۱۷اجتماعی و هنری

۱0
90

0

۷50,00045,0004,0002,089۳۷,۷2524,6944۱,۷2526,۷82برنامه تملک اراضی و امالک

۱۱
00

0

۱40,00095,00086,46۱6۳,۷۳۱0086,46۱6۳,۷۳۱حفظ و ارتقای سالمت شهری

۱۱
۱0

حمايت از نهاد خانواده و 0
ارتقای مشارکت های اجتماعی 

بانوان
۱60,0009۷,00089,5۱۷۳5,8460089,5۱۷۳5,846

۱۱
40

توسعه مجموعه ها و فضاهای 0
0000۱0۱,54۳99,24۷۱0۱,54۳99,24۷شهری در مقياس جهانی

۱۱
60

پژوهش های کاربردی ماموريت 0
۱9,000۱9,00020,9008,22۱0020,9008,22۱اجتماعی

20
۱0

توسعه و ساماندهی حمل و 0
28,454,0002۷,090,92020,۷02,900۱۷,۱56,598۱,645,000۱,598,59622,۳4۷,900۱8,۷55,۱94نقل عمومی ريلی

20
20

توسعه و ساماندهی حمل و 0
نقل عمومی و نيمه عمومی 

غيرريلی
۱۱,999,۷۱0۱0,4۱6,۱۱09,899,6259,556,۳56269,۷۱0۱94,۱94۱0,۱69,۳۳59,۷50,550

20
۳0

توسعه و ساماندهی فضای 0
84۱,50066۱,5005۱0,05446۷,۱۷4۱۷6,05۱۱۱5,254686,۱05582,428پارک خودرو

)مبالغ به ميليون ريال(
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20
40

0

۳,۳۱0,260۳,۳۱0,2602,2۱۱,0۱0۱,۷82,680959,92۱۷4۷,0۳4۳,۱۷0,9۳02,529,۷۱۳افزايش ايمنی و بهره وری معابر

20
50

0

662,۷00۳40,605202,4۳۱۱09,094۷6,۱665۳,4۷62۷8,59۷۱62,569توسعه و تجهيز پايانه ها

20
80

0

۱,۷50,000۷80,000۱8۷,69۳۱62,86۳500,50۷42۳,259688,200586,۱22برنامه تملک اراضی و امالک

20
90

روان سازی عبور و مرور وسايل 0
8,4۱5,۳2۷8,4۱5,۳2۷6,۳89,6۳45,۳98,۷064,۷22,9۱24,۳۷4,8۷5۱۱,۱۱2,5469,۷۷۳,58۱نقليه موتوری

2۱
۳0

روان سازی عبور و مرور 0
259,048۱۷4,048۱09,9۳۳62,۱۱545,4۷۳۳۱,59۷۱55,4069۳,۷۱۱معلولين و سالمندان

2۱
40

0

۱,۱۷8,825۱,۱۷8,825۷0۳,۷824۷۳,254۳44,8۱2268,840۱,048,594۷42,094روان سازی عبور و مرور پياده

2۱
50

روان سازی عبور و مرور وسايل 0
58,۷۷558,۷۷5۳4,۳4020,22۷۱۷,۱۳۳۱4,6095۱,4۷۳۳4,8۳5نقليه غيرموتوری

2۱
60

افزايش و توسعه ظرفيت های 0
۱,2۱2,000۱,202,000۱,۱۷۷,8۱9۱,۱68,۳6۷00۱,۱۷۷,8۱9۱,۱68,۳6۷مديريتی پليس راهور

2۱
80

آموزش و ترويج امور حمل و 0
۱2۱,8۷6۱0۷,9۷682,۷0046,6۱6۱4,5۳2۱0,2۳۳9۷,2۳۳56,849نقل و ترافيک

22
۱0

پژوهش های کاربردی ماموريت 0
25,00020,00020,0004,6000020,0004,600حمل ونقل وترافيک

۳0
۱0

توسعه و مديريت فضای سبز 0
9,45۱,2۷99,462,۷۷9۷,9۱۳,۷۱۷۷,044,98۱۱,4۱۳,۱89۱,۱45,44۳9,۳26,9068,۱90,425شهری و پيراشهری

۳0
20

0

۱,4۱۳,۱50۱,4۱۳,۱509۳8,42866۷,09646۷,۷۱4۳۷9,68۳۱,406,۱4۳۱,046,۷۷9زيباسازی منظر شهری

۳0
۳0

مديريت و ساماندهی آرامستان 0
۱9۱,50080,۷۷56۷,۱966۷,۱959,4509,450۷6,646۷6,645ها

۳0
40

0

۷,465,5۳4۷,۱8۳,۷846,995,5۱۱6,548,۳8۳80,96۷52,945۷,0۷6,4۷۷6,60۱,۳29مديريت پسماند

۳0
۷0

مديريت شبکه جمع آوری و 0
2,522,0۱42,522,0۱4۱,۷۱0,۷۳5۱,2۷۷,0466۱9,0645۱5,98۷2,۳29,۷99۱,۷9۳,0۳۳دفع آب های سطحی

۳0
80

0

۱,400,000۱94,54249,9۳۷۱9,۱89۱44,60590,۷56۱94,542۱09,944برنامه تملک اراضی و امالک

)مبالغ به ميليون ريال(9-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده بر حسب برنامه در سال 97 )ادامه(
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۳0
90

0

645,8004۳4,000۳۳2,۱۱۷2۳8,52۳۱4,500۱,464۳46,6۱۷2۳9,98۷بهبود محيط زيست شهری

۳۱
00

توسعه و نگهداری تأسيسات 0
54۱,08054۱,0804۱2,8۱92۷۷,۳۷098,0606۳,6965۱0,8۷9۳4۱,066وتسهيالت خدمات شهری

۳۱
۱0

ساماندهی پهنه های کار و فعاليت 0
552,0006۱2,000596,000595,8۳۳00596,000595,8۳۳در شهر

۳۱
40

پژوهش های کاربردی ماموريت 0
2۷,5002۷,50025,625۱0,9460025,625۱0,946خدمات شهری

40
۱0

0

5,840,0006,22۳,5006,22۳,5006,۱8۱,۷6۷006,22۳,5006,۱8۱,۷6۷آتش نشانی و خدمات ايمنی

40
20

توانمندسازی سيستم و اِعمال 0
۷44,00060۷,۷50۳59,۷۳۱۱۷۷,2۳68۳,2۷556,29244۳,0062۳۳,528مديريت بحران

40
۳0

کاهش خطرپذيری و افزايش ايمنی 0
50۷,4004۱0,۳50۳58,۱492۱5,40۳۱0,500۱0,۱55۳68,649225,558در برابر سوانح طبيعی و انسان ساز

40
50

0

400,00060,000۱0,0005,۳46۱۷,000۱6,8642۷,00022,2۱0برنامه تملک اراضی و امالک

50
۱0

تهيه، نظارت و راهبری طرح های 0
۷4۳,000۱۷8,690۱25,225۷6,685۱۷,04۷۱۳,۳0۳۱42,2۷۱89,988توسعه شهری شهر تهران

50
۳0

0

268,500245,500۱02,5004۱,25652,50025,9۷9۱55,0006۷,2۳6ساماندهی حريم شهر

50
40

ساماندهی بافت های تاريخی و پهنه 0
۱,952,۷00985,۷0058۷,60۳580,82۷220,9۷۱۱۷۳,90۳808,5۷4۷54,۷29های طبيعی واجد ارزش شهر تهران

50
50

0

550,000600,000600,000600,00000600,000600,000نظارت و کنترل ساخت و ساز

50
60

ساماندهی و نوسازی بافت های 0
2,494,28۱۱,۱۳۱,68۱652,۱۳۱526,۷66۳82,25622۷,6۳۱۱,0۳4,۳8۷۷54,۳9۷فرسوده

50
۷0

توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری 0
0000۱08,۳55۱08,۳55۱08,۳55۱08,۳55در مقياس جهانی

50
80

پژوهش های کاربردی ماموريت 0
42,00029,50025,5226,20۱64۷64۷26,۱686,848شهرسازی ومعماری

)مبالغ به ميليون ريال(9-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده بر حسب برنامه در سال 97 )ادامه(
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60
۱0

سياست گذاری، برنامه 0
۳9,000۱2,۷008,0004,۳26008,0004,۳26ريزی و بودجه ريزی

60
20

0

55,00040,۳20۳9,000۱9,2۱۳00۳9,000۱9,2۱۳نوسازی و تحول اداری

60
40

ايجاد و توسعه 0
زيرساخت های فناوری 

اطالعات
5۷9,500456,۱502۷8,969۱۳۳,0۱۷45,2۷۳۳6,9۷4۳24,242۱69,992

60
60

تأمين و تعميرات 0
اساسی ساختمان های 

اداری
8۳6,052824,05249۷,۳24۳62,۱465۳6,6804۷4,868۱,0۳4,00۳8۳۷,0۱5

60
80

0

28,62۱,۱9529,5۳۷,54429,59۳,۷6۱2۷,2۳6,9۳۳0029,59۳,۷6۱2۷,2۳6,9۳۳امور پشتيبانی

6۱
00

تدوين مقررات و 0
690,0006۱6,5006۱۳,۷945۷0,6۷۱006۱۳,۷945۷0,6۷۱خدمات حقوقی

6۱
50

0

5۳4,000۳56,2402۷۳,۳8۳۱82,۱522,000۱,6542۷5,۳8۳۱8۳,806پژوهش های کاربردی

6۱
60

0

2۷,54۱,294۳9,545,5۳۳۳4,۳62,865۳2,94۳,2444,۳۱8,9604,20۷,699۳8,68۱,825۳۷,۱50,94۳ديون و تعهدات

6۱
۷0

0

5,۳28,0505,022,8504,9۱0,0504,2۳9,0۱928,200۱9,9884,9۳8,2504,259,00۷موارد پيش بينی نشده

6۱
80

0

259,500۱64,۱20۱0۱,6208۳,۷۷۷00۱0۱,6208۳,۷۷۷مديريت عملکرد

62
00

توسعه خدمات 0
۱,069,500۱,069,5008۳۱,49۷6۷2,8۳440,48922,2668۷۱,986695,۱00شهرداری الکترونيک

62
۱0

توسعه خدمات شهر 0
الکترونيک )شهر 

هوشمند)
۷54,000۳60,500۳25,00028۳,52۷00۳25,00028۳,52۷

62
20

0

282,840۱9۷,۱90۱92,86۱۱۷9,40000۱92,86۱۱۷9,400ديپلماسی شهری

62
50

0

500,000۱42,000۱5,0۷۷5,8۱8۱0۳,۷9۳8۳,60۷۱۱8,86989,426تملک اراضی و امالک

۱74,294,850۱74,444,850۱50,۱62,994۱35,0۱2,2۱5۱9,069,572۱6,734,۱74۱69,232,566۱5۱,746,389جمع

)مبالغ به ميليون ريال(9-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده بر حسب برنامه در سال 97 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

240

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97  
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۱0
۳0

ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهای 2
۱۱0,000۱۱0,000۷4,60054,05445,400۳۱,6۳0۱20,00085,68۳تفريحی

۱0
۳0

4

202,000۱22,000۱20,889۷۳,۷0000۱20,889۷۳,۷00غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

۱0
40

۱

۷,800۷,8004,۷60۳,۳082,0409006,8004,208ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی

۱0
40

توسعه و تجهيز مدد سراها و ساير 2
مراکز خدمات رسانی به آسيب ديد گان 

اجتماعی
۱۷2,000۱۱2,50062,6۷5۱۱,۱52۳9,۷009,06۱۱02,۳۷520,2۱۳

۱0
40

ساماندهی افراد در معرض آسيب و آسيب ۳
506,600459,۷00452,604۳6۷,۷8000452,604۳6۷,۷80ديده اجتماعی

۱0
40

حمايت از مراکز غيردولتی خيريه، ايتام 5
5,000۳,000۱,00058400۱,000584و مستمندان

۱0
40

نگهداری مدد سراها و ساير مراکز خدمات 6
00000000رسانی به آسيب ديد گان اجتماعی

۱0
40

راهبری ومديريت سازمان رفاه  خدمات ۷
و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان 

رفاه  خدمات و مشارکتهای اجتماعی
۱42,000۱42,000۱52,000۱42,00000۱52,000۱42,000

۱0
50

4

۳0,000۳0,00029,59۳26,9460029,59۳26,946آموزش و ترويج کارآفرينی

۱0
50

6
2۳,0002۳,00022,9502۱,9900022,9502۱,990ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان

۱0
50

۷

45,0009,0008,۷508,۷50008,۷508,۷50حمايت از تشکل های مردم نهاد

۱0
50

8

۳0,000۱5,000۱5,000۳,9۱600۱5,000۳,9۱6حمايت از برنامه های مديريت محله

۱0
60

فرهنگ سازی و اجرای ورزش های 4
605,000605,000665,465652,4۷500665,465652,4۷5همگانی

۱0
60

۷

00000000حمايت از موسسات ورزشی

۱0
60

9

۷00,86۳۷00,86۳۳49,458208,8۷0228,۳60۱۷4,0205۷۷,8۱8۳82,890توسعه و تجهيز فضاهای ورزشی

۱0
6۱

0

660,0۳2660,0۳260۱,5۷25۷۱,۷644۱,۷64۳0,99464۳,۳۳۷602,۷58نگهداری فضاها و اماکن ورزشی

۱0
6۱

مديريت و راهبری سازمان ورزش ۱
۱45,000۱45,000۱45,000۱45,00000۱45,000۱45,000شهرداری تهران

۱0
۷0

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 2
۳02,000۳02,000۱94,۱04۱28,428۳۱4,622289,9۷0508,۷264۱8,۳99مذهبی

)مبالغ به ميليون ريال(
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۱0
۷0

حمايت از تجهيز مساجد و اماکن ۳
۱4,000۱4,000۱0,8508,065۳,۱500۱4,0008,065مذهبی

۱0
۷0

حمايت از هيات های مذهبی شهر 4
00000000تهران

۱0
۷0

5

۱8۷,500۱62,500۱5۷,5۱۳۱22,29200۱5۷,5۱۳۱22,292نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی

۱0
۷0

ترويج اموردينی ، فرهنگ قرآن و 9
24,00024,00024,0002۳,۳۳60024,0002۳,۳۳6معارف اسالمی

۱0
۷۱

ساماندهی فضاهای با هويت فرهنگی 0
۱2۷,000۱2۷,00024,66۳24,۳۷۱4,۷۳84,۷۳۷29,40۱29,۱08و تاريخی

۱0
۷۱

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و تکريم ۱
۱۱5,000۱۱5,000۱۱5,000۱۱5,00000۱۱5,000۱۱5,000مفاخر دفاع مقدس

۱0
۷۱

4

۳89,4652۷۷,465280,6۳5۱8۷,0۷۱00280,6۳5۱8۷,0۷۱اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

۱0
۷۱

5

254,000۱69,۱00282,600264,44۱00282,600264,44۱حمايت از مؤسسات فرهنگی و هنری

۱0
۷۱

فرهنگ سازی فعاليتهای ارزشی و 6
۱۷4,900۱52,500۱۳8,02095,40800۱۳8,02095,408بصيرت افزايی

۱0
۷۱

۷

۱۳۳,500۱۱۳,500۱۱0,۱6665,۳۷900۱۱0,۱6665,۳۷9آموزش حقوق و تکاليف شهروندی

۱0
۷۱

حمايت از کتابخانه های عمومی شهر 8
60,00060,000000000تهران

۱0
۷۱

راهبری و مديريت سازمان فرهنگی و 9
۱,۷80,000۱,۷80,000۱,۷80,000۱,۷69,85900۱,۷80,000۱,۷69,859هنری شهرداری

۱0
۷2

0

296,۷00296,۷00۱84,۱558۷,۳8۱99,6454۷,۱6228۳,800۱۳4,54۳حمايت از توسعه و تجهيز مدارس

۱0
۷2

کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادينه کردن ۱
00000000فرهنگ اسالمی ايرانی

۱0
80

۱

۱,644,500۱,22۱,250۷4۷,842628,۷۱8۳02,58۱244,20۷۱,050,42۳8۷2,925توسعه فضاهای فرهنگی و هنری

۱0
80

2

۱08,5008۳,۳00۷5,9506۳,4۳66,۷50۳,94682,۷006۷,۳8۱نگهداری کتابخانه ها و قرائت خانه ها

۱0
80

9

542,۳00542,۳00۳94,282۳26,00092,۳۷4۷6,۱54486,656402,۱54نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری

۱0
8۱

توسعه و تجهيز کتابخانه ها و قرائت 0
۳2,000۳2,00024,۳00۱8,۳۱5۳2,۷24۳2,۷225۷,0245۱,0۳8خانه ها

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 



سالنامه آماری شهرداری تهـران

242

ت
دم

/خ
رح

 ط
کد

ت
دم

/خ
رح

 ط
ان

نو
ع

يه
اول

ب  
صو

ر م
تبا

اع

ح 
صال

ب  ا
صو

ر م
تبا

اع
ده

ش

ی 
هاي

ی ن
الغ

ر اب
تبا

اع
قد

ن

قد
ه ن

زين
ه

ی 
هاي

ی ن
الغ

ر اب
تبا

اع
قد

ر ن
غي

قد
يرن

ه غ
زين

ه

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

ده 
 ش

يی
ها

ی ن
الغ

اب
قد

يرن
و غ

د 
نق

نه 
زي

ل ه
ع ک

جم
قد

ر ن
غي

 و 
قد

ی ن
هاي

ن

۱0
8۱

۱

۱9۳,000۱9۳,000۱0۷,۳9۳5۷,54452,029۳8,۷48۱59,42296,292توسعه و تجهيز سرای محله

۱0
8۱

2

26۷,50026۷,500۱۷۷,۷59۱۱۷,2۱9۷6,۷۱654,408254,4۷5۱۷۱,62۷نگهداری سرای محله

۱0
8۱

جبران هزينه راهبری  و مديريت ۳
65,00065,00065,00025,0000065,00025,000شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

۱0
90

تملک اراضی و امالک جهت کاربری ۱
۷50,00045,0004,0002,089۳۷,۷2524,6944۱,۷2526,۷82ورزشی تفريحی و فرهنگی

۱۱
00

آموزش و توانمند سازی شهروندان 4
۱40,00095,00086,46۱6۳,۷۳۱0086,46۱6۳,۷۳۱در امور سالمت

۱۱
۱0

اجرای طرح های اجتماعی و 2
۱0,000۷,0006,0804,۷20006,0804,۷20فرهنگی کودکان

۱۱
۱0

اجرای برنامه های فرهنگی، هنری 4
90,00055,0005۱,69026,۳29005۱,69026,۳29ويژه بانوان

۱۱
۱0

5

60,000۳5,000۳۱,۷4۷4,۷9800۳۱,۷4۷4,۷98توانمندسازی اجتماعی بانوان

۱۱
40

احداث و توسعه مجموعه ها و 2
فضاهای شهری شاخص در مقياس 

جهانی
0000۱0۱,54۳99,24۷۱0۱,54۳99,24۷

۱۱
60

مطالعه و پژوهش های ماموريت ۱
۱9,000۱9,00020,9008,22۱0020,9008,22۱اجتماعی وفرهنگی

20
۱0

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ۱
24,۳۷4,000۱9,090,920۱2,۷02,9009,۱56,598۱,645,000۱,598,596۱4,۳4۷,900۱0,۷55,۱94ريلی درون شهری

20
۱0

مديريت و بهره برداری از حمل و 2
4,080,0008,000,0008,000,0008,000,000008,000,0008,000,000نقل عمومی ريلی

20
20

تعمير، نگهداری و تجهيز تعميرگاه 2
42,00042,00029,400۳,4450029,400۳,445های حمل ونقل عمومی غيرريلی

20
20

احداث ايستگاه های حمل و نقل ۳
۱45,9۳5۱45,9۳594,5۳۳45,89542,6۷۷۳۳,24۱۱۳۷,2۱0۷9,۱۳6عمومی غيرريلی

20
20

مديريت و بهره برداری از حمل و 4
۳۷9,000۳۷9,000۳۷9,00029۳,۷۷500۳۷9,00029۳,۷۷5نقل نيمه عمومی غيرريلی

20
20

توسعه و نوسازی ناوگان حمل و 5
۳۷8,00026۳,90056,55056,550۱۱4,45094,۳6۱۱۷۱,000۱50,9۱۱نقل عمومی غيرريلی

20
20

ايجاد و توسعه سامانه اتوبوس های 6
00000000تندرو

20
20

مديريت و بهره برداری از حمل و 9
8,8۷5,0009,0۷5,0009,0۷6,0008,9۷۱,6۷۷009,0۷6,0008,9۷۱,6۷۷نقل عمومی غيرريلی

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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20
2۱

نگهداری ايستگاههای حمل و نقل 0
۱22,0۷5۱22,0۷584,۷5۳56,592۳5,2۷۳24,۷48۱20,0258۱,۳۳9عمومی غير ريلی

20
2۱

تعمير و نگهداری سامانه اتوبوس های 2
۱06,۷00۱06,۷00۷۳,6904۳,۱90۳2,0۱020,260۱05,۷006۳,450تندرو

20
2۱

ساماندهی حمل و نقل بار و کاال در ۳
00000000شهر تهران

20
2۱

بهسازی و نگهداری ناوگان حمل و 4
۱5۱,000۱۳۱,500۱05,۷0085,2۳245,۳002۱,585۱5۱,000۱06,8۱۷نقل عمومی غيرريلی

20
۳0

5

۱0,000۱0,000۷,0002,99۱۳,0004۳4۱0,000۳,425نگهداری و بهسازی پارکينگ

20
۳0

6

8۳0,000650,000502,00446۳,84۳۱۷2,60۱۱۱4,8206۷4,6055۷8,66۳احداث و توسعه پارکينگ

20
۳0

۷

۱,500۱,500۱,050۳404500۱,500۳40ساماندهی پارکينگ حاشيه معابر

20
40

۱

۱,0۳۱,000۱,0۳۱,000640,۱5060۳,۷۳2۳60,850262,85۱۱,00۱,000866,58۳نصب دوربين های ترافيکی

20
40

2

۱0۳,۱00۱0۳,۱00۷2,۱۷044,502۱5,0004658۷,۱۷044,96۷نگهداری مراکز کنترل ترافيک

20
40

8

422,200422,200290,540205,8۳6۱۳6,660۱25,۷5۱42۷,200۳۳۱,58۷اجرای عاليم افقی ترافيکی

20
40

9
40,00040,00026,00026,000۱4,0005,00040,000۳۱,000نصب تابلوهای متغير ترافيکی

20
4۱

0
۱۷2,8۱0۱۷2,8۱0۱25,96۷82,۱۱45۱,84۳40,8۳2۱۷۷,8۱0۱22,946تعويض و نگهداری تجهيزات ترافيکی

20
4۱

توسعه و نگهداری زيرساخت سيستم ۱
220,000220,000۱4۱,000۱0۱,645۳9,00024,048۱80,000۱25,69۳های هوشمند حمل و نقل و ترافيک

20
4۱

تعويض و نگهداری گاردريل و نرده 2
26۱,80026۱,800۱8۳,260۱0۳,40۱۷4,۳4054,۱4۳25۷,600۱5۷,544ايمنی معابر

20
4۱

4

69,60069,6004۳,648۱6,5۱220,2۱۳۱0,2۳66۳,86026,۷48نصب چراغ های راهنمايی و رانندگی

20
4۱

نگهداری چراغ های راهنمايی و 5
۳80,000۳80,00026۱,4502۳8,29۷65,44056,999۳26,890295,295رانندگی

20
4۱

6

۳۷0,000۳۷0,000259,000259,000۱۱۱,000۱۱۱,000۳۷0,000۳۷0,000نگهداری دوربين های ترافيکی

20
4۱

تعويض و نگهداری عالئم عمودی ۷
2۳9,۷502۳9,۷50۱6۷,825۱0۱,64۱۷۱,5۷555,۷092۳9,400۱5۷,۳50ترافيکی

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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20
50

احداث و توسعه پايانه ها و پارک ۱
۱۳6,200۱24,۷۳05۷,99۱2۷,۳۷629,9602۳,6088۷,95۱50,984سوارهای درون شهری

20
50

احداث و توسعه پايانه ها و پارک 2
۳99,۷009۱,0۷565,۳804۳,0008۱68۱566,۱964۳,8۱5سوارهای برون شهری

20
50

تجهيز و نگهداری پايانه ها و پارک 4
۱26,800۱24,800۷9,060۳8,۷۱845,۳9029,052۱24,4506۷,۷۷0سوارهای درون شهری

20
80

تملک امالک جهت کاربری حمل و نقل ۱
۱,۷50,000۷80,000۱8۷,69۳۱62,86۳500,50۷42۳,259688,200586,۱22و ترافيک

20
9۱

4

25۷,50825۷,508۱66,956۱24,2۳9۷۳,0526۳,44۱240,008۱8۷,680طراحی و اصالح هندسی معابر

20
9۱

تهيه طرح های موضعی و موضوعی 6
5,0005,0004,000۱,925۱,000۱,0005,0002,925حمل و نقل و ترافيک

20
92

0

868,۱00868,۱004۳4,6۳8242,9۷02۷2,9۱۳۱94,644۷0۷,5524۳۷,6۱4احداث و توسعه معابر غير بزرگراهی

20
92

۱

۳۱۳,000۳۱۳,000۱99,500۷8,069۱06,500۷2,۳۳0۳06,000۱50,۳99تعريض معابر غير بزرگراهی

20
92

2

۱,۱۱6,۳90۱,۱۱6,۳90۱,۱56,۳۷۷۱,09۱,۱402,049,8۳۷2,0۱9,54۱۳,206,2۱4۳,۱۱0,680احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها

20
92

۳

۱,2۷2,۳50۱,2۷2,۳50۱,۱48,۱۱۳۱,۱۱6,025۳4۱,690۳۳8,5۷8۱,489,80۳۱,454,60۳مرمت و نگهداری بزرگراه ها

20
92

4
2,۱۷8,5002,۱۷8,500۱,4۳۳,۱۳2۱,۳0۱,۳۳0۱,08۱,2۷۷984,9۳52,5۱4,4092,286,265احداث و توسعه تقاطع غير همسطح

20
92

مرمت و نگهداری معابر غير بزرگراهی 5
شامل لکه گيری، درز گيری، مرمت نوار 

حفاری و همسطح سازی دريچه ها
9۳6,۱0۷9۳6,۱0۷6۷5,۳505۱2,8۱8290,۷5۷262,506966,۱0۷۷۷5,۳24

20
92

6

2۱۳,8202۱۳,820۱48,۱۷4۱02,۳6864,۱465۳,۱452۱2,۳20۱55,5۱۳نصب و ترميم سنگدال و جداول

20
92

۷

45۳,00045۳,000۳08,20۱294,۳2۱202,44۳202,۱425۱0,644496,46۳نگهداری و بهسازی تونل های شهری

20
92

بهسازی و نوسازی معابر غيربزرگراهی 8
80۱,55۳80۱,55۳۷۱5,۱945۳۳,50۱2۳9,296۱82,6۱2954,490۷۱6,۱۱4شامل تراش و روکش اساسی

2۱
۳0

بهسازی معابرجهت تردد معلولين و 2
259,048۱۷4,048۱09,9۳۳62,۱۱545,4۷۳۳۱,59۷۱55,4069۳,۷۱۱سالمندان

2۱
40

۱

۳09,۱56۳09,۱56۱95,95۱۱46,558۱08,20588,۷۷0۳04,۱562۳5,۳28احداث و تجهيز پياده روها

2۱
40

مرمت و نگهداری پياده روها، پياده راه 2
۳2۱,8۷6۳2۱,8۷6206,۳88۱۳۷,89692,۷5۷۷9,662299,۱452۱۷,55۷ها و همسطح سازی دريچه

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(               )مبالغ به ميليون ريال( 
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2۱
40

۳

2۳۱,0502۳۱,05086,6۳۳48,84548,9۱828,850۱۳5,550۷۷,695احداث روگذر و زيرگذر عابرپياده

2۱
40

تجهيز و نگهداری روگذر و زيرگذر 4
۱48,۳۱5۱48,۳۱5۱00,۳2۱۷0,48444,495۳2,2۷5۱44,8۱5۱02,۷59عابرپياده

2۱
40

5

68,20068,20044,۳۳02۱,4۳020,۳۷0۱5,56264,۷00۳6,992احداث و تجهيز پياده راه ها

2۱
40

بهسازی و نوسازی پياده روها و پياده 6
۱00,229۱00,229۷0,۱6048,042۳0,0692۳,۷2۱۱00,229۷۱,۷62راه ها

2۱
50

۱

۳8,500۳8,500۱۱,۷986,۱۱26,4۷54,804۱8,2۷۳۱0,9۱5احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه

2۱
50

2

۱۷,2۷5۱۷,2۷52۱,84۳۱۳,8۷5۱0,2089,۳84۳2,0502۳,258نگهداری معابر ويژه دوچرخه

2۱
50

بهسازی و نگهداری تجهيزات سامانه ۳
۳,000۳,000۷0024045042۱۱,۱50662دوچرخه

2۱
60

۱

50,00040,0005۷,۱۳۷56,806005۷,۱۳۷56,806نوسازی و توسعه ناوگان پليس راهور

2۱
60

2

۳5,000۳5,00026,92524,9940026,92524,994بازسازی ساختمان های پليس راهور

2۱
60

۳

00۱,25۷۱,25۷00۱,25۷۱,25۷احداث ساختمان های پليس راهور

2۱
60

4
۷۷,000۷۷,00042,50040,۱۳40042,50040,۱۳4تجهيز فنی پليس راهور

2۱
60

5

۱,050,000۱,050,000۱,050,000۱,045,۱۷500۱,050,000۱,045,۱۷5مديريت و راهبری پليس راهور

2۱
80

۱

60,۱8546,2854۱,6۱۷25,942004۱,6۱۷25,942آموزش و ارتقای فرهنگ ترافيک

2۱
80

2

22,00022,000۱4,۳00۳,5۷۷5,250۳,5۱4۱9,550۷,092احداث پارک های آموزش ترافيک

2۱
80

نگهداری و تجهيز پارک های آموزش ۳
۳9,69۱۳9,69۱26,۷84۱۷,0969,2826,۷۱8۳6,0662۳,8۱4ترافيک

22
۱0

مطالعه و پژوهش های ماموريت حمل ۱
25,00020,00020,0004,6000020,0004,600و نقل وترافيک

۳0
۱0

2

8۳5,۱008۳5,۱00466,608۳68,۳۳6259,۱86۱85,024۷25,۷9455۳,۳60احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه

۳0
۱0

احداث و توسعه فضای سبز معابر ۳
۱,045,8۷4۱,045,8۷4565,۱۱۱۳8۷,۷58298,92۳250,88۷864,0۳۳6۳8,645شهری

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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۳0
۱0

باز پيرايی، ترميم و تجهيز بوستان ها 4
۱,285,498۱,285,498884,9496۷۷,286485,۳494۱8,4۱2۱,۳۷0,298۱,095,698وفضای سبز

۳0
۱0

توسعه جنگلکاری و کمربند سبز 5
۱6۱,000۱6۱,000۱۳۳,50۷۱۳0,۱52۱5۱,99۳۱4۷,6۷6285,5002۷۷,828پيرامون شهر

۳0
۱0

6

5,۱۱9,۷005,۱۳6,2005,085,4۷۳4,9۱8,۳۳۳005,085,4۷۳4,9۱8,۳۳۳نگهداری فضاهای سبز

۳0
۱0

طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی ۷
622,۱08622,۱08۳۷2,۱۷02۱۳,2042۱۷,۷۳8۱4۳,445589,908۳56,649فضای سبز

۳0
۱0

نگهداري جنگل و کمربند سبز 8
92,0008۷,00086,900۳0,9۱۳0086,900۳0,9۱۳پيرامون شهر

۳0
۱۱

راهبری و مديريت پارک ها و فضای 0
290,000290,000۳۱9,000۳۱9,00000۳۱9,000۳۱9,000سبز ) سازمان پارک ها )

۳0
20

۱

۱9۳,۳۱2۱9۳,۳۱2۱۳4,8۱8۱0۱,۷8۱5۷,99۳49,۱29۱92,8۱2۱50,9۱0رنگ آميزی و پاکسازی نما

۳0
20

تهيه و نصب تابلوهای تبليغاتی، ۳
۷2,250۷2,25046,46۳29,80825,288۱6,59۳۷۱,۷5046,40۱تزئينی، مجسمه و تنديس

۳0
20

4

8۷6,۱۷58۷6,۱۷5568,558402,۱65۳08,598256,8668۷۷,۱56659,0۳۱ساماندهی ميادين و معابر خاص شهر

۳0
20

6

۱8۳,۱۳4۱8۳,۱۳4۱28,۱9496,4465۳,89040,020۱82,084۱۳6,466نورپردازی و زيباسازی معابر

۳0
20

تهيه و نصب پالک شناسايی اماکن ۷
2۷,۱002۷,۱00۱۷,5۷0۱۱,۱055,6۷64,0882۳,246۱5,۱9۳و معابر

۳0
20

8

6۱,۱806۱,۱8042,82625,۷90۱6,269۱2,98859,095۳8,۷۷8نقاشی ديواری و گرافيک محيطی

۳0
۳0

۱

۱۳2,0002۷,000۱۷,550۱۷,5509,4509,4502۷,0002۷,000توسعه و بهسازی آرامستان ها

۳0
۳0

2

۱,0000000000کفن و دفن اموات بال صاحب

۳0
۳0

ساماندهی و بهسازی آرامستان های ۳
00000000تاريخی

۳0
۳0

5

۱۳,5008,۷۷5۷,۳2۱۷,۳2۱00۷,۳2۱۷,۳2۱ساماندهی مزار شهدا

۳0
۳0

راهبری و نگهداری صحن مطهر امام 6
45,00045,00042,۳2542,۳240042,۳2542,۳24خمينی )ره)

۳0
40

آموزش شهروندان در زمينه مديريت 4
80,00020,00020,000۱9,۳680020,000۱9,۳68پسماند

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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۳0
40

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات 6
402,500۳0۱,۷50۱9۳,0۷5۱۱2,58۱69,85۷44,۳۱0262,9۳۱۱56,890جمع آوری و پردازش پسماند

۳0
40

نگهداری تجهيزات و تاسيسات جمع ۷
۳۷,0۳4۳۷,0۳425,924۱۳,6۷5۱۱,۱۱08,6۳6۳۷,0۳422,۳۱۱آوری و پردازش پسماند

۳0
40

8

5,500,0005,500,0005,۳۳4,6004,98۱,66۱005,۳۳4,6004,98۱,66۱رفت و روب شهری

۳0
40

9

4۱6,0004۱6,0005۱۳,9005۱۳,846005۱۳,9005۱۳,846جمع آوری و حمل پسماند

۳0
4۱

۱

00000000پردازش و بازيافت پسماند

۳0
4۱

2

49,000۱9,000۱9,000۱8,64۱00۱9,000۱8,64۱دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن

۳0
4۱

جبران هزينه راهبری سازمان مديريت ۳
98۱,000890,000889,0۱2888,6۱200889,0۱2888,6۱2پسماند

۳0
۷0

کنترل و پايش آب های سطحی و 2
۱۳۱,۳۳۳۱۳۱,۳۳۳۱04,۳896۱,۷8۳95,02086,9۷۳۱99,409۱48,۷55زيرزمينی

۳0
۷0

احداث و بهسازی شبکه های اصلی ۳
۱,0۷5,۳94۱,0۷5,۳94644,6۳05۱۳,2۳225۷,۷۷۳2۱5,259902,40۳۷28,492هدايت و جمع آوری آبهای سطحی

۳0
۷0

4

مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع 
آوری آبهای سطحی شامل مسيل ها و 

کانال های سرپوشيده، روباز، مدفون، 
منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير 

و رسوب گير

۱65,۷۱2۱65,۷۱294,۱2۳5۷,92942,۱99۳0,456۱۳6,۳2288,۳85

۳0
۷0

6
۱20,90۳۱20,90۳84,6۳26۷,6۳۱۳6,2۷۱۳5,۱22۱20,90۳۱02,۷5۳اليروبی و بازسازی قنوات

۳0
۷0

۷
بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوری آبهای سطحی)شامل بهبود 

عملکرد و ظرفيت، اجرای روشهای 
نوين و سرپوشيده سازی انهار، آشغال 

و رسوبگير)

409,040409,0402۷2,۳28۱۷6,96۱۱۱6,۷۱292,558۳89,040269,5۱9

۳0
۷0

8

مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع 
آوری آبهای سطحی شامل انهار، 

جداول، پل فلزی، دريچه، سنگدال، 
آشغال گير و رسوبگير

2۳۳,6۳۳2۳۳,6۳۳۱6۳,54۳۱۱0,86۳۷0,09054,6۱92۳۳,6۳۳۱65,482

۳0
۷۱

0

۳05,000۳05,000۳00,9۳۱2۷۳,28۷00۳00,9۳۱2۷۳,28۷برفروبی

۳0
۷۱

استفاده مجدد از پساب و رواناب ۱
5۳,0005۳,000۳۳,48۱9,266۱,000۱,000۳4,48۱۱0,266سطحی

۳0
۷۱

احداث و بهسازی تاسيسات و سازه 2
های جانبی شبکه اصلی هدايت و 

جمع آوری آبهای سطحی
28,00028,000۱2,6۷۷6,09۳00۱2,6۷۷6,09۳

۳0
80

۱

۱,000,000۱۷2,54248,4۳۷۱۷,689۱24,۱05۷۳,۱5۳۱۷2,54290,842تملک امالک جهت کاربری فضای سبز

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 



سالنامه آماری شهرداری تهـران

248

ت
دم

/خ
رح

 ط
کد

ت
دم

/خ
رح

 ط
ان

نو
ع

يه
اول

ب  
صو

ر م
تبا

اع

ح 
صال

ب  ا
صو

ر م
تبا

اع
ده

ش

قد
ی ن

هاي
ی ن

الغ
ر اب

تبا
اع

قد
ه ن

زين
ه

ی 
هاي

ی ن
الغ

ر اب
تبا

اع
قد

ر ن
غي

قد
يرن

ه غ
زين

ه

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

د 
 نق

ده
 ش

يی
ها

ی ن
الغ

اب
قد

يرن
و غ

ی 
هاي

ه ن
زين

ل ه
ع ک

جم
قد

ر ن
غي

 و 
قد

ن

۳0
80

تملک امالک جهت کاربری تاسيسات 2
400,00022,000۱,500۱,50020,500۱۷,60222,000۱9,۱02خدمات شهری

۳0
90

۱

95,80095,8008۳,55044,44۳4,500۱,46488,05045,90۷تهيه طرح های زيست محيطی

۳0
90

2

00000000ساماندهی صنايع مزاحم

۳0
90

کنترل جمعيت حيوانات بالصاحب و ۳
۱80,000۱20,250۱۱0,۱509۳,90000۱۱0,۱509۳,900ناقل بيماری به انسان

۳0
90

4

۱24,00088,550۳8,600۱۳,289۱0,000048,600۱۳,289توسعه انرژی های نو

۳0
90

آموزش شهروندان در زمينه محيط 5
20,000۱8,000۱۷,9۱۷9,۱۳500۱۷,9۱۷9,۱۳5زيست شهری

۳0
90

نصب و نگهداری ديوارهای عايق ۷
00000000صوتی

۳0
9۱

نگهداری و بهسازی مراکز معاينه فنی 2
۳5,000500000000وسايل نقليه

۳0
9۱

۳

40,000۳,000۳,0002,۱2000۳,0002,۱20کاهش آاليندگی وسائط نقليه موتوری

۳0
9۱

راهبری، مديريت و نگهداری 4
ايستگاههای سنجش آلودگی هوا و 

صدا
۷5,000۷5,000۷۱,00068,8۱000۷۱,00068,8۱0

۳0
9۱

راهبری، نگهداری و بهسازی مراکز 5
۱0,0000000000معاينه فنی

۳۱
00

احداث سرويس های بهداشتی عمومی ۱
۷2,۱40۷2,۱4044,59۱26,52۱24,049۱5,02968,6404۱,550در معابر

۳۱
00

توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام 4
00000000زنده

۳۱
00

5

25,00025,000۳9,545۳4,48۳6,۳945,۳5045,9۳9۳9,8۳۳ايجاد کانال مشترک تأسيسات شهری

۳۱
00

6

۱9۳,500۱9۳,500۱۱۷,4۷555,4۱04۷,9۷526,946۱65,45082,۳56توسعه محلهای اسکان کارگری

۳۱
00

نگهداری آبخوری ها و سرويس های 8
۷0,440۷0,44045,458۳0,۳۱9۱4,۳92۱۱,۳2059,8504۱,6۳9بهداشتی عمومی در معابر

۳۱
00

توسعه و بهسازی تجهيزات و اثاثه 9
۱5,000۱5,0009,۷508,۷۳۱5,2505,050۱5,000۱۳,۷8۱عمومی شهری

۳۱
0۱

نگهداری و حفاظت از تجهيزات و ۱
۱55,000۱55,000۱55,000۱2۱,04600۱55,000۱2۱,046تاسيسات عمومی شهری

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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۳۱
۱0

2

492,000562,000550,000550,00000550,000550,000رفع سد معبر

۳۱
۱0

۳

60,00050,00046,00045,8۳۳0046,00045,8۳۳ساماندهی صنايع و مشاغل

۳۱
40

مطالعه و پژوهش های ماموريت ۱
2۷,5002۷,50025,625۱0,9460025,625۱0,946خدمات شهری

40
۱0

احداث و توسعه ايستگاه ها و ۱
۱90,000۱2۳,500۱2۳,500۱2۳,50000۱2۳,500۱2۳,500زيرساخت های جانبی آتش نشانی

40
۱0

مديريت و راهبری سازمان آتش نشانی 5
5,650,0006,۱00,0006,۱00,0006,058,26۷006,۱00,0006,058,26۷و خدمات ايمنی

40
20

احداث پايگاه های پشتيبانی مديريت ۳
694,00055۷,۷50۳46,۷۳۱۱64,48465,۷۷549,2924۱2,5062۱۳,۷۷6بحران

40
2۱

اسکان موقت شهروندان در زمان 5
50,00050,000۱۳,000۱2,۷52۱۷,500۷,000۳0,500۱9,۷52بحران

40
2۱

ساماندهی و عادی سازی اوضاع در ۷
00000000مواقع بروز حوادث غير مترقبه

40
۳0

6

۳42,400264,۱002۳8,484۱58,۱۳6002۳8,484۱58,۱۳6افزايش ايمنی اماکن

40
۳۱

توسعه و بهسازی مسيل ها، حوضچه ۱
های رسوبگير و مخازن تعديل کننده 

سيالب
۱25,000۱06,25084,66540,42۳۱0,500۱0,۱5595,۱6550,5۷8

40
۳۱

۳
40,00040,000۳5,000۱6,84400۳5,000۱6,844مقاوم سازی پل ها و ابنيه فنی

40
۳۱

اليروبی  کانالها، مسيل ها و حوضچه 4
00000000های رسوبگير

40
50

تملک امالک جهت کاربری مديريت ۱
400,00060,000۱0,0005,۳46۱۷,000۱6,8642۷,00022,2۱0بحران

50
۱0

۱

۳60,800۱4,640۱۳,640۱۳,2۳000۱۳,640۱۳,2۳0تهيه، تکميل و بازنگری طرح تفصيلی

50
۱0

تهيه طرح های موضوعی و موضعی 6
2۳6,500۱۱4,20082,6۷54۷,225۱۷,04۷۱۳,۳0۳99,۷2۱60,529توسعه شهری

50
۱۱

۳

۱45,۷0049,85028,9۱0۱6,2۳00028,9۱0۱6,2۳0ساماندهی نما و سيمای شهری

50
۳0

۱

۱50,000۱50,0009۱,500۳0,4۳452,50025,9۷9۱44,00056,4۱۳اجرای طرح های عمرانی حريم

50
۳0

تهيه طرح های ساماندهی موضعی و 2
۱۱8,50095,500۱۱,000۱0,82200۱۱,000۱0,822موضوعی ويژه حريم

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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50
40

کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت ۱
900,000۷۳,000000000بافت فرسوده شهر تهران

50
40

شناسايی، حفظ، احيا، ساماندهی و مرمت 2
بافتها، محورها، محوطه ها و محالت واجد 

ارزش  فرهنگی و تاريخی شهر تهران
۱40,000۱40,000۳۳,000۳2,05۷00۳۳,000۳2,05۷

50
40

توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش 4
۷66,۷00626,۷00452,40۳446,569۱۷۷,۱۷۱۱۳0,۱0۳629,5۷45۷6,6۷2فرهنگی و طبيعی شهر تهران

50
40

بازپيرايی، ترميم و تجهيز پهنه های واجد 5
۱46,000۱46,000۱02,200۱02,2004۳,8004۳,800۱46,000۱46,000ارزش فرهنگی و طبيعی شهر تهران

50
50

شناسايی، برخورد و رسيدگی به تخلفات ۱
550,000600,000600,000600,00000600,000600,000ساختمانی در محدوده شهر

50
60

هماهنگی تامين زيرساخت ها وايجاد ۱
۱,844,28۱9۳8,۷8۱488,986۳66,۱۷9۳0۷,۱5۱۱64,۱0۳۷96,۱۳۷5۳0,282محرک توسعه دربافت های فرسوده شهری

50
60

تسهيلگری و ترويج فرهنگ نوسازی بافت 2
۱50,000۱50,000۱5۳,550۱52,92۱45,000۳5,۳6۳۱98,550۱88,284های فرسوده

50
60

تملک امالک جهت ساماندهی و نوسازی ۳
500,00042,9009,595۷,666۳0,۱0528,۱65۳9,۷00۳5,8۳۱بافت های فرسوده

50
۷0

احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهای 2
0000۱08,۳55۱08,۳55۱08,۳55۱08,۳55شهری شاخص در مقياس جهانی

50
80

۱

42,00029,50025,5226,20۱64۷64۷26,۱686,848مطالعه و پژوهش های ماموريت شهرسازی

60
۱0

۱
2۳,000۱0,6008,0004,۳26008,0004,۳26تهيه برنامه های راهبردی و ميان مدت

60
۱0

استانداردسازی فعاليت ها و محصوالت ۳
6,0002,۱00000000مديريت شهری

60
۱0

4

۱0,0000000000تهيه برنامه و بودجه ساالنه

60
20

5

4,000۳20000000تکريم ارباب رجوع

60
20

6

4۱,000۳2,000۳۱,000۱4,۱۷000۳۱,000۱4,۱۷0بهبود نظام های مديريتی

60
20

۷

۱0,0008,0008,0005,04۳008,0005,04۳کنترل ونظارت برنظامهای اداری

60
40

۱

کمک به توسعه زيرساختهای فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات 
شهری توسط بخش خصوصی، سمن ها و 

خيريه ها

000024,۳۷024,۳6924,۳۷024,۳69

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                 )مبالغ به ميليون ريال( 
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60
40

5

54,500۳۱,400۱۱,4008,24600۱۱,4008,246توسعه شبکه مخابراتی

60
40

توسعه و تجهيز مراکز داده ها 9
2۱0,000۱50,000۷0,95026,۳4900۷0,95026,۳49)ديتا سنترها )

60
4۱

0

2۳5,000۱94,۷50۱۱۱,2506۱,49900۱۱۱,2506۱,499توسعه شبکه داده ها ) ديتا )

60
4۱

تهيه و نصب تجهيزات سخت  ۱
80,00080,00085,۳69۳6,92۳20,90۳۱2,605۱06,2۷249,528افزاری

60
60

تملک، احداث و تجهيز 2
229,0002۱۷,000۷۱,2۳۷2۱,۳۱6۳82,464۳4۱,۱4445۳,۷02۳62,460ساختمان های اداری

60
60

بازسازی و تعميرات اساسی ۳
60۷,05260۷,052426,086۳40,8۳0۱54,2۱5۱۳۳,۷24580,۳024۷4,554ساختمان های اداری

60
80

پرداخت هزينه های حقوق، ۱
82۳,۱۱082۳,۱۱082۳,000۷22,۳250082۳,000۷22,۳25اجرت و دستمزد

60
80

2

۱4,604,450۱4,004,450۱4,۳40,849۱۳,5۱2,۷6200۱4,۳40,849۱۳,5۱2,۷62مزايا و کمک ها

60
80

هزينه سفر، حمل و نقل و ۳
64,46542,265۳8,۳8022,62800۳8,۳8022,628ارتباطات

60
80

4

۱,084,850۱,6۳4,850۱,58۱,005۱,5۳9,۳۷500۱,58۱,005۱,5۳9,۳۷5اجاره بهاء و کرايه

60
80

5
۱0,52۷,۷80۱۱,928,049۱۱,۷8۱,554۱0,59۱,۳2900۱۱,۷8۱,554۱0,59۱,۳29خدمات قراردادی

60
80

6

۱,040,000805,000۷۳9,5۳2644,۷2000۷۳9,5۳2644,۷20هزينه سوخت

60
80

۷

299,040229,040224,58۱۱88,0۳۱00224,58۱۱88,0۳۱مواد و لوازم مصرف شدنی

60
80

9

۱25,00049,80048,۳00۱2,۳220048,۳00۱2,۳22لوازم مصرف نشدنی اداری

60
8۱

0

2,5002,500۱,08۱۱,08۱00۱,08۱۱,08۱حقوق انتفاعی

60
8۱

4

50,000۱8,480۱5,4802,۳5900۱5,4802,۳59وسايط نقليه

6۱
00

۱

500,0004۷2,5004۷2,500429,۳۷8004۷2,500429,۳۷8شورای اسالمی شهر تهران

6۱
00

2

۱20,00095,00095,00095,0000095,00095,000حمايت از شوراياری ها
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6۱
00

4

55,0004۷,00046,29446,2940046,29446,294حمايت از شوراهای حل اختالف

6۱
00

5

۱5,0002,000000000تدوين مقررات و خدمات حقوقی

6۱
50

بررسی و مطالعه نيازها و امکانات ۱
484,000۳06,24024۱,۳8۳۱6۷,9۱۳2,000۱,65424۳,۳8۳۱69,56۷شهری

6۱
50

مطالعه و پژوهش های اجتماعی ۳
50,00050,000۳2,000۱4,2۳900۳2,000۱4,2۳9و فرهنگی

6۱
60

ديون و تعهدات تملک دارائيهای 2
۱۱,898,۱944,4۱0,0۷۳۳8۷,500۳8۷,29۳۳۱0,849۳۱0,609698,۳4969۷,902سرمايه ای سنوات قبل

6۱
60

ديون و تعهدات هزينه ای سنوات ۳
8۳5,000642,۳60۳25,269292,8۱۳22۳,8۳۳2۱4,۱99549,۱0250۷,0۱2قبل

6۱
60

4

9,050,00028,9۳0,00029,8۳6,66928,8۷5,0۷20029,8۳6,66928,8۷5,0۷2بازپرداخت وام ها

6۱
6۱

ديون و تعهدات بابت امالک 0
5,000,0005,000,000۳,۳25,62۷2,926,۳۳0۳,۷84,2۷8۳,682,89۱۷,۱09,9046,609,220تصرف شده سال های قبل

6۱
6۱

۱

608,۱00488,۱0048۷,80046۱,۷۳۷0048۷,80046۱,۷۳۷پرداخت های انتقالی به کارکنان

6۱
۷0

حمايت از اشخاص و موسسات 2
۳,695,050۳,۷89,850۳,۷9۷,۳00۳,۱49,56۷00۳,۷9۷,۳00۳,۱49,56۷خصوصی

6۱
۷0

حمايت از موسسات عمومی و عام ۳
86۳,00086۳,000۱,042,۷50۱,040,44۷00۱,042,۷50۱,040,44۷المنفعه

6۱
۷0

4

400,0000000000اعتبارات پيش بينی نشده 

6۱
۷0

5

2۷0,0002۷0,000000000اعتبارات پيش بينی نشده 

6۱
۷0

6

۱00,000۱00,000۷0,00049,00528,200۱9,98898,20068,99۳اعتبارات فوريتهای خدمات شهری

6۱
80

پايش و ارزيابی راهبردی و ۱
۱4,0005,000۳,00028800۳,000288عملياتی

6۱
80

کنترل و نظارت بر برنامه ها و 2
۷4,00040,62040,620۳6,۷8۷0040,620۳6,۷8۷فعاليت های شهرداری

6۱
80

۳

۷0,00060,000000000نظارت بر مميزی امالک

6۱
80

5

۱0۱,50058,50058,00046,۷020058,00046,۷02نظارت، بازرسی و مميزی

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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62
00

ارائه خدمات و سرويس های ۱
۳۱۳,000۳۱۳,00024۱,000۱88,5950024۱,000۱88,595نرم افزاری شهرداری

62
00

پردازش داده ها و ارائه 2
خدمات و سرويس های 
(GIS( اطالعات مکانی

9۷,0009۷,00054,00045,0580054,00045,058

62
00

ارائه سرويس های اينترنت، ۳
5۱۱,0005۱۱,00040۱,99۷۳4۱,4۱940,48922,266442,486۳6۳,685امنيت و مانيتورينگ شبکه

62
00

4

55,00055,0004۱,000۳5,429004۱,000۳5,429توليد و نشر آمار و اطالعات

62
00

راهبری و مديريت سازمان 5
9۳,5009۳,5009۳,50062,۳۳۳009۳,50062,۳۳۳فناوری اطالعات و ارتباطات

62
۱0

مديريت و نظارت بر دفاتر ۱
9,0009,000۷,500۷,4۱۷00۷,500۷,4۱۷خدمات الکترونيک

62
۱0

بهبود و پايش فعاليت های 2
ICT ۳5,000۱۷,000۱۷,000۱5,44۱00۱۷,000۱5,44۱مرتبط با

62
۱0

توسعه و ارائه خدمات ۳
شهروندی غيرحضوری و 

الکترونيک
۷۱0,000۳۳4,500۳00,500260,66900۳00,500260,669

62
20

۱

229,840۱50,690۱46,۳6۱۱۳6,94۳00۱46,۳6۱۱۳6,94۳اطالع رسانی بين المللی

62
20

توسعه همکاری های بين 2
المللی در حوزه مديريت 

شهری
5۳,00046,50046,50042,45۷0046,50042,45۷

62
50

تملک اراضی و امالک جهت ۱
500,000۱42,000۱5,0۷۷5,8۱8۱0۳,۷9۳8۳,60۷۱۱8,86989,426ساير ماموريتهای شهرداری

20
2۱

5
کمک فنی و اعتباری 
پرداخت مابه التفاوت 

تسهيالت بازسازی و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی

۱,800,000۱50,000000000
۳0

9۱
توسعه و نوسازی ايستگاه ۷

های سنجش آلودگی هوا 
و صدا

66,000۳2,900۷,9006,82۷00۷,9006,82۷

۳۱
00

ايجاد و توسعه ميادين ميوه 2
۱0,000۱0,000۱,00086۱00۱,00086۱و تره بار

6۱
6۱

وام قرض الحسنه مسکن 2
۱50,000۷5,000000000کارکنان

۱74,294,850۱74,444,850۱50,۱62,994۱35,0۱2,2۱5۱9,069,572۱6,734,۱74۱69,232,566۱5۱,746,389جمع کل

۱0-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد بر حسب طرح/ خدمت در سال 97 )ادامه(                )مبالغ به ميليون ريال( 
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۱۱-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده) هزينه ای، تملک دارايی سرمايه ای و مالی( و هزينه نهايی شده بر حسب 
)مبالغ به ميليون ريال( واحد اجرايی و معاونت های تخصصی در سال 97                                             
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9۳۳,6۷۱۳,529,6۱۳2,6۷5,848 ۱,۱۷4,4۱8  ۱,۷42,۱۷۷ 2,۳55,۱95  2,4۳0,5۳4 ۳,560,54۱ منطقه  ۱۱

862,0692,800,۱۷82,۳۳0,90۳ 9۷۷,998  ۱,468,8۳4 ۱,822,۱۷9  ۱,۷46,۳۱2 2,686,2۷۷ منطقه  22

44۱,958۱,6۳۷,460۱,594,068 449,245  ۱,۱52,۱۱0 ۱,۱88,2۱6  ۱,209,۷04 2,026,۱۱۱ منطقه  3۳

2,048,58۳4,5۳۳,8۳8۳,558,984 2,۳09,885  ۱,5۱0,402 2,22۳,95۳  ۱,۷84,0۷8 2,8۷6,۷۱5 منطقه  44

2۱8,۳262,658,4282,۱4۱,65۷ ۳۱5,64۳  ۱,92۳,۳۳۱ 2,۳42,۷85  ۱,60۱,66۳ 2,698,580 منطقه  55

۳۷0,۷09۱,660,۳02۱,۳۳9,۳۷0 44۷,064  968,66۱ ۱,2۱۳,2۳8  ۱,۱2۳,92۳ ۱,9۳8,622 منطقه  66

228,۷6۷۱,۱9۷,420964,506 2۷0,۳40  ۷۳5,۷۳9  92۷,080  ۱,004,8۱8 ۱,۷62,6۳0 منطقه  7۷

200,۷58۱,۱۳6,۱44860,40۱ 264,0۷۱  659,644  8۷2,0۷۳  854,44۷ ۱,525,25۱ منطقه  88

۱۳4,9848۱5,۷۷0۷۱2,2۱۳ ۱50,6۳۱  5۷۷,229  665,۱۳9  669,۱40 ۱,222,8۱8 منطقه  99

۷۷,8۱۷۷94,86۱552,۷25 ۱4۳,۷45  4۷4,908  65۱,۱۱6  ۷60,408 ۱,4۳0,4۳8 منطقه  ۱0۱0

262,042۱,24۷,۳08848,02۳ ۳۳۷,2۷2  585,980  9۱0,0۳6  9۷۷,۱۱5 ۱,56۱,262 منطقه  ۱۱۱۱

۳89,4042,۱۱6,906۱,692,550 496,2۳2  ۱,۳0۳,۱4۷ ۱,620,6۷5  ۱,829,0۷0 2,698,0۷6 منطقه  ۱2۱2

۱۷5,۷4۷۱,082,6۱28۳6,8۱0 25۷,۱۱9  66۱,06۳  825,49۳  90۳,860 ۱,5۷0,489 منطقه  ۱3۱۳

۱۷۳,045۱,028,6۳2852,24۷ 2۱5,029  6۷9,202  8۱۳,60۳  9۳6,9۳۱ ۱,625,226 منطقه  ۱4۱4

۳۱۳,8492,090,084۱,662,56۷ ۳۷8,۷59  ۱,۳48,۷۱8 ۱,۷۱۱,۳25  ۱,۳64,886 2,295,854 منطقه  ۱5۱5

۱58,۳00۱,26۱,4529۷۳,9۳۱ 2۳8,۱00  8۱5,6۳۱ ۱,02۳,۳5۱  ۱,۱0۱,۱۷8 ۱,۷08,۱۳8 منطقه  ۱6۱6

۱45,68698۳,۳۷8۷۱۷,08۳ ۱9۳,449  5۷۱,۳9۷  ۷89,928  8۱۷,۱۳۱ ۱,۳4۷,۷۳8 منطقه  ۱7۱۷
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۱۱-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده) هزينه ای، تملک دارايی سرمايه ای و مالی( و هزينه نهايی شده بر حسب 
واحد اجرايی و معاونت های تخصصی در سال 97)ادامه(    

حد
 وا

کد

حد
 وا

ام
ن

يه
اول

ب  
صو

ر م
تبا

اع

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

د 
 نق

ده
 ش

الح
اص

ب 
صو

م
قد

يرن
و غ

قد
ی ن

هاي
ی ن

الغ
ر اب

تبا
اع

قد
ه ن

زين
ه

ی 
هاي

ی ن
الغ

ر اب
تبا

اع
قد

ر ن
غي

قد
يرن

ه غ
زين

ه

ت 
ارا

عتب
ل ا

ع ک
جم

د 
 نق

ده
 ش

يی
ها

ی ن
الغ

اب
قد

يرن
و غ

ی 
هاي

ه ن
زين

ل ه
ع ک

جم
قد

ر ن
غي

 و 
قد

ن

559,۱622,65۳,۱2۱2,۳۷2,۱8۱ 60۱,504  ۱,8۱۳,0۱9  2,05۱,6۱۷  ۱,۳89,۱2۷  2,۱6۷,920 منطقه  ۱8۱8

۳06,۱0۱۱,42۷,020۱,۳2۳,694 ۳26,5۱۳  ۱,0۱۷,594  ۱,۱00,50۷  ۱,0۳۱,829  ۱,695,899 منطقه  ۱9۱9

2۱4,4۷9۱,۷5۱,0۷۳۱,4۱6,054 299,۳۱8  ۱,20۱,5۷5  ۱,45۱,۷55  ۱,466,۷۷۱  2,248,8۷8 منطقه  2020

2۱6,526۱,۳۷8,5۱0958,4۷9 ۳۱0,6۳9  ۷4۱,95۳  ۱,06۷,8۷2  ۱,۱98,94۷  ۱,۷49,689 منطقه  2۱2۱

۷94,6502,4۷8,5592,۱6۱,۷99 892,۳02  ۱,۳6۷,۱49  ۱,586,25۷  ۱,624,549  2,۳۷2,۷42 منطقه  2222

حوزه  معاونت  فني  و 23
4,۳۱9,0۱0۱0,۳06,0499,88۷,864 4,449,4۳۷  5,568,854  5,856,6۱2  6,۳۳9,000  ۷,۱۳2,520 عمراني 

حراست کل24
04,89۷۳,۷۳0 -    ۳,۷۳0  4,89۷  -    -    شهرداري تهران 

اداره  کل  امور مالي  و 25
000 -    -    -    -    -   اموال

0552,28650۱,926 -    50۱,926  552,286  -    -   اداره  کل  پشتيباني 26

اداره کل سالمت2۷
000 -    -    -    -    -    )ستادشهرسالم )

اداره کل رفاه تعاون29
0۱,502,25۱۱,۳82,850 -    ۱,۳82,850  ۱,502,25۱  -    -   وخدمات اجتماعي 

معاونت  توسعه منابع ۳4
02۷,58۳,69۳25,299,4۳5 -    25,299,4۳5  2۷,58۳,69۳ 29,04۱,۳60  ۷,498,۳42 انسانی

حوزه  معاونت  شهرسازي  ۳۷
2۷۳,588۱,۳4۳,9۷5۱,۱25,225 42۳,829  85۱,6۳6  920,۱46  2,2۱۷,۳90  ۳,820,۷6۳ و معماري 

0662,5005۱۳,954 -    5۱۳,954  662,500  68۷,000  ۷52,000 سازمان مديريت بحران42

)مبالغ به ميليون ريال(
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09۷6,۷50۷۷6,04۳ -    ۷۷6,04۳  9۷6,۷50  -    -   دفتر شهردار تهران 46

مرکز ارتباطات وامور 49
0۱62,۳6۷۱5۳,42۳ -    ۱5۳,42۳  ۱62,۳6۷  ۱58,۷52  ۳08,۳4۱ بين الملل

اداره  کل  اجرائيات  و 55
0۱66,26085,۱59 -    85,۱59  ۱66,260  ۱69,000  ۳۱0,924 امور انتظامي 

مرکز مطالعات  و 56
0۱5۱,0۷054,284 -    54,284  ۱5۱,0۷0  ۱56,500  280,9۳۱ برنامه ريزي  شهرتهران 

02۱,990۱6,44۳ -    ۱6,44۳  2۱,990  ۱20,500  609,۱۷۳ سازمان  بازرسي 60

سازمان بسيج  63
055,2۳8۳8,282 -    ۳8,282  55,2۳8  62,500  ۱۷4,6۱5 شهرداري  تهران 

اداره  کل  امور 64
0۱00,00099,۳2۷ -    99,۳2۷  ۱00,000  -    -   ايثارگران 

000 -    -    -    8,066,599  ۱۷,۳2۳,4۷۱ رديفهای متمرکز69

70
حوزه معاونت برنامه 

ريزی، توسعه شهری  
و امور شورا

 2,89۱,۱9۳  2,0۳2,850  ۱,546,850  ۱,۱22,828    - 0۱,546,850۱,۱22,828

حوزه  معاونت  مالي  و 7۱
0۳2,00۱,۷6۳۳0,8۳4,۳۱6 ۱0  ۳0,8۳4,۳۱6  ۳2,00۱,۷5۳  ۳6,8۱2,592  2۳,28۷,۳۳4 اقتصاد شهری

حوزه  معاونت  خدمات  72
460,۳00۱0,92۱,988۱0,855,586 460,985  ۱0,۳95,286  ۱0,46۱,00۳  ۱۳,892,525  ۱۳,920,۳80 شهري 

حوزه  معاونت  73
2,289,2۱4۳6,046,8۷2۳۱,898,۳2۷ 2,5۱6,250  29,609,۱۱4  ۳۳,5۳0,622  4۱,۱54,425  44,569,290 حمل ونقل  و ترافيک 

74
حوزه  معاونت  

هماهنگی و امور 
مناطق 

 4۱,459  2,۳20  6,055  2,8۷2    - 06,0552,8۷2

75
حوزه  معاونت  

۱65,4294,846,۳۷24,542,8۱8 ۱69,۷85  4,۳۷۷,۳88  4,6۷6,58۷  5,508,5۱5  6,۳55,94۷ اموراجتماعي  وفرهنگي 

مرکز مديريت محيط 77
005,60۳ -    5,60۳  -    ۱96,600  248,2۷4 زيست و توسعه پايدار

 ۱5۱,746,389  ۱69,22۱,896  ۱6,734,۱74  ۱9,069,572  ۱35,0۱2,2۱5  ۱50,۱52,324  ۱74,444,850  ۱74,294,850 جمع 

۱۱-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده) هزينه ای، تملک دارايی سرمايه ای و مالی( و هزينه نهايی شده بر حسب 
واحد اجرايی و معاونت های تخصصی در سال 97 )ادامه(                                                                      )مبالغ به ميليون ريال(
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۱2-7- تعداد کد پروژه های بودجه بر حسب طبقه بندی بودجه و واحد اجرايی و معاونت ها در سال های 96-97
سال 97

کد 
تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحدواحد

اعتبار
بر حسب 

واحد

منطقه  ۱۱
۷۷تملک دارائی سرمايه ای 

۱2۱
44هزينه ای

منطقه  22
۷0تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱۳
4۳هزينه ای

منطقه  3۳
54تملک دارائی سرمايه ای 

9۷
4۳هزينه ای

منطقه  44
68تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱2
44هزينه ای

منطقه  55
65تملک دارائی سرمايه ای 

۱08
4۳هزينه ای

منطقه  66
59تملک دارائی سرمايه ای 

۱02
4۳هزينه ای

منطقه  7۷
62تملک دارائی سرمايه ای 

۱05
4۳هزينه ای

منطقه  88
5۷تملک دارائی سرمايه ای 

۱0۱
44هزينه ای

منطقه  99
56تملک دارائی سرمايه ای 

99
4۳هزينه ای

منطقه  ۱0۱0
5۱تملک دارائی سرمايه ای 

94
4۳هزينه ای

منطقه  ۱۱۱۱
6۳تملک دارائی سرمايه ای 

۱06
4۳هزينه ای

منطقه  ۱2۱2
۷8تملک دارائی سرمايه ای 

۱2۱
4۳هزينه ای

منطقه  ۱3۱۳
۷۱تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱4
4۳هزينه ای

منطقه  ۱4۱4
6۷تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱0
4۳هزينه ای

منطقه  ۱5۱5
6۷تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱0
4۳هزينه ای

منطقه  ۱6۱6
59تملک دارائی سرمايه ای 

۱02
4۳هزينه ای

منطقه  ۱7۱۷
5۷تملک دارائی سرمايه ای 

۱00
4۳هزينه ای

منطقه  ۱8۱8
69تملک دارائی سرمايه ای 

۱۱2
4۳هزينه ای

منطقه  ۱9۱9
6۳تملک دارائی سرمايه ای

۱05
42هزينه ای

منطقه  2020
66تملک دارائی سرمايه ای

۱09
4۳هزينه ای

منطقه  2۱2۱
62تملک دارائی سرمايه ای

۱05
4۳هزينه ای

منطقه  2222
82تملک دارائی سرمايه ای 

۱25
4۳هزينه ای

سال 97
کد 
تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحدواحد

اعتبار
بر حسب 

واحد

حوزه  معاونت  فني  23
وعمراني  

60تملک دارايي سرمايه اي
۷۱

۱۱هزينه ای

معاونت  توسعه 34
منابع انسانی

۳تملک دارايي سرمايه اي
4۳ ۳9هزينه ای

۱تملک دارايي مالي

۳۷
حوزه  معاونت  
شهرسازي  و 

معماري 

۳6تملک دارايي سرمايه اي
46

۱0هزينه اي

مرکز ارتباطات و 49
امور بين الملل

۱۳۱۳هزينه اي

اداره  کل  اجرائيات  55
و امور انتظامي 

۳تملک دارايي سرمايه اي
۱5 ۱2هزينه ای

56
مرکز مطالعات  
و برنامه ريزي  

شهرتهران 

8تملک دارايي سرمايه اي
۱6

8هزينه ای

۱۱۳تملک دارايي سرمايه ايسازمان بازرسی60
۱2هزينه ای

سازمان بسيج  6۳
شهرداري  تهران

2تملک دارايي سرمايه اي
۱۳ ۱۱هزينه ای

رديفهای متمرکز69
۱0تملک دارايي سرمايه اي

82 4تملک دارايي مالي
68هزينه اي

۷0
حوزه معاونت برنامه 
ريزی، توسعه شهری  

و امور شورا

45تملک دارايي سرمايه اي
۷6 ۳۱هزينه ای

حوزه  معاونت  مالي  و ۷۱
اقتصاد شهری

۱4تملک دارايي سرمايه اي
49 ۷تملک دارايي مالي

28هزينه اي

حوزه  معاونت  ۷2
خدمات  شهري 

42تملک دارايي سرمايه اي
9۱ 49هزينه ای

۷۳
حوزه  معاونت  
حمل ونقل  و 

ترافيک 

6۱تملک دارايي سرمايه اي
8۳ ۱تملک دارايي مالي

2۱هزينه اي

۷4
حوزه  معاونت  

هماهنگی و امور 
مناطق 

99هزينه اي

۷5
حوزه  معاونت  
اموراجتماعي  

وفرهنگي 

29تملک دارايي سرمايه اي
۷9

50هزينه ای

سازمان مديريت 42
بحران

6تملک دارايي سرمايه اي
۱0

4هزينه اي

۷۷
مرکز مديريت 
محيط زيست و 

توسعه پايدار

۱6تملک دارايي سرمايه اي
29

۱۳هزينه اي
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۱3-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده )هزينه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد اجرايی و معاونت های 
تخصصی در سال 97    
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8۳۱,20800 8۷۱,9۳4  -    -    6۳6,۷9۳  ۱,۷42,800 منطقه  ۱۱

895,80۱00 ۱,000,299  -    -    6۳0,۳25  ۱,5۷0,290 منطقه  22

68۳,5۳۷00 698,۳۳2  -    -    49۳,980  ۱,292,88۷ منطقه  3۳

۱,۱22,۱0۷00 ۱,244,0۱8  -    -    ۷94,۷55  ۱,85۷,۳9۱ منطقه  44

84۷,8۳000 ۱,0۱0,9۱2  -    -    8۷8,98۱  ۱,965,89۷ منطقه  55

56۱,65900 6۱۷,954  -    -    444,5۷۷  ۱,259,2۷5 منطقه  66

4۱4,۳۱200 4۳2,25۳  -    -    ۳9۳,606  ۱,۱5۱,4۱۷ منطقه  7۷

۳۷4,4۳900 4۱5,۳00  -    -    ۳50,025  ۱,020,829 منطقه  88

۳۳2,۳4500 ۳4۷,۷۳9  -    -    2۱6,464  ۷40,642 منطقه  99

296,94۳00 ۳24,40۷  -    -    28۳,۷62  95۳,۷92 منطقه  ۱0۱0

402,۱2900 46۳,۷84  -    -    ۳6۳,۷۷۱  94۷,9۱8 منطقه  ۱۱۱۱

6۳۳,5۱۷00 ۷۳۳,884  -    -    55۳,589  ۱,422,595 منطقه  ۱2۱2

۳90,65۳00 42۱,406  -    -    286,9۱0  94۱,5۳9 منطقه  ۱3۱۳

4۳2,56200 44۷,4۱6  -    -    ۳9۱,۷60  ۱,080,054 منطقه  ۱4۱4

۷68,۷4400 8۷2,552  -    -    58۱,4۱5  ۱,5۱2,۳8۳ منطقه  ۱5۱5

499,۳۱800 524,682  -    -    ۳۷9,۱55  986,۱۱5 منطقه  ۱6۱6

۳۳۷,۱۱۷00 ۳59,05۳  -    -    265,025  ۷95,6۳۱ منطقه  ۱7۱۷

586,۳8000 64۷,2۳8  -    -    4۱6,969  ۱,۱9۳,۷62 منطقه  ۱8۱8

524,20200 556,54۷  -    -    ۳۷۳,426  ۱,0۳۷,495 منطقه  ۱9۱9

۷65,۱8000 ۷88,8۷5  -    -    556,62۱  ۱,۳۳8,۷28 منطقه  2020

4۱4,5۱۱00 428,۱۱5  -    -    ۳28,۱2۷  8۷8,869 منطقه  2۱2۱

562,54۱00 58۳,50۱  -    -    ۳0۳,۷۷0  ۱,024,462 منطقه  2222

حوزه  معاونت  فني  و 23
۳5۳,45۱00 ۳5۳,655  -    -    ۳۳0,000  459,520 عمراني 

۳,۷۳000 4,89۷  -    -    -    -   حراست کل شهرداري تهران 24

4۳0,۱5400 46۷,۷26  -    -    -    -   اداره  کل  پشتيباني 26

اداره کل رفاه تعاون29
۱,۳82,85000 ۱,502,25۱  -    -    -    -    وخدمات اجتماعي 

)مبالغ به ميليون ريال(
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معاونت  توسعه منابع 34
25,24۷,26200 2۷,5۱5,98۷  -    -    28,929,860  ۷,۳۱۱,842 انسانی

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
59,9۱۱00 64,8۳۷  -    -    46,500  ۳64,56۳ معماري 

468,9۱۷00 500,000  -    -    4۳۷,000  502,000 سازمان مديريت بحران42

۷۷6,04۳00 9۷6,۷50  -    -    -    -   دفتر شهردار تهران 46

مرکز ارتباطات وامور بين 49
۱5۳,42۳00 ۱62,۳6۷  -    -    ۱58,۷52  ۳08,۳4۱ الملل

اداره  کل  اجرائيات  و امور 55
8۳,۱9400 ۱۱6,۷60  -    -    ۱۱5,000  225,924 انتظامي 

مرکز مطالعات  و 56
8,05800 ۱۱,۷۷0  -    -    -    ۱۱5,9۳۱ برنامه ريزي  شهرتهران 

۱6,44۳00 2۱,990  -    -    20,500  509,۱۷۳ سازمان  بازرسي 60

سازمان بسيج  شهرداري  63
۳8,28200 55,2۳8  -    -    55,000  ۱6۷,۱۱5 تهران 

99,۳2۷00 ۱00,000  -    -    -    -   اداره  کل  امور ايثارگران 64

000 -    -    -    ۳,۳9۳,۱46  4,۱9۷,۷۷۷ رديفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ريزی، 70
۱۱8,5۱۱00 ۱88,050  -    -    ۱۳9,200  ۳89,69۳ توسعه شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و 7۱
۱,5۷6,0۷500 ۱,۷44,502  -    -    665,۱50  ۱,982,۳۳4 اقتصاد شهری

حوزه  معاونت  خدمات  72
9,60۷,۱8400 9,6۷2,25۷  -    -    ۱2,848,450  ۱2,60۳,280 شهري 

حوزه  معاونت  حمل ونقل  و 73
۱8,588,20۷00 ۱8,۷9۷,۷80  -    -    ۱8,668,000  ۱4,59۱,490 ترافيک 

حوزه  معاونت  هماهنگی و 74
2,8۷200 6,055  -    -    2,۳20  4۱,459 امور مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
۳,۳54,29200 ۳,6۳0,252  -    -    4,۱۱8,965  4,8۳4,44۷ وفرهنگي 

مرکز مديريت محيط 77
5,60۳00 ۱0,6۷0  -    -    ۱8,000  54,2۷4 زيست و توسعه پايدار

 -    -   75,050,825  79,693,997  -    -    79,869,644  75,373,935 جمع کل

۱3-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده )هزينه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد اجرايی و معاونت های 
)مبالغ به ميليون ريال(تخصصی در سال 97 )ادامه(
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۱4-7- جمع  اعتبارات مصوب  شده اصالح شده )تملک دارايی های سرمايه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد 
اجرايی و معاونت های تخصصی در سال 97
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۳6۱,۳0۳۱,6۷۱,58۳905,242 602,0۳0  54۳,9۳9  ۱,069,554  ۱,۷9۳,۷4۱  ۱,8۱۷,۷4۱ منطقه  ۱۱

440,902۱,2۷۱,555909,۳88 555,290  468,486  ۷۱6,265  ۱,۱۱5,98۷  ۱,۱۱5,98۷ منطقه  22

۳54,4۳58۱5,8۳6۷9۱,054 ۳5۷,984  4۳6,6۱9  45۷,852  ۷۱5,۷24  ۷۳۳,224 منطقه  3۳

265,۳28۱,۱۳5,9۷66۳9,۷۷9 446,655  ۳۷4,450  689,۳2۱  989,۳2۳  ۱,0۱9,۳2۳ منطقه  44

۱09,۳526۳2,929282,265 204,۷59  ۱۷2,9۱۳  428,۱۷0  ۷22,682  ۷۳2,682 منطقه  55

۱۷0,026۷49,2۳6485,502 245,56۱  ۳۱5,4۷6  50۳,6۷4  6۷9,۳4۷  6۷9,۳4۷ منطقه  66

۱۷۱,۱۳۷64۷,9۷94۳۳,682 2۱2,4۷۷  262,545  4۳5,502  6۱۱,2۱2  6۱۱,2۱2 منطقه  7۷

۱26,۳66568,۷۷0۳۳۷,۳۳2 ۱89,625  2۱0,966  ۳۷9,۱45  504,422  504,422 منطقه  88

۱۳۱,652444,۷49۳6۱,969 ۱4۷,2۷9  2۳0,۳۱۷  29۷,4۷0  452,6۷6  482,۱۷6 منطقه  99

۷۷,6۷245۳,99924۳,659 ۱42,۷25  ۱65,98۷  ۳۱۱,2۷4  4۷6,645  4۷6,645 منطقه  ۱0۱0

۱4۷,4۳9602,۷۷0۳۱6,268 2۱۷,۱48  ۱68,829  ۳85,622  6۱۳,۳44  6۱۳,۳44 منطقه  ۱۱۱۱

۳8۷,046۱,۳68,04۳۱,044,۱0۷ 49۳,854  65۷,06۱  8۷4,۱90  ۱,2۷5,48۱  ۱,2۷5,48۱ منطقه  ۱2۱2

۱68,۱42640,00442۷,9۳4 246,580  259,۷92  ۳9۳,424  6۱6,950  628,950 منطقه  ۱3۱۳

۱6۱,9585۳۷,۳89۳80,984 200,56۳  2۱9,026  ۳۳6,82۷  545,۱۷2  545,۱۷2 منطقه  ۱4۱4

28۳,8۱۱89۷,5005۷۷,6۱۳ ۳46,۳۳4  29۳,802  55۱,۱66  ۷8۳,4۷۱  ۷8۳,4۷۱ منطقه  ۱5۱5

۱5۷,969۷20,229468,98۱ 2۳2,۷50  ۳۱۱,0۱2  48۷,480  ۷22,02۳  ۷22,02۳ منطقه  ۱6۱6

۱42,8895۷9,48۷۳۳6,982 ۱90,6۳2  ۱94,09۳  ۳88,855  552,۱0۷  552,۱0۷ منطقه  ۱7۱۷

۳60,580۱,020,۱۷2800,2۷5 402,862  4۳9,695  6۱۷,۳۱۱  9۷2,۱58  9۷4,۱58 منطقه  ۱8۱8

220,054۷۱0,۳25646,224 240,208  426,۱69  4۷0,۱۱۷  658,40۳  658,40۳ منطقه  ۱9۱9

۱84,25486۷,۷59568,522 269,0۷۳  ۳84,268  598,686  9۱0,۱5۱  9۱0,۱5۱ منطقه  2020

208,586886,998490,۷۳5 ۳00,68۳  282,۱49  586,۳۱5  8۷0,820  8۷0,820 منطقه  2۱2۱

۳88,0۳۳۱,۳28,۷6۳۱,0۳۳,94۷ 485,265  645,9۱۳  84۳,498  ۱,۳20,۷80  ۱,۳48,280 منطقه  2222

4,۳۱9,0۱09,952,۳849,5۳4,4۱۳ 4,449,42۷  5,2۱5,40۳  5,502,95۷  6,009,000  6,6۷۳,000 حوزه  معاونت  فني  و عمراني 23

000 -    -    -    -    -   حراست کل شهرداري تهران 24

000 -    -    -    -    -   اداره  کل  امور مالي  و اموال25

084,56۱۷۱,۷۷2 -    ۷۱,۷۷2  84,56۱  -    -   اداره  کل  پشتيباني 26

000 -    -    -    -    -   اداره کل سالمت )ستادشهرسالم )27

)مبالغ به ميليون ريال(
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اداره کل رفاه29
000 -    -    -    -    -    تعاون وخدمات اجتماعي 

0۱9,۱00۱2,۷5۱ -    ۱2,۷5۱  ۱9,۱00  ۳6,500  ۳6,500 معاونت  توسعه منابع انسانی34

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
2۷۳,588۱,254,۱۳8۱,048,299 42۳,829  ۷۷4,۷۱۱  8۳0,۳08  2,۱۷0,890  ۳,456,200 معماري 

0۱62,50045,0۳۷ -    45,0۳۷  ۱62,500  250,000  250,000 سازمان مديريت بحران42

000 -    -    -    -    -   دفتر شهردار تهران 46

000 -    -    -    -    -   مرکز ارتباطات وامور بين الملل49

049,500۱,965 -    ۱,965  49,500  54,000  85,000 اداره  کل  اجرائيات  و امور انتظامي 55

مرکز مطالعات  و برنامه ريزي  56
0۱۳9,۳0046,226 -    46,226  ۱۳9,۳00  ۱56,500  ۱65,000 شهرتهران 

000 -    -    -    ۱00,000  ۱00,000 سازمان  بازرسي 60

000 -    -    -    ۷,500  ۷,500 سازمان بسيج  شهرداري  تهران 63

000 -    -    -    -    -   اداره  کل  امور ايثارگران 64

000 -    -    -    ۱2۱,020  892,500 رديفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ريزی، توسعه 70
0۱,۳58,800۱,004,۳۱۷ -    ۱,004,۳۱۷  ۱,۳58,800  ۱,89۳,650  2,50۱,500 شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و اقتصاد 7۱
05۷,265۱2,085 -    ۱2,085  5۷,265  ۱,644,442  5,855,000 شهری

460,۳00۱,249,۷۳0۱,248,402 460,985  ۷88,۱02  ۷88,۷45  ۱,044,0۷5  ۱,۳۱۷,۱00 حوزه  معاونت  خدمات  شهري 72

2,289,2۱4۱۷,249,092۱۳,۳۱0,۱20 2,5۱6,250 ۱۱,020,90۷  ۱4,۷۳2,842  22,۳۳6,425  28,۱۷۷,800 حوزه  معاونت  حمل ونقل  و ترافيک 73

حوزه  معاونت  هماهنگی و امور 74
000 -    -    -    -    -   مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
۱65,429۱,2۱6,۱20۱,۱88,526 ۱69,۷85  ۱,02۳,09۷  ۱,046,۳۳5  ۱,۳89,550  ۱,52۱,500 وفرهنگي 

مرکز مديريت محيط زيست و 77
000 -    -    -    ۱۷8,600  ۱94,000 توسعه پايدار

5۱,344,54340,006,358 ۱2,526,475 ۱4,750,6۱2 27,479,882  36,593,93۱  55,294,773 69,287,72۱ جمع

۱4-7- جمع  اعتبارات مصوب اصالح شده )تملک دارايی های سرمايه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد اجرايی و 
)مبالغ به ميليون ريال(معاونت های تخصصی در سال 97 )ادامه(
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۱5-7-جمع اعتبارات مصوب اصالح شده )تملک دارايی های مالی( و هزينه نهايی شده بر حسب واحداجرايی و معاونت های 
تخصصی در سال 97 
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004۱۳,۷0۷۳6۷,0295۷2,۳885۷2,۳68986,0959۳9,۳9۷منطقه  ۱۱
00۱05,6۱5۱04,54۷422,۷0942۱,۱6۷528,۳24525,۷۱4منطقه  22
00۳2,0۳2۳۱,9549۱,2608۷,52۳۱2۳,29۳۱۱9,4۷۷منطقه  3۳
00290,6۱4۱۳,844۱,86۳,2۳0۱,۷8۳,2542,۱5۳,844۱,۷9۷,098منطقه  44
0090۳,۷0۳902,588۱۱0,88۳۱08,9۷4۱,0۱4,58۷۱,0۱۱,562منطقه  55
009۱,6۱09۱,52520۱,50۳200,68۳29۳,۱۱۳292,208منطقه  66
0059,۳2558,88۱5۷,8625۷,6۳0۱۱۷,۱8۷۱۱6,5۱۱منطقه  7۷
00۷۷,628۷4,2۳9۷4,44۷۷4,۳92۱52,0۷4۱48,6۳۱منطقه  88
00۱9,9۳0۱4,56۷۳,۳52۳,۳۳22۳,282۱۷,899منطقه  99
00۱5,4۳5۱۱,9۷8۱,020۱45۱6,455۱2,۱2۳منطقه  ۱0۱0
0060,6۳0۱5,022۱20,۱24۱۱4,604۱80,۷54۱29,625منطقه  ۱۱۱۱
00۱2,600۱2,5692,۳۷82,۳58۱4,9۷8۱4,92۷منطقه  ۱2۱2
00۱0,662۱0,6۱۷۱0,5۳9۷,6052۱,20۱۱8,222منطقه  ۱3۱۳
0029,۳602۷,6۱4۱4,46۷۱۱,08۷4۳,82۷۳8,۷0۱منطقه  ۱4۱4
0028۷,60۷286,۱۷۳۳2,425۳0,0۳۷۳20,0۳2۳۱6,2۱0منطقه  ۱5۱5
00۱۱,۱905,۳0۱5,۳5۱۳۳۱۱6,5405,6۳2منطقه  ۱6۱6
0042,02۱40,۱882,8۱۷2,۷9۷44,8۳842,985منطقه  ۱7۱۷
00۷8۷,068۷86,944۱98,642۱98,582985,۷۱0985,526منطقه  ۱8۱8
00۷۳,84۳6۷,22286,۳0586,04۷۱60,۱48۱5۳,269منطقه  ۱9۱9
0064,۱9452,۱2۷۳0,246۳0,22694,4۳982,۳52منطقه  2020
005۳,44245,29۳9,955۷,9406۳,۳9۷5۳,2۳۳منطقه  2۱2۱
00۱59,258۱58,69540۷,0۳۷406,6۱۷566,295565,۳۱2منطقه  2222

0000۱00۱00حوزه  معاونت  فني  و عمراني 23

00000000اداره  کل  پشتيباني 26

اداره کل رفاه 29
00000000تعاون وخدمات اجتماعي 

۱50,000۷5,00048,606۳9,4220048,606۳9,422معاونت  توسعه منابع انسانی34

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
0025,000۱۷,0۱40025,000۱۷,0۱4معماري 

00000000مرکز ارتباطات وامور بين الملل49

۱2,2۳۳,۱944,552,4۳۳000000رديفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ريزی، 70
00000000توسعه شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و اقتصاد 7۱
۱5,450,000۳4,50۳,000۳0,۱99,98629,246,۱55۱00۳0,۱99,99629,246,۱55شهری

00000000حوزه  معاونت  خدمات  شهري 72

حوزه  معاونت  حمل ونقل  و 73
۱,800,000۱50,000000000ترافيک 

حوزه  معاونت  هماهنگی و امور 74
00000000مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
00000000وفرهنگي 

29,633,۱9439,280,43333,875,06532,48۱,5084,3۱8,9604,207,69938,۱94,02536,689,206جمع

)مبالغ به ميليون ريال(
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اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها

۱6-7- اقدامات انجام شده معاونت تشکيالت در سال 97
نتيجه حاصل شدهاقدامات

بازطراحی کالن ساختار شهرداری تهران

الف) بازنگری سند برنامه بازطراحی کالن ساختار سازمانی شهرداری تهران 
ب) تدوين طرح مديريت پروژه و سازمان اجرايی بازطراحی کالن ساختار سازمانی 

ج) تدوين پيش نويس نظام نامه ضوابط تشکيالتی شهرداری تهران

د) بررسی فلسفه وجودی ماموريت های شهرداری تهران از لحاظ حقوقی، قانونی و اسناد فرادست )در دست اقدام)
ل) اخذ تفويض اختيارات ناشی از تبصره ماده ۱۱2 قانون استخدام کشوری از سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره 

5۳۱۳0۱ مورخ ۱/۱0/9۷ و تهيه پيش نويس احکام اعضای شورای اداری جهت توشيح شهردار محترم، ابالغ احکام و برگزاری 
يک جلسه شورای اداری شهرداری تهران

م) فرا تحليل پروژه های اساسی صورت گرفته در حوزه ساختار و تشکيالت شهرداری تهران و آسيب شناسی آن 
ن) بازسازی و تقويت بدنه کارشناسی و متخصص اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها بر اساس ساختار مصوب از طريق سامانه 

بازار کار شهرداری تهران
و) برگزاری سلسسله نشست های تخصصی با اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها به منظور سازماندهی سازمان ها و 

شرکت های تابعه و تدوين روش شناسی )روش  علمی تحليل عاملی با مشخص نمودن شاخص های قابل اندازه گيری) با شناخت و 
بررسی سازمانها و شرکتها 

ی) اقدامات اوليه در راستای تدوين اليحه تکليفی از سوی شورای اسالمی شهر تهران در خصوص بازطراحی کالن ساختار 
سازمانی شهرداری تهران و ارائه آن در موعد مقرر

 رفع ابهام چگونگی تخصيص پست های هم طراز بانام )ستاره دار) مشمولين ايثارگر شاغل در شهرداری تهران )چالشی که سال ها در حوزه تشکيالت سازمان وجود داشته است) با 
برگزاری جلسات کارشناسی و استعالم از مراجع ذی صالح 

 مطالعه و بررسی کارشناسی حذف معاونت هماهنگی و امور مناطق با تاکيد بر نقش و ماموريت فعلی آن در ساختار شهرداری تهران
 بررسی تابعيت شرکت ارتباط مشترک شهر و تصويب جايگاه آن ذيل معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورا

 بررسی تابعيت و تدوام فعاليت موسسه عالی علمی و کاربردی شهرداری تهران با همکاری کميته تشکيالت و منابع انسانی شورای اسالمی شهرتهران
 تهيه سند گزارش ساماندهی شهرداران شب 

 تدوين گزارش در خصوص بررسی جايگاه دفاترخدمات الکترونيک شهر تهران
 به روزرسانی گزارش مربوط به ايجاد پست دستيار مدير  در شهرداری تهران

حذف عنوان امور بانوان از پست مشاور شهردار 
حذف عنوان مجمع  بانوان مدير و بازگشت اين پست بدون تصدي به حوزه مشاورين شهردار 

حذف ستاد توانمند سازي بانوان سرپرست خانوار از ساختار شهرداري تهران  و ايجاد معاونت توانمند سازی بانوان در ساختار سازمانی اداره کل امور بانوان و انتقال کليه پست هاي 
سازماني ستاد مذکوربه تعداد بيست پست سازماني به بانک پست شهرداری

حذف پست مشاورين امور بانوان حوزه شهرداران مناطق )مديران5 مرتبه۱5 از ساختار سازمانی مناطق)
اختصاص يک پست سازماني با عنوان  کارشناس ارشد ۳ مرتبه ۱۳ به ادارات بانوان معاونت امور اجتماعي و فرهنگي مناطق بيست و دو گانه جهت انجام امور مربوط به توانمند 

سازي بانوان از محل بانک پست شهرداری 
 حذف پست شماره ۱00،0۳0،000تحت عنوان مدير دفتر مشاور امور بانوان از ساختار سازماني اداره کل دفتر شهردار  وانتقال آن به بانک پست شهرداری 

ايجاد ساختار سازماني اداره کل خزانه داري ذيل حوزه معاونت مالي و اقتصاد شهري  از محل انحالل اداره کل برنامه ريزي و کنترل عملکرد معاونت مالي و اقتصاد شهري )29 
پست سازماني) و معاونت خزانه داري اداره کل امور مالي و اموال)9 پست سازماني) مشتمل بر 48 پست سازماني 

ايجاد مديريت برنامه ريزی و توسعه شهری ذيل معاونت مالی و اقتصاد شهری) با توجه به انحالل اداره کل برنامه ريزی و کنترل عملکرد مالی و تشکيل اداره کل خزانه داری و 
جابجايی وظايف و بجا ماندن برخی از ماموريت ها و وظايف معاونت مالی و اقتصاد شهری) مشتمل بر ۱9 پست سازمانی از محل بانک پست شهرداری تهران

 تغيير عنوان اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی به اداره کل آموزش های شهروندی
 انتقال بانک پست اداره کل منابع انسانی به اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها و تغيير نام با عنوان بانک پست شهرداری تهران

ارتقای پست های کارمندی بانک پست شهرداری تهران به تعداد 508 پست سازمانی مطابق با مصوبه شورای اداری
ارتقای پست های کارمندی در تصدی شاغلين با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر بر اساس درخواست اداره کل منابع انسانی به تعداد 2۱۷ پست سازمانی مطابق با مصوبه شورای 

اداری )تعداد ۱۱9 پست سازمانی ارتقاء يافته و ابالغ گرديد)
 تغيير تابعيت سازمان نوسازی شهر تهران از حوزه شهردار به معاونت شهرسازی و معماری بدون تغيير وضعيت

 بازنگری و اصالح ساختار سازماني مرکز ارتباطات و امور بين الملل از محل بانک پست شهرداری تهران
اختصاص سه پست سازماني از محل بانک پست شهرداری تهران به ساختار سازماني حراست کل 

اختصاص يک پست سازماني از محل بانک پست شهرداری تهران به ساختار سازماني مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
اختصاص شش پست سازماني از محل بانک پست شهرداری تهران به ساختار سازماني حوزه معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا

 انتقال و ارتقاء شش پست سازماني از اداره کل منحله مخابرات به اداره کل منابع انساني
تغيير عنوان مرکز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار به اداره کل محيط زيست و توسعه پايدار ) ۳0 پست سازمانی ) و اختصاص امتداد سازمانی آن در مناطق 22 گانه

 ) 66پست سازمانی) مشتمل بر 96 پست سازمانی
حذف پست قائم مقام از ساختار سازمانی دستگاه های مشمول و اجرايی شدن آن در شهرداری تهران و ابالغ آن توسط معاون محترم برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورا به 
معاونت توسعه منابع انسانی مطابق با ابالغيه سازمان اداری و استخدامی کشور )22 پست سازمانی در مناطق 22 گانه) ،)۱6 جايگاه سازمانی در سازمان ها و شرکت ها) و )۱4 

پست سازمانی  در ستاد ) مشتمل بر 52 پست  و جايگاه سازمانی و اختصاص ۱۳ پست سازمانی کارشناس متخصص ۱6-۳ به مناطق
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نتيجه حاصل شدهاقدامات
 تدوين گزارش در خصوص وضعيت يگان حفاظت شهرداری تهران و ادغام آن با شرکت شهربان و حريم بان

 ايجاد کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات کارشناسی پيرامون ادغام ساختار معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافيک
 بررسی و نظارت بروضعيت تطابق پست و شغل سازماني در ساختار تشکيالت مناطق 22 گانه

 بررسی جايگاه نظام فنی واجرايی در شهرداری تهران
 رفع تعارض ساختاری ميان بازرسی و حراست

 بررسی فلسفه وجودی سازمان ورزش با تاکيد بر ماموريت ورزش همگانی در سطح شهر تهران
 بررسی ساختار سازمانی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی و احصاء آسيب ساختاری و رفع آن از طريق ارتقای 80۱ پست سازمانی

 تشکيل يگان حفاظت در شرکت بهره برداری مترو
 برگزاری جلسات کارشناسی  با معاونت توسعه منابع انسانی و سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران جهت بهبود سامانه تشکيالت ذيل سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران

 تدوين پيش نويس راهبردها و برنامه عملياتی سال 98 معاونت  تشکيالت 

برنامه ريزی تشکيل جلسات شورای اداری 
شهرداری و طرح و تصويب پيشنهادات 

ساختاری

اولين جلسه شورای اداری در تاريخ 6/۱۷/ 9۷ با ۷ مصوبه
دومين جلسه شورای اداری در تاريخ 20/6/9۷ با ۳ مصوبه
سومين جلسه شورای اداری در تاريخ ۳/۷/9۷ با 4 مصوبه

چهارمين جلسه شورای اداری در تاريخ26/۱2/9۷ با 5 مصوبه
مجموع مصوبات شورای اداری در سال ۱۳9۷ : ۱9 مصوبه که  تا کنون۱8 مصوبه آن )95%) انجام شده است.

۱6-7- تجديد ساختار يا اصالح واحدهاي سازماني مختلف در سال 97 )ادامه(

۱7-7- اقدامات انجام شده معاونت بهبود روش ها  در سال 97
نتيجه حاصل شدهاقدامات

پروژه شناسايی، تحليل، مستندسازی و بهبود 
فرايندهای مديريت بحران

• احصا و مستندسازی 60 فرآيند عملياتی سازمان پيشگيری و مديريت بحران در قسمت  های »پيشگيری و کاهش 
خطرپذيری«،»آمادگی، مقابله و پدافند غيرعامل«،»آموزش و مشارکت های مردمی«،»EOC« و »ستاد پيشگيری و مديريت 

 بحران مناطق 22 گانه«
 • مدل سازی و مديريت يکپارچه فرايندها

 • انتخاب شاخص های ارزيابی فرايندها
• بهبود بر اساس شاخص های تعيين شده

پروژه شناسايی، تحليل و بهبود فرايند 
صورت وضعيت پيمانکاران

 • مستندسازی و تحليل فرآيند
• شناسايی گلوگاه ها باهدف حذف فعاليت های فاقد ارزش افزوده، افزايش شفافيت اطالعات، کاهش حجم حضور ارباب رجوع در 
مناطق، پاسخگويی هرچه سريع تر به پيمانکاران، افزايش سرعت تهيه گزارش ها مديريتی در اين رابطه، ثبت کليه اسناد مربوط 

 به صورت وضعيت ها، کاهش شکايات پيمانکاران در مناطق، کاهش موارد مفقودی صورت وضعيت ها
• پيگيری و اجرای پيشنهاد های بهبود به صورت پايلوت در سامانه دمو شده ی صورت وضعيت باهدف ثبت اطالعات کليه 

صورت وضعيت های پيمانکاران شهرداری تهران و امکان ورود فهرست بهای "سازمان مديريت" و "شهرداری تهران"

پروژه شناسايی، تحليل و ارائه پيشنهادات 
بهبود فرآيند صدور پروانه ساختمانی

 • تشکيل کارگروه و تيم بهبود
 • شناسايی فرآيند موجود

 • برگزاری جلسات با کميسيون معماری و شهرسازی و کميته شفافيت شورای اسالمی شهر تهران
• برگزاری جلسات کارشناسی با اداره کل تدوين ضوابط وصدور پروانه به منظور نهايی سازی پيشنهادهای بهبود

 شناسايی و بهبود فرآيند استرداد عوارض

 • تشکيل کارگروه و تيم بهبود
 • شناسايی فرآيند موجود

 • جلسات کارشناسی با ذی نفعان مختلف
 • تدوين پيشنهاد ها بهبود اوليه

• ارائه پيشنهاد های بهبود به ادارات کل برنامه وبودجه و مالی و اموال

شناسايی و بهبود فرآيند بر و کف

 • تشکيل کارگروه و تيم بهبود
 • شناسايی فرآيند موجود

 • جلسات کارشناسی با ذی نفعان مختلف
 • تدوين پيشنهاد های بهبود و فرمول محاسبه کد ارتفاعی

 • ارائه پيشنهاد ها به اداره کل معماری و ساختمان
• اجرای پايلوت در منطقه ۱۷

شناسايی، تحليل و بهبود فرآيند نظارت بر 
پست و ساختار سازمانی مصوب

 • شناسايی و تحليل فرآيند در ستاد و صف شهرداری تهران
• ارائه راهکارهای بهبود باهدف رفع کثرت عدم انطباق پست و شغل و رشد نامتوازن تشکيالت، کاهش پست های بال تصدی، 

ممانعت از ايجاد واحدهای سازمانی غيررسمی و فاقد تشکيالت مصوب

تدوين گزارش آسيب شناسی وضع موجود 
و سناريوهای بهبودکارکرد دفاتر خدمات 

الکترونيک شهر

 • شناسايی و تحليل فرآيند در ستاد و صف شهرداری تهران
• ارائه راهکارهای بهبود باهدف رفع کثرت عدم انطباق پست و شغل و رشد نامتوازن تشکيالت، کاهش پست های بال تصدی، 

ممانعت از ايجاد واحدهای سازمانی غيررسمی و فاقد تشکيالت مصوب و پيشنهاد تجميع دفاتر در مجتمع های خدماتی و 
بازنگری در مديريت کارفرمايی امور واگذار شده
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نتيجه حاصل شدهاقدامات
شناسايی، تحليل و بهبود فرآيند و پروتکل 

تشريفات شهردار تهران در مراسم و 
مناسبت ها 

 • تحليل وضع موجود فرآيند در دوره های مختلف
 • برگزاری جلسات کارشناسی با نمايندگان اداره کل دفتر شهردار، مرکز ارتباطات، حراست، بازرسی و ..

 • تحليل سيستمی نقش ها و وظايف
• تدوين سند فرآيند و پروتکل تشريفات شهردار تهران

طبقه بندی فرآيندهای شناسايی شده ی 
PHD فرايندهامناطق بر اساس PHD

 شناسايی و تحليل فرآيندهای گردش 
کار طرح ها و لوايح شورای شهر جهت 

خودکارسازی فرآيند
صورت بندی و طراحی فرايندهای پشتيبان خودکارسازی طرح طرح ها و لوايح شورای شهر

راهبری پروژه استقرار قابليت معماری سازمانی

 • تشکيل شورای راهبردی وکميته ذی نفعان کليدی معماری
 • شناسايی محدوده و قلمرو معماری در سطح شهرداری تهران

 • تدوين چارچوب استاندارد مدل سازی فرايندها
• انتخاب ابزار معماری و طراحی مخزن معماری

تعيين شاخص ها، ويژگی ها و الزامات انتخاب 
تعيين چارچوب اوليه و ارسال آن به آن سازمان و درخواست طراحی سامانه مديريت فرايند از آن سازمانBPMS متناسب برای شهرداری تهران

 راهبری پروژه بهينه کاوی نحوه اداره شهر 
)ساختارها، فرآيندها و ...) در کالن شهرهای 

منتخب

 • بررسی، تحليل و مقايسه وضع موجود شهرهای برتر )Best Practices) کواالالمپور، تورنتو و لندن با کالنشهر تهران از منظر:
 • سيستم مديريت شهري

 • ساختار سازماني
 • وظايف، روند ها، سيستم ها و برنامه های توسعه

 • اطالعات مقايسه اي مساحت و جمعيت
 • فراتحليل پروژه مطالعاتی نظام جامع مديريت شهری

• فراتحليل پروژه مطالعاتی طراحی ساختار سازمان شهرداری تهران

 بازنگری و ويرايش دستورالعمل گردش 
مکاتبات اداری )اتوماسيون اداری)

 • تشکيل تيم بازنگری 
 • بررسی نقاط چالش برانگيز دستورالعمل موجود

 • دريافت چالش ها و مسائل از حوزه های ستادی و صف
 • تدوين دستورالعمل جديد و تعريف کميته نظارت بر حسن اجرا

• ابالغ توسط شهردار محترم به کليه واحدهای زيرمجموعه شهرداری تهران

 دستورالعمل توليد و گردش اسناد و مدارک 
سازمانی

 • تبيين صورت بندی مسئله
 • تعريف نقش ها

• تدوين ويرايش اوليه

تحليل سيستمی مديريت ايمنی شهر تهران 
با تأکيد بر اصالح بند ۱4 ماده 55 قانون 

شهرداري ها و پيشنهاد اصالحيه

 • تبيين صورت بندی مسئله پس از کسب نظر ذی نفعان درون و برون سازمانی
 • بررسی قوانين و مقررات مربوطه

 • تدوين ماتريس نقش ها / مسئوليت ها
• پيشنهاد های اصالحی در چارچوب بند ۱4 و بيش از آن

 طراحی کمپين سفيران تهران بر پايه مدل 
crowed sourcing طراحی مدل کمپين و انجام مکاتبات الزم با آن سازمانکالن

 طراحی مدل مفهومی مديريت جامع کيفيت 
شهرداری تهران

تببين مدل و احصای الزامات اجرايی شدن آن در شهرداری تهران و ارسال برای معاون محترم برنامه ريزی، توسعه شهری و امور 
شورا

طراحی اوليه شورای تحول اداری، نقش ها، 
 تدقيق و طراحی اوليه ساختار شورای تحولارکان و وظايف

 تدوين راهبردها و برنامه عملياتی سال 98 
اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها

تدوين استراتژی های بازطراحی ساختار شهرداری تهران مبتنی بر فرايند،  مهندسی مجدد فرايندهای کليدی شهرداری تهران، 
مديريت "مديريت فرآيندها" از طريق نهادينه سازی شبکه بهبود مستمر سازمان، استانداردسازِی نگهداشت اسناد و مدارک سازمانی، 

نهادينه سازی رويکرد تعالی و خودارزيابی سازمانی، ترويج فرهنگ بهبود مستمر و تقويت رويکرد سيستمی و ايجاد مکانيزم های 
 يادگيری سازمانی، توانمندسازی کارکنان و اشتراک تجارب به منظور تحقق اهداف 4 گانه ذيل: 

 • افزايش هماهنگی و تناسب ساختارو فرايندهای سازمانی
 • متناسب سازی و بازانديشی بنيادين سيستم ها و روش ها

 • ارتقای اثربخشی وکارايی فرايندهای سازمانی و به روزرسانی وظايف 
• نهادينه سازی رويکرد سيستمی و ارتقای دانش سازمانی

تدوين گزارش آسيب شناسی قوانين باالدستی 
شناسايی خالء ها و ظرفيت های قانونی مرتبط با مديريت بحرانسازمان مديريت بحران

 تدوين گزارش آسيب شناسی جايگاه و نقش 
دفاتر خدمات الکترونيک شهر و سناريوهای 

بهبود

 • توصيف و ترسيم وضع موجود دفاتر خدمات الکترونيک به منظور آسيب شناسی 
 • بررسی فرايندهای کليدی شهرسازی به عنوان يکی از کارکردهای اصلی دفاتر

• تبيين و تدوين سناريوها و گام های نيل به وضعيت مطلوب

۱7-7- اقدامات انجام شده معاونت بهبود روش ها اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها  در سال 97)ادامه(
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۱8-7- تجديد ساختار يا اصالح واحدهاي سازماني مختلف در سال 97
تعداد پستتعداد پستعنوان

درمرداد ماه ۱۳96 با ۳54 سازمان بازرسی شهرداری تهران
پست مصوب شد

در مرداد ماه ۱۳96 با ۳۱ اداره کل برنامه ريزی و توسعه شهری معاونت خدمات شهری و محيط زيست
پست ابالغ گرديد

در مرداد ماه ۱۳96 با ۳4 اداره کل حمل و نقل عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيک
پست مصوب شد

در تير ماه ۱۳9۷ با 48 0اداره کل خزانه داری معاونت مالی و اقتصاد شهری
پست مصوب شد

در فروردين ماه ۱۳9۷ با 0پست های کارشناسان توانمندسازی ادارات بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه
22 پست ابالغ گرديد

درفروردين سال ۱۳9۷ با 0مرکز ارتباطات و امور بين الملل
۷0 پست مصوب شد

نتيجه حاصل شدهاقدامات
عارضه يابی سامانه های موازی با سامانه های 

تدوين گزارش آسيب شناسی سامانه های موازی با سامانه های ۱۳۷ و ۱۳۷۱888 و ۱888 از منظر فرايندی

 اقدامات ناظر به تقويت تفکر سيستمی، 
ضرورت مديريت فرآيندها و توانمندسازی

 •  انتشار شماره 5 نشريه تخصصی بهبود
 • برگزاری کارگاه مديريت فرايندها با مجموع 2000 نفرساعت     

          ( EFQM برگزاری دوره تعالی سازمانی )با تاکيد بر  • 
 •  برگزاری دوره برنامه ريزی استراتژيک

• برنامه ريزی و اجرای 2 محور از دوره عالی توسعه مديران برنامه ريزی

 تحليل زنجيره ارزش و فرايندهای حوزه منابع 
انسانی ، حمل ونقل و ترافيک ، فنی و عمرانی 

، معماری و شهرسازی و امور اجتماعی و 
فرهنگی 

)تدوين زنجيره ارزش، تحليل فرايندها بر اساس چارچوب APQC) در راستای بازطراحی ساختار کالن شهرداری تهران

۱7-7- اقدامات انجام شده معاونت بهبود روش ها اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها در سال 97)ادامه(

۱9-7-  ايجاد کد مکاتباتي در واحدهاي سازماني در سال های 94-97
سال 97سال 96سال 95سال 94واحد

*مديريت آموزش 
*مشاور شهردار تهران در حوزه تبيين و ترويج انديشه های حضرت امام خمينی )ره) 

*شرکت توسعه مجتمع های ايستگاهی مترو تهران  و حومه 
*شرکت شهر آفتاب 

*شرکت تهاتر عمران شهر 
*مشاور عالي شهردار محترم تهران در حوزه مديريت دانش

*مشاور محترم ويژه شهردار و مجري طرح عظيم مصالي امام خميني )ره) 
*اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران

*شرکت شهربان و حريم بان
*شرکت نوسازی عباس آباد

*بيمه سپر آفاق اميد
*اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران

*اداره کل حمل و نقل عمومی
*مشاور شهردار تهران در امور برنامه ريزي راهبردي و نوسازي نظام مديريت شهري

5432جمع 
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22-7-  ابالغ ادارات کل و سازمان هاي مصوب شده در سال 97
تاريخ تصويب سندتعداد پستواحد
۳0۱۳9۷/06/20اداره کل محيط زيست و توسعه پايدار

66۱۳9۷/6/20اداره محيط زيست و توسعه پايدار مناطق 
22۱۳9۷/0۷/0۳حذف پست های قائم مقام از مناطق 

حذف و انتقال پست ها به 20ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار
بانک پست در سال 9۷

48۱۳96/۱2/2۳اداره کل خزانه داری معاونت مالی و اقتصاد شهری
پست های کارشناسان توانمندسازی ادارات بانوان معاونت امور اجتماعی 

22۱۳96/۱2/2۳و فرهنگی مناطق 22گانه

۱۳96/۱2/2۳تقويت با اختصاص ۳0 پستمرکز ارتباطات و امور بين الملل
۱۳96/۱2/2۳با حذف عنوان امور بانوانمشاور امور بانوان شهردار تهران

۱۳96/۱2/2۳حذف عنوان و بازگشت به حوزه مشاوران شهردارپست مجمع بانوان مدير
۱۳96/۱2/2۳با حذف 2 پست از ساختار اداره کل دفتر شهردار تهرانمشاور امور بانوان  و پست مدير دفتر آن

۱۳96/۱2/2۳ با حذف 22 پست از مناطقمشاور امور بانوان مناطق
48۱۳96/۱2/2۳ايجاد اداره کل خزانه داری 

۳۱۳96/۱2/2۳حراست کل

۱۱۳96/۱2/2۳مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران

6۱۳96/۱2/2۳حوزه معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورا
6۱۳96/۱2/2۳اداره کل منابع انسانی

278جمع

20-7- تعداد کد پست ايجادشده در خصوص پست هاي سازماني مناطق 22 گانه و نواحي آنها در سال های 95-97
توضيحاتسال 97سال 96سال 95عنوان

حذف 22 پست مشاور امور بانوان ۱8۱۱,۱8۳۱,۱8۳مناطق 22 گانه
اضافه شدن 22 پست کارشناس توانمندسازی در معاونت اجتماعی

۷۳800نواحي ۱2۳ گانه
9۱9۱,۱83۱,۱83جمع

2۱-7- کمترين و بيشترين تعداد پست در مناطق در سال های 95-97
تعداد پستمنطقهسال

42۱کمترين - منطقه 959
808بيشترين - منطقه 4

۳40کمترين - منطقه 969
۷24بيشترين - منطقه 4

۳۳9کمترين - منطقه 9  97
۷۱۷بيشترين - منطقه 4

23-7- روند تغييرات تعداد واحدهاي سازماني شهرداري تهران در سال هاي 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان
99999معاونت
۳5۳5۳5۳6۳8اداره کل
2222222222سازمان
22۳22مرکز
222۳۳دفتر
44۳42ستاد

22222دبيرخانه
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24-7- ساختار و  اقدامات انجام شده اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها  در سال های 97-93                       )تعداد(

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93اقدامات

98.8-۱5,2۳2۱5,24۷۱5,۳۱6۱5,852۱90بروز رسانی اطالعات ساختار سازمانی 

9۳.۳-24۳224۳۳02اصالح فرايندها 

42.9-2۱2۳242۱۱2اصالح ساختار سازمانی 

824۳9200ايجاد کد مکاتباتی 

94.6-۱,۱۱8۱,۱۳54,448۳,۳8۳۱82ابالغ ساختار سازمانی 

999990معاونت

۳5۳5۳5۳6۳85.6اداره کل 

22222222220سازمان

222220مرکز 

00۱۱2۱00مرکز مديريت 

222۳۳0دفتر

50-44۳42ستاد 

222220دبيرخانه
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اداره کل تدوين قوانين و امور شوراها

25-7-طرح ها و لوايح و مصوبات در سال های 93-97      

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

564۳4۳۳0496۳.۳ لوايح ارسالی به شورای اسالمی شهر تهران-تعداد
8۳۷06۷۷28۷20.8 لوايح مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوين -تعداد

4۷22۳۳202۷۳5 طرح های مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوين-تعداد
2۷۱۳2۳۱52۳5۳.۳ طرح هايی که در خصوص آنها با شورا مکاتبه شده است -تعداد

نسبت طرح های ارسالی از شورا به بررسی و اعالم نظر در خصوص طرح های 
۱00۱00۱00۱00۱000شورای اسالمی شهر تهران در اداره کل تدوين قوانين و امور شورا - درصد

نسبت لوايح ارسالی از حوزه های شهرداری تهران به  بررسی و اعالم نظر لوايح در 
۱00۱00۱00۱00۱000اداره کل تدوين قوانين و امور شورا - درصد

۱۱092605۳۷4۳9.6 مصوبات مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوين-تعداد

نسبت مصوبات ارسالی از شورای اسالمی شهر تهران به بررسی و اعالم نظر در 
۱00۱00۱00۱00۱000خصوص مصوبات شورا در اداره کل تدوين قوانين و امور شورا - درصد

26-7- بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات در سال های 93-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

بررسی و اظهار نظر در خصوص تفاهم نامه های شهرداری در حوزه های مختلف 
26225۱۱۳۱.8--شهرداری-مورد

2082۱02۱۱22022۷۳.2بررسي به منظور بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات-مورد
۱۷5۱68۱45۱۷0۱90۱۱.8تشکيل جلسات کارشناسي جهت بررسي و بازنگري قوانين و مقررات-تعداد جلسه

برگزاري يا شرکت در جلسات و همايش هاي مربوط به سير تطورات و بازنگري قوانين 
262422۳04۳4۳.۳و مقررات-تعداد

27-7- استعالمات در سال های 93-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

8۳.۳-6۱528۳66۱۱پاسخ به استعالمات در خصوص ضوابط و قوانين و مقررات جاری - تعداد

برگزاري يا شرکت در جلسات و کارگروه هاي تخصصي جهت بررسي به 
65.2-52528۳۱۳246موضوعات استعالم-تعداد

28-7- پيگيری اجرای مصوبات شوراي اسالمي در سال های 93-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

40829۳۳6۱۱۱۳۱۳2۱6.8پيگيري اجراي مصوبات ابالغي شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي-مورد
۳582۷۷۱69۱۱۳۱۳2۱6.8ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هيئت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران-تعداد
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29-7- تذکرات شوراي اسالمي در سال های 93-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۱۳8۱0065۱۳9۱8۳۳۱.۷پيگيری تذکرات اعضای شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي-مورد

۱۳۳9865۱29۱۷۱۳2.6ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هيئت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران-تعداد

30-7- پيگيری درخواست ها و شکايات مردمی ارجاعی توسط شوراي اسالمي در سال های 93-97 

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

2,0۷62,4۱24,0۱5۳,6۷۱۳6۷۳0.۱پيگيری درخواست اعضای شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي-مورد

2,0682,4۱24,0۱5۳,6۷۱۳6۷۳0.۱ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هيئت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران-تعداد

3۱-7- جلسات در سال های 93-97
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۱۷5۱0۳۷54045۱2.5جلسات کميسيونهاي تخصصي شوراي اسالمي شهر  تهران-تعداد

۳۳.8-8۷89896845جلسات اداري )داخل اداره)-تعداد
۱4۳۱45۱۳2۱20۱۳6۱۳.۳جلسات اداري )خارج از اداره)-تعداد

32-7- انتشار و آموزش در سال های 93-97

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

کار به اتمام 969۷۱0۱5۳5بازنگري در ساب پرتال و بروز رساني سامانه الکترونيک قوانين و مقررات-مورد
-رسيده

-6۱۱0۱۱آموزش قوانين و مقررات شهري به پرسنل و مديران شهرداري-دوره

-45452تهيه کتاب، جزوه، بولتن و انتشار آن-جلد

۱6۱8۱2۱0۱220ارتباط با رسانه ها )مصاحبه راديويي،تلويزيوني ،مطبوعاتي و ....)-مورد

33-7- جلسات و پاسخگويی به مکاتبات هيئت دولت و مجلس شورای اسالمی در سال 97
سال 97عنوان

26۷جلسات هيئت دولت و کميسيونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی-تعداد جلسه

۱20اظهارنظر و ارائه گزارش کارشناسی به استعالمات دولت و مجلس شورای اسالمی-مورد
682مکاتبات صورت گرفته با هيئت دولت و مجلس شورای اسالمی-تعداد
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سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

34-7- خالصه آماری فعاليت های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران درسال 97

سال 97نوع فعاليت
586پرتال مناطق، ستاد،محالت و...-تعداد

68,۷۷۱کاربر-تعداد
۱8۳,29۷نودشبکه-تعداد

۱,6۱0فيبرنوری-کيلومتر
۱,560سرورفيزيکی و مجازی-تعداد

2,659ساختمان متصل به شبکه ارتباطی-تعداد
2۱,6۷9برق اضطراری-کيلوولت آمپر

۱8,554ترمينال VOIP-دستگاه
۳9,۳۳۷رايانه،چاپگرو...-دستگاه

245سرويس های داخلی و شهروندی-تعداد
۱۱2دفتر خدمات الکترونيکی-تعداد

25تراکنش روزانه روی ESB -ميليون

35-7- مهم ترين فعاليت های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران در طول يک شبانه روز درسال 97

طول يک شبانه روزنوع فعاليت
2پاسخگويی بر بستر GIS و نقشه تهران از 20 سامانه-ميليون

۱50,000جرائم ارسالی به پليس راهور-تعداد قبض جريمه
۱5ميانگين وصول قبوض درآمدی-ميليون تومان

۳۷تماس های VOIP داخلی -هزار
45تماس های VOIP خارجی -هزار

500پاسخگويی CTS-تعداد
25تعداد تراکنش تبادل داده در ESB-ميليون

42تعداد ثبت حسابداری روزانه-هزار
6۷مبلغ ثبت حسابداری روزانه-ميليارد ريال

۳00دفاع در برابر حمالت سايبری-تعداد حمله
45تعداد ويزيت پرتال و ساب پرتال-هزار بازديد

8پردازش تصاوير دوربين های ترافيکی-ميليون پردازش
600اتوماسيون اداری-هزار ارجاع

20اتوماسيون اداری-هزار نامه ورودی
۱0توليد روزانه داده-ترابايت

6هزينه توليد روزانه داده-هزاردالر 
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36-7- تعداد بازديد از سامانه شفاف به تفکيک ماه در سال 97
تعداد بازديدماهتعداد بازديدماه

۷,092مهر9,2۷0فروردين

۳,226آبان5,۷06ارديبهشت
۳,۷6۳آذر9,58۱خرداد

4,52۱دی9,۱۳۱تير
24,۳۷0بهمن۳,592مرداد

۱۳,82۱اسفند5,294شهريور
99,367جمع

 توضيحات:سامانه شفاف، شامل موضوعاتی در خصوص شفاف سازی  قراردادهای کالن شهرداری، اليحه پيشنهادی بودجه 9۷، فهرست مشخصات کارکنان، 
اطالعات سفرهای خارجی کارکنان و ...می باشد.

38-7- تعداد و حجم فايل های اپلود شده بر روی پرتال data در سال 97
حجم فايل های آپلود شده-کيلو بايتتعداد فايل های آپلود شدهماه

۱2۳آذر 
4۳۱,۳42دی 

۳۷۳۱۱,04۷بهمن 
4۱9۱2,4۱2جمع

 توضيحات:سامانه داده نما data.tehran.ir،يک وب سايت قابل دسترسی برای عموم است که داده های قابل انتشار برای بارگيری عمومی بر بستر آن قرار 
می گيرد. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هر شخص ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع  کرده باشد و 

مؤسسات عمومي مکلف اند اطالعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.

37-7- جلسات برگزارشده در رصـدخـانـه شهـری تهران در سال های 97-96                                             )تعداد( 

سال 97 سال 96جلساترديف

5456جلسه با زيرمجموعه های شهرداری۱

6۳4۳جلسه با سازمانها، نهادها و جامعه دانشگاهی2

۱۳9جلسه با مهمانان خارجی3

۱30۱08جمع
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4۱-7- تعداد API های اضافه شده به پرتال api.tehran.ir در سال 97
تعداد Api اضافه شدهماهتعداد Api اضافه شدهماه

8آذر 9شهريور 

0دی 5مهر 

5آبان 
0بهمن 
9اسفند 

36جمع
 توضيحات:API پلتفرم اشتراک و تبادل داده های شهری است.

39-7- مجموع توان برق اضطراری تحت پشتيبانی سازمان در سال های 96-97

تحت پشتيبانی تا پايان سال 97ايجاد يا اضافه شده در سال 97تحت پشتيبانی در پايان سال 96عنوان فعاليت

KVA-2۱,5۷0۱092۱,6۷9مجموع توان برق اضطراری

40-7- انواع اتصاالت شبکه فراساختمانی شهرداری تهران )WAN( در سال های 96-97

تحت پشتيبانیانواع اتصاالت شبکه ديتا
 در پايان سال 96

ايجاد يا اضافه شده
 در سال 97

تحت پشتيبانی
 تا پايان سال 97

۱,5۳554۱,589تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طريق راديو)
۳60۳۳6۳تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طريق فيبر)
8۷08۷تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طريق کابل)

545۷5620تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طريق وايمکس)
2,527۱322,659جمع تعداد مراکز شبکه شهرداری تهران
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42-7-  تجهيز و راه اندازی تجهيزات سخت افزاری و رايانه ای ساختمان شورای عالی استان ها در سال 97
تعدادشرح تجهيزات موردنيازموضوع

سيستم صوت و تصوير

۱65ميکروفن شرکت کننده-عدد
۱0ميکروفن رياست-عدد

۱0سيستم کنترل مرکزی ميکروفن-عدد
VSP69-عدد

Switch HDMI9-عدد
Splitter HDMI۱6-عدد

Convertor HD TO AV9-عدد
TV29-عدد

Monitor90-عدد
90پايه روميزی-عدد
28پايه ديواری-عدد
Speaker۳4-عدد
۱,900کابل HDMI-متر

گيت
۱فروشگاهی-عدد
۱پارکينگ-عدد

۳ تردد برای حضوروغياب-عدد

برق اضطراری

600 کابل برق 6*5-متر
200 کابل برق ۷0*۱-متر
۱00 کابل ارت ۱6*۱-متر
80 تراکينگ دانوب-متر

80 لوله لدر-متر
50 کابل برق ۳5*4-متر

8 تابلو برق سه کليد گردان
۱ يو پي اس 80 کاوا-دستگاه

40 باتري سيلد ليد اسيد ۱2 ولت 45 آمپر-عدد
۱ رک باتري يو پي اس مربوطه-دستگاه

۱ تابلو اصلي-دستگاه

43-7- مشخصات  دوربين های نظارتی در سال های 96-97

تحت پشتيبانی تا پايان سال 97ايجاد يا اضافه شده در سال 97تحت پشتيبانی در پايان سال 96نوع تجهيزات

IP Camera۱,۷5022۱۱,9۷۱

 توضيحات:سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات از سال 86 باهدف حفاظت و نظارت مراکز شهرداری اقدام به نصب دوربين های مداربسته در محيط های داخلی 
و پيرامونی نموده است.



7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

2۷5

45-7- تأمين و پشتيبانی تجهيزات سخت افزاری در سال های 97-96                                                             )تعداد(

سال 97سال 96عنوان
پشتيبانیتأمينپشتيبانیتأمين

5469062۳0628کامپيوتر

254۳54۱86649مانيتور

99۱,40۳۱۷9۱,88۱پرينتر

5۷۳065۳۱58اسکنر

-640-20تين کالينت

40۱۷۳۷26نوت بوک و تبلت

۱,0۱62,986۱,3253,342جمع 

44-7- جدول تعداد سرورهای عمليانی در سال های 96-97

تعدادنوع سرور
 تا پايان سال 96

ايجاد يا اضافه شده
 در سال 97

از رده خارج شده
 در سال 97

تحت پشتيبانی تا 
پايان سال 97

فيزيکی
9۷۱۳۳۱0۷مخصوص مجازی سازی
۱۱4۱04۱20عملياتی )اختصاصی)

0000هاستينگ خارج از شهرداری
۱,۳25۱۷5۱6۷۱۳۳۳عملياتیمجازی

۱,536۱98۱74۱560جمع 
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46-7-مقايسه قراردادهای به تفکيک نحوه ارجاع کار در سال های 95-97                                                                 

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95نوع

۳۳-۳۷46۳۱ترک تشريفات )تعداد)
فراخوان شناسايی پيمانکار 
2۳42۱۳)برگزاری، تمديد، تجديد)

استعالم و مناقصه
۱622۱5۳595 )برگزاری، تمديد، تجديد)

47-7- جدول عملکرد آموزش های برون سازمانی سال 97

نفر - ساعت آموزش ديدهتعداد نفرات آموزش ديدهعنوان فعاليت
۳,858۷۳,854دوره های پايه

588۱6,۷54دوره های تخصصی
۱94۱,552دوره های کاربردی
۳8۱49۳دوره های مجازی

4,67893,653جمع 

 48-7- تجهيز و پشتيبانی پروژه شهر آفتاب در سال 97
نفر- ساعتعنوان

500اصالح شبکه موجود در کل پروژه
۳00سيستم برق اضطراري

400سيستم يکپارچه صوتی
500سيستم کنترل تردد

CCTV و BMS ۳50سامانه مانيتورينگ سيستم
PM 250 و راه اندازی دوربين های مداربسته
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50-7- آمار شاغلين در سازمان به تفکيک وضعيت خدمتی در سال 97                                                                 )نفر(
تعدادشاغلين

5 کارکنان رسمی سازمان
۳00کارکنان قراردادی سازمان

۱2کارکنان قرارداد اشتغال مدت معين سازمان
۳کارگران قراردادی سازمان

۳4۷کارکنان شرکت حاميان تدبير و توسعه
۷۳کارکنان شرکت هاديان شهر
۱6کارکنان مأمور از شهرداری

756جمع 

49-7-  درآمدهای مکتسبه )بيرون شهرداری( از زيرساخت ارتباطی و مرکز داده در سال های 97-95    )ميليون ريال(
سال 97 سال 96 سال 95عنوان

8۱5۳۳تعداد قرارداد
58,28۱6۱,2928۱,909درآمد
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53-7- شرکت فناوران) دفاتر خدمات الکترونيک شهر( در سال 97 

حوزه سرويس
نحوه ارائه خدمت

سازمان های خدمات دهندهغير حضوریدفاتر خدمات الکترونيک

۳۱20معماری و شهرسازی
۱49۷مالی و اقتصاد شهری
5۱0حمل و نقل و ترافيک

۳02فنی و عمرانی
۱2۱0خدمات شهری

400سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۱۱۱شرکت آب منطقه ای
444شرکت آب و فاضالب تهران

۷۷۷شرکت توزيع برق تهران بزرگ
200سازمان فناوری و اطالعات

۱۱0پرداخت الکترونيک

شرکت فناوران)دفاتر خدمات الکترونيک شهر(

52-7- عملکرد مرکز تهران هوشمند در سال  97                                                                                            )تعداد( 
سال 97عنوان

۱2پروژه های آزمايشی )PoC( عملياتی شده
60پيشنهادهای نوآورانه ارزيابی شده

۷ اسناد راهبردی و پشتيبان منتشر شده در حوزه شهر هوشمند
۱5 کارگروه های تخصصی برگزار شده در حوزه شهر هوشمند 

6 تفاهم نامه های منعقد شده با  ذی نفعان درون شهرداری تهران
8 تفاهم نامه های منعقد شده با ذی نفعان برون شهرداری

۱۳رويدادهای برگزار شده مرتبط با برنامه تهران هوشمند
۱ مسابقات چالش نوآوری )هکاتون( برگزار شده

۱۳ سخنرانی ها و مشارکتها در رويدادهای داخلی مرتبط در حوزه شهر هوشمند
2سخنرانی ها و مشارکتها در رويدادهای بين المللی مرتبط در حوزه شهر هوشمند

5۱-7- تعداد تلفن VoIP تحت پشتيبانی در سال های 96-97

تحت پشتيبانی در پايان نوع تجهيزات
سال 96

ايجاد يا اضافه شده در 
سال 97

تحت پشتيبانی تا پايان 
سال 97

VoIP۱8,265289۱8,554
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سازمان حمل و نقل و ترافيک
۱-8- آمارفعاليت های سازمان حمل و نقل و ترافيک در سال های 95-97

 اهداف
درصد سال 97سال 96سال 95اقدامات عملياتی

تغيير
بهينه نمودن تسهيالت و سيستم های 

حمل ونقل جهت روانسازی، ايمن سازی 
و تسهيل دسترسی و استفاده عابران و 

افراد معلول و ناتوان

۱,۱25۱,۱09۱,۱090وسايل نقليه عمومی مناسب سازی شده برای  معلولين و سالمندان - عدد

۷4۱۳6۱۳60تعداد ناوگان اختصاص يافته به سامانه حمل ونقل معلولين - عدد

 بهبود و ارتقای ايمنی شبکه معابر
و کاهش حوادث و سوانح ترافيکی

6۱-6,655۱,400540ميزان خط کشی معابر - کيلومتر

۷0-50,8۷۳2۱,۱056,۳25عالئم و تجهيزات ايمنی و ترافيکی - عدد

58-5,0۷۳۱,۳9۷586تابلوهای هدايت مسير - مترمربع

فضای پارک حاشيه ای تحت پوشش

۱۱4۱۱4۱۱40تعداد محور های تحت پوشش - محور

۱5,000۱5,000۳0,000۱00فضای پارک حاشيه ای تحت پوشش پارکومتر - تعداد فضای پارک

۷5۷5۷6۱طول مسير پارک حاشيه ای مکانيزه - کيلومتر

ارتقاء دانش و فرهنگ ترافيک

۱6-2۳22۷نمايشگاه های جانبی مربوط به مدهای مختلف حمل ونقل عمومی - مورد

66۱۱0۱,۷۳۳کارگاه آموزش ترافيک - عدد

9۷,56498,500۱05,400۷رانندگان آموزش ديده سيستم های حمل ونقل عمومی - تعداد

۳02,9۷04۱9,80۷4۷2,8۷۱۱۳مسافرين دريافت کننده تخفيف در سيستم های حمل ونقل عمومی  - تعداد

2-8- فهرست پارکينگ های در حال بهره برداری سازمان حمل و نقل و ترافيک در سال 97  
منطقهظرفيتنام پارکينگرديف

5۱۱6طبقاتی حافظ۱

8666طبقاتی الله2

2۱5۷طبقاتی طالقانی3

۱686مکانيزه ايرانشهر4

6۳۷۱۱طبقاتی کاوه5

۳96۱۱طبقاتی کرمانيان6

2۱5۱2طبقاتی سعدی7

۱9۳۱2طبقاتی کريستال8

۱0,000۱8همسطح خليج فارس )موتور سيکلت)9
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3-8- ساماندهی، توسعه، نگهداری و تجهيز پايانه ها در سال های 94-97

درصد تغيير سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

۷-465۷5۷5۳پايانه های تاکسيرانی درون شهری- عدد

5860606۱2پايانه های اتوبوسرانی درون شهری- عدد

4-8- شاخص هاي حمل ونقل عمومي )مد سفر ( درسال های 94-97 

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94عنوانموضوع
تغيير 

کل سفرهاي درون 
شهري

۱8.۳۱8.6۱8.9۱9.۱۱.۱تعداد سفر هاي روزانه درون شهري- ميليون سفر روزانه
0.8-252525.۷25.5متوسط زمان يک سفر درون شهري - دقيقه

0.۷-50.۷5۱55.455متوسط زمان تاخير به زمان سفر - درصد
0.6-۳0.۱۳0.۱۳4.4۳4.2متوسط شبکه کند و بحرانی - درصد

حمل و نقل عمومي

۱۱۱۱.۳۱0۱00تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی و روزانه درون شهری - ميليون سفر

606۱5۳5۳.۳0.6سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري - درصد

۱8۱8۱0۱0.۱۱سهم حمل و نقل ريلي ) مترو ) در سفرهاي درون شهري - درصد

۱.۱-202۱۱6۱5.8سهم حمل و نقل با اتوبوس و مينی بوس در سفرهاي درون شهري- درصد
22222۳2۳.۳۱.۳سهم حمل و نقل با تاکسي و آژانس در سفرهاي درون شهري - درصد

4.5-64965۱5605۳5ميزان جابجايی انجام شده  با ناوگان اتوبوسرانی - ميليون سفر

۱,400۱,۳80۱,26۱۱,2۷۷۱.۳ميزان جابجايی انجام شده با ناوگان تاکسيرانی - ميليون سفر
8۱.4-0.6۱4.85.6۱نسبت نوسازی ناوگان تاکسيرانی - درصد

تعداد مرگ و مير مرتبط با تصادفات و حوادث حمل و نقلی به ازای ۱00 
۷.۷۷.4۷.2۷.20هزار نفر جمعيت- تعداد
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5-8- اهداف کمی برنامه پنج ساله و عملکرد بخش حمل و نقل در سال های 93-97

عنوان
هدف 

برنامه پنج 
ساله

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

مترو

6۷۱۷۱۷۷2۱۷2۳۷280.۷-مسافر جابجا شده با مترو در سال- ميليون جابجايی

۳00۱52۱۷9۱89205228۱۱طول شبکه مترو بهره برداری شده- کيلومتر

۳.۱-۱,۱5۷۱,25۳۱,۳4۳۱,4۳0۱,۳85-واگن های بهره برداری شده مترو - تعداد

90۱0۱۱۱2۱09۱۱88.۳-ايستگاه های بهره برداری شده مترو-تعداد

25.۷۱6.4۱8۱8۱0۱0.۱۱سهم قطار شهری از سفر درون شهری - درصد

اتوبوس

سهم اتوبوس و مينی بوس از سفر درون شهری - 
۱.۱-29.۳20202۱۱6۱5.82درصد

۱.4-9,05۳2,۳22۱,860۱,۳98۱,۳48۱,۳29تعداد ناوگان بخش عمومی اتوبوس رانی - دستگاه

2.5-۷,2424,۱0۱4,49۳4,8644,8004,68۱تعداد ناوگان بخش خصوصی اتوبوس رانی - دستگاه

9.6-۳,000۱,۱۱0۱,0۷۱6۷۷28025۳تعداد ناوگان مينی بوس - دستگاه

۱9۱۱۷2۱8۳۱94.5۱94.5۱94.50طول خطوط سامانه تند رو و ويژه-کيلومتر

۱0۱0۱0۱0۱0۱00تعداد خطوط سامانه تندرو- خط

سطح پوشش خطوط دارای سيستم پايش و زمانبندی 
۱0080859096۱004.2سفر - درصد

202۱.822222۳2۳.۳۱.۳سهم تاکسی از سفرهای درون شهری -درصدتاکسی

دوچرخه

کيلومتر مسير مختص دوچرخه به ازای هر ۱00 هزار 
2.462.422.4۷۱.۱۱.۱0-نفر جمعيت - درصد

سهم استفاده از دوچرخه از کل سفرهاي درون 
0.40.40.60.6شهري - درصد

65.54-۷.۷

موتورسيکلت

25.55.55.5سهم سفرهای صورت گرفته با موتورسيکلت- درصد

۱0,0000۳4۳4۳45664.۷موتورسيکلت برقی-تعداد

خودروهای 
0.2۷0.28۳.۷----سرانه خودروهای شخصی - درصدشخصی
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6-8- توليد سفر و جذب سفر و تراکم جمعيت ساکن در شهر تهران سال 97

نرخ توليدجذب سفرتوليد سفرمنطقه
 سفر ساکنين

نرخ جذب
سفرساکنين

5۳۳,9۳848۷,۳08۱.2۱.0۷منطقه ۱
۷94,588664,269۱.۱0.9منطقه 2
4۷2,889564,۷۳0۱.4۱.6۱منطقه 3
96۷,۳۳۱۷۱۷,۳69۱0.۷منطقه 4
8۳۱,۱۱۷56۷,۱84۱0.۷منطقه 5
448,046۱,006,545۱.94.۱۷منطقه 6
۳8۷,46244۱,662۱.2۱.۳منطقه 7
4۳۳,۷8۱۳06,4۳4۱0.۷منطقه 8
۱80,۳882۳6,644۱.۱۱.4منطقه 9
۳24,685222,۷2۷0.90.6۱منطقه ۱0
۳62,62646۷,682۱.۱۱.48منطقه ۱۱
4۳6,۷02۱,085,8۱۱۱.64منطقه ۱2
289,8582۱5,۷8۷۱0.۷۳منطقه ۱3
492,0۳8۳۱9,۱550.90.59منطقه ۱4
60۷,889455,5۳۱0.80.64منطقه ۱5
255,2۳824۱,۳580.90.8منطقه ۱6
20۱,9۳6۱89,۳820.90.8منطقه ۱7
۳59,268۳28,6۳۱0.80.۷۷منطقه ۱8
22۷,40۷۱69,۷8۱0.80.6منطقه ۱9
۳28,259۳2۳,85۳0.90.8۷منطقه 20
۱۷۷,۱۳0۱82,929۱۱.02منطقه 2۱
۱20,08066,4640.80.45منطقه 22

۱2۱,52592,9460.50.42حاشيه جنوبي
9,354,۱829,354,۱82۱.02۱.02جمع

۱-8- توليد سفر جمعيت ساکن شهر تهران در سال 97
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2-8- جذب سفر جمعيت ساکن شهر تهران در سال 97

7-8- ليست اهم پروژه هاي  مطالعاتی انجام شده در سال 97   

ف
حجم فعاليتعنوان پروژهردي

 نفر- ساعت

۱09,096بازنگري طرح جامع ريلي شهر تهران۱
۷2,000خدمات پژوهشي در ارتباط با سياستگذاري و مطالعات حمل و نقل و ترافيک تهران2

تحقيق و پژوهش در به روزرساني داده هاي مورد نياز مدل حمل و نقل کالن شهر تهران و شناسايي الگوي سفر آن در فاز يک 3
20,000مطالعات جامع حمل و نقل تهران

۱9,862مطالعات خردنگر مهندسي ترافيک در محدوده شهر تهران4
۱2۱,6۳۳استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح معاونت های حمل و نقل و ترافيک مناطق 22 گانه شهرداري تهران5
9,548استفاده از خدمات مهندسان مشاور امکان سنجي احداث و بهره برداري سامانه اتوبوس تندرو مسير تهران - کرج6
5,244ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره اي در پروژه هاي حمل و نقل و ترافيک7
4,۱۱6مطالعه برنامه ريزی ارزش ساماندهی ترافيک ميدان انقالب8
2,۷۷۷بازنگري کلي در معماري و طراحي پايانه جوانمردقصاب9
2,۷69انجام مطالعات نقش جايگاه، وظايف و عملکرد مراکز ترافيک شهري در دنيا و تدوين مدل مطلوب براي کالن شهر تهران۱0
2,۳69تهيه و تدوين سالنامه آماري حمل و نقل و ترافيک شهر تهران در سال ۱۱96
۱,۷۱9آماربرداري و جمع آوري اطالعات در خصوص تردد انواع وسايل نقليه در سطح شهر تهران۱2

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11

12
14

19

17

16
15

20

13

نرخ جذب سفر

کمتراز 0/5
0/5 - 1
1/01 - 1/5
1/51 - 2
2/01 - 4/2
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8-8-آمارفعاليت های معاونت های ترافيک مناطق 22گانه در سال های 96-97

درصد تغيير سال 97سال 96اقداماتعنواناهداف عملياتی

خط کشیاجرای عالئم افقی

۳۳-5,58۷۳,۷20محوری - کيلومتر
۱8-52,6۱94۳,05۳عابر پياده - بلوک

29-2,084۱,488ايستگاه اتوبوس - ايستگاه
54-۱۷,4۷9۷,9۷۱انواع نوشتار،فلش - عدد

بهينه نمودن 
تسهيالت و 
سيستم های 

حمل ونقل جهت 
روانسازی،

 ايمن سازی و 
تسهيل دسترسی

و استفاده عابران و 
افراد معلول و ناتوان

94-۱۳0.8احداث مسير - کيلومترپياده راه
نصب و نگهداری سرپناه های ايستگاه 

2652,0586۷۷نصب - دستگاههای اتوبوس شرکت واحد

همسطح سازي و احداث معابر جهت 
معلولين و سالمندان

مناسب سازی معابر شهری جهت 
۱,9۷55,4۱۷۱۷4معلولين و سالمندان - نقطه

ايستگاه های حمل ونقل عمومی 
 مناسب سازی شده

برای معلوالن و سالمندان - عدد
۳45۷52۱۱8

بهبود و ارتقای ايمنی 
 شبکه معابر

و کاهش حوادث و 
سوانح ترافيکی

نصب،بازسازی و نگهداری چراغ های 
راهنمايی و رانندگی

۱8۷5882۱4نصب - تقاطع
50-5,6662,825تعمير و بازسازی - تقاطع

نصب و نگهداری عالئم ايمنی و 
راهنمايی و رانندگی

59-۱0۳,06۳4۱,86۱نصب - عدد
22-۱2۷,۳4599,952تعمير و نگهداری - عدد

نصب و نگهداری تابلوهای شناسايی و 
تعيين مسير

25-8,4286,۳58نصب - مترمربع
4۱-20,0۷0۱۱,804تعمير و نگهداری - مترمربع

نصب و نگهداری انواع جانپناه ايمنی و 
گاردريل

۱9-46,000۳۷,۱56نصب - مترطول
۳8۱,25662۷,۱0664تعمير و نگهداری - مترطول

نصب و نگهداری نرده گذاری در اطراف 
ميادين و تقاطع ها و رفوژ معابر

24,۱4۷۳5,۷9۱48نصب - مترطول
6۱,۷4295,0۱954تعمير و نگهداری - متر طول

 تامين فضای پارک 
خودرو

پارکينگ ها

فضای پارک تامين شده توسط 
۱۳8۱40۱شهرداری - عدد

ظرفيت گنجايش پارکينگ ها-
5-۳4,6۷9۳2,945خودرو

احداث پارکينگ همسطح

تعداد پارکينگ احداث شده جديد 
660- ساختمان

ظرفيت پارکينگ احداث شده - 
8۱5۱,448۷8تعداد فضای پارک

احداث پارکينگ طبقاتی

تعداد پارکينگ احداث شده جديد 
۱00-۱0- ساختمان

ظرفيت پارکينگ احداث شده - 
۱00-۷000تعداد فضای پارک

احداث پارکينگ مکانيزه

پارکينگ های طبقاتی مکانيزه در 
۱۷۱۷0سطح شهر - عدد

تعداد پارکينگ احداث شده جديد-
۱00-۱۳0ساختمان

ظرفيت پارکينگ احداث شده-تعداد 
۱00-2280فضای پارک

ارتقاء دانش و 
فرهنگ ترافيک

احداث و تکميل و تجهيز شهرک 
آموزش ترافيک

۱۷۱86احداث - شهرک
۱۷۱86تعمير و نگهداري - شهرک

احداث و تکميل ساختمان راهنمايی و 
۱2۱00احداث - ساختمانرانندگی

اداره کل حمل و نقل عمومی
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9-8- آمار پارکينگ های  موجود در سطح شهر تهران در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93پارکينگ

تعداد پارکينگ هاي تحت تملک 
شهرداري

۱20۱۷۳۱52روباز - عدد
۱۳8۱40 666طبقاتی - عدد

---مکانيزه - عدد

ظرفيت پارکينگ ها تحت تملک 
شهرداري

روباز - دستگاه
28,66۷۳۳,42625,8۳۱۳4,6۷9۳2,945 طبقاتی - دستگاه

مکانيزه - دستگاه

مساحت کل پارکينگ هاي تحت تملک 
شهرداري

---روباز - مترمربع
۷۳2,۱08۷۱5,500 ---طبقاتی - مترمربع

---مکانيزه - مترمربع

تعداد پارکينگ هاتحت تملک بخش 
خصوصي

روباز - عدد
288۳00۳00۳۱9۳۳2 طبقاتی - عدد

مکانيزه - عدد

ظرفيت پارکينگ ها تحت تملک بخش 
خصوصي

روباز - دستگاه
4۳,26449,54249,5428۷,0۱6۷6,8۷0 طبقاتی - دستگاه

مکانيزه - دستگاه

مساحت کل پارکينگ هاي تحت تملک 
بخش خصوصي

---روباز - مترمربع

۱,20۳,۳80۱,۱6۳,060 ---طبقاتی - مترمربع

---مکانيزه - مترمربع

پارکينگهای عمومی که مجهز به سيستم پرداخت الکترونيکی 
۷۱----هستند - تعداد
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۱0-8- اطالعات پارکينگ ها در سال های 96-97

منطقه
تعداد پارکينگ در اختيار 

شهرداری
ظرفيت اسمی پارکينگ  های 

شهرداری
درصد تغيير  

تعداد پارکينگ 
در اختيار 
شهرداری

درصد تغيير 
ظرفيت اسمی 
پارکينگ  های 

شهرداری

تعداد 
پارکينگ در 
اختيار بخش 

خصوصی

ظرفيت اسمی 
پارکينگ  های 
بخش خصوصی سال 97سال 96سال 97سال 96

۱2۱2۱,8۳5۱,85۷0۱94,860منطقه ۱

۳8۷952-۱۳-۱5۱۳4,0۷52,5۳۳منطقه 2

۱۱22,40۳-۳5۳56۳5۱6۷منطقه 3

44۱,۳8۷۱,۳8۷006665منطقه 4

۱۷۱۱۱۱4,88۷-65992۱,۱00منطقه 5

44۷50۱,۷050۱2۷4۱,۷05منطقه 6

50۱۱89,080-42600606منطقه 7

000000۱2۱,488منطقه 8

۱۱2۱04920۱۳4۱۷۱8,999منطقه 9

922880-۱۷-65۳24295منطقه ۱0

۱8204,4۱84,48۳۱۱۱44۳,90۳منطقه ۱۱

۳۷۱6,0۱۷-۱4-۷62,026۱,9۷4منطقه ۱2

6۷55۷-552802640منطقه ۱3

2229029000۱۱584منطقه ۱4

۷۷48*۱0۱4600۷504025منطقه ۱5

4۱2۱۳,680-2۷-۱۱8۱,659982منطقه ۱6

2۳28,090-۳۳-۳2۱,۳58۱,۳۳2منطقه ۱7

۱۱۱,200۱,20000۱۷۳,004منطقه ۱8

46۷۱8۷505044۷۱8منطقه ۱9

۱200-۱4-۷6۱,89۱۱,656منطقه 20

24۳00۱,۳50۱00۳506۳,500منطقه 2۱

۱9۱۱50-۱۳۱59,4۱0۷,588۱5منطقه 22

533276,870-۱38۱4034,67932,945۱جمع

توضيحات :در سال 9۷، آمار مربوط به ظرفيت پارکينگ های شهر تهران به روزرسانی و تدقيق شده است.
*: 4 پالت مکانيزه



سالنامه آماری شهرداری تهـران

290

3-8- تعداد و ظرفيت اسمی  پارکينگ های در اختيار شهرداری  در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

ظرفیت اسمی
0 - 300
301 - 750
751 - 1500
1501 - 2500
2501 - 7600

1

25 6
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11

12
14

19

17

16
15

20

13

 تعداد پارکینگ

0

20

۱۱-8- آمار پل و تقاطع های موجود در سطح شهر تهران در سال های 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93پل/تقاطع

۳26۳۳0۳49۳59۳6۷تعداد کل پل روگذر سواره رو - عدد

22۳0242424تعداد کل زير گذر عابر پياده - عدد

۱۱6۱46۱۷0۱86۱90تعداد پل روگذرعابر پياده)مکانيزه( - عدد

۳۳---تعداد زيرگذر)مکانيزه( - عدد

۳26۳۳0۳49۳62۳64تعداد کل تقاطع هاي غيرهمسطح - مورد
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سازمان پايانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

۱2-8- ليست پروژه هاي سازمان پايانه ها و پارک سوار ها درسال 97                                                  )مبالغ به ميليون ريال(    

ف
عنوان پروژهردي

واقعي
هزينه انجام شده تاريخ پايانتاريخ شروعاعتبار مصوب

۱,۷0098/۱/۱98/۱2/۱۱,۳86ساماندهی و توسعه پايانه های درون شهری۱
۱۷,50098/۱/۱98/۱2/۱۱,86۳توسعه و بهسازی پايانه غرب2
۱۷,50098/۱/۱98/۱2/۱۳,895توسعه و بهسازی پايانه جنوب3
4,20098/۱/۱98/۱2/۱۱,2۱2بهسازی پارک سوارهای اقماری)نيمه متمرکز)4
۳۳0,00098/۱/۱98/۱2/۱۳5,5۳0احداث و توسعه پايانه شرق جديد5
50098/۱/۱98/۱2/۱0مطالعات پايانه جنوب غرب6
۷,00098/۱/۱98/۱2/۱0هوشمند سازی پايانه های برون شهری7
۳,00098/۱/۱98/۱2/۱498مطالعات مکان يابی پايانه ای متمرکز، نيمه متمرکز و پارک سوارها8

44,384-38۱,400کل

۱3-8- عملکرد پايانه جنوب در سال هاي 94-97

سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

وضع موجود پايانه
 - هزار مترمربع

۱55۱55۱55۱55کل مساحت پايانه

40404040سطح زيربنا

0000مساحت قابل توسعه

0.60.60.60.6مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس ها
 - تعداد/ دستگاه

282829۳0تعاوني هاي مسافربري

۱80۱80۱5۱۱65سرويس هاي تاکسيراني

84۳8068۳0845سرويس هاي اتوبوس

444۱2پمپ هاي گازوئيل - تعداد نازلسوخت رساني - تعداد

سفرها - تعدادسفر

۷5۱۷46۷4۱۷۳۱کل سرويس هاي انجام شده - هزار سفر

۷5۱۷46۷4۱۷۳۱سفرهاي کشوري

0000سفرهاي خارج ازکشور

مسافرين - ميليون نفر

۱۳۱2.۱۱۱.02۱0.۷کل مسافرين سفرهاي انجام شده

6.56.085.55.۳کل مسافرين وارد شده به پايانه

6.56.085.55.۳کل مسافرين خارج شده از پايانه

۳.5۳.4۳.۱۳.0۷مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده
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۱4-8- عملکرد پايانه غرب در سال هاي 94-97

سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

وضع موجود پايانه
 - هزار مترمربع

450450450450کل مساحت پايانه
5۳5۳5۳5۳سطح زيربنا

0000مساحت در دست ساخت
۱۱۱۱مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس ها
 - تعداد/دستگاه

4444454۷تعاوني هاي مسافربري
۱50۱50۱56۱65سرويس هاي تاکسيراني
958940۱,000۱,0۱2سرويس هاي اتوبوس

سوخت رساني - تعداد
۱8۱8۱8۱8پمپ هاي بنزين - تعداد نازل

20202020پمپ هاي گازوئيل - تعداد نازل

سفرها - تعداد سفر
۱,056۱,022۱,04۳۱,0۳5کل سرويس هاي انجام شده - هزار سفر

۱,042۱,009۱,02۷۱,0۱6سفرهاي کشوري - هزار سفر
۱۳,494۱2,۷04۱5,490۱8,۷۳2سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافرين - ميليون نفر

۱5.0۱4.2۱۳.۳۱۳.۱کل مسافرين سفرهاي انجام شده
۷.5۷.۱6.66.5کل مسافرين وارد شده به پايانه
۷.5۷.۱6.66.5کل مسافرين خارج شده از پايانه

44۳.8۳.۷مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده
0.20.20.20.۳مسافرين خارج ازکشور

۱5-8- عملکرد پايانه شرق در سال هاي 94-97

سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

وضع موجود پايانه
 - هزار مترمربع

۳2۳2۳2۳2کل مساحت پايانه
4444سطح زيربنا

0000مساحت در دست ساخت
0.۳0.۳0.۳0.۳مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس ها 
- تعداد/ دستگاه

20202022تعاوني هاي مسافربري
۱25۱2595۷۷سرويس هاي تاکسيراني
296۳00۳۱۱۱۷9سرويس هاي اتوبوس

سوخت رساني - تعداد
0000پمپ هاي بنزين - تعداد نازل

4444پمپ هاي گازوئيل - تعداد نازل

سفرها - تعدادسفر
509504499494کل سرويس هاي انجام شده - هزار سفر

509504499494سفرهاي کشوري
0000سفرهاي خارج ازکشور

مسافرين - ميليون نفر

6.25.85.۱4.6کل مسافرين سفرهاي انجام شده
۳.۱2.92.52.۳کل مسافرين وارد شده به پايانه
۳.۱2.92.52.۳کل مسافرين خارج شده از پايانه

۱.6۱.6۱.5۱.2مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده
0000مسافرين خارج ازکشور
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۱6-8- عملکرد پايانه بيهقی در سال هاي 94-97
سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

وضع موجود پايانه
 - هزار مترمربع

۱۳5۱۳5۱۳5۱۳5کل مساحت پايانه
۷۷۷۷سطح زيربنا

450000مساحت در دست ساخت
0.20.20.20.2مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني وسرويس ها
 - تعداد/دستگاه

8999تعاوني هاي مسافربري
29000آژانس هاي مسافري داخل شهري

۱20۱20۱00۱۱0سرويس هاي تاکسيراني
2062۱۳204۳۳۳سرويس هاي اتوبوس

سفرها - تعدادسفر
209244260256کل سرويس هاي انجام شده - هزارسفر

20824425925۳سفرهاي کشوري
5۷0۳06۱,0982,086سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافري - ميليون نفر

۳.4۳.۳۳.4۳.5کل مسافرين سفرهاي انجام شده
۱.۷۱.6۱.۷۱.۷کل مسافرين وارد شده به پايانه
۱.۷۱.6۱.۷۱.۷کل مسافرين خارج شده از پايانه

0.950.92۱.0۳۱.0۳مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده
0.00۷0.00۳0.0۱60.0۳5مسافرين خارج ازکشور

۱7-8- عملکرد پارک سوار پونک در سال های 94-97 
سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

۱0۱0۱0۱0کل مساحت پايانهوضع موجود پايانه - هزار مترمربع
۳.5۳.5۳.5۳.5سطح زيربنا

00۱۱تعاوني هاي مسافربريتعاوني وسرويس ها - تعداد/دستگاه
005۱2سرويس هاي اتوبوس

000.042۱.۳کل سرويس هاي انجام شده - هزارسفرسفرها - تعدادسفر
000.042۱.۳سفرهاي کشوري

مسافري - ميليون نفر
000.0002980.008کل مسافرين سفرهاي انجام شده
000.000۱490.004کل مسافرين وارد شده به پايانه
000.000۱490.004کل مسافرين خارج شده از پايانه

۱8-8- عملکرد پايانه شرق جديد در سال های 94-97 
سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

وضع موجود پايانه
 - هزار مترمربع

۳00۳00۳00۳00کل مساحت پايانه
۳0۳0۳0۳0سطح زيربنا

۱20۱20۱20۱۳5مساحت در دست ساخت
0.۳0.۳0.۳0.۳مساحت فضاي دفاتر اداري

مسافري - ميليون نفر
0000مسافرين سفرهاي تابستاني انجام شده

0000مسافرين خارج ازکشور

۱9-8- ساماندهی، توسعه، نگهداری و تجهيز پايانه ها در سال های 94-97

سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

00۱۱پايانه های نيمه متمرکز برون شهری 
4444پايانه های متمرکز برون شهری
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سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی

20-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک نوع خودرو در سال های 95-97
نوع تاکسي/ نوع  

خودروهای پاک فولکسانواع ونپروتونپرايدسمندهيونداپژورنوپيکانخودرو
جمع و استاندارد

6۳9۳242,۱685822,۱254,6۳۳۱2۱6,۷6۱۱682,02578,730سال 97

96۷۳242,۱۱95822,۱0۳4,84۷۱2۱6,۷06۱68۱,60۱78,722سال 96

64۳4۳40,8۷6۷622,۱0۳5,859۱2۳۷,006۱۷۱۱,۳۱۱78,2۱۱سال 95

22-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک نوع سوخت در سال هاي 95-97

نوع تاکسي

سال 97سال 96سال 95

تعداد 
دستگاه

تعداد نوع سوخت
دستگاه

تعدادنوع سوخت
 دستگاه

نوع سوخت

دوگانه سوزتک سوزدوگانه سوزتک سوزدوگانه سوزتک سوز

۷۱,2058,۳4662,859۷۱,8485,09066,۷58۷۱,80۱4,۳6۱6۷,440سواری

6,9296,86۱68-۷,006۷,00606,8۷46,8۷4ون

78,2۱۱۱5,35262,85978,722۱۱,96466,75878,730۱۱,22267,508جمع

2۱-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک طول عمر در سال های 96-97 

جمع۱5 سال به باال۱5-۱0 سال۱0-5 سال5- 0 سالنوع تاکسي

22,620۳0,۷۱8۱۷,408۱,0557۱,80۱سواری
686,86۱006,929ون

22,688۳۷,5۷9۱۷,408۱,05578,730سال 97
2۱,8۱248,۱96۷,89۱82۳78,722سال 96

22۱20.628.20.0۱-4درصد تغيير
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24-8- تعداد ناوگان به تفکيک کاربری در سال های 96-97
درصد تغييرسال  97سال 96کاربری

0.42-۳۳,5۳۱۳۳,۳89خطی
۱6,240۱6,۳090.42گردشی
۱,6۳0۱,۷245.۷۷فرودگاه
2۱02225.۷۱راه آهن
۷.9۳-656604ترمينال
0.82-24,48824,288تلفنی
۱,96۷2,۱94۱۱.54ويژه

78,72278,7300.0۱جمع کل

23-8- مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسيراني و تعداد شرکت خصوصي تحت نظارت سازمان تاکسيراني در سال های 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۱,499۱,400۱,۳80۱,26۱۱,2۷۷۱.۳مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسيراني - ميليون نفر

2۱۱9۱9۱9205.۳شرکت خصوصي تحت نظارت سازمان تاکسيراني - تعداد

464646۳84۱۷.9پايانه های هوشمند تاکسيرانی - تعداد

25-8- تعداد تخلفات نسبت به کل تاکسی ها در سال های 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

4۳,۳55۳,9۷4۳,885۳,96۷4,۳0۱8.4تعداد کل تخلفات تاکسی ها

۷۷,949۷۷,949۷8,2۱۱۷8,۷22۷8,۷۳00.0۱تعداد کل تاکسی ها
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27-8- دوره های آموزشی رانندگان تاکسی در سال هاي 94-97

سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

تعداد نام دوره آموزشی
نفرات

مدت 
آموزش

جمع نفر 
ساعت

تعداد 
نفرات

مدت 
آموزش

جمع نفر 
ساعت

تعداد 
نفرات

مدت 
آموزش

جمع نفر 
ساعت

تعداد 
نفرات

مدت 
آموزش

جمع نفر 
ساعت

۳,22۷۳096,8۱0---------آموزش بدو ورود رانندگان

آموزش رانندگان سرويس 
۷,000428,000۱6,000464,0005,۱42420,5682,6۷۳4۱0,692مدارس

---۱42۱0۱,420000۳252650آموزش رای هيات انضباطی

آموزش رانندگان خودروهای 
تويوتا کمری هيبريدی 

فرودگاه
54۳0۱,62000098۱0980---

7,۱96443۱,040۱6,000464,0005,565۱622,۱985,90034۱07,502جمع

26-8- تاکسي هاي تحت پوشش سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران به تفکيک سال ساخت در سال های 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93نوع سوخت

2۳,8462۳,846۱5,۳52۱۱,964۱۱,222بنزين سوز - دستگاه
54,۱0۳54,۱0۳62,85966,۷586۷,508دوگانه سوز- دستگاه

77,94977,94978,2۱۱78,72278,730جمع

28-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 93-97 
درصد تغييرسال97سال96سال95سال94سال93عنوان

حمل و نقل 
پاک

25۱۳۱۱,۳۱۱۱,60۱2,02526.5تاکسی های پاک ناوگان تاکسيرانی - دستگاه

۱۳,4۷۳۱6,۷۷۱6,28۳8,۷۱4۱8,46۳۱۱۱.9تاکسی های فرسوده - دستگاه
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29-8- عملکرد مقايسه اي واحد ها ي سازمان تاکسيرانی درسال هاي 93-97    

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

حوزه معاونت اجرايی 
- مورد

۱6.۷-2,۱252,۱852,5502,8۳۷2,۳62شهرشناسي

8۱.۳-۳,244500۱۱,8۷04,۳84822تحويل خودرو

4.5-66,۷2۳۷0,28۱۷2,۷06۷2,۷0669,42۷صدور، تمديد و تعويض کارنامه

80.۷-۳,244500۱۱,8۷04,۳84848معرفي به شماره گذاري

واحد اشيا پيدا شده 
- تعداد

9.8-205۱۷6۱68۱6۳۱4۷اشيا پيدا شده تحويلي به سازمان
اشيا پيدا شده تحويل داده شده به 

۱4.5-۱5۳85۱2۷۱۳۱۱۱2صاحبان

۱4.6-65529۱4۱۳5اشيا بال صاحب

30-8- گزارش تخلفات در سال های 96-97

سالنوع تخلف
 96 

سال
سالنوع تخلف 97

 96 
سال
سالنوع تخلف 97

 96 
سال
97 

عدم استفاده از تهويه 850۱,04۳افزايش نرخ
20کيفيت وسائط۱6۳۷)گرمايشی - سرمايشی(

۳2-دوشغله بودن22-استعمال دخانيات۳02۳۳۳عدم فعاليت

5۱روزه خواری2۳۱۳استفاده از تلفن همراه820942برخورد نامناسب

۱-عدم تمديد کارنامه6۱52نرفتن تا پايان مسير مصوب8048تقدير و تشکر

92در خصوص تاکسيمتر 4۳45عدم رعايت شئونات اسالمی2569فرسودگی تاکسی

انتخاب مسيرغير اقتصادی به 
در خصوص سرويس ۳۷-عملکرد سرپرست خط۳2422۳ضرر مسافر

6۷مدارس

6۳88فعاليت به صورت دربستی
نداشتن ايستگاه مناسب 

)جانمايی و يا جابجايی 
ايستگاه(

-5حکم خط۳4-

اخذ قيمت باالتر از نرخ 282۱پخش موسيقی غير مجاز
۳22۷پارکينگ ها ۱65مصوب

تقدير و تشکر 28-عملکرد شرکت26۳۷عدم نظافت عمومی تاکسی
۱4۱4نمايندگان سازمان

۱92۳مجموعه ورزشی2۱2عملکرد سازمان۱60۱۷0فعاليت به صورت پاتوقی

29-فاقد کارنامه تاکسيرانی8۱9تخلف بازرس سازمان 85حمل بار غير مجاز

2۷۷-تاخير و کمبود28۳-نداشتن دقت در رانندگی5-فعاليت نامناسب

۱250ساير۱24-احداث خط5۳-فعاليت در آژانس 
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3۱-8- مشخصات وضعيت منطقه ای سازمان تاکسيرانی در سال 97

شرکت خصوصی تحت پوشش منطقه
نام پايانهسازمان

سال 97

تعداد خطوط واقع در تعداد تاکسی
پايانه

تاکسی بيسيم ايرانيانمنطقه ۱

۱50۳دستواره

۷00۱0ارم

۳009نوبنياد

2008مينی سيتی

۱869شهرداری

802پارک وی

4006مترو قيطريه

افق سير آريامنطقه 2

664۱0سازمان آب

۷۳5۱6نظری

۳56۷صنعت

پانيذ تاکسی مهرمنطقه 3

۱,466۱۷ونک

۱654شيرازی

55۱متروحقانی

8۳۱متروقلهک

باغ آسمونمنطقه 4
962۱2رسالت
4۱56مغان

54۱علم وصنعت

تيراژهمنطقه 5

606۷مخصوص
260۷آزادی جديد

2۳54صادقيه
2404جنت اباد
۱654شهرزيبا

5۱08مترو صادقيه شمالی

راه پويان پايتخت سيرمنطقه 7

۱822روشندالن
۱52029 پل سيدخندان ضلع غرب
۳88پل سيدخندان ضلع شرق

۳۳5پل سيدخندان ضلع جنوب شرقی

باغ آسمونمنطقه 8
8۱2شقايق )خاقانی )

۳۱8۷ضلع جنوب رسالت
69۷5چهارراه تهرانپارس

4۱2۷شمشيریفرداگشت مهرّآبادمنطقه 9
۱۷6۳معينارابه گشت سبزمنطقه ۱۱

ندای به آورانمنطقه ۱2
۳۱9۷امام خمينی) آتش نشانی )

۱684شوش ابتدای ری
2۳8۳امام حسين
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شرکت خصوصی تحت پوشش منطقه
نام پايانهسازمان

سال 97

تعداد خطوط واقع در تعداد تاکسی
پايانه

پيشتاز سامانمنطقه ۱3
6605کالهدوز

۱662مترو کالهدوزضلع غربی

استقاللمنطقه ۱5

44۷6بسيج ضلع جنوب
۳26۳بسيج ضلع شمال

2۳6۳خاوران
۷۷6۷ثامن الحجج

آتيه تاکسیمنطقه ۱6
224۷سترگ
۳284رضويه

58۳مترو علی آباد
۳62مترو زمزمفرداگشت مهرآبادمنطقه ۱7

ندای به آورانمنطقه ۱9

6۱۷۱4مترو شاهد
۳5۱مترو شريعتی
4۳4۷مترو ازادگان

2055سروری

راه پويان ايرانيانمنطقه 20
۳205مترو شهرری
40۱۷مترو جوانمرد
46۷۷زکريای رازی

6۷۳مترو چيتگربيسيم تهرانمنطقه 22

3۱-8- مشخصات وضعيت منطقه ای سازمان تاکسيرانی در سال 97)ادامه(

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

تعداد تاکسی

فاقد داده

0 - 200
201 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2016

4-8-تعداد تاکسی های شرکت های خصوصی تحت پوشش سازمان در سال 97
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شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

32-8- خالصه وضعيت شرکت واحد اتوبوسراني تهران به تفکيک بخش ها در سال های 94-97

درصدسال 97سال 96سال 95سال 94عنوانبخش
تغيير

اتوبوسراني

۱9۱9۱9۱90طول خط ۱ تندرو اتوبوسراني- کيلومتر
۱-29۱299۳0۱298ناوگان خط ۱ تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۱8.4۱8.4۱8.4۱8.40طول خط 2 تندرو اتوبوسراني - کيلومتر

۱۷8۱۷9۱86۱944ناوگان خط 2 تندرو اتوبوسراني - دستگاه
۱4.4۱4.4۱4.4۱4.40طول خط ۳ تندرو اتوبوسراني - کيلو متر
۱059586882ناوگان خط ۳ تندرو اتوبوسراني - دستگاه
22.۱22.۱22.۱22.۱0طول خط 4 تندرو اتوبوسراني - کيلو متر
۱۱4۱۱۷۱۱۷۱2۱۳ناوگان خط 4 تندرو اتوبوسراني - دستگاه
9.99.99.99.90طول خط 5 تندرو اتوبوسراني - کيلومتر
۷۱۷۳۷۳۷64ناوگان خط 5 تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۱4.4۱4.4۱4.4۱4.40طول خط 6 تندرو اتوبوسراني- کيلومتر

20۱620200ناوگان خط 6 تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۱8.۳۱8.۳۱8.۳۱8.۳0طول خط ۷ تندرو اتوبوسراني- کيلومتر

۳-2۱۷2۳۱2۳۱225ناوگان خط ۷ تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۷.6۷.6۷.6۷.60طول خط 8 تندرو اتوبوسراني- کيلومتر

282828۳8۳6ناوگان خط 8 تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۳6.۱۳6.۱۳6.۱۳6.۱0طول خط 9تندرو اتوبوسراني- کيلومتر

۱-۱08۱00۱0۳۱02ناوگان خط 9 تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۱۱.62۳.۳2۳.۳2۳.۳0طول خط ۱0 تندرو اتوبوسراني- کيلومتر

84۱۱2۱۱2۱۱85ناوگان خط ۱0 تندرو اتوبوسراني- دستگاه
۱,۱08۱,۱08۱,۱09۱,۱۱20آرتيکوليت )دو کابين) اتوبوسراني- دستگاه

شاخه ناوگان
۱-۱,860۱,۳98۱,۳48۱,۳29ناوگان شرکت واحد عمومی- دستگاه

2-4,49۳4,8644,8004,68۱ناوگان بخش خصوصي- دستگاه
2-6,3536,2626,۱486,0۱0ناوگان کل- دستگاه

شاخه خطوط

209228224226۱تعداد خطوط خصوصي  - خط
4-246۱.۳282۳.92,۷6۳2,658طول خطوط خصوصي- کيلومتر

2۳۱8۱6۱60تعداد خطوط عمومي - خط
۳65۳۱2.62۷82۷80طول خطوط عمومي- کيلومتر

۱۳.5۱۷.4۱۷.4۱۷.40متوسط طول خطوط عمومي- کيلومتر

جابه جايي مسافر

*کل جابه جايي مسافر - ميليارد نفر

*مبنای محاسبه اين 
شاخص تغيير نموده است.

0.560.54-4
269,۳042۷۳,88۷2جابه جايي مسافر بخش عمومي - هزار نفر

۱0-290,۳2026۱,۱66جابه جايي مسافر بخش خصوصي - هزار نفر
6-2۷۱,568255,5۷5جابه جايي بخش خصوصي بدون مينی بوس-هزار نفر

۷0-۱8,۷525,59۱جابه جايي مسافر سازمان نظارت - هزار نفر
4-4۷45کل جا به جايي مسافر ماه - ميليون نفر

22,442,00022,82۳,9۱۱2جابه جايي مسافر بخش عمومي - نفر مسافر ماه
۱0-24,۱9۳,۳۳۳2۱,۷6۳,859جابه جايي مسافربخش خصوصي - نفر مسافر ماه
۷0-۱,562,66۷465,909جابه جايي مسافرسازمان نظارت - نفر مسافر ماه

۱5,۱۱520,۳62۳۱,40۱۳5,۷2۱۱4متوسط هزينه هر مسافر در طول يک سفر -ريال

طول عمر- سال
6.56.4۷۷.۳5اتوبوس های بخش عمومی
8.49.59.9۱0.95۱0اتوبوسهای بخش خصوصی

4,89۱4,۳8۳4,۷855,۱999ايستگاههای اتوبوس سطح شهر - تعداد

۱6۱6۱6۱60شرکت خصوصي - تعداد
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33-8- مقايسه ميانگين طول عمر اتوبوس هاي شرکت واحد )بخش عمومي( در سال 97 

ميانگين طول تعداد۱6 سال و بيشتر۱۱ تا ۱5 سال6 تا ۱0 سالتا 5 سالنوع سوختتيپ اتوبوس
عمر

0006464۱5برقیاشکودا
400044.۳هيبريدیآکيا مترو باس
000۱۱۱5ديزلايکاروس 260

00066۱5ديزلبنز ۳02
00۱45۱۳.4ديزلبنز ۳55

00۳0۳۱۳گاز CNGمان
O 45۷ 00۳80۳8۱2.8ديزلبنز
00۱0۱۱۳ديزلمگا ترانس

20020224.8ديزلشهاب
008۱08۱۱۱ديزلشهاب C 26۱2 بی آر تی

28042500۷056.6ديزلکينگ النگ
0200002009ديزليانگ من
۱99000۱99۳ديزليوتانگ

503625۱2675۱,3297.34جمع / ميانگين سال 97

34-8- مقايسه ميانگين طول عمر اتوبوس هاي شرکت واحد )بخش خصوصی( در سال 97 

۱6 سال۱۱ تا ۱5 سال6 تا ۱0 سالتا 5 سالنوع سوختتيپ اتوبوس
ميانگينتعداد و بيشتر

 طول عمر
0254950۳498.۷ديزلاسکانيا ۳۱۱2

0200۱602۱68.2ديزلآکيا
CNG 05۱005۱8گاز

04004۱0ديزلآنکايی
00۷۱2۷۳۱۱.8ديزلبنز ۳55

0590809۱۳۱2.6گاز CNGمان
O45۷ 2۱00۷6888۷8۱2.2ديزلبنز

CNG 02982۱405۱2۱0.5گاز
00۳۱0۳۱۱2.8ديزلمگا ترانس
0۱۳000۱۳09,۱گاز CNGژانگ تانگ

۳5000۳5۱.8ديزل
50۳۷۱۱098۷.۱ديزلزامياد
26۱96۱090۳۳۱۱0.2ديزلشهاب

CNG 02۷464509۱9۱۱.۳گاز
00۱4۱0۱4۱۱۱ديزلشهاب C26۱2 بی آر تی

۱۱3۱,5493,009۱04,68۱۱0.95جمع /ميانگين سال 97
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35-8- مقايسه ميانگين طول عمر ميني بوس هاي سازمان ميني بوسراني تحت نظارت در سال هاي 95-97

نوع

سال 97سال 96سال 95

داد
تع

ال
 س

5 
تا

ال
 س

۱0
تا 

 6

 ۱5
تا 

 ۱۱
ال

س

 ۱5
از 

ش 
بي

ال
س

داد
تع

ال
 س

5 
تا

ال
 س

۱0
تا 

 6

 ۱5
تا 

 ۱۱
ال

س

 ۱5
از 

ش 
بي

ال
س

داد
تع

ال
 س

5 
تا

ال
 س

۱0
تا 

 6

 ۱5
تا 

 ۱۱
ال

س

 ۱5
از 

ش 
بي

ال
س

850028۳۳8000۳8۳8000۳8بنز

۱8۳02۳۱۷86000660006ايويکو

2۷40002۷455000555500055فيات

۱۳5۱20۱۳20۱8۱28۱4409۱54۱۷۱۳205ساير

677۱20۱5753528028۱440۱08253۱7۱320۱04جمع

36-8- مشخصات سازمان ميني بوسراني تحت نظارت در سال های  93-97     

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۳۳-۳2۳۱2۳64تعداد خطوط داخل شهري سازمان ميني بوسراني تحت نظارت - خط

۱4-40۳۳95۳0965.۳56طول مسير خطوط سازمان ميني بوسراني تحت نظارت - کيلومتر

۱0-۱,۱۱0۱,0۷۱6۷۷28025۳ميني بوس های سازمان ميني بوسراني تحت نظارت - دستگاه

۷0-8۳۷260۱8.۷55.6جابجايي مسافر ناوگان ميني بوس راني سازمان ميني بوسراني تحت نظارت - ميليون نفر

37-8- مشخصات وضعيت منطقه ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 97    

 پايانه های اتوبوسرانی درون شهری عنوان
)تعداد (

مساحت پايانه اتوبوس
)مترمربع(

تعداد خطوط
)مبدا-مقصد( 

شرکت خصوصي تحت نظارت 
شرکت واحد)تعداد(

۷۳4,۳58242سامانه ۱

۱082,۱5۳۳84سامانه 2

۱0۳9,2965۷4سامانه 3

825,8202۳2سامانه 4

2۱۱۳6,42964۳سامانه 5

5۳6,450۳6۱سامانه 6

6۱354,506242۱6جمع 
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38-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال95سال94سال93عنوان

۱۱5۱6۷6۷6۷0اتوبوس های برقی و هيبريدی ناوگان اتوبوسرانی - عددوسايل نقليه مدرن و پاک

ناوگان فرسوده
4-982982542۱08۱04مينی بوس های فرسوده - عدد

49-2,204*2,02۳2,826۳,52۷4,۳6۳اتوبوس های فرسوده - عدد

 * براساس مصوبه هيات دولت سن فرسودگی افزايش يافته است.

39-8- خالصه وضعيت شرکت واحد اتوبوسراني تهران در سال های 93-97     

درصدتغييرسال 97سال 96سال95سال94سال93عنوان

۱۷۱.8۱۷۱.8۱8۳.5۱8۳.5۱8۳.50طول خطوط اتوبوس تندرو - کيلومتر

۱,5۱6۱,2۳6۱,250۱,25۷۱,2802تعداد اتوبوس های BRT - عدد

۳۳۷۳۱۷۳44۳4۷۳4۷0تعداد ايستگاه های BRT - عدد

۱۱-۷۳95446646۳5565متوسط فاصله ايستگاه ها از يکديگر )تمامی خطوط) - متر

۳,48۷۳,500۳,44۳۳,4۱6۳,45۱۱تعداد کل ايستگاههای اتوبوس  مسقف سطح شهر - ايستگاه

۳-2,8902,660۳,۱۳۷۳,04۱2,9۳6طول خطوط اتوبوسرانی - کيلومتر

2402۳2246240242۱تعداد خطوط اتوبوسرانی - عدد

2-6,42۳6,۳5۳6,2626,۱486,0۱0اتوبوس های تحت بهره برداری - عدد

۱8-۱۷2055044۳6اتوبوس های نوسازی شده )کل اتوبوس تحويلی) - عدد

۱0-۱,۱۱0۱,0۷۱6۷۷28025۳مجموع ناوگان مينی بوسرانی - عدد

۱-2,۳22۱,860۱,۳98۱,۳48۱,۳29ناوگان عمومی اتوبوسرانی - عدد

2-4,۱0۱4,49۳4,8644,8004,68۱ناوگان خصوصی اتوبوسرانی - عدد

۱8-۱۷2055044۳6اتوبوس های تحويلی )خريد مستقيم شهرداری) - عدد

۱۷۳5۱۱۳8669۱,050اتوبوس های اسقاطی - عدد

49-2,204*2,02۳2,826۳,52۷4,۳6۳اتوبوس های فرسوده ناوگان - عدد
سهم حمل و نقل با اتوبوس و مينی بوس در جابجايی های درون شهری - 

۱-20202۱۱6۱5.8درصد

۱20-۱2۱0-۱2۱0-۱4۱0-۱5۱2متوسط سرفاصله زمانی در خطوط اتوبوسرانی - دقيقه

۷.۱۷.98.89.2۱0.2۱0متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی - سال

6۳.8۷0.۷۷۷.۷80800ميزان خصوصی سازی اتوبوسرانی - درصد

9-۱8۱8۱8۱۱۱0زمان امدادرسانی ناوگان امداد خودروی اتوبوسرانی - دقيقه

 * براساس مصوبه هيات دولت سن فرسودگی افزايش يافته است.
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شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(

40-8- شاخص های آماری در سال هاي 93-97

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93خطعنوان

طول مسير
  بهره برداری شده

- کيلومتر

۱4242424242

22626262626

۳۱9۳۷۳۷۳۷۳۷

42225252525

54۳4۳4۳4۳4۳

6----9

۷--۱0-۱4
توسعه جنوبی 

6۳2۳2--خط ۱

تعداد ايستگاه
 بهره برداری شده

- ايستگاه

۱2929292929

22222222222

۳9۱6222۳24

4۱922222222

5۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

6----۳

۷--5-8
توسعه جنوبی 

۱22--خط ۱

تعداد ناوگان
  بهره برداری شده

- دستگاه

86۱9۳۷۱,02۷۱,۱04۱,۱25واگن يک طبقه

2۳0250250260260واگن دو طبقه

6666666666لوکوموتيو

 جابجايی مسافر
- ميليون سفر

۱2۳۱2۳92۳۱226225 و توسعه جنوبی

2۱9820۱۱92۱84۱80

۳9۳05066۷2

4۱6۳۱۷4۱80۱8۳۱8۷

5۷0۷۳696۳6۳

6----0

۷---۱۱
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شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

4۱-8- عملکردمقايسه اي مترو درسال هاي 93-97       
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93خطعنوان

طول  مسير بهره  برداري شده  - کيلومتر

۱۳9۳94۳۷4۷4 و توسعه جنوبی

22626262626

۳۱۷۳5۳5۳۷۳۷

42224242525

54242424۳4۳

600009

۷0000۱4

پايانه ها - عدد

۱۱۱۱22 و توسعه جنوبی

222222

۳00000

400۱۱۱

5۱۱۱۱۱

۷00000

ايستگاه هاي مجهز به آسانسور - عدد

۱۱۳۱5۱8۱8۱8 و توسعه جنوبی

25۱۱۱2۱2۱2

۳00000

400000

599۱0۱۱۱۱

۷00000

ايستگاه هاي بهره برداری شده - عدد

۱2929۳0۳۱۳۱ و توسعه جنوبی

22222222222

۳9۱۷222۳24

4۱82۱222222

5۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

60000۳

۷00008
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۳06

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93خطعنوان

ايستگاه هاي مجهز به پله برقي - عدد

۱2828282828 و توسعه جنوبی

2202۱2۱2۱2۱

۳5۱62۳2۳2۳

4۱624242424

599999

60000۳

۷00008

سفر - ميليون عدد

۱2۳۱2۳92۳۱226225 و توسعه جنوبی

2۱9820۱۱92۱84۱80

۳9۳05066۷2

4۱6۳۱۷4۱۷9۱8۳۱8۷

5۷0۷۳696۳6۳

۷000۱۱

قطارها- عدد

۱۱02۱۱2۱24۱۳8۱۳9 و توسعه جنوبی

22222222222

۳00000

400000 )مشترک با ۱و2)

52425262626

واگن ها- عدد

۱۷۱4۷8485294۳964 و توسعه جنوبی

2۱54۱54۱54۱6۱۱6۱

۳00000

400000 )مشترک با ۱و2)

524225۷25۷260260

حداقل فاصله
 زماني عبورقطارها

- دقيقه

۱4.54.54.544 و توسعه جنوبی

244444

۳۱5۱599۷.5

466544

5۷۷۷۷۷

60000۱2

۷0000۱5

4۱-8- عملکردمقايسه اي مترو درسال هاي 97-93 )ادامه( 
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42-8- شاخص های بهره وری مترو در سال های 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

0.2۱-9۷.8989۷.۳96.۷96.5قابليت اطمينان تجهيزات ثابت - درصد

99.0299.۳۷99.299.۳99.40.۱0سرويس دهی به موقع - درصد

۳0۳0۳0۳0۳00متوسط عمر ناوگان - سال

222220متوسط فاصله ايستگاه ها از يکديگر - کيلومتر

43-8- برآورد هزينه های صرفه جويی شده در متروی تهران و حومه در سال های 97-93     )مبالغ به ميليارد ريال( 

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93نوع صرفه جويی

۷,8۱65,۱926,8۷6۷,۷۷0۷,92۱۱.94مصرف سوخت

6,۳66۷,9668,۳589,5۷۱۱۱,5۱220.28اتالف وقت مسافرين

۱,55۷۳,9854,200۷,5۷0۷,85۳۳.۷4بهداشت و درمان و نظافت ناشی از آلودگی هوا

4,۱254,4084,0058,2908,600۳.۷4استهالک و لوازم يدکی خودرو ها

۱,650۱,۷6۳۱,602۳,۳۱6۳,440۳.۷۳هزينه خسارت تصادف

۱24۱۳29۳9۳94۱.08هزينه تعمير و نگهداری معابر شهری

2۱,63823,44625,۱3436,6۱039,4207.68جمع صرفه جويی
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زمان صرفه جويی شده در وقت مسافرين در هر مسافرت با مترو
 بر حسب دقيقه )براساس نظرسنجی از مسافران)

سهم هر خط ازتعداد سفرهای انجام شده

44-8- متغيرهای عملکردی و صرفه جويی در مترودر سال 97       

عنوان
جمع از خطوط مترو

ابتدای بهره 
برداری جمع۱23457

225۱80۷2۱8۷6۳۱۷288,5۱8تعداد سفرهای انجام شده - ميليون نفر

زمان صرفه جويی شده در وقت مسافرين در هر مسافرت با 
۳۱28252526262۷27مترو بر حسب دقيقه - براساس نظرسنجی از مسافران

مقدار صرفه جويی در مصرف سوخت - 
ميليون ليتر

۱28884۷۷8۷804۱95,083بنزين

۱285۷۷0۳9508گازوئيل

۷8۷02۳60۱۷02482,۱85کاهش اتالف وقت مسافرين - ميليون ساعت

مقدار کاهش آالينده 
های هوا 
- هزار تن

co-NOX-SO2-PM10-HC48۳۳۱829290۱5۷2,503

CO2۳422۳4۱2620820۷0۱,۱۱۷۱3,230

تعداد کل واگن های 
موجود - دستگاه

۳50۳۱5۱6822922028۱,۳۱0۱,3۱0فعال

۷0۱40۳805959غير فعال
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شرکت کنترل ترافيک تهران

45-8- عملکرد شرکت کنترل ترافيک درسال هاي 94-97      

سال 97سال 96سال 95سال 94فعاليتواحد مربوطه

واحد سيگنالينگ

46856۳۱8۳۱4۳طراحي تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 22 گانه - تقاطع

6246۱2۱8طراحي تقاطعات مربوط به پروژه چشمکزن به زماندار - تقاطع

-۱46۱0۳2۱طراحي تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه - تقاطع

واحد ارتباطات

200۱006059طراحي عمراني زير ساخت فيبر نوري - متر

200۱00۷045طراحي شبکه زير ساخت فيبر نوري - متر
طراحي عمراني و شبکه دوربين پروژه توسعه نظارت تصويري - 

200۱0060۳0تقاطع

واحد نصب و راه اندازي دوربين 
نظارت تصويري

۱۳452۱00۱00نصب و راه اندازي دوربين نظارت تصويري - تقاطع

۱6۱52۱00۱00راه اندازي و مونتاژ دوربين نظارت تصويري - دستگاه
تعمير و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري - 

2,۳۱9---دستگاه)دوربين های ثابت و متحرک)

تعمير و نگهداري دوربين هاي نظارت تصويري - 
۱,400۱,500۱,600-دستگاه)دوربين های متحرک)

2۳,۱0049,000--کابل کشي کابل مسي - متر

۱8,800۱9,2002۷,92826,۱۳6بازديد و تعمير دوربين هاي نظارت تصويري - تقاطع

2۱925۱۳0054تعمير و مونتاژ دوربين و لنز - دستگاه

فني و عمراني

2940۳عمليات عمراني نصب چراغ  هوشمند - تقاطع

۱۳9۱28854عمليات عمراني تقاطعات غير هوشمند - تقاطع

۱00--اصالح هندسي جهت هوشمند سازي تقاطعات - تقاطع

۱20۳9۱00۱00عمليات عمراني نصب دوربين نظارت تصويري - تقاطع

۳0000عمليات عمراني نصب دوربين ثبت تخلف قرمز - تقاطع

۱20۱4-عمليات عمراني تجهيز ايستگاههاي مسير خط BRT1 - ايستگاه

20۱۱9۱8۱۱0,450عمليات عمراني گسترش شبکه فيبر نوري - متر

الکتريکال و مخابرات

0044نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي زماندار - تقاطع

۳5۷۳۳6نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي چشمکزن - تقاطع

در سال9۷ نصب و 
نگهداشت چراغ های 
راهنمايی چشمکزن 

به مناطق واگذار 
گرديد

0200نصب و راه اندازي تابلو متغير خبري - دستگاه

۷520۱4۱نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي سوالر - تقاطع

در سال 9۷ نصب و 
نگهداشت چراغ های 
راهنمايی چشمکزن 

به مناطق واگذار 
گرديد

0*800تجهيز تقاطع به فانوس LED - تقاطع

 توضيح*کليه فانوسهای سطح شهر در حال حاضر LED هستند.
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46-8- ليست پروژه هاي شرکت کنترل ترافيک شهر تهران درسال های 94-97 

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان پروژه
تغيير

۳۳440تبديل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به چراغ هاي راهنمايي برنامه پذير -تقاطع
۷۱.4-294۷2توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي - تقاطع

۳00000تجهيزتقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز - دوربين
0۱6000نصب تابلو هاي متغير VMSوDMS و عالئم راهنمائي - تابلو

۱۳4۱۱2۱00۱000توسعه سيستم نظارت تصويري)مرحله دوم) - دوربين
۱00-5۷25۷0نصب و راه اندازي دوربين هاي خودکارثبت تخلف سرعت -دوربين

۷2.4-220۱9۱8۱50توسعه زيرساخت فيبر نوري -کيلومتر
۱82۳000اجراي سيستم مديريت هوشمند در بزرگراه ها - کيلومتر

48949۳5005020.4نگهداري چراغ هاي راهنمايي هوشمند و غير هوشمند -تقاطع هوشمند
4,55۷4,6904,5904,6۱۳0.5نگهداري چراغ هاي راهنمايي هوشمند و غير هوشمند -تقاطع غيرهوشمند

5۳6969690نگهداري تابلوهاي متغير خبري -تابلو
۱,288۱,400۱,500۱,6006.۷نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر نوري -دوربين متحرک

۱,۳40۱,۳59۱,540۱,590۳.2نگهداري سيستم نظارت تصويري و زير ساخت فيبر نوري -کيلومتر
۱,۱۱60.6 ۱,0۱9۱,0۳9۱,۱09نگهداري سيستم کنترل مکانيزه محدوده طرح ترافيک و دوربين هاي ثبت تخلف -دوربين

99990نگهداري سيستم هاي هوشمند اتوبوس هاي تندرو -مجموعه
۱2۱2۱۳۱۳0نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافيک -مجموعه

47-8- مديريت و توسعه سيستم نظارت، کنترل و هدايت ترافيک در سال های 97-94 )تجمعی(  

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان
تغيير

۱,۳40۱,۳59۱,540۱,590۳.2طول زيرساخت فيبر نوری - کيلومتر

۱2۱2۱۳۱۳0مراکز کنترل ترافيک - عدد

5۳۷6۷6۷60.۷اجرای سيستم مديريت هوشمند بزرگراه ها - کيلومتر

99990تجهيز به سيستم مديريت هوشمند تسهيالت پارکينگ - پارکينگ

۳۳2۳5۷۳64۳640 دوربين های ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهی - دستگاه

48949۳5005020.4سيستم کنترل هوشمند مرکزی نصب شده - تقاطع

۱,288۱,400۱,500۱,6006.۷سيستم نظارت تصويری - دستگاه دوربين متحرک

۱92۱92۱92۱920سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز - تقاطع 

۱00۱۷5۱۷5۱۷60.6مکانيزاسيون محدوده زوج و فرد تهران - دستگاه

5۳.۱-۱22,۳85,۷69۱40,5۷۱,860۱68,986,965۷9,29۷,420ورود به محدوده طرح مجاز - مورد

88.۷-2۱,22۳22,442۳,8884۳9تعداد تصادفات منجر به جرح - فقره

4۷,9۷۱5۱,۳68۱9,0۱226,۷5440.۷تعداد تصادفات منجر به خسارت - فقره

۱۷2۷0۷0۷8۱۱.4تعداد تصادفات منجر به فوت در محل - فقره

4,24۷,۷۷2۳,0۷۷,45۳5,8۱۳,904ورود به محدوده طرح غيرمجاز - مورد
با توجه به نحوه اجرای طرح ترافيک 
جديد، ورود غير مجاز به محدوده به 

صورت سابق وجود ندارد.
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48-8-تجهيزات چراغهاي راهنمائي و دوربين هاي نظارت تصويري در سطح شهر تهران در سال هاي 95-97 
)موجود در کل شهر- تجمعی(         

منطقه
دوربين نظارت تصويری)تقاطع(چراغ چشمکزن)تقاطع(چراغ زمان ثابت )تقاطع(کنترل هوشمندمرکزی )تقاطع(

سال 97سال 96سال 95سال 97سال 96سال 95سال 97سال 96سال 95سال 97سال 96سال 95

2829۳055526۱2۳۳240۱۳2۱46۱64منطقه ۱
40404۱۳0۳0284۱0۳8۷۳89۱4۳۱28۱۳۷منطقه 2
2۷2۷2۷2242۷926626۷۱۱2۱24۱۳۳منطقه 3
5656562۷2829۳4028۱28۱90۱00۱04منطقه 4
۳6۳5۳599924424024۱94۱04۱05منطقه 5
6۱646۳22۱920۱48۱48۱48۱۳۷۱55۱58منطقه 6
404۱4۱89۷۱۷0۱5۷۱59606۷6۷منطقه 7
242424۱۳۱۳۱۳۱22۱۱4۱۱545505۱منطقه 8
۱2۱۳۱۳۱۱۱2۱2۱4۷۱40۱40424۷50منطقه 9
262۷2825242469۷0۷0۳4۳540منطقه ۱0
2626262۱2222۱6۷۱5۷۱5۷654۱44منطقه ۱۱
۱9۱9۱92۱۱92090۷8۷8۱0۳۱۱2۱2۳منطقه ۱2
99944۳۱۷8۱82۱8۳29۳۳۳2منطقه ۱3
۱4۱4۱499۱0۱8۳۱8۱۱80445۱52منطقه ۱4
۱8۱8۱8۷۷۷28۷290290۳۳۳۷4۱منطقه ۱5
6668۱0۱0۱45۱4۳۱4229۳۱۳۱منطقه ۱6
222۱2۱2۱2۱2۱۱2۱۱۱9۱2۱۳۱4منطقه ۱7
۱0۱0۱05892582۳۷2۳9۳2۳5۳6منطقه ۱8
999۱۱۱۱۱224622۱22۱5۷6۳65منطقه ۱9
444۷88242205204۳4۳۷54منطقه 20
۱۱۱2۱2۱4۱۳۱4209۱94۱9۳۳8424۷منطقه 2۱
۱5۱5۱56۷۷2۳۳2642۷2۳54952منطقه 22

49350050227728۱2854,5494,3094,328۱,400۱,500۱,600جمع

49-8- دوربين طرح ترافيک و زوج و فرد در سال 97 

طرح اصلی طرح زوج و فردمنطقه طرح اصلیطرح زوج و فردمنطقه 

۱2۷۳منطقه ۱2--منطقه ۱
-۷منطقه ۱3--منطقه 2
-26منطقه ۱4-۳منطقه 3
-۱۱منطقه ۱5-2۱منطقه 4
-9منطقه ۱6--منطقه 5
--منطقه ۳۳۳0۱7منطقه 6
--منطقه ۱660۱8منطقه 7
--منطقه ۱9-5منطقه 8
--منطقه 20--منطقه 9
--منطقه 2۱--منطقه ۱0
--منطقه ۳۳5622منطقه ۱۱

۱762۱9مجموع
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شرکت کنترل کيفيت هوا

50-8- تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران ار نظر شاخص کيفيت هوا )AQI( در سال های 97-93 ) برحسب تعداد روز (

ناسالمسالمپاکسال
خطرناکبسيار ناسالمناسالمبرای گروه حساس

93۱62۳۳۱۱2400
942۱2۳۳۱055۱0
95۱۷26080900
96۱424۳۱00800
97282۷859000

52-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 95-97 
سال 97سال 96سال 95عنوان

آلودگی 
صوتی

۳9۳9۳۷ايستگاه های سنجش آلودگی صوتی - عدد
 -قانون هوای پاک -تعداد لوايح تنظيم شده در خصوص آلودگی صوتی- عدد

80dBA۷5-80dBA۷5-80dBA-۷5ميانگين آلودگی صوتی )در روز) در مناطق مسکونی حاشيه بزرگراه - دسی بل

آلودگی 
هوا

2۱2۱2۱ايستگاه های سنجش آلودگی هوا - عدد

2۷۷25۷۳06تعداد روزهای پاک و سالم - عدد

254040نصب فيلتر دوده بر روی ناوگان ديزل حمل ونقل عمومی - عدد

حمل و 
۳4۳456موتورسيکلت های برقی - عددنقل پاک

5۱-8- تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران در سال های 97-93 ) برحسب انواع آالينده ها ( 

منواکسيد کربنسال
CO  

ازن 
O3 

دی اکسيد نيتروژن  
NO2

دی اکسيد گوگرد  
SO2

ذرات معلق کمتر از ۱0 
PM10- ميکرون

ذرات معلق کمتر از 
 PM2.5 - 2/5ميکرون

9300009۱۱6
940000۱۱۱۱۱
9500۳0688
960۷008۱0۱
970۱600۱44

NO2
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54-8- ميانگين ساالنه آالينده هاي هوا به تفکيک ايستگاه هاي سنجش آلودگي شرکت کنترل کيفيت هوا در سال 97

O3 آالينده
)ppb(

CO
)ppm( 

NO2
)ppb( 

PM2.5 
)ug/m3(

PM10
)ug/m3( 

SO2
)ppb( 

نداردندارد5۳۱2نداردنداردحد استاندارد ساالنه آالينده

-۱9.۳49.۱-۱92اقدسيه منطقه ۱

۱9.۱252.4۳۳.۱۷6.66.4شريف منطقه 2

-۱۷.255-۱9.5۱.4شهرداری منطقه 2

5.۱-2۳.۳۳.۳5۳۳5.۱صدر منطقه۳ 

2۱.9۱.64۷۱9.۷6۱.5۳.۱پونک منطقه 5

22.2۱.۷42.۷29.6۷4.۱8.8دانشگاه تربيت مدرس منطقه 6

2۱24۷.22۷.۱59.۳6.2ستاد بحران منطقه ۷

۳.4-۱.446.۷۱9.8-گلبرگ منطقه8

96.55-2۳2.246.۷ميدان فتح منطقه9

20۱.642۳۳.680.96.4پيروزی  منطقه ۱۳

69.96.5-۱۷.2۱.4۳9.۱محالتی منطقه ۱4

2۱.5۱.۳48.4۱9.۱59.9۳.2مسعوديه منطقه ۱5

44.46.۱-۱9.۷2.448.2شهرداری منطقه ۱6

۱8.824۱.۷۳6.69۱.85.4شاد آباد منطقه۱8

8۷.45.۷--۱8.52.۳شهرداری منطقه ۱9

۱5.2۱.۷42.2۳58۷.24.6شهرداری منطقه 20

2۱۱.65۳۳2.۳92.46.6شهرداری منطقه 2۱

25.۷6۷.۱4.۳-۱.۳-شهرداری منطقه 22

53-8- بيشينه، کمينه و ميانگين ساعتی غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسی بررسی شده در سال 97 

PM10(عنوان
( 

ميکرو گرم بر متر مکعب
)PM2.5

( 
 ميکرو گرم بر متر مکعب

رطوبت نسبی
 درصد

سرعت باد
  متر برثانيه

عمق ميدان ديد
 کيلومتر

دما 
 درجه سانتی گراد

686.۷۱۳۱.۱9۳۱5۱04۱بيشينه

باد آرام52.44کمينه
2-0.8 )بين 0 تا 2 متربرثانيه)

۷۱.929.4۳6.۳۱۳.029.2۷۱8.49ميانگين
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55-8- عملکرد مقايسه اي شاخص AQI براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97   

AQI شاخص

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

۱۱042۱7پاک
۷۳۷95652260سالم

9۱425۳280ناسالم برای گروه حساس
00549ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

90۳2۱4پاک
۷58۱444۳243سالم

9۱2۳940۱00ناسالم برای گروه حساس
00448ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

8۷۱۳28پاک
۷۱806859278سالم

۱4۱۳۱5۱۷59ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

56-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ذرات معلق )PM10( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97
)PM10( ذرات معلق کمتر از ۱0 ميکرون

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

4۷2۱8249۱پاک
45896966269سالم

۱2۳06ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

۳۷۱5۱558پاک
56928۱۷۱300سالم

00۳۳6ناسالم برای گروه حساس
00۱0۱ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

4۳2۳4۳4۱۱3پاک
5090565525۱سالم

0۱00۱ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک



8معاونت حمل و نقل و ترافیک

۳۱5

57-8- عملکرد مقايسه اي شاخص منو اکسيد کربن )CO( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97 

)CO(  منواکسيد کربن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

9۳8۱5۷853۱6پاک
0۱2۳۳550سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

9۱90۷۳8۳337پاک
2۳۱۷628سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

9۳9۳8988363پاک
00۱۱2سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

58-8- عملکرد مقايسه اي شاخص دی اکسيد نيتروژن )NO2( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال هاي 95-97

)NO2( دي اکسيد نيتروژن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

۱806۱25پاک
۷59۳8۱89338سالم

00۳03ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

6۱5۱426پاک
8۷928۳۷4336سالم

002۱3ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

2۳826۳60پاک
۷0856486305سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک
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59-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ازن)O3( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97  

)O3(    ازن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

8۷۳۷9090304پاک
556006۱سالم

۱000۱ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

56۱۳8989247پاک
۳۷۷۳۱0۱۱۱سالم

0۷007ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

59۱۷8۷89252پاک
۳064۳097سالم

4۱200۱6ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

60-8- عملکرد مقايسه اي شاخص دی اکسيد گوگرد)SO2( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97 

)SO2( دي اکسيد گوگرد

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

9۳9۳9090366پاک
00000سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

9۳9۳9089365پاک
00000سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

9۳9۳9089365پاک
00000سالم

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک
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62-8- ايستگاه هاي فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگي هوا در شهر تهران در سال 97  

تعداد  ايستگاه منطقه
تعداد نمايشگر آلودگی هوامحل نمايشگر آلودگی هوانام ايستگاه سنجش آلودگي هواآلودگي هوا

۱تجريشاقدسيه۱منطقه ۱
۱ميدان صنعتدانشگاه صنعتی شريف - شهرداری منطقه 22منطقه 2
--صدر۱منطقه 3
۱چهارراه سيدالشهداءشهرداری منطقه ۱4منطقه 4
۱شهرانپونک۱منطقه 5
--تربيت مدرس۱منطقه 6
--ستادبحرن۱منطقه 7
۱ميدان هالل احمرگلبرگ۱منطقه 8
--ميدان فتح۱منطقه 9
--شهرداری منطقه ۱۱0منطقه ۱0
۱ميدان راه آهنشهرداری منطقه ۱۱۱منطقه ۱۱
۱ميدان خراسان--منطقه ۱2
۱ميدان امامتپيروزی۱منطقه ۱3
۱بزرگراه بسيجاتوبان محالتی۱منطقه ۱4
۱افسريهمسعوديه۱منطقه ۱5
۱ميدان بهمنشهرداری منطقه ۱۱6منطقه ۱6
2ميدان بهاران - سه راه آذری--منطقه ۱7
۱ميدان الغديرشادآباد۱منطقه ۱8
--شهرداری منطقه ۱۱9منطقه ۱9
۱ميدان نمازشهرری۱منطقه 20
۱تهرانسرشهرداری منطقه ۱2۱منطقه 2۱
2ميدان المپيک - استاديوم آزادیشهرداری منطقه ۱22منطقه 22

۱8--2۱جمع

6۱-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ذرات معلق )PM2.5( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 95-97 
)PM2.5( ذرات معلق کمتر از 2/5 ميکرون

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها95

۱۱042۱7پاک
۷4۷9565226۱سالم

8۱425۳279ناسالم برای گروه حساس
00549ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها96

۱00۳2۱5پاک
۷488444۳249سالم

95۳94093ناسالم برای گروه حساس
00448ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

90۷۱۳29پاک
۷49۱6859292سالم

۱02۱5۱۷44ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسيار ناسالم
00000خطرناک
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63-8- ايستگاه هاي فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگی صوتی در شهر تهران در سال 97 
ميانگين تراز صوتی در دوره زمانی شب  ميانگين تراز صوتی در دوره زمانی روزنام ايستگاهتعداد ايستگاهمنطقه

2منطقه ۱
60.۳۳6۱.۷۷  اقدسيه
69.۷۷6۷.44تجريش

4منطقه 2

68.۳۳66.۱8آريا شهر
۷5.۱۷2.9۷حکيم
68.8965.9۱صنعت

6۱.4۱62.05منطقه 2
68.۷966.44ميرداماد۱منطقه 3

2منطقه 4
69.8466.8۳تهرانپارس
6۷.5966.0۱منطقه 4

۳منطقه 5
6۱.4۳60.44ترافيک
6۷.8۱65.۷4شهران
۷۱.۱69.۷۳همت

۷5.56۷2.48شهيد گمنام۱منطقه 6
6۱.56۱.۳9شيخ صفي۱منطقه 7

2منطقه 8
6۱.8860.55گلبرک

69.۱666.68هالل احمر
6۷.26۷.44فتح۱منطقه 9
۷2.9۳69.۱8آذري۱منطقه ۱0
69.666۷.8۳توحيد۱منطقه ۱۱

۳منطقه ۱2
۷۳.48۷۱.۱ستاد بحران ۱2

69.2866.55مترو
۷2.6268.9۱ميدان خراسان

۷0.۱268.02نيروي هوايي۱منطقه ۱3

2منطقه ۱4
۷2.۷2۷۳.۱2بزرگراه افسريه

58.6۷59.95محالتي
۷۳.08۷2.0۷ميدان بسيج۱منطقه ۱5

2منطقه ۱6
۷۱.4۱69.54بعثت

۷۱.8569.65نواب صفوی
6۷.۷965.۱4ميدان بهاران۱منطقه ۱7

2منطقه ۱8
۷2.88۷۱.42منطقه ۱8

69.9866.۷6ميدان الغدير
۷0.۷۷6۷.8۷ميدان نماز۱منطقه 20

۳منطقه 2۱
۷2.4۳۷0.۳4تهرانسر گلها
6۳.262.20منطقه 2۱

۷0.5۳68.49ميدان تهرانسر

۱منطقه 22
6۱.2260.5۱منطقه 22

66.۷۳65.۳5ميدان المپيک
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ستاد مرکزی معاينه فنی خودروها

64-8- عملکرد ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي  تهران درسال 97 

معاينه فني جمع کل مردودیمراجعات مجددمراجعات اولکل مراجعاتمراکز معاينهنوع مراجعه
موتورسيکلت

مراجعات 
سبک

۳۱6,5۷92۳۳,90482,6۷5۱۳6,۷620بيهقي
۱9۳,8۷6۱۳9,4۱554,46۱۷6,462۱6۷سراج
۱5۷,560۱05,8945۱,666۷8,6060الغدير

۱00,58264,۳55۳6,22۷5۷,5۱80شکوفه
۱69,545۱2۷,6284۱,9۱۷8۱,562۳2نيايش

25۷,806۱89,۳6668,440۱06,4۳۷44آبشناسان
۱05,0۳56۳,۱2۳4۱,9۱26۷,۷220چمران
۱22,5۳282,40440,۱2856,5240دماوند

۷۳,48249,59۱2۳,89۱۳۷,0۱90ابوذر
84,۱5555,5۷528,58046,۱840خاوران

4,624۳,۷2۱90۳۱,50۷0نمايندگی ايران خودرو 5062
۱۱8,80982,5۱6۳6,29۳56,40۷0امام رضا )ع)

0000ايرتويا
۱۳,9۷0۷,99۳5,9۷۷۱0,6۷00زمان آباد

۳,5۳22,440۱,092۱,9490چيتگر
6,6۳64,۳۳82,298۳,۷5۷0فدائيان اسالم

99,۱05۷0,5۱828,58۷00مراکز سيار
۱,827,828۱,282,78۱545,0478۱9,086243مجموع مراجعات سبک

مراجعات 
سنگين

00000خليج فارس )خودروهاي سنگين)
4,959۳,56۳۱,۳96۱,94۱0پايانه غرب

6,۱25۳,6892,4۳64,9920بسيج
00000بعثت

۳,46۳2,۳06۱,۱5۷۱,۷۳20جنت آباد
۱4,5479,5584,9898,6650مجموع مراجعات سنگين

۱,842,375۱,292,339550,036827,75۱243مجموع مراجعات سبک و سنگين

توضيحات: تعداد 5 خط مراکز سيار زير مجموعه مرکز بيهقی و تعداد ۳ خط آن زير مجموعه مرکز نيايش می باشد و علل مردودی آنها در آمار اين دو مرکز ثبت شده است.

65-8- آمار خطوط مکانيزه معاينه فني در سال های 93-97 
درصد سال 97سال 96سال95سال94سال93عنوان 

تغيير
4040۳94۳5426خطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي سبک سواري تحت بهره برداري-تعداد

569,88۳669,958۱,۱44,2۱9۱,546,240۱,82۷,828۱8آمار مراجعات خودروهای سبک - عدد

2,۱60,0002,۱60,0002,۱06,0002,250,0002,۷24,0002۱ظرفيت اسمی ساليانه مراکز - عدد

666660خطوط مکانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين )اتوبوس)تحت بهره برداري - خط

۱2,۳46۱۳,222۱۱,626۱۳,8۷9۱4,54۷5آمار مراجعات خودروهای سنگين - عدد

۱0۱0۱0۱0۱00خطوط مکانيزه معاينه فني موتور سيکلت تحت بهره برداري - خط

92-9829۱۱682,99424۳آمار مراجعات موتورسيکلت - عدد
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سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

۱-9- آمار فضای سبز شهر تهران در سال 97

سال 97عنوان

۱6.2۷سرانه فضای سبز شهری - مترمربع

2۳.9سرانه فضای سبز پيراشهری - مترمربع

6.۷9سرانه بوستانها و تفرج گاههای شهری - مترمربع

9.48سرانه فضای سبز معابر - مترمربع

2,262بوستانهای شهري به انضمام بوستانهای جنگلی داخل و خارج محدوده - عدد

5,905مساحت کل بوستانها - هکتار

۳,5۷6مساحت بوستانهای شهری-هکتار

۱۱,۷89.۷مساحت بوستانهای جنگلی)درون شهری و برون شهری)- هکتار

9,460مساحت بوستانهای جنگلی برون شهری- هکتار

۱4بوستانهای جنگلی برون شهری - عدد

2,۳29مساحت بوستانهای جنگلی درون شهری- هکتار

۷بوستانهای جنگلی درون شهری - عدد

۱0.95مساحت فضای سبز عمودی ايجاد شده)ديوار سبز- بام سبز) - هکتار

۱4,۱48مساحت کل فضاي سبز شهری)فضای سبز شهری ،فضاي سبزي که در محدوده و حريم شهري است )- هکتار

4۱,582مساحت کمربند  فضای سبز- هکتار

۱,650,000تعداد پالک درختان شناسنامه دار شده تهران - اصله

64.۷درختان پالک گذاري شده به درختان فاقد پالک - درصد

52طرح هاي پژوهشي در زمينه فضاي سبز - تعداد

۷,296,20۷آموزش مردمي در زمينه فضاي سبز - )نفر- دوره)

8,۳۱6مساحت فضاي سبز تحت پوشش شبکه آبرساني - هکتار

۷25مجموع هزينه نگهداری ساليانه بوستانها- ميليارد ريال *

۳,۷۳5مجموع هزينه نگهداری ساليانه فضای سبز - ميليارد ريال

توضيح: * هزينه نگهداری مذکور مربوط به 44 بوستان فرامنطقه ای، با قرارداد مجزا ميباشد



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳25

2-9-آمارفضاهای سبز عمومی درون شهری تهران در سال 97                                                             )مساحت به متر مربع)

سرانه مساحت  منطقه/ واحد

۱6,50۳,۷۱2۳۳.85منطقه ۱

۱4,68۳,89620.94منطقه 2

5,268,898۱5.94منطقه 3 و عباس آباد

20,0۱۳,69۳2۱.۷8منطقه 4

۱2,426,409۱4.48منطقه 5

۳,۱۱9,50۳۱2.4۱منطقه 6

۱,409,2624.5۱منطقه 7

۱,۷05,0894.0۱منطقه 8

2,۷۷8,6۳0۱5.95منطقه 9

84۳,2992.58منطقه ۱0

۱,52۷,9964.96منطقه ۱۱

۱,۳۷5,82۷5.69منطقه ۱2

2,20۳,۷228.85منطقه ۱3

4,۷۷5,۷۳69.26منطقه ۱4

9,8۳5,482۱5.۳4منطقه ۱5

۳,0۷6,9۷9۱۱.46منطقه ۱6

۱,062,۳9۳۳.89منطقه ۱7

6,648,۱8۳۱5.8۳منطقه ۱8

6,856,۳9۷26.2۷منطقه ۱9

6,۷98,268۱8.6۱منطقه 20

6,864,068۳6.۷4منطقه 2۱

۱0,۳46,05۳58.6۷منطقه 22

-۱,۱08,۷۷5بهشت زهرا)س(

-252,92۱پايانه ها

۱4۱,485,۱9۱۱6.27جمع کل
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3-9- مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران در سال 97 

معابر )درختکاری، رفيوژ، لچکی، بوستان های عمومیمنطقه/ واحد
جمع کلجنگلکاری کمربند سبزجنگل کاری داخل محدوده(

۱0,۱5۷,4256,۳46,28۷28,۷45,02045,248,732منطقه ۱ 
۳,29۷,22۳۱۱,۳86,6۷۳4,226,۳20۱8,9۱0,2۱6منطقه 2

5,268,898-۱,6۷2,۳۷5۳,596,52۳منطقه 3و عباس آباد
۱4,2۳5,5۳۱5,۷۷8,۱62۷4,۱9۷,04۳94,2۱0,736منطقه 4
۳,0۳0,6289,۳95,۷8۱4۷,588,۷۷460,0۱5,۱83منطقه 5
3,۱۱9,503-۷8۱,9۱62,۳۳۷,58۷منطقه 6
۱,409,262-۳69,049۱,040,2۱۳منطقه 7
۱,705,089-۳58,6۳۷۱,۳46,452منطقه 8
2,778,630-۱8۷,۳۳62,59۱,294منطقه 9
843,299-24۳,558599,۷4۱منطقه ۱0
۱,527,996-6۱0,95۱9۱۷,045منطقه ۱۱
۱,375,827-6۱4,4۷۷۷6۱,۳50منطقه ۱2
505,۷4۱۱,69۷,98۱49,8۷2,0۱۳52,075,735منطقه ۱3
9۷0,۳66۳,805,۳۷025,546,00030,32۱,736منطقه ۱4
5,۱25,۱644,۷۱0,۳۱89,۷02,956۱9,538,438منطقه ۱5
3,076,979-۱,۷84,۱89۱,292,۷90منطقه ۱6
۱,062,393-509,۱۳055۳,26۳منطقه ۱7
2,۳9۳,2۳۷4,254,946۱,0۷۳,۱۷۱7,72۱,354منطقه ۱8
۳,4۳6,92۳۳,4۱9,4۷4۳8,069,0۷644,925,473منطقه ۱9
۱,9۱۳,60۷4,884,66۱۷۳,55۳,82480,352,092منطقه 20
۱,۳9۷,5285,466,5402,48۷,۷609,35۱,828منطقه 2۱
5,۳9۱,6884,954,۳6558,546,55868,892,6۱۱منطقه 22

6۷,۳98۱,04۱,۳۷۷2,2۱5,0003,323,775بهشت زهرا)س(
252,92۱-252,92۱-سازمان پايانه ها

59,054,07782,43۱,۱۱44۱5,823,5۱5557,308,706جمع

)مساحت به متر مربع(

۱-9- مساحت بوستان ها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران در سال  97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

هکتار
84 - 300
301 - 1000
1001 - 3000
3001 - 6000
6001 - 9421
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۳2۷

4-9- مساحت فضاي سبز درون شهري مناطق شهرداري تهران در سال 97       

معابر)درختکاری،رفيوژ،لچکی،جنگل بوستان های عمومیمنطقه/ واحد
جمع کل داخل محدودهکاری داخل محدوده(

۱0,۱5۷,4256,۳46,28۷۱6,503,7۱2منطقه ۱

۳,29۷,22۳۱۱,۳86,6۷۳۱4,683,896منطقه 2

۱,6۷2,۳۷5۳,596,52۳5,268,898منطقه 3 و عباس آباد

۱4,2۳5,5۳۱5,۷۷8,۱6220,0۱3,693منطقه 4

۳,0۳0,6289,۳95,۷8۱۱2,426,409منطقه 5

۷8۱,9۱62,۳۳۷,58۷3,۱۱9,503منطقه 6

۳69,049۱,040,2۱۳۱,409,262منطقه 7

۳58,6۳۷۱,۳46,452۱,705,089منطقه 8

۱8۷,۳۳62,59۱,2942,778,630منطقه 9

24۳,558599,۷4۱843,299منطقه ۱0

6۱0,95۱9۱۷,045۱,527,996منطقه ۱۱

6۱4,4۷۷۷6۱,۳50۱,375,827منطقه ۱2

505,۷4۱۱,69۷,98۱2,203,722منطقه ۱3

9۷0,۳66۳,805,۳۷04,775,736منطقه ۱4

5,۱25,۱644,۷۱0,۳۱89,835,482منطقه ۱5

۱,۷84,۱89۱,292,۷903,076,979منطقه ۱6

509,۱۳055۳,26۳۱,062,393منطقه ۱7

2,۳9۳,2۳۷4,254,9466,648,۱83منطقه ۱8

۳,4۳6,92۳۳,4۱9,4۷46,856,397منطقه ۱9

۱,9۱۳,60۷4,884,66۱6,798,268منطقه 20

۱,۳9۷,5285,466,5406,864,068منطقه 2۱

5,۳9۱,6884,954,۳65۱0,346,053منطقه 22

6۷,۳98۱,04۱,۳۷۷۱,۱08,775بهشت زهرا)س(

0252,92۱252,92۱پايانه ها

59,054,07782,43۱,۱۱4۱4۱,485,۱9۱جمع

)مساحت به متر مربع(
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5-9-آمار بوستان  های  شهر تهران بانضمام  تعداد بوستان های جنگلی درون شهری و برون شهری به تفکيک مناطق 
و مساحت در سال 97                                                                                                                         )مساحت به متر مربع( 

منطقه/ 
واحد

جمع بيش از ۱00,000از ۱0,000 تا ۱00,000از 5000 تا ۱0,000از ۱000 تا 5000کمتر از ۱000

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعداد

50۳6,08980222,0۳۷۳52۷۱,9۳4۳۳۷8۳,60۳68,84۳,۷62204۱0,۱57,425منطقه۱

۱0۷,00۷962۷5,8۱۳5۱۳5۱,6۳9458۱۱,46۱6۱,85۱,۳0۳2083,297,223منطقه2

منطقه3 
و عباس 

آباد
۱28,82۱4۷۱06,۱۷8۱8۱25,۳66۱4255,9۱96۱,۱۷6,09۱97۱,672,375

60۳۷,۳84۱۱52۷5,2454۷۳۳۳,940۳۱۷۱5,996۱۱۱2,8۷2,966264۱4,235,53۱منطقه4

۱۱۷,5۷58624۷,۷6۱5۱۳69,62855۱,4۱2,2۳6499۳,4282073,030,628منطقه5

2۱۱2,60825۷5,88۳۱۱۷6,590۷۱66,29۷2450,5۳86678۱,9۱6منطقه6

2۳۱2,825۳068,98۷5۳0,۳406256,89۷0064369,049منطقه7

۳۳20,44۱۳896,85۳966,406۷۱۷4,9۳۷0087358,637منطقه8

8۳,622۱228,0502۱4,۳۷56۱4۱,2890028۱87,336منطقه9

۱9۱۱,229۱6۳9,۷۷۱۷50,۷۳89۱4۱,820005۱243,558منطقه۱0

5۳,۱05۱۱22,۷655۳4,58۱8200,500۱۳50,000306۱0,95۱منطقه۱۱

۳4۱8,428۱5۳2,60۱425,۱406۱۱0,895242۷,4۱۳6۱6۱4,477منطقه۱2

۱۱6,۷8026۷9,۱04956,852۱۷۳6۳,005467505,74۱منطقه۱3

۱28,۱90۳898,۳0۱24۱۷5,۱۷62۱688,6990095970,366منطقه۱4

۱۳۱0,66448۱۳9,۱۳925۱۷2,۱89۳8۱,2۱۳,4528۳,589,۷20۱325,۱25,۱64منطقه۱5

00۱۳4۱,0۱9۱۳86,۳۳۷289۷۱,2942685,5۳956۱,784,۱89منطقه۱6

95,85۳۳۳86,6۳4۱489,۱42۱2۳2۷,50۱0068509,۱30منطقه۱7

002052,۷0620۱49,58۷5۱۱,209,9845980,960962,393,237منطقه۱8

2۱,6882۱58,۳۷0۷50,8۷۱۳2۱,000,۷6552,۳25,229673,436,923منطقه۱9

2825,908۷0۱95,0۱2۳626۷,2284۱۱,245,459۱۱80,000۱76۱,9۱3,607منطقه20

2۱,89۷۱4۳۷,۱26۱6۱09,۷۷42254۳,0۷۱4۷05,66058۱,397,528منطقه2۱

منطقه
22۳2,۷2۱۳4۱04,4۳2۱4۱۱2,۳52۱8۳۳0,59۷84,84۱,586775,39۱,688

بهشت 
000000۳6۷,۳9800367,398زهرا)س(

366242,8358882,383,7874233,020,۱855۱0۱3,۱33,0757540,274,۱952,26259,054,077جمع
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6-9-تعداد ومساحت بوستان های عمومی)با احتساب بوستان های جنگلی درون شهری( به تفکيک مناطق در 
سال های 96-97

سال 97سال 96منطقه
مساحتتعدادمساحتتعداد

20۳۱0,۱۳5,908204۱0,۱5۷,425منطقه ۱
20۷2,9۷4,288208۳,29۷,22۳منطقه 2

9۷۱,60۱,9949۷۱,6۷2,۳۷5منطقه 3 و عباس آباد
255۱4,226,۳۷۱264۱4,2۳5,5۳۱منطقه 4
20۷۳,۱60,۷6۱20۷۳,0۳0,628منطقه 5
66۷8۱,80066۷8۱,9۱6منطقه 6
592۷6,۷2۳64۳69,049منطقه 7
8۷۳59,2408۷۳58,6۳۷منطقه 8
26۱80,۳۳628۱8۷,۳۳6منطقه 9
56255,2085۱24۳,558منطقه ۱0
۳۳6۱9,25۱۳06۱0,95۱منطقه ۱۱
626۱۳,0596۱6۱4,4۷۷منطقه ۱2
64608,۳۷66۷505,۷4۱منطقه ۱3
9296۷,۳66959۷0,۳66منطقه ۱4
۱۳۱5,۱6۳,۳۳۳۱۳25,۱25,۱64منطقه ۱5
5۷۱,820,06056۱,۷84,۱89منطقه ۱6
69466,9۱۳68509,۱۳0منطقه ۱7
982,۳۱9,۷0۷962,۳9۳,2۳۷منطقه ۱8
65۳,4۳4,54۳6۷۳,4۳6,92۳منطقه ۱9
۱۷0۱,848,۱۳0۱۷6۱,9۱۳,60۷منطقه20
55۱,492,۱9۱58۱,۳9۷,528منطقه 2۱
۷25,۳80,2۱۳۷۷5,۳9۱,688منطقه 22

۷۱04,495۳6۷,۳98بهشت زهرا
2,23858,790,2662,26259,054,077جمع

2-9- تعداد و مساحت بوستان های شهر تهران بر حسب مناطق در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

67

30

6896

132

176

87

204

97

67

77

58

207

28 51

6466

95

208 264

61

56

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

مساحت به هکتار
کمتر از 50 هکتار
50/1 - 300
300/1 - 1000
1000/1 - 1500

1

25

6
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12 14

19

17

16
15

20

تعداد بوستان ها

13

)مساحت به متر مربع(
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۳۳0

سازمان بهشت زهرا )س(
7-9- آمار تعداد دفن شدگان به تفکيک جنسيت در سال هاي 97-93                                                                  )نفر(

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93جنسيت
0.۱-۱4,۱2۳۱5,۱65۱6,094۱6,090۱6,0۷9مونث

20,۱0920,9252۱,۱682۱,۱۳52۱,66۳2.5مذکر

۱5.4-۱,955۱,۳۱28۱8۱,2۳۱۱,042نوزاد

36,۱8737,40238,08038,45638,7840.9جمع

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93جنسيت
5656565556۱.8 مذکر
2.4-294۱42424۱مونث
542۳۳0 نوزاد

9-9-تعداد دفن شدگان به تفکيک محل دفن و باالترين علت فوت و بيشترين سن متوفی در سال هاي 97-93   )نفر(
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93محل دفن

۱2.4-2۳92592۷۱2492۱8آرامگاه
۱6,۷۷8۱۷,۳۷5۱6,689۱۷,649۱8,4۱44.۳خارج از سازمان
48۳۷585۱۷852.9قطعه هنرمندان

48952856۷۱,08۱۱,256۱6.2قطعه کودک
۱۱,۷94۱2,00۳۱0,44۷۱۳,۷60۱۳,8660.8قطعه پيش فروش

۳,4۷۷۳,68۳6,۱0۳۳,99۳4,2۷2۷قبور 30 ساله
۳۱.8-۱89۱80۱4۱۱۷9۱22قطعه نام آوران

۱5,82۱۱6,500۱6,426۱5,۷۳۷۱6,222۳.۱قطعه عمومي
5۷.8-458۱8090۳8قطعه شهدا

۷.5-۷0۷۷44984۱,0089۳2قطعه والدين شهدا
22.5-۳,۳۷8۳,۳۷62,9962,29۷۱,۷80قطعه نوزاد و قطع عضو

6,9895,۳6۳5,۳۳25,5۳85,6502باالترين علت فوت : ايست قلبي
29,۱96۳0,554۳۱,۷046,842۳۳,۱54۳84.6بيشترين سن متوفي 65 سال به باال

8-9-درصد دفن شدگان به تفکيک جنسيت در سال هاي 97-93                                                                         )نفر(
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۳۳۱

۱0-9- شاخص های  محل دفن در سال هاي 95-97  
سال 97سال 96سال 95عنوان

40,00040,00040,000قبور پيش بيني شده طی سال - تعداد
40,00040,00040,000قبور فراهم شده سال آينده - تعداد

۱۱-9- مساحت تاسيسات و تجهيزات موجود در سازمان بهشت زهرا )س( در سال های 95-97  
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95نوع تاسيسات

۱68,2۷8۱68,2۷8۱68,2۷80پارکينگ)بهشت زهرا) - مترمربع
2,69۳2,69۳2,69۳0سرويس هاي بهداشتي عمومي - چشمه

۳۳5۳۳5۳۳50مسجد و حسينيه - مترمربع
۳۱2۳۱۷۳55۱2فضاي سبز - هکتار

2802802800سردخانه)بهشت زهرا) - مترمربع
4004004000بانک - مترمربع

۱58۱58۱580پاسگاه انتظامي- مترمربع
4040400فوريتهاي پزشکي- مترمربع

۱,۱00۱,۱00۱,۱000سالن انتظار- مترمربع
5,0005,0005,0000تصفيه خانه- مترمربع

2۷.۳-۱4۱۱8روحانی - عدد
5.5-۱25۱2۷۱20تطهيرکننده - عدد

50,00050,00050,0000مراجعه کنندگان - هزار نفر روزانه
۱50۱5۱۱584.6آمبوالنس شهری و شهرستان- عدد

5.9-۱9۱۷۱6 آمبوالنس پزشک قانونی - عدد

۱2-9- تعداد فوت شدگان براساس علل فوت و سن متوفيان در سال 97 

کمتر از سن/ علت فوت
جمع65به باال64-5455-4445-3435-2425-۱920-۱4۱5-9۱0-45-۱يکسال

97
جمع
96

درصد
تغيير

00۱۱428۱488248۳6۳۳.۳بيماري هاي رواني و اختالفات رفتاري
۱۱05620۱5۳۱26۱۳4۱982886092,9۳۳4,420۳,8۱9۱5.۷بيماري هاي عفوني و انگلي

0602۱۳۱۳۳۳۳420۱92۷۱675۳2۱5.۱بيماريهاي اسکلتي و عضالني
00000۱0۱062836۳۱۱6.۱بيماريهاي جلد و زير جلد

8.5-۱62۱00۱0000۱62420422۳بيماريهاي حول تولد
۱2۱۱۳۳8۷۱94۷96268655۱,۱29988۱4.۳بيماريهاي دستگاه گوارش

4.4-562۳۳۳۱84۱۷22209۷2۱,345۱,40۷بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي
۳۷5۱۳۷5۷49۷28۱2۳84۱8685۱,۳495,56۳9,0248,۳66۷.9بيماريهاي دستگاه تنفسي

254۳22۱0۱۳۱02۳44۱۱8۱05۱2.4بيماريهاي سيستم خون ساز و ايمني
4۱۳8209۱9۱64۷98۱۳9۳52۱,۳8۷2,۱66۱,۷8۱2۱.6بيماريهاي سيستم عصبي

۳6.9-9۳00000۱9۳6۱9525340۱بيماريهاي غددي و تغذيه و متابوليک
2-264۱46644956652۳0544۱,454۳,596۱5,4222۱,89022,۳۳۷بيماريهاي قلبي عروقي

00000۱20۱۱4۱0379۳۱۱.۱خودکشي
54۷842۳۱4۱45۱۷5۳۷0695۱,5۳۳۳,۳296,3935,۳۷5۱8.9سرطان و ساير تومورها

۱24۳۳۳44۱86240508402۳40۳05۳۱02,4232,۳92۱.۳سوانح وحوادث غير عمدي
26.۳-00000۱۱۱425۱,5۷۳۱,6052,۱۷9عالئم و حاالت بد تعريف شده

۳5.۱-0۱008۱2۱6۱2482639۷قتل
مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگي 

۱9.4-۱,۱842000000000۱,۱86۱,4۷2و زايمان

6.6-284۷62۱22۱542۳۳652۷006۷66۱55684,00۱4,286نامشخص

ناهنجاريهاي مادرزادي و اختالل 
6.5-52824۳42۱06۱۱۱20690۷۳۷کروموزومي

-3,04۱6422702365997492,۱092,9۱۱4,5068,98033,۱5457,۱98جمع 97
2

56,094-۳,5۷862426۱22۱46۷8۳02,۱۳۱2,80۳4,5458,6۱6۳2,0۱8جمع 96
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۳۳2

۱3-9- تعداد، نوع آمبوالنس هاي حمل متوفيات در سال های 95-97
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95نوع

شهرستان
۷4-2۳2۳6مزدا 2000

5۳-۳2۳2۱5شوکا
 L 90 485085۷0

6-۱9۱۷۱6شوگاپزشک قانونی

شهری

e-240 ۱00-۳0۳00بنز
vt  ۱00-۱0۱00بنز

2220بنز اسپرينتر
۱00-440سمند سرير

0000شوکا
0050۱00تويوتا هايس

۱4-9-تعداد فوت شدگان براساس علل فوت و جنسيت متوفيان در سال 97
جمع 96جمع 97نوزادمونثمذکرسن/ علت فوت

۳99048۳6بيماري هاي رواني و ساير اختالفات رفتاري

2,480۱,8805۷4,4۱7۳,8۱9بيماري هاي عفوني و انگلي

۱452۱0۱665۳بيماريهاي اسکلتي و عضالني

۱52۱036۳۱بيماريهاي جلد و زير جلد

۱۱55۳۳520322۳بيماريهاي حول تولد

6424۷۳9۱,۱24988بيماريهاي دستگاه گوارش

۷46595۳۱,344۱,40۷بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي

5,02۷۳,۷2۱2۷59,0238,۳66بيماريهاي دستگاه تنفسي

69490۱۱8۱05بيماريهاي سيستم خون ساز و ايمني

۱,۱609۷۷292,۱66۱,۷8۱بيماريهاي سيستم عصبي

۱۳5۱۱۳525340۱بيماريهاي غددي و تغذيه و متابوليک

۱2,2029,56۳۱252۱,89022,۳۳۷بيماريهاي قلبي عروقي

۳۷00379خودکشي

۳,5۷62,۷۷6۳96,39۱5,۳۷5سرطان و ساير تومورها

۱,92۳4۷5252,4232,۳92سوانح وحوادث غير عمدي

۷۱68890۱,6052,۱۷9عالئم و حاالت بد تعريف شده

44۱90639۷قتل

556265۳۷9۱,200۱,4۷2مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگي و زايمان

2,8529۷0۱804,0024,286نامشخص

۳۳۷25۷95689۷۳۷ناهنجاريهاي مادرزادي و اختالل کروموزومي

-32,8۱623,۱26۱,25657,۱98جمع 97

۳۱,۷2۱22,88۷۱,48656,09456,094جمع 96
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۳۳۳

۱5-9- مقايسه فوت شدگان براساس مناطق شهرداري درسال هاي 95-97

سال 97سال 96سال 95منطقه
درصدتغييرجمعنوزادمونثمذکرجمعنوزادمونثمذکرجمعنوزادمونثمذکر

5-۱,۳۷5۱,2۳2۷2,6۱4۱,420۱,255۷2,682۱,4۳0۱,۱۱5۱۱2,556منطقه ۱
۳-۱,4۳2۱,2۱862,656۱,600۱,24862,854۱,5۱5۱,24۳92,767منطقه 2
55048۷۱۱,038۷84۷0۱4۱,48998۷80۷2۱,7962۱منطقه 3
2,098۱,608۱۱3,7۱72,0۱2۱,46983,4892,0۷۳۱,506۱03,589۳منطقه 4
۱-۱,5۷۳۱,290۱۱2,8742,00۷۱,562۱۱3,5802,0۱5۱,526۱93,560منطقه 5
2-۷626252۱,38986۳۷8۱۱۱,645889۷۱5۷۱,6۱۱منطقه 6
64۳55۷4۱,2046۷86۳64۱,3۱8۷۳064۳2۱,3754منطقه 7
598496۳۱,09768254۱۳۱,2268586۷۳6۱,53725منطقه 8
۳9۳۳02069542۷۳0547364۷5۳2908049منطقه 9
۱۱-۱,40۱۱,089۱۳2,5036۷۳5488۱,22962۱469۱۱,09۱منطقه ۱0
4۳6۳۷2۱809584454۳۱,04۱58845۷۱۱,0460منطقه ۱۱
6-۱,۳6۳998۱52,376۱,642۱,2662۷2,935۱,562۱,۱86252,773منطقه ۱2
۷866002۱,3884۱2۳0247۱8402۳6۳۱766۷منطقه ۱3
۱,۱6089۳52,058۱,۷84۱,۳۷9۱۱3,۱74۱,8۷4۱,42۳۱43,3۱۱4منطقه ۱4
۱,29۳90۱92,203۱,۱8۱84۳2۱2,045۱,24۱8۱592,065۱منطقه ۱5
۱,000۷625۱,7678806605۱,5459۳۷۷288۱,6738منطقه ۱6
۳88288۱6775904۱84۱,0۱2۷6۳49۷4۱,26425منطقه ۱7
۱0-899586۱۱۱,496۷9۳542۱۷۱,352۷4246۷۱۱۱,220منطقه ۱8
۳2222۱25454۳4۳024740459299۳76۱۳منطقه ۱9
2-۱,۳9599۱92,395۱,46۳۱,048202,53۱۱,4۷۷98۷۱62,480منطقه 20
6-۳4۳2۷8062۱25۷۱9۳645625۳۱۷۳۱427منطقه 2۱
4-25۷۱۷82437۳042۱6۱52۱2۷۳22۳۳499منطقه 22

خارج 
۱-9,82۱6,062۷۳2۱6,6۱5۱0,۱5۳6,۱66۱,۱8۱۱7,500۱0,۱۷06,2۱6۱,006۱7,392ازتهران

98۱486۱2۷۱,5949852۱262764822668۷83520۳نامشخص
3۱,26922,52097954,7683۱,72۱22,887۱,48656,09432,8۱623,۱26۱,25657,۱982جمع

3-9- درصد تغيير فوت شدگان  بر حسب مناطق شهر تهران در سال 97

19

11

1718

15

20
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سازمان مديريت ميادين ميوه وتره بار
۱6-9- آمار روند تغييرات درعملکرد سازمان ميادين در سال های 93-97

درصدسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان
 تغيير

2,۱862,456۳,۱52۳,۳02۳,52۱۷متوسط روزانه محصول عرضه شده - تن 

6۱2285۷40-متوسط عرضه روزانه - درصد افزايش

۱۱-۳.9۳.۱۳.6۱.۱2۱زيربناي احداثات - درصد افزايش

۱5۱5۱8۱82222کل ميادين - تعداد

-0020022تعداد ميادين- درصد افزايش

۱۳2۱40۱6۱۱6۱۱6۱0کل بازارهاي ثابت - تعداد

-26۱500بازارهاي روز - درصد افزايش

2,۳۱62,26۱2,056۱,9482,2۳0۱4کل غرفه ها - تعداد *

424۳4۷586۳9 بازارهاي روز محله ای - تعداد

-5۱4-9-2-2-غرف - درصد افزايش

450402500600620۳متوسط روزانه تعداد خانوارهاي مراجعين به ميادين و بازارهاي -هزارخانوار

-۱0.۷2420۳-0.۳2-مراجعين - درصد افزايش 

۳859202۷284محل عرضه محصوالت ,سالم , طبيعي IPM , مديريت شده ارگانيک - تعداد

۱4,695۱۷,2054,44۱6622,0682۱2محصوالت ارگانيک ,  طبيعي و IPM عرضه شده - تن

56۱802۳0288۳98۳8غرفه های عرضه کننده طرح رهگيری و شناسنامه دار کردن محصوالت - تعداد

۷-6566۳95965۷55۳۷ايجاد شبکه ترازوها و صندوق های فروشگاهی مرتبط با سامانه مرکزی - تعداد

255۱۷6۱0۱۱۱5۱4بازارهاي دريافت کننده عالمت استاندارد فروشگاهي - تعداد

26,08۱46,429۳0۳,۳944۱4,54۷46۷,0۷8۱۳ميزان محصوالت بسته بندی - تن**

4082,0۳۷۱,۷4۳2,۷۱6۳,۳4۱2۳سيستم فروش غير حضوری  - تن

-40-45۳0-40۳0-۳0 40-۳0 40-۳0 تفاوت قيمت ها با بازار آزاد - درصد

۱89۱982252۳۷2464مراکز عرضه - تعداد

42,45040,84۳۳6,080۳4,400۳6,0005نسبت جمعيت به تعداد  بازار ها و ميادين- نفر

۱۱-۳.86۳.69۳.2۳۳2.66نسبت وسعت به تعداد  بازار ها و ميادين - کيلومتر مربع

5-۱00۱00200۱0۷.8۱02.5ميزان تحقق برنامه ايجاد ميادين و بازارهای ميوه و تره بار- درصد

5۳56646۷۷04تعداد ميادين ميوه و تره بار نسبت به محالت-درصد

 توضيحات: * کاهش تعداد غرف با وجود افزايش بازارها بدليل تغيير ساختار بازارها از غرفه ای به سيستم فروشگاهی يکپارچه می باشد.
**  ميزان عرضه محصوالت بسته بندی در سال 95  بهمراه محصوالت دستچين می باشد.
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۳۳5

۱7-9- محصوالت عرضه شده درسال های 94-97
درصد به کلسال 97درصد به کلسال 96درصد به کلسال 95درصد به کلسال 94انواع محصول

264۳۱9۷۷۳۱98029.۷98628ميوه
25229۷202۳85025.۷84524جاليزي و صيفي وفرنگي

5۱6۱8۳5.8۱955.9۱۷65سبزي
۷۱۱40.4۳6۱.۱60۱.۷حبوبات وخشکبار

۳0۳۷02.2۷52.۳882.5لبنيات
40۱5.80.52۳0.۷۷0.2ماهي

5۱۱20.۳۱40.4۷02گوشت
2۳۳68.۷2.۱6۳۱.9۱۷65مرغ

5۱5.۷0.290.۳۷02تخم مرغ
205.80.290.۳۱40.4سوسيس وکالباس

6۱۱۳0.۳9۷2.9۷۷2.2متفرقه
2۱۱25۱,06۷۳495028.89522۷سامانه های عمده فروشی

860۱003,۱52۱003,302۱003,52۱۱00جمع

۱8-9- ميزان و نوع تاسيسات و تجهيزات موجود در ميدان مرکزي شهر در سال هاي 95-97

عنوان
سال 97سال 96سال 95

مساحت)مترمربع(تعدادمساحت)مترمربع(تعدادمساحت)مترمربع(تعداد
۷69,869۷69,869۷69,869پارکينگ

۱6۱,800۱4۱,680۱4۱,680سرويس بهداشتي
۱۷,000۱۷,000۱۷,000مسجد و حسينيه

4۷۷,000-4۷۷,000-4۷2,000-فضاي سبز 
------سردخانه

۱04,020۱۱4,699۱۱4,699بانک
------مرکز اطالع رساني

45,00045,00045,000انبار

)هزارتن در روز(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳۳6

۱9-9-تعداد و مساحت ميادين و بازار هاي روز در سال هاي 97-96 )با لحاظ بازار محله اي (

قه
نط

م

برآورد  نسبت در سال 97درصد تغييرسال 97سال 96
کل 

جمعيت 
به هزار 
نفر در 
سال 97

مساحت 
مناطق 
بدون  
حريم - 

هکتار

ای
له 

مح
ی 

ها
زار

با

ده
 ش

ری
آو

ع 
جم

ار 
باز

 و 
ين

اد
 مي

داد
تع

ت
ثاب

ي 
ها

زار
با

دام
ضه 

عر
کز 

مرا

 و 
ين

اد
 مي

ت
اح

س
م

کز 
مرا

 و 
وز

ی ر
ها

زار
با

ع(
مرب

تر
 )م

دام
ضه 

عر

کز
مرا

ل 
د ک

دا
تع

ای
له 

مح
ی 

ها
زار

با

ده
 ش

ری
آو

ع 
جم

ار 
باز

 و 
ين

اد
 مي

داد
تع

ت
ثاب

ي 
ها

زار
با

دام
ضه 

عر
کز 

مرا

 و 
ين

اد
 مي

ت
اح

س
م

کز 
مرا

 و 
وز

ی ر
ها

زار
با

ع(
مرب

تر
 )م

دام
ضه 

عر

ل 
فعا

کز 
مرا

ل 
د ک

دا
تع

)9
6 

ان
پاي

(

ها 
زار

و با
ن 

ادي
 مي

داد
تع

ی(
ه ا

حل
و م

ت 
ثاب

 (

 و 
ين

اد
 مي

ت
اح

س
م

ع(
مرب

تر
 )م

وز
ی ر

ها
زار

با

اد  
عد

ه ت
ق  ب

اط
 من

ت
سع

و
 -

ين
اد

 مي
ا و

ر ه
ازا

ب
تار

هک

ار 
باز

د  
دا

 تع
 به

ت
عي

جم
 

فر
ر ن

هزا
 -

ين
اد

 مي
ا و

ه

۱۳0۱4026,46۳۱۷۳0۱4026,46۳۱۷002۷4.2۳0.۷52۳4,66۱
24۱۱8046,0۳۳2240۱8046,0۳۳22002۱۳.۷۳2.8۷224,۷0۱
3۱0506,205600۷06,980۷۱۷۱24۱۷.448.2۳۳۷2,922
4۱0۱4۱۳۷,۱20۱6۱0۱6۱۳9,590۱8۱۳۷۳4252.694۷6,۱55
5۱02004۱,۷892۱۱02004۱,۷892۱0025۳.۱42.۱8845,۳۱6
6۱۱60۳6,0۳۷۷۱080۳6,89492922۳۷.428.92602,۱۳۷
7۱050۱0,6۱66۱050۱0,6۱6600255.652.2۳۱۳۱,5۳4
800808,۷0۷8۱۱۷09,۱۱6805۱64.555.۷446۱,۳۱6
9۳020۱5,۷455۳020۱5,۷45500۳94.9۳6.2۱8۱۱,9۷5
۱0۱0۷09,469820۷09,8۱99۱۳490.9۳۷.4۳۳۷8۱9
۱۱۱۱404,9095۱0505,509620۱2200.552.۷۳۱6۱,20۳
۱240۳04,4۱0۷40۳04,6۱0۷05228.۷۳4.524۱۱,60۱
۱3004066,9594۳0406۷,409۷۷5۱۱8۳.8۳4.9245۱,286
۱440۱00۷,06۱۱45۱90۷,4۱۳۱405۱0۳.9۳6.۳508۱,455
۱52۱۱۳۱6۳,5۱۷۱6۳0۱۳۱64,۱95۱۷6۱۱6۳.2۳9.46۷۱2,۷۷4
۱6۳04040,00۱۷۳04040,00۱۷002۳5.9۳۷.2260۱,652
۱720405,۷2462۱۳0۳,5245-۱۷-۳8۱655۷.8289825
۱8۳۱6۱۱4,808۱0۳۱6۱۱4,808۱000۳۷8.۷4۳.۱4۳۱۳,۷8۷
۱920۳02,۳50520۳02,۳50500406.852.52622,0۳4
20۱20۷0۱8,29۱۱9۱20۷0۱8,29۱۱900۱24.۱۱9.9۳۷92,۳58
2۱۷۱80۱۷,۷22۱5۷080۱۷,۷22۱500۳4۳.5۱۳.۱۱9۷5,۱5۳
2220۱۱022,25۱۱۳۱۱۱۱02۱,95۱۱2-8-۱49۱.۷۱6.6۱995,900

586۱763506,۱87237635۱8035۱0,8282464۱250.336.38,9396۱,562جمع

4-9- تعداد ميادين و بازارهای ثابت شهر تهران در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

تعداد میادین و بازاراهاي ثابت
2 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20

1

25

6
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12 14

19

17

16
15

20

13
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۳۳۷

2۱-9- عناوين سازه های تبليغاتی فرهنگی و موقت در سال های 96-97
درصد تغييرسال 97سال 96واحدنوع فعاليت

بيلبورد تبليغات فرهنگی موجود
28-25۱8تعداد

22.۱۷-۱,۱4۱888متر مربع

عرشه پل هوايی تبليغات فرهنگی موجود
۱2.92-209۱82تعداد

۱2.82-8,260۷,20۱متر مربع

پرتابل تبليغات فرهنگی )اکسترافلت) موجود
2.8۳-24۷240تعداد

2.8۳-2,22۳2,۱60متر مربع

سازه موقت تبليغات انتخابات نصب شده
۱00-۱,0440تعداد

۱00-۱2,5280متر مربع

سازمان زيباسازی شهر تهران
20-9- انواع پل ها در سال های 97-94                                                                                                             )تعداد( 

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94نوع فعاليت

92۱04۱۱0۱۱54.55پل عابر پياده مکانيزه موجود

۷56۷46۷5۳۷550.2۷پل عابر پياده معمولی موجود

۳04۳2۳6.25-29۳پل سواره رو موجود

22-9- عناوين آبنما در سال های 97-94                                                                                                          )تعداد(
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94نوع فعاليت

۱,۱24۱,۱24۱,209۱,2۱۳0.۳۳آبنمای موجود

08000آبنمای احداث شده
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۳۳8

23-9- عناوين مجموعه بازی کودکان در سال های 94-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94واحدنوع فعاليت

وسايل بازی کودکان موجود
۳.۷4-968۱,09۷۱,056-مجموعه*

۳,62۳۳,۷۱62.5۷--وسيله

مجموعه بازی کودکان نصب شده
99.4۷-5۱00۱89۱مجموعه

۳50---وسيله

مجموعه بازی کودکان ويژه توانيابان و معلولين 
نصب شده

۱0---مجموعه

۱50---وسيله

۱00-۳,2500--متر مربعکفپوش مجموعه بازی کودکان نصب شده

توضيح:* به مجموع چند وسيله بازی کودکان »مجموعه« گفته می شود.

24-9- وسايل همگانی تندرستی در سال های 96-97
توضيحاتسال 97سال 96واحدنوع فعاليت

وسايل همگانی تندرستی موجود
۱,5۷4۱,596مجموعه

-
26,29۳2۷,468وسيله

وسائل همگانی تندرستی نصب شده
هر مجموعه شامل ۱5 ۱005۱مجموعه

وسيله ۱,500۷65وسيله

وسائل همگانی تندرستی ويژه معلولين نصب شده
هر مجموعه شامل 6 2222مجموعه

وسيله ۱۳2۱۳2وسيله

25-9-آثار حجمی در سال های 97-95                                                                                                              )تعداد( 
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95نوع فعاليت

۱,۳60۱,609۱8.۳-احجام موجود

۷4-89۱042۷اثر حجمي و مجسمه شهري تامين شده

۳۱.۳-۱85240۱65اثر حجمی نصب شده

68-652۷28۷اثر حجمی جمع آوری شده

2۷26۱۱۳۳۳4.6اثر حجمی مرمت شده

2۳۱۱24۱24۱.۷اثر حجمی جابه جا شده
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26-9- عناوين سازه های تبليغاتی تجاری  در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال93واحدنوع فعاليت

سازه های تبليغات تجاری موجود
۳,5۷6۱,۳۱4۱,۳۱۳۱,۳29۱,۳46۱.28تعداد

۳۷,۷۱8۳8,40۳۱.82---متر مربع

بيلبورد تبليغات تجاری موجود
۳44۳۱4۳۱4۳۱4۳۱۷0.96تعداد

۱2,۳9۳۱2,4990.86---متر مربع

عرشه پل هوايی تبليغات تجاری موجود
۳9۳۳۷۱۳۷۱۳8۳۳96۳.۳9تعداد

۱8,952۱9,520۳---متر مربع

پنل شيشه ای موجود
9۱969696960تعداد

5۷65۷60---متر مربع

استند موجود
90909090900تعداد

58۳58۳0---متر مربع

نمايشگر شهری موجود
44۳660تعداد

2262260---متر مربع

پرتابل تبليغات تجاری موجود
50۳4۳94۳944044۱0.2۳تعداد

4,98۷4,9980.22---متر مربع

بيلبورد نصب شده
۱4.۳-8۳5۷6تعداد

۱2.۳-۳082۷0---متر مربع

بيلبورد بازسازی و مرمت شده
44.4-۳029595تعداد

40.9-455269---متر مربع

عرشه پل هوائی نصب شده
۱6.۷-۱۱2۳6۱2۱0تعداد

۳0.۷-56۳۳90---متر مربع

عرشه پل هوائی مرمت و بازسازی شده
۷۷.8-284422۱84تعداد

82.2-960۱۷۱---متر مربع
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27-9- خدمات نصب شده  شهر تهران  در سال های 97-96                                                                            )تعداد( 
درصد تغييرسال 97سال 96نوع فعاليت

25-4۳تابلو جهت نما نصب شده

6.۳-۱0,4۱09,۷49پايه پرچم کوتاه موجود

92920پايه پرچم بلند موجود

۱00-۱50پايه پرچم نصب شده

86.۳-۱6022پايه چراغ نصب شده

2642۷۱2.۷ساعت شهری موجود

۱00-۳80گلجای نصب شده

000پادرختی نصب شده

99.۱-2,2۳0۱9نيمکت نصب شده

۱00-9080سطل زباله نصب شده

000آالچيق ساخته شده

94-250۱5بوالرد )راهبند) نصب شده

0.9-۱۱۳۱۱2سقاخانه موجود

۱00-۳0پارکينگ موتور سيکلت نصب شده

8۱250کانکس ) نگهبانی- مطبوعات-نيروی انتظامی و ...) نصب شده

0.8-۳,824۳,۷9۳ايستگاه اتوبوس موجود

29-9- مجوز صادر شده تابلوهای اصناف در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال93واحدنوع فعاليت

مجوز صادر شده تابلوهای اصناف
۱4.۳4-۱۱,۳84۱2,985۱6,2۱۱۱6,9۱6۱4,490تعداد

5.24-۱64,549۱55,924---متراژ

28-9- سرويس های بهداشتی در سال های 94-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94نوع فعاليت

2.86-۱,502۱,۱9۱۱,۳65۱,۳26سرويس بهداشتی موجود-دستگاه

۱00-99۷۳042000سرويس بهداشتی پرتابل ساخته شده-چشمه
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۳4۱

32-9-رويدادهای هنری در سال های 97-95                                                                                                    )تعداد(
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95نوع فعاليت

۳220رويداد هنر شهري مرتبط با آثار حجمی برگزار شده

64۷۷5رويداد هنر شهری مرتبط با ديوارنگاری برگزار شده

3۱-9-بناهای تاريخی در سال های 97-96                                                                                                     )مترمربع(
درصد تغييرسال 97سال 96نوع فعاليت

4۱.۳-6,۳00۳,۷00بناهای تاريخی و واجد ارزش مرمت و بازسازی شده

۱,8002,450۳6.۱فضاهای واجد ارزش و تاريخی و شهری احيا شده

30-9- نورپردازی دائم و آذين بندی در سال های 96-97
درصد تغييرسال 97سال 96واحدنوع فعاليت

نورپردازی طراحی شده
۱2۳۱۱58.۳طرح

5,0005,۷00۱4متر مربع

نورپردازی اجرا شده
422450طرح

4,0۳020,8504۱۷.4متر مربع

آذين بندی های مناسبتی اجرا شده جهت اعياد و 
مناسبت ها

۷49600پروژه

۱۱0۳6۷2۳۳.6المان

۱00,000۱۷9,000۷9متر

33-9-  نقاشی ديواری در سال های 95-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95واحدنوع فعاليت

6۷.04-6۱9204-نقاشینقاشی ديواری ماندگار موجود

2,۱062,۷8۱۳2.05-نقاشینقاشی ديواری غير ماندگار موجود

ديوارنگاری ماندگار طراحي و اجرا شده
60-652پروژه

95.۱۱-8,9۳85,0۳4246متر مربع

ديوارنگاری نيمه ماندگار طراحي و اجرا شده
58۷2۱5۳۳05۳.49پروژه

260,9۳۳2۱,۳۷6۳۳,۱۱۷54.9۳متر مربع

ديوارنگاری های فرسوده مرمت شده
۷5-۱44۱پروژه

92.2۷-۳,4۳۱۱,940۱50متر مربع
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سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني تهران
34-9- آمار مقايسه اي آتش نشاني درسال هاي 95-97

عنوان
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

خدمات حادثهحريق
خدمات حادثهحريقايمنی

خدمات حادثهحريقايمنی
خدمات حادثهحريقايمنی

ايمنی
2۱2-2۱-25,0۳9۱0,284۳0,5562۷,208۱۱,۷۳6۳۳,0952۱,626۱۱,48۳۳۷,040حريق و حادثه- تعداد

۱۳0۱4-69,84۱۳0,65969,84۱۷6,068۳4,۳۷۱5۱,۱۷266,40۳۳4,40058,48۱کل خوروهاي اعزامي - تعداد
۱2۱۱4-۱92,۱458۳,0۷5۱۳2,25۷2۱2,94695,۱80۱4۳,9۱۳۱8۷,2۱۳95,664۱64,42۷کل پرسنل اعزامي - نفر

99-۱,۳852,066۱9,948۱,۱552,۱۷62۱,60۱۱,4۱8۱,9۷۷2۳,6482۳نجات يافتگان - نفر
4۷-۱9-۱0,۱026,80۷9,50۳۱2,6۱۳۷,۳42۱0,۱96۱0,262۷,054۱0,8۷۷مدت عمليات ۱ - ساعت
29-۱5-۱0,۱046,8۱۳9,509۱2,008۷,2289,95۱۱0,209۷,062۱0,858مدت عمليات 2 - ساعت

مجروحين
- تعداد

42-۳2-22-۷2۱۷۳6۱0028۳8۷8۱922آتش نشان

۱0-۱08-4۱۳2,8902594۷22,86۳۳۱۷426۳,086284شهروند

فوت شدگان
- تعداد

---۱۷۱0000۱00آتش نشان

2۱2۱۱۱8۱2۱۱822252۳۱862۳۳۱024شهروند

مسببين ايجاد 
حريق- نفر

25-۱9-665۱,05۷۱,0۳969۱984۱,۱02558964۱,۱56مرد

۱4-2۷۱8-9۳226۷۱۱85229۷۷8622۷۱669زن
۱55۱45-۱5,۷89۳6229۳,۷۳24۱4۳۳۳,۱۷۱62448خسارت وارده - ميليارد ريال
مدت زمان رسيدن به محل 

۱۱-25۱2۷626425۱28۳26۱25۳28026۳۱عمليات - ثانيه
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35-9- آمار مقايسه اي آتش نشاني درسال هاي 95-97
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

۱-4,8۱۱4,9۳94,890تعداد پرسنل عملياتی سازمان)کليه پرسنل - نفر)
۱.6۷-606۱60پرسنل عملياتی به ازای ۱00 هزار نفر جمعيت - تعداد

۱2۳۱29۱۳۱2ايستگاه های موجود - تعداد
5۷-۱۷۳ايستگاههاي جديد االحداث - تعداد
9220ايستگاههاي در حال ساخت - تعداد

۱58,96۷۱64,694۱68,۷662زيربناي کل ايستگاههاي آتش نشاني - مترمربع
20۱۷4۱۱4۱امداد )نردبان و باالبر) - دستگاه
۱0۱0۱00خودرو نجات سنگين - دستگاه

۳-۳56۳56۳4۷خودرو سنگين عملياتي- دستگاه
5-6۳۷65۷62۳خودرو عملياتي سبک - دستگاه

۱۳-98۷خودرو عملياتی فوماتيک - دستگاه
2۱2۱2۱0تانکر آبرساني - دستگاه

5555550بيل مکانيکي ، لودر ، ميني لودر، بکهو ، جرثقيل و  تريلي - دستگاه
۷,0۳5۷,۱69۷,24۳۱شيرهای هيدرانت - تعداد

36-9- آمار مدت زمان عمليات در آتش سوزي ها در سال هاي 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93مدت عمليات/تعداد حريق

2۱-۱9,6۷۳2۱,55۷2۳,90۱24,۷52۱9,6۱5کمتر از ۱ ساعت
۱9-۱,5898۱۷9692,05۱۱,6۷0بين ۱ تا 2 ساعت
۱8-208۱۳5۱۱62642۱۷بين 2 تا ۳ ساعت
۱0-4۷42۳5۷۷69بين ۳ تا 4ساعت
22۱۷۱۱۳۳۳۳0بين 4 تا 5 ساعت
95۳5۷40بين 5 تا 6 ساعت
42-6۱0۱8426۱5 ساعت يا بيشتر
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37-9- آمار ايستگاه های آتش نشانی در مناطق شهر تهران در سال های 95-97

تعداد ايستگاه های جديداالحداثزير بنای کل ايستگاه هاتعداد ايستگاه هامنطقه
سال 97سال 96سال 95سال 97سال 96سال 95سال 97سال 96سال 95

888۱۱,۷۷6۱۱,۷۷6۱۳۱۷600۱منطقه۱
9۱۱99,۱46۱0,۱۳۱۱0,۱۳۱020منطقه2
56۷4,۷۳06,۳۳0۷5800۱۱منطقه3
۱۱۱۱۱0۱0,۱۱4۱0,۱۱4۱0,۱۱4۱00منطقه4
88۷۱0,۷04۱0,۷04۱0,۷04000منطقه5
۳۳56,59۳6,59۳6,59۳000منطقه6
556۳,666۳,666۳,666000منطقه7
4446,9046,9046,904000منطقه8
۱۱۱۷68۷68۷68000منطقه9
2222,۷۳62,۷۳62,۷۳6000منطقه۱0
99۷۱0,۷56۱0,۷56۱0,۷56000منطقه۱۱
6695,0445,0445,044000منطقه۱2
۳449,6669,8669,8660۱0منطقه۱3
۳۳۳5,۳5۱5,۳5۱5,۳5۱000منطقه۱4
8889,۱889,۱889,۱88000منطقه۱5
456۳,246۳,۳46۳,۳460۱0منطقه۱6
۳۳۳5,۷025,۷025,۷02000منطقه۱7
568۷,58۷9,00۷۱04290۱۱منطقه۱8
5556,6۱۳6,6۱۳6,6۱۳000منطقه۱9
556۷,5048,9268,926۱00منطقه20
۳۳4۷,54۳۷,54۳۷,54۳000منطقه2۱
۷۷95,9۱05,9۱05,9۱0000منطقه22

۷,۷20۷,۷20۷,۷20000-66خارج از محدوده
۱23۱29۱3۱۱58,967۱64,694۱68,766263جمع

5-9- تعداد ايستگاه های آتش نشانی در مناطق شهر تهران در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

تعداد ایستگاه
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
9 - 10



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳45
6-9-تعداد حريق در مناطق شهر تهران در سال 97 و درصد تغيير آن نسب به سال 96

38-9- آمار پراکندگي حريق و خسارت آن در مناطق شهر تهران در سال های 95-97

منطقه
خسارت حريق )ميليون ريال(تعداد حريق

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95درصد تغييرسال 97سال 96سال 95
۳۱۱9,68258,۳2۳۱۳۳,۷96۱29-۱,2۱6۱,59۳۱,۱0۳منطقه۱
2-۱۷28,62250,64۱49,۳88-۱,9402,252۱,859منطقه2
۳04۳,085۱9,459۷0,8۱8264-۱,0۱995۷66۷منطقه3
۱2-2650,06۷۷4,99265,625-۱,8592,۱۱۷۱,5۷2منطقه4
۱92۷,۳۱۱۳۷,2۳86۷,۳088۱-۱,645۱,۷۳6۱,408منطقه5
69-2944,۱۷۳60,644۱8,9۱۳-۱,۱02۱,۱698۳5منطقه6
2225,4۱0۱۷,2296۱,۱4۳255-805۷866۱۷منطقه7
۳۱8,54۷۷,۳90۱2,۱4۷64-۷8084858۷منطقه8
۳26۳۳0۳290۳,864۳,909۱2,684224منطقه9
2۱۱6,6526,54522,620246-56560۱4۷5منطقه۱0
49-2۳۳۳,۱85۷0,802۳5,8۳5-۱,026۱,0۱6۷8۷منطقه۱۱
۱8۱5,۱۱۱,68۷۳۷0,90۱۳99,0۱۱8-۱,9۷2۱,805۱,4۷5منطقه۱2
56,056۱0,409۱8,506۷8-4۷۷522496منطقه۱3
2226,264۱۳,585۱8,2۳2۳4-82888۷692منطقه۱4
۱628,۳265۷,229۱,۳85,۳282۳2۱-۱,۷۳0۱,850۱,552منطقه۱5
8۱-۱۳۱5,882۳۳0,2۳۳64,004-۷۷۱8۷9۷62منطقه۱6
2۱۱0,۷90۱0,۳۷4۱0,۷484-58۱569450منطقه۱7
۷8-۱۷۳۱,48۷۳۳9,006۷6,089-۱,220۱,۳60۱,۱25منطقه۱8
28۳۱,60050,4۳466,8۳9۳۳-۱,440۱,۷59۱,268منطقه۱9
۱۳۱9,65۱۳5,۳04۱8۳,60۱420-۱,628۱,688۱,4۷4منطقه20
92-24۳5,5۳52,029,955۱60,546-4594۷0۳59منطقه2۱
2۷9,9۳8۱2,4۳6۱۱8,004849-59۱664488منطقه22
خارج از 
8۱58,4۱964,946۱20,0۷085-۱,059۱,۳42۱,24۱محدوده

86-۳80۳۷05۱-85-منطقه نامشخص
۱5-2۱۱5,786,23۱3,732,3523,۱7۱,306-25,03927,2082۱,626جمع
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تعداد حریق
329 - 360
361 - 620
621 - 850
851 - 1270
1271 - 1859

_
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درصد تغییر

!( -31   -29

!( -28   -25
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳46

7-9- تعداد حوادث در مناطق شهر تهران در سال 97 و درصد تغيير آن نسب به سال 96

39-9- آمار پراکندگي حوادث و خسارت آن در مناطق شهري تهران در سال های 95-97 

منطقه
خسارت حادثه)ميليون ريال(تعداد حادثه

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95درصد تغييرسال 97سال 96سال 95
۷25,655۳8,58885,۷88۱22-۷۳9858۷98منطقه۱
844,05۳45,06۷54,2۷620-8099۷6894منطقه2
۳۳-۳۱۱۳,۳۷۷2۷,46۷۱8,5۳9-5286۷0465منطقه3
۷55940956226,92940,85058,89۷44منطقه4
۷۳0,۷۳۳2۷,5264۷,۷۱8۷۳-84۱9۳28۷۱منطقه5
۱8۱۱,2۱5۷,4029,925۳4-4۷85۱6422منطقه6
۱۱-8۷,4909,0648,۱02-405426۳9۳منطقه7
۳52۳6۷۳94۷6,۱095,995۱5,08۷۱52منطقه8
۱۷4۱۷4۱۷9۳4,2۱42,5294,00۳58منطقه9
۷6-۳05۳62۳8262,8422۱,8۷65,۱99منطقه۱0
۳۷64۷650۷۷۱۱,69۱6,۷۷۷۱۳,00892منطقه۱۱
4625005۳885,۱6۷2,5۱66,۷۳۷۱68منطقه۱2
۱6,594۱۱,0۷4۱6,۷6۳5۱-2202۷62۷4منطقه۱3
66,6458,۳5۳۱۳,5۷56۳-4۱8455426منطقه۱4
64۱686۷54۱0۱5,۷6۳۱6,6۷22۱,6۷۱۳0منطقه۱5
48,48۱8,20۳۱4,589۷8-2۷۷۳59۳45منطقه۱6
۱5۱,5۷۳2,4۳64,۱۷4۷۱-۱892۳920۳منطقه۱7
62۷,40۳۱4,2۱2۱6,5۷8۱۷-44548۳456منطقه۱8
۱۱5,۱۳9۱2,94620,۱5056-۳55۳۳2۳۳0منطقه۱9
6۱6,2۳2۱۱,86۱29,08۳۱45-46۷5۱5484منطقه20
299۳52۳62۳22,554۳۱,06۱48,9۱۷5۷منطقه2۱
۳22۳۷54۱5۱۱۱6,4۱820,۱244۳,598۱۱۷منطقه22

42۷464628۳5۳5,9984۱,۳506۷,4826۳خارج از محدوده

0۳۷۱۳۳60250650۱60منطقه نامشخص
2362,3344۱4,۱96624,5065۱-۱0,284۱۱,736۱۱,483جمع
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9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳4۷

40-9- آمار پراکندگي خدمات ايمنی و خسارت آن در مناطق شهري تهران در سال های 95-97

منطقه
خسارت خدمات ايمنی )ميليون ريال(تعداد خدمات ايمنی

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

۱,565۱,6۱4۱,86۱۱52,۱95۱,9854,2۷8۱۱6منطقه۱

2,۷۷52,940۳,294۱2۱,5۱۷2,4۷۷۳,46۳40منطقه2

۱,4۷6۱,5۷۷۱,6082۱,۱99۱,0۱5۱,55۱5۳منطقه3

2,5522,685۳,02۱۱۳۱,8862,4۳۱2,94۳2۱منطقه4

2,۷682,880۳,268۱۳2,96۷2,665۳,84444منطقه5

۱,6۱6۱,669۱,8249۱,2۱0۱,29۱۱,54820منطقه6

۱,560۱,628۱,۷4۳۷2,292۱,642۳,4۱4۱08منطقه7

۱2-۱,569۱,588۱,69۳۷6۳۷۱,۱80۱,044منطقه8

۳0-585592۷2222848۳,9۱۷2,۷۳۷منطقه9

۱,۳02۱,49۷۱,6۷9۱266894۳۱,۳294۱منطقه۱0

۱,۳۳9۱,569۱,8۳0۱۷۱,068۱,5۱8۳,500۱۳۱منطقه۱۱

۱,55۳۱,652۱,8۱۱۱0۱,6۳02,40۳۳,02926منطقه۱2

9۳8۱,08۳۱,۱۳۷559556۳62۳۱۱منطقه۱3

۱,486۱,۷42۱,89694644444655منطقه۱4

۱,888۱,9942,2۷۳۱4۱,0۱۳۱,024۱,۳4۱۳۱منطقه۱5

۷8۱909۱,0۱8۱2۱,0۱4۱,00۷4,00229۷منطقه۱6

۳5-۷098028۷59۱,02۷۱,55۱۱,0۱0منطقه۱7

922۱,046۱,۱86۱۳2,04۳۱,2۷22,۷49۱۱6منطقه۱8

5۷۱685۷9۷۱6۳09844۱,5468۳منطقه۱9

۱,۳0۷۱,4۱8۱,۷4۳2۳۱,۱85826۱,۳6۱65منطقه20

6۱2609۷5۱2۳۳,245889۱,0۱8۱4منطقه2۱

5۳۳6۷969۳259266۷۱,22۷84منطقه22

خارج از 
۱482۳6۳۱۷۳4۱4455894۳69محدوده

منطقه 
-00-۱00-۱0-نامشخص

30,55533,09537,040۱229,74833,۱۱448,96648جمع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳48

4۱-9- خسارات ريالي حوادث به تفکيک نوع حادثه در سال های 96-97

عمليات
سال 97سال 96

خسارت ريالیتعدادخسارت ريالیتعداد
408۱5,6۷8,0005۷0۱5,894,800آب گرفتگی

۷۱50,00022,000آسانسور )باالبر( خودرو
۱۷8۳5,0۳2,500۱86۱8,9۷9,000آوار )ريزش ساختمان(

8۷24,0۳5,۱5285۱6,۳26,260اجسام معلق و در حال سقوط
50۷0اشياء برنده

۱94۱92,4502۳296,650اقدام به خودکشي
86۱0,۷5۳,000۷۳۱2,8۳4,200انفجار بدون حريق

۱۳2,000۱52,000برق گرفتگي
20۱0پله برقی

۱26۱,200۷65,000تصادف موتورسيکلت
2,5۷2295,۷46,2502,۷۱۳486,5۱۷,600تصادف يا واژگوني خودرو

۳000تصادف يا واژگوني قطار يا ترن
۳۷566,400۳59۱,۳۳۳,900تهديد به خودکشي

4۳0,000650,000چرخ گوشت
۳62,500698۱۳,500حادثه شيميايي

۱000حوادث مترو
۱00۷۳8,000خودسوزي
۳500,000۳۱08,000رانش زمين
۱25۱,222,000۱۱۱۱,59۱,500ريزش چاه

20۱46,۷0020۱,022,000سقوط آسانسور
2۷۷4,9۷۳,2004۱۱۳۱,88۱,890سقوط اجسام

۱469۷,500۱۳4۷86,500سقوط افراد از بلندي
60۱20سقوط افراد از کوه
60۱00,0006۱۱0۱,000سقوط افراد در چاه

۱000سقوط افراد در درياچه يا سد
20۷0سقوط افراد در رودخانه

2460,000240سقوط افراد در کانال
22۱,000260سقوط افراد در گودال

995,804,500۱06۱۱,۱۱4,000سقوط خودرو
۱,۷80۱6,44۱,۳00۱,0۷2۱6,682,400سقوط درختان

۱0۱50,000سقوط هواپيما، هليکوپتر يا پاراگاليدر
2۱,0002۷,000سوختگي )غير از حريق(

۱000شهربازي
2000غرق شدن در استخر

02,400۱0سیالب - سیل
CO ۱۱۳0۱2۳۷,000گاز

69۱2۷,000۱00۳,000گم شدن يا گير کردن در کوهستان- جنگل
8۱9,000۱5۱,052,000گودبرداری

5۷۱52,45069226,000گير کردن اعضای بدن بجز دست و پا
۳90۱90,000۳۳6۱50,500گير کردن دست و پا

۱88024۳۱,۳98,400گيرکردن خودرو
29۱2,۳۷6,۱50۱80محبوس شدن در چاه

۱,004552,400۱,050682,۱50نشت گاز
۳6۳426,050۳28۱,44۳,۳00نشت گاز از علمک
۳۳49,254,۳50۳02406,۳00نشت گاز خودرو

۱,8۱0۱2,8۳9,850-۱,8۳2نشت مايع )بنزين، گازوييل و ...(

)مبالغ به هزار ريال(



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳49

42-9- تعداد حريق از نظر ميزان خسارت ريالی درسال هاي 93-97 
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93ميزان خسارت ريالي

۳۷-4,4۳54,2۱۷۳,۷۷42,555۱,6۱۳نامشخص
22-9,950۱۱,5۱5۱4,625۱۷,886۱۳,90۱بدون خسارت

88-5548۱خسارات کمتر از ده هزار تومان
29-۳26۳02۳09۳۳52۳8خسارات ده هزار تومان تا کمتر از صد هزار تومان

2۳-۳,452۳,0962,6۷92,6042,0۱0خسارات صد هزار تومان تا کمتر از يک ميليون تومان
۷-2,59۳2,5۳62,6902,8002,600خسارات يک ميليون تومان تا کمتر از ده ميليون تومان

۷9۷920958۱,020۱,26۳24خسارات ده ميليون تومان يا بيشتر
2۱-2۱,55822,59۱25,03927,2082۱,626جمع کل

43-9- خسارات ريالي خدمات ايمنی به تفکيک نوع خدمات در سال 97 
خسارت ريالیتعدادعمليات

2۱52۱,950کشف جسد
۱420آژير

99۳۱2,26۳,5۱0احتمال آوار
20احتمال بمب گذاری

2۳۷6۳6,500احتمال سقوط
86۱,250باز ماندن شير آب
CO ۱,0۱۱8۱۳,200بررسی گاز

4,۱90۷04,۳6۳بسته شدن درب )بدون محبوسی(
۳8۳۳0,900بسته شدن درب خودرو

۱0پست فشار قوی
۱۱20,500ترکيدگی لوله فاضالب

405564,000ساير
8258,604,650فروکش کردن زمين

۷۱5۱,2۱0,000قطع يا اتصال کابل برق و احتمال برق گرفتگی
294۱90,۳20قفل فرمان، قفل پدال يا قفل موتور سيکلت
۳۱۱86,0۷0گير کردن حلقه انگشتري، النگو و دستبند

6,0۷5۱,429,۳۱0محبوس شدن افراد
۳,۷۷924۷,۷۱0محبوس شدن حيوانات

8,۷0254۳,200محبوس شدن در آسانسور
6,254۳8,200مشاهده حيوانات

6۱8۱,46۱,550مشاهده دود
۱,86920,0۳8,950نشت آب

)مبالغ به هزار ريال(



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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44-9- تعدادحريق برحسب نوع تصرف وميزان خسارات ريالي هرتصرف درسال هاي 95-97

نوع تصرف
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95

ميزان خسارتتعداد حريقميزان خسارتتعدادحريقميزان خسارتتعدادحريقميزان خسارتتعدادحريق

2,88۷۱04,05۱,250۳,0۳5۱0۷,2۷5,۷20۳0642۳6,889,۷60۱۱2۱مسکوني
۱5۱5-۱0۳2,۱۱0,800۱2۳4,555,600۱045,255,500فرهنگي آموزشي
۳240-5۱22,460,500664,۷4۳,500456,62۳,۳00درماني مراقبتي

تجمعي
۱6-۱4-۳2022,582,500۳54۳۳,558,800۳0۳28,۱۱0,۱50خصوصي

2۱۱4-2242۷,256,4002۷052,609,4502۱460,۱02,950اداري دولتي
۳۱-8-۳84,456,00049۱,494,20045۱,024,000نظامي انتظامي

۳44۷0,926,۳50۳۱985,546,550۳2۷۱08,505,۷50۳2۷حرفه اي
2۱2,2۳9-۱۱6۱2,۷4۱,000۱۱84,5۷۱,5509۳۱06,940,450خدماتي

۳۷-۷-464۱5,۱05,69۳,۱004894۱6,6۱5,80045۷26۱,65۱,۳00تجاري و کسبي
88-۱4-۱6544,850,500۱۷62,۳90,۱40,600۱5229۷,96۳,200صنعتي
22259-۳95264,۳88,9۷04۳950۱,8۱۳,۳50۳4۱۱,۷99,460,۱00انباري

5۷62,062,500590۱,6۱2,۷00652۱۳,۷85,۷00۱۱۷55مخاطره آميز
2۷-۳۱-2,805۱5,08۱,400۳,۳۱8۱4,689,4۷0229۳۱0,۷۷۳,400فضاي سبزکشاورزي

۷9-۷42,490,500559,928,000622,096,500۱۳دولتيوسايل نقليه
۷۱۱5-۱,۳5۱64,429,900۱,۳96۷۳,9۱۷,۷60۱292۱58,۷۳4,800شخصي

26۱62-۱5,۱2620,۷99,204۱6,4۱۱2۷,999,280۱2۱82۷۳,۳62,۷00معابر و گذرگاهها
۱5-2۱-25,039۱5,786,380,87427,2083,73۱,072,3302۱,6263,۱7۱,279,560جمع

)مبالغ به هزار ريال(

45-9- آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوزي ها در سال هاي 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93فصل

5۱-5۱۷6۱995۳۷5۳۳66بهار
5۳-۱,4۷۳۷۳28۳۱۱,8۱۷854تابستان

۱8-۱588422۳۳26268پاييز
5۷۱۱۳۱2۳25۳2696زمستان

44-2,205۱,5482,۱303,۱49۱,757جمع
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46-9- درآمدهاي آتش نشاني شهرتهران در سال های 95-97     
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

99-22,6۳2,۳682۱,945,۷۷۳۱۳5,899جانبيخدمات اطفا و نجات

26-2,042,8۳64,559,۳۷8۳,۳80,824کارشناسيخدمات پيشگيري

خدمات آموزشي
5-822,698۱,289,۳۱6۱,22۷,824تخصصي

۱,0۷9,۳802,۳8۷,۷08۳5,820,9۱4۱,400کمک آموزشي

8-2,658,8۱۷۳,6۱9,5۷0۳,۳۳2,۳42اجاره ماشين آالتخدمات پشتيباني

29,236,09933,80۱,74543,897,80330جمع

)مبالغ به هزار ريال(

)مبالغ به هزار ريال(
47-9- دريافت اعتبار و هزينه آن  براي احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني و خريد و نصب شير آتش نشاني در 

سال هاي 97- 95

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95عنوان

6۷0,۳۳۳,428۱,۱6۷,۷48,6۷9۱,۳۱۷,952,529۱۳کل اعتبار دريافتي از محل منابع درآمدي شهرداري

هزينه ساخت و تجهيز 
ايستگاههاي جديد

ازمحل منابع شهرداري
529,۳5۳,8۱465۱,454,9۳0۱,6۳8,958,۷56۱52

هزينه خريد و نصب 
4,۳۱۱,۱50۱,84۱,0485,258,9۱8۱86شيرآتش نشاني

533,664,964653,295,978۱,644,2۱7,674۱52جمع کل هزينه
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48-9- دريافت اعتبار و هزينه  سازمان آتش نشاني در سال هاي 93-97

جمع منابع بودجه عمرانيبودجه جارياعتبارات
هزينه هاي جمعدرآمد سازمانشهرداري

جاري
هزينه هاي 
جمع عملکردسرمايه اي

سال 93
3,8۱02,8۱0۱,0003,8۱0-2,8۱0۱,0003,8۱0مصوب

2,4۳۱6483,07963,0852,4469643,4۱0جذب شده
90-8۱8۷-86658۱درصد

سال 94
۳,2۳۱۱,4004,63۱24,633۳,5609004,460مصوب

۳,2۳۱4003,63۱23,633۳,2۳۱4003,63۱جذب شده
۱002978۱00789۱448۱درصد

سال 95
4,۳20۱,2005,5202.95,5234,8۳45۳۳5,367مصوب

4,۱806۷04,8502.94,8534,۳206۷04,990جذب شده
965587۱008789۱2693درصد

سال 96
5,000۱,۳506,350۳.۳6,3535,000۱,۳506,350مصوب

4,۳۳5۱,۱6۷5,502۳.۳5,5055,۳4۷65۳6,000جذب شده
86.۷86.486.6۱0086.7۱06.948.494.5درصد

سال 97
6,۱00۱,۳507,4504.۳7,4546,۱00۱,۳507,450مصوب

6,068۱,۳۱۷7,3854.۳7,3896,692۱,6448,336جذب شده
999899۱0099۱۱0۱22۱۱2درصد

درصد 
تغيير

220۱7۳0۱7220۱7مصوب
40۱۳34۳03425۱5239جذب شده

۱5۱۳۱40۱4۳۱52۱8درصد

)مبالغ به ميليارد ريال(

49-9- انواع خودروهای عملياتی در سال های 93-97
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93نوع خودرو

55555باالبر 32 متری
222۱2باالبر 54 متری

۱0۱0۱08۱6نردبان 32 متری
۳۳۳۳۳نردبان 55 متری
22222جرثقيل 20 تن
00000جرثقيل 25 تن
22222جرثقيل 30 تن
22222جرثقيل 55 تن
0۱۱۱۱جرثقيل ۱30 تن

۱0۱0۱0۱0۱0خودرو نجات
0۱25۱25۱25۱25خودرو سبک تويوتا

۱0۱0۱0۱0۱0خودروی رول آف برای عمليات ويژه
8998۷خودروی فوماتيک
00005نردبان 64 متری
00004نردبان 56 متری
00004نردبان 30 متری
00002باالبر 55 متری

54۱8۱۱8۱۱77200تعداد کل خودرو
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50-9- اقدامات به منظور افزايش ضريب ايمنی اماکن عمومی و خصوصی در سال های 93-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

۷,۱866,9065,۳444,86۷۱۳,454۱۷6.40شناسايی اماکن پر خطر - تعداد

۷,۳۳۷۱2,08۱8,۳24۱0,006۱۷,22۷۷2.۱6اخطاريه ها و دستورالعمل های صادر شده - تعداد )تجمعی)

۳۳.۳۷-4,۱۳85,8095,۱۷2۷,۷۷25,۱50بازديدهای دوره ای ايمنی از مراکز مهم شهری - تعداد

000۱,۳۷۱۱,858۳5.50 تأييديه ايمنی ساختمان های نوساز - تعداد

---۳۷8292245ايمن سازي مدارس با اهداء خاموش کننده دستي - تعداد )تجمعی)

ايمن سازي مساجد با اهداء خاموش کننده دستي و اجراي سيستم 
---6552۷62۳۷اطفاء فايرباکس -تعداد )تجمعی)

ايمن سازي تکايا با اهداء خاموش کننده دستي و آموزش ايمني - 
---629225۳۱۱تعداد )تجمعی)

ايمن سازي خودروها با اهداء خاموش کننده دستي وآموزش ايمني 
---۱20۱۱۷0-تعداد )تجمعی)

65.5-۱۳۷۱4۳۱45۱4550تدوين و انتشار ضوابط ايمنی و آتش نشانی - صفحه )تعداد)

سيستمي نمودن جمع آوري اطالعات اماکن با اولويت پرخطر از 
4,2664,۳4۳5,98۷8,28۷۱4,642۷6طريق ايستگاه هاي سازمان - تعداد

2-۱0,۱۷۱9,0۱2۱0,284۱۱,۷۳6۱۱,484تعداد حادثه - فقره

4-5,58۳5,۷505,68۳6,0285,۷96تعداد حريق ساختمانی - فقره 

۷-۱,۳۷4۱,۳۳۳۱,425۱,45۱۱,۳54تعداد  حريق خودرويی - فقره 

2۷-۱4,604۱4,505۱۷,9۳۱۱9,۷29۱4,4۷6تعداد حريق ضايعات و فضای سبز  - فقره

متوسط زمان رسيدن به محل - ثانيه 
24424425۱25۱25۳۱حريق

۱-2692۷۳2۷628۳280 حادثه

2,02۳۱,۱99۱,۳85۱,۱55۱,4۱82۳نجات يافتگان حريق - نفر

0.0040.00۳0.0020.00۳0.00۳0نسبت مجروحين آتش نشان به تعداد حريق

۱5۱۳2۱2۱2۳۱0فوتی حريق در سال - نفر

۱0-0.254.25.025.825.25تعداد آسيب ديدگان ناشی از آتش سوزی در ۱00 هزار نفر - نفر

0.0۱80.0۱60.0250.0250.028۱2تعداد فوت شدگان آتش سوزی در ۱0 هزار نفر-نفر

0.۳50.220.260.220.220تعداد فوت شدگان حوادث در ۱0 هزار نفر-نفر

2-5۳,60954,25965,8۷9۷2,0۳9۷0,680تعداد عمليات آتش نشانی

ميانگين زمان رسيدن واحدهای امداد و 
نجات به محل - دقيقه

04:2404:0904:۱۱04:۱۱04:۱۳۱حريق

۱-05:0204:5804:۳۷04:4۳04:40حادثه
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5۱-9- منابع انسانی و آموزش در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان 

پرسنل سازمان 
آتشنشانی

۱-4,8۳۳4,94۱5,2۳45,۳455,28۷کل - تعداد
۱-4,60۷4,۷۱04,99۷5,0895,0۳4عملياتی - تعداد
۱-2262۳۱2۳۷25625۳ستادی - تعداد

آموزش 
کارکنان 

49-50,۷60۱5۷,680۱45,800288,۷۳9۱4۷,5۱5دوره های آموزشی تخصصی - نفر ساعت
۳۱-49,0504۷,500۷0,۳0099,5۷۳69,005دوره های طولی - نفر ساعت
-ندارد ۷,000۳,640۱,0۷5نداردسمينارهای آموزشی - تعداد

60-22,۱9069,۷۳054,6۱6۱54,5۷۱6۱,4۱۱دوره های آموزشی تخصصی عمليات - نفر ساعت
آمار عملکرد برگزاری آزمون ) سنجش توان علمی 

29-2,225۳,456۳,2۱۳2,94۳2,095پرسنل عملياتی ) - تعداد نفرات شرکت کننده

آزمون های آمادگی جسمانی )در  تمامی ارتقاء 
های عملياتی تا سطح رييس ايستگاهی آزمون 
آمادگی جسمانی مالک عمل می باشد) - دوره

224440

توضيح: طبق مصوبه منابع انسانی سازمان، پرسنل کارگری جزء پرسنل عملياتی سازمان محسوب گرديده اند

52-9-تعداد حريق  از نظر مدت زمان رسيدن به محل حريق در سال های 93-97
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93مدت زمان رسيدن

24-۳5۷۳22۳۱525۷۱95کمتر از ۱ دقيقه
25-2,04۱2,۱452,۱522,0۳۱۱,528بين ۱ تا 2 دقيقه
2۳-4,26۱4,5۷۳4,8۷۱5,02۱۳,890بين 2 تا 3 دقيقه
20-5,2865,۷9۷6,04۷6,۷۳05,۳6۳بين 3 تا 4 دقيقه
۱9-4,2604,۳۳44,۷845,5594,485بين 4 تا 5 دقيقه
20-2,۳562,2۷62,6۷8۳,0۷۳2,450بين 5 تا 6 دقيقه
۱5-۱,۱98۱,2۱9۱,55۳۱,۷8۳۱,522بين 6 تا 7 دقيقه
۱2-66۳۷04942958844بين 7 تا 8 دقيقه
۱9-4۱۳۳9۳569596480بين 8 تا 9 دقيقه
24-2۳5269۳۱۷۳602۷4بين9 تا ۱0 دقيقه
29-4885598۱۱840595بيشتر از ۱0 دقيقه
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53-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 97

سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
تعداد ناوگان عملياتیتعداد نيروی آتش نشانمحدوده شهرداری )هکتار(

هر ايستگاه

منطقه ۱

۳8.۷445ايستگاه 6
۳۱0.6۳۳۷ايستگاه ۳6
۳۷.82۷4ايستگاه 6۱
۳۷.4566ايستگاه 64
۳8.5۳۳5ايستگاه 88
۳۳.92۷4ايستگاه ۱05
۳۳.۷2۳4ايستگاه ۱06
۳2.۷244ايستگاه ۱۳۱

منطقه 2

28.5۳2۳ايستگاه ۱0
20۱0۱ايستگاه 5۱
2۷۳۱4ايستگاه 58
2۳.5۳04ايستگاه ۷۷
22.62۳2ايستگاه ۱۱2
2۳.6۱62ايستگاه ۱۱9
22.۷2۱2ايستگاه ۱24
20.9۱62ايستگاه ۱2۷

2۱۱.۳6۳۱0ايستگاه 25منطقه 2،۳

منطقه ۳

24.2۳65ايستگاه ۱۱
22.424۳ايستگاه 29
24.۷2۱2ايستگاه 84
25۳04ايستگاه 89
22.822۳ايستگاه ۱۱0
2۱.۷254ايستگاه ۱۱6
22.۷222ايستگاه ۱۳0

منطقه 4

۳8.5۳46ايستگاه ۱۷
۳۳.8۳98ايستگاه 2۳
۳5.62۱۳ايستگاه 26
۳۷.5۳2۳ايستگاه 54
۳۱2.5۳45ايستگاه 56
۳۱۱.946۷ايستگاه 5۷
۳۳.۷2۱2ايستگاه ۷5
۳6.42۷4ايستگاه 92
۳5.225۳ايستگاه 9۷
۳2.92۷۳ايستگاه ۱0۳
۳۱2.۳00ايستگاه ۱22
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
تعداد ناوگان عملياتیتعداد نيروی آتش نشانمحدوده شهرداری )هکتار(

هر ايستگاه

منطقه 5

۱9.2۳64ايستگاه 2۷
۱۳.9252ايستگاه ۳4
۱۱0.565۱9ايستگاه 55
۱9.۷425ايستگاه ۷4
۱9.5۳۳4ايستگاه 94
۱۱5.2۳۳4ايستگاه 98
۱4.4۳0۳ايستگاه ۱02

منطقه 6

55.2۳65ايستگاه ۱8
55.۳425ايستگاه 40
22.92۱2ايستگاه 4۳
24.2486ايستگاه 49
2۳.226۳ايستگاه ۱08

منطقه ۷

62.9۳۳۳ايستگاه 2
65.84۱5ايستگاه 5۳
65.6۳۱4ايستگاه ۷۳
6۳.5252ايستگاه 9۳
6۳.۳222ايستگاه ۱20

منطقه 8

6۷.۷۳45ايستگاه ۳۱
6۳.8۷620ايستگاه ۷۱
62.5222ايستگاه ۷2
62.۳2۳۳ايستگاه ۱0۱

49.8۳25ايستگاه ۳۳منطقه 9

منطقه ۱0
56.۳284ايستگاه 8
5۳.9294ايستگاه 85

منطقه ۱۱

5۷9۱24ايستگاه ۱
55.5۳۱4ايستگاه 5
50.۱92ايستگاه ۳9
50.0420۳ايستگاه 4۱
52۳0۳ايستگاه 46
52.92۱2ايستگاه 52
5۱.229۳ايستگاه ۱۱8

53-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 97)ادامه(
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
تعداد ناوگان عملياتیتعداد نيروی آتش نشانمحدوده شهرداری )هکتار(

هر ايستگاه

منطقه ۱2

55.9466ايستگاه ۳
52.2۳54ايستگاه 4
50.۷204ايستگاه ۷
50.2۱52ايستگاه 42
5۱.6۳۱۳ايستگاه 6۷
52.5264ايستگاه 9۱
84.4۳55ايستگاه 99
50.420۳ايستگاه ۱0۷

منطقه ۱۳

68.8۳۳4ايستگاه ۱9
6۳.۱2۳۳ايستگاه ۳2
6۱6.۷4۳۷ايستگاه 60

60۱۷۳ايستگاه ۱28

منطقه ۱4
84.9۳۱4ايستگاه 48
82.۷285ايستگاه ۱۱۷

85.9۳46ايستگاه 24منطقه ۱4،۱5

منطقه ۱5

820.929۳ايستگاه ۱5
85.۱54۱6ايستگاه 2۱
8۱.6۳25ايستگاه ۳۷
8042۷ايستگاه 6۳
802۷۳ايستگاه 66
86.۷۳۱5ايستگاه ۷8
82.8506ايستگاه ۱۱۳
80264ايستگاه ۱2۱

منطقه ۱6

۷2.8۳04ايستگاه ۱۳
۷4.626۳ايستگاه 82
۷2.8296ايستگاه 8۳
۷4.9295ايستگاه 95
۷۳.۷24۳ايستگاه 96
52۱92ايستگاه ۱26

منطقه ۱۷
4۳.9۳۱4ايستگاه 28
42.۱۳۳۳ايستگاه 65
42.829۳ايستگاه ۷0

53-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 97)ادامه(
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
تعداد ناوگان عملياتیتعداد نيروی آتش نشانمحدوده شهرداری )هکتار(

هر ايستگاه

منطقه ۱8

40۳۷4ايستگاه ۱2
4۱2.۷25۳ايستگاه ۱6
45.960۱9ايستگاه ۳8
4۱.54۱۷ايستگاه 59
49۳۷4ايستگاه 62
4۷.۱۳25ايستگاه 8۷
45.8244ايستگاه ۱25
40254ايستگاه ۱29

منطقه ۱9

۷۱.8۳9۷ايستگاه 22
۷9.4528ايستگاه ۳5
۷0408ايستگاه 50
۷۷.4۳24ايستگاه 8۱
۷0۱82ايستگاه ۱2۳

منطقه 20

۷205۱۱۷ايستگاه 9
۷5.6۳۷5ايستگاه ۱4
۷6.225۳ايستگاه 4۷
۷2.۳26۳ايستگاه ۷9
۷2.6۳85ايستگاه 86
۷5.۳295ايستگاه 90

منطقه 2۱

۱۱۳.4۳۳4ايستگاه 44
۱۱0.۷2۷۳ايستگاه 45
49.6۳04ايستگاه ۱04
۱8.6۳9۱۳ايستگاه ۱۱۱

منطقه 22

۱۱۱.۷۳0۳ايستگاه 20
۱2.620۳ايستگاه ۳0
۱4.۱225ايستگاه 68
۱8.۳24۳ايستگاه 69
۱۱0.525۳ايستگاه ۷6
۱6.۷2۱۳ايستگاه 80
۱8.5۳65ايستگاه ۱00
۱6.8244ايستگاه ۱09
۱6.9495ايستگاه ۱۱4

53-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 97)ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳60

54-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 97

تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه ۱

۳۱8۳۱45ايستگاه 6
۳286۱56ايستگاه ۳6
۳۱۱2۱00ايستگاه 6۱
۳۱52۱99ايستگاه 64
۳۱82۱۳۳ايستگاه 88
۳۷29۳ايستگاه ۱05
۳۷26۳ايستگاه ۱06
۳۱۱2۳8ايستگاه ۱۳۱

منطقه 2

2264۱8۱ايستگاه ۱0
200ايستگاه 5۱
2۳4۷۱۳۳ايستگاه 58
22۳28۳ايستگاه ۷۷
2۱۱۷۷5ايستگاه ۱۱2
24۳۱6ايستگاه ۱۱9
29۳5۳ايستگاه ۱24
2۳6۱9ايستگاه ۱2۷

24۳5۱99ايستگاه 25منطقه 2،۳

منطقه ۳

2۱498۷ايستگاه ۱۱
2۷465ايستگاه 29
24۱۳۷ايستگاه 84
2۱۱2۱05ايستگاه 89
2۳9۱۱ايستگاه ۱۱0
2۷228ايستگاه ۱۱6
28۳6۳ايستگاه ۱۳0

منطقه 4

۳2۷2۱2۳ايستگاه ۱۷
۳۱۷۷88ايستگاه 2۳
۳۷255ايستگاه 26
۳۱24۷۷ايستگاه 54
۳۱4۱85ايستگاه 56
۳۱9۷۱56ايستگاه 5۷
۳9۳6۳ايستگاه ۷5
۳244۱۱5ايستگاه 92
۳۱0995ايستگاه 9۷
۳۱۳282ايستگاه ۱0۳
۳00ايستگاه ۱22



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳6۱

تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه 5

۱2۱8۱6۱ايستگاه 2۷
۱۱2۳6۷ايستگاه ۳4
۱29۱۱۷6ايستگاه 55
۱200209ايستگاه ۷4
۱۳28۱55ايستگاه 94
۱۱۷۷۱50ايستگاه 98
۱۱88۷۷ايستگاه ۱02

منطقه 6

5۳6۳۱۳4ايستگاه ۱8
5۱6098ايستگاه 40
2۱0۷56ايستگاه 4۳
2۷0۷4ايستگاه 49
2۷5۷9ايستگاه ۱08

منطقه ۷

62۱6۷4ايستگاه 2
6204۱۳۱ايستگاه 5۳
6۱45۱۱9ايستگاه ۷۳
6225۱۳9ايستگاه 9۳
6۱6۱68ايستگاه ۱20

منطقه 8

6264۱2۷ايستگاه ۳۱
6۱۳8۱50ايستگاه ۷۱
6۱095۳ايستگاه ۷2
6۱۱88۱ايستگاه ۱0۱

4۱۷۱8۳ايستگاه ۳۳منطقه 9

منطقه ۱0
5۳68۱۷9ايستگاه 8
522۳۱94ايستگاه 85

منطقه ۱۱

5۳۷524۱ايستگاه ۱
5۳45205ايستگاه 5
500ايستگاه ۳9
5۱۷ايستگاه 4۱
5۱9۳۷2ايستگاه 46
5۱64۱۱6ايستگاه 52
5۱0666ايستگاه ۱۱8

54-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 97)ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳62

تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه ۱2

5۳45204ايستگاه ۳
5۳96۷9ايستگاه 4
55022ايستگاه ۷
50۱ايستگاه 42
5۱859۱ايستگاه 6۷
5۱۷682ايستگاه 9۱
829۱۱54ايستگاه 99
54۷۱5ايستگاه ۱0۷

منطقه ۱۳

6۱208۷ايستگاه ۱9
64944ايستگاه ۳2
6۱۳4۱04ايستگاه 60

6۷02۳ايستگاه ۱28

منطقه ۱4
8۱64۱۳0ايستگاه 48
8۱8۳99ايستگاه ۱۱۷

82۷2۱2۳ايستگاه 24منطقه ۱4،۱5

منطقه ۱5

8۱62۱05ايستگاه ۱5
8۳۷6۱59ايستگاه 2۱
8۱6۳5۷ايستگاه ۳۷
885۳4ايستگاه 6۳
8۱4۳4۳ايستگاه 66
8۳۱۳۱۳6ايستگاه ۷8
824۳۱04ايستگاه ۱۱۳
82۱۳8۳ايستگاه ۱2۱

منطقه ۱6

۷۱۷۷64ايستگاه ۱۳
۷۱968۷ايستگاه 82
۷۱2452ايستگاه 8۳
۷2۳۳95ايستگاه 95
۷۱4640ايستگاه 96
5۱0۷26ايستگاه ۱26

منطقه ۱۷
42۳۱94ايستگاه 28
4۱۱85۳ايستگاه 65
4۱0258ايستگاه ۷0

54-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 97)ادامه(



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳6۳

تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه ۱8

4۱45۳8ايستگاه ۱2
4۱548۳ايستگاه ۱6
4۱۷9۱۱۳ايستگاه ۳8
44۱55ايستگاه 59
4۱8۳6۳ايستگاه 62
4256۷4ايستگاه 8۷
4۱9869ايستگاه ۱25
4۱۱9۳۷ايستگاه ۱29

منطقه ۱9

۷۳۳۳69ايستگاه 22
۷25۳۷8ايستگاه ۳5
۷۱۳9۱۱4ايستگاه 50
۷5228۱ايستگاه 8۱
۷50۳4ايستگاه ۱2۳

منطقه 20

۷45۱۱۷5ايستگاه 9
۷۳68۱5۷ايستگاه ۱4
۷26۳6۷ايستگاه 4۷
۷6620ايستگاه ۷9
۷۳66۱56ايستگاه 86
۷۳4598ايستگاه 90

منطقه 2۱

۱689۳ايستگاه 44
۱۳۳6۳ايستگاه 45
4۱88۱۱2ايستگاه ۱04
۱۳25۳ايستگاه ۱۱۱

منطقه 22

۱۱2۳88ايستگاه 20
۱۱45ايستگاه ۳0
۱52۳9ايستگاه 68
۱۷066ايستگاه 69
۱6856ايستگاه ۷6
۱۱۷46ايستگاه 80
۱۱2566ايستگاه ۱00
۱۳649ايستگاه ۱09
۱565۷ايستگاه ۱۱4

54-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 97)ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳64
 8-9-ميزان پسماند جمع آوری شده از شهر تهران به تفکيک مناطق در سال 97

سازمان مديريت پسماند
55-9- مجموع کل پسماند جمع آوری شده از سطح شهر تهران در سال های 97-93                          )بر حسب کيلوگرم(

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93منطقه
۱40,2۱0,۱۷2۱5۱,۱06,026۱59,95۱,۳۳2۱6۱,5۱0,۳5۷۱4۱,۳26,2۷4منطقه ۱
۱65,456,۱۷0۱۷4,02۳,۱84۱84,۳6۱,240۱9۱,4۱9,220۱60,540,۷58منطقه 2
۱00,244,2۱۷۱09,922,۷۳0۱۱۱,68۷,5۱8۱06,508,68۳94,055,22۳منطقه 3
24۷,۱50,00۳25۷,6۳۷,4۳4262,054,856258,09۳,۱۱۱222,۱2۷,0۳۱منطقه 4
۱۷۳,۷04,4۳۱۱86,96۳,۱6920۷,۷۷۷,۷0۱2۱۳,۷0۱,۳06۱89,6۳6,822منطقه 5
96,89۷,۱62۱04,925,29۷9۷,044,20۱96,5۳۷,۱۳5۷۷,686,045منطقه 6
96,254,29296,۳62,۱۳۷99,56۷,۱5298,486,86582,640,895منطقه 7
89,۱۳۳,89595,۷69,۱0298,4۱8,۱۷9۱0۱,6۳0,84۳89,2۷۱,265منطقه 8
۳5,8۱6,405۳8,0۷۱,99942,۱۷5,4۱046,۳9۷,۳554۱,۳02,8۱5منطقه 9
۷۱,۱05,26۳۷8,685,۱46۷8,68۷,20۷82,025,8۳0۷2,۳2۱,۳۳0منطقه ۱0
۷5,۳96,0668۱,059,85586,849,2۷58۷,502,855۷4,465,۷55منطقه ۱۱
۱0۷,49۱,259۱۱۱,086,964۱۱0,052,۳08۱۱0,852,8۱295,۱۱9,64۳منطقه ۱2
5۳,898,۱2048,890,02۳64,660,40866,۳0۷,5۳۷58,9۱۱,805منطقه ۱3
96,۳90,۱۱2۱04,6۷0,5۳2۱0۷,99۳,۳86۱09,60۷,48۳95,25۱,020منطقه ۱4
۱55,409,884۱64,8۷2,526۱66,۳۷8,495۱۷2,۳90,۳82۱5۷,۱۱4,۳95منطقه ۱5
۷0,۷80,4۱8۷5,۳26,26۱82,802,622۷9,۷۳4,۷05۷0,554,225منطقه ۱6
64,۱64,۷۱668,505,220۷0,۳82,952۷۱,566,99466,۳۳2,۱40منطقه ۱7
94,098,25۳99,0۷5,9۱۱۱09,5۷۷,۱69۱۱5,296,06099,۱5۷,88۱منطقه ۱8
65,95۷,69068,592,6۷568,56۳,505۷5,۳4۱,۷۷069,424,665منطقه ۱9
۱0۳,۱4۱,502۱۱0,5۱4,۳4۱۱۱۳,6۳4,9۷۳۱۱6,8۷8,66۱۱۱0,254,2۳5منطقه 20
۳9,۷55,۱۱246,۱02,۷9۱52,052,92560,20۳,6۷55۱,988,680منطقه 2۱
۳6,۷5۳,520۳9,548,55۷44,9۷4,8404۳,960,84540,9۳۱,9۷5منطقه 22

2,۱79,208,66۱2,3۱۱,7۱۱,88۱2,4۱9,647,6552,465,954,4842,۱60,4۱4,877جمع پسماند مناطق 22گانه )خانگی(
2,282,۷۱۳,6262,4۱۷,90۱,6092,524,6۳9,9462,5۱6,49۷,4502,256,۱64,8۷0کل ورودی به ايستگاه های انتقال از شهر تهران

464,653,35۱425,095,95234۱,290,4۱0263,608,6602۱7,863,090جمع پسماند شهری )رفت و روب و ...(
۳۳8,544,60۱۳65,284,5224۷9,8۱0,۷۱2484,00۳,۷8۱۳۱4,۱۳6,۳40تفکيک در مبدا

3,085,9۱۱,5783,208,282,0833,345,74۱,0683,264,۱09,89۱2,788,۱64,300جمع پسماند عادی شهر تهران
8,4558,۷909,۱4۱8,94۳۷,6۳9ميانگين تناژ روزانه پسماند شهر تهران

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

میلیون کیلوگرم
40 - 52
52/1 - 75
75/1 - 90
90/1 - 111
111/1 - 222



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳65

56-9-متوسط تناژ روزانه کل پسماند جمع آوری شده از سطح شهر تهران در سال های 97-93          )بر حسب کيلوگرم(

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93منطقه

۳844۱44۳۷442۳8۷منطقه ۱

45۳4۷۷504524440منطقه 2

2۷5۳0۱۳05292258منطقه 3

6۷۷۷06۷۱6۷0۷609منطقه 4

4۷65۱2568585520منطقه 5

26528۷2652642۱۳منطقه 6

2642642۷22۷0226منطقه 7

2442622692۷8245منطقه 8

98۱04۱۱5۱2۷۱۱۳منطقه 9

۱952۱62۱5225۱98منطقه ۱0

20۷2222۳۷240204منطقه ۱۱

294۳04۳0۱۳0426۱منطقه ۱2

۱48۱۳4۱۷۷۱82۱6۱منطقه ۱3

26428۷295۳0026۱منطقه ۱4

4264524554۷24۳0منطقه ۱5

۱942062262۱8۱9۳منطقه ۱6

۱۷6۱88۱92۱96۱82منطقه ۱7

2582۷۱299۳۱62۷2منطقه ۱8

۱8۱۱88۱8۷206۱90منطقه ۱9

28۳۳0۳۳۱0۳20۳02منطقه 20

۱09۱26۱42۱65۱42منطقه 2۱

۱0۱۱08۱2۳۱20۱۱2منطقه 22

5,9706,3336,6۱۱6,7565,9۱9جمع پسماند مناطق 22گانه )خانگی(

6,2546,6246,8986,8956,۱8۱کل ورودی به ايستگاه های انتقال از شهر تهران

۱,273۱,۱65932722597جمع پسماند شهری )رفت و روب و ...(

928۱,00۱۱,۳۱۱۱,۳2686۱تفکيک در مبدا

8,4558,7909,۱4۱8,9437,639جمع پسماند عادی شهر تهران
توضيح: تناژ روزانه پسماند جمع آوری شده، مربوط به ۳65  روز سال می باشد.



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳66

متوسط تناز روزانه کل پسماند جمع آوری شده شهر تهران در سال 97

9-9- متوسط تناژ روزانه پسماند جمع آوری شده از شهر تهران به تفکيک مناطق در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

بر حسب کیلوگرم
112 - 143
143/1 - 205
205/1 - 245
245/1 - 305
305/1 - 609



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳6۷

58-9- متوسط تناژ روزانه ضايعات جمع آوری شده )لجن ، سرشاخه و ...( از سطح شهر تهران توسط مناطق 22گانه در سال های 96-97
سال 97سال 96منطقهسال 97سال 96منطقه

۱6۱۷منطقه۱2۱۱۱2منطقه ۱

226منطقه ۱2۳8۷۱3منطقه 2

2۳29منطقه ۳04۳۱4منطقه 3

۱۱۱0منطقه 9۱9۷۱5منطقه 4

2929منطقه ۱20۱۱0۱6منطقه 5

۱620منطقه۱925۱7منطقه 6

29۳5منطقه 2۳2۳۱8منطقه 7

۳429منطقه 28۱9منطقه 8

2026منطقه ۱9۱۷20منطقه 9

454۳منطقه 242۷2۱منطقه ۱0

452۷منطقه 242۳22منطقه ۱۱

57-9- متوسط تناژ روزانه پسماند جمع آوری شده در طرح مکانيزاسيون از سطح مناطق 22گانه در سال های 96-97                 
سال 97سال 96منطقهسال 97سال 96منطقه

۳0۳26۱منطقه442۳96۱2منطقه ۱

۱82۱6۱منطقه 524440۱3منطقه 2

۳0026۱منطقه 292258۱4منطقه 3

4۷24۳0منطقه ۷0۷609۱5منطقه 4

2۱8۱9۳منطقه 58۳520۱6منطقه 5

۱96۱82منطقه26۳2۱۳۱7منطقه 6

۳۱62۷2منطقه 2۷0226۱8منطقه 7

206۱90منطقه 2۷8245۱9منطقه 8

۳20۳02منطقه ۱2۷۱۱۳20منطقه 9

۱65۱42منطقه 225۱982۱منطقه ۱0

۱۱9۱۱2منطقه 24020422منطقه ۱۱

توضيح: تناژ روزانه پسماند جمع آوری شده توسط مناطق 22گانه، فعاليت تخليه پسماند در روزهای کاری می باشد.



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳68

تعداد مخازن جمع آوری مکانيزه  تعداد غرفه بازيافتتعداد ايستگاه بازيافتمنطقه
پسماند تر تا پايان سال

۱2۳4,0۳۱منطقه ۱
2۳۱4,۷94منطقه 2
۱۱4۳,2۷۷منطقه 3
۱425,۱54منطقه 4
2۳84,629منطقه 5
۱262,5۷0منطقه 6
۱۱42,02۷منطقه 7
۱۱92,۱92منطقه 8
۱۱2۱,022منطقه 9
۱26۱,۳20منطقه ۱0
۱۱42,۱44منطقه ۱۱
2۱02,099منطقه ۱2
۱۱8۱,5۳5منطقه ۱3
22۱2,46۳منطقه ۱4
۳۳2۳,68۳منطقه ۱5
2۱5۱,90۳منطقه ۱6
۱۱4۱,۱6۱منطقه ۱7
۱۱62,0۳۳منطقه ۱8
۱2۳۱,4۳۷منطقه ۱9
2282,۳98منطقه 20
۱9۱,4۱۱منطقه 2۱
۱22۱,6۳9منطقه 22

3046754,922جمع

59-9-  تعداد ايستگاه ها و غرفه هاي بازيافت و ايستگاه هاي انتقال مناطق در سال 97

60-9- متوسط روزانه پسماند حمل شده به مجتمع آرادکوه از ايستگاه های خدمات شهری- تن در روز در سال های 96-97

سال 97سال 96طرح های پردازش

0۱5۷25۱2-دارآباد

02608550-زنجان

048668۱2-حکيميه

058۷9۷۷۱-کوهک

06848۷25-بيهقی

۱254۱466-هرندی

۱3۱60۱55-دوکوهه

۱5۷۱2۷28-آزادگان

۱8۷9۷69۳-ياران

۱952۱504-جهاد

20۳99۳0۷-شهرری

-6۱هاضم آبعلی
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6۱-9-حجم خاک و نخاله توليدي شهر تهران در سال های 97-93                                                    )برحسب مترمکعب(                                                                                                       

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93منطقه

۱۱,998,899۱5,9۳4,29۳9,0۱2,8۳88,۳54,5456,۳95,89۷حجم تخليه در مراکز دفن

2,9۳5,5۳6۱,644,254۱,۳66,64۷4۱۱,29۷۱96,085حجم خاک و نخاله استحصال شده

۱5,۷0۱,904۱8,۷65,58۳۱۳,۱64,60۷۱0,202,2698,2۱۳,8۱9جمع خاک ونخاله توليدي شهر تهران

۱99۱042درصد استحصال و بازيافت
توضيح :حجم خاک و نخاله توليدي شهر تهران شامل تخليه در مراکز دفن ثابت )آبعلی و آرادکوه)، گودهاي مجاز، ميزان ورودي به مراکز استحصال و ميزان خاک مخلوط 

دستيابي شده مي باشد.
الزم به ذکر است بر اساس تجربه سنوات مختلف حدود بيش از 50 درصد خاک و نخاله توليدی شهر تهران به مجتمع آبعلی منتقل می گردد.

کاهش حجم خاک نخاله در سالهای اخير با توجه به کاهش فعاليتهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران کاماًل منطقی به نظر می رسد.

62-9- ميزان پسماند ورودی به خطوط پردازش در مجتمع پردازش ودفع آرادکوه در سال های 97-93              )بر حسب تن( 
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93طرح های پردازش

-56,۷2۳8۱,2646,۷9859,592 دستگاه z85 ، کارکو 
۱۱9,9۱4۷2,529۱64,52۳۱6۳,۱48۱۳۳,69۷طرح پلنت
M3 ۱20,894۷4,99۱۱۷۷,۱۳0۳65,599۳6,400طرح

M2و M1 26۱,666-26۳,820۳46,6۳4280,۷06طرح
S9 260,5۷522۱,55۳290,6۳9۳۳8,508244,48۷طرح

S7و S6 ۳8۱,895۳۷۳,8۷22۷9,۷54۳۱0,۳۱2۳۳8,0۳8طرح
S5و S4 249,0۱9۳۷0,8۳9۳۱۷,95۱۳۳۷,0۱522۷,۷84طرح

S3 ۱89,5۱4200,4۱۱۱82,295۱6۷,2۳2۳۷,009طرح
S1و S2 ۳09,262۳25,62۷2۷4,5۱0۱09,50۳۳0۷,5۷۷طرح

S10 ۷8,984286,429200,۱۳۷-۱۱2,۱۱4طرح
S11 ۱۱,825طرح----

M3 و S3 ۱89,۷6۷----طرح
2,075,5552,067,7۱92,053,2902,۱37,336۱,976,56۱جمع

66665متوسط روزانه)تن(
 توضيح: منظور از خطوط پردازش ميزان پسماند ارزشمندی است که در اين خطوط جداسازی می گردد.

63-9- مديريت پسماندها در مجتمع پردازش ودفع آرادکوه در سال های 97-93                                      )بر حسب تن(
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93طرح ها

8۱5,5689۳4,8949۳4,894۷86,82۳582,600زباله هاي دفني
۳۳,۷28۳9,2۱8۳9,2۱828,56526,024زباله هاي عفوني)بيمارستانی(

2,0۷5,5552,06۷,۷۱92,06۷,۷۱92,۱۳۷,۳۳6۱,9۷6,56۱طرح هاي پردازش)شهری(
--25,995۳,465۳,465هاضم

2,950,8463,045,2973,045,2972,952,7242,585,۱84جمع کل
8888۷متوسط روزانه)تن(
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 شرکت ساماندهي صنايع ومشاغل شهر تهران

64-9- خالصه عملکرد ساماندهي صنايع ومشاغل درسال های 93-97 
سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان

مناطق ۱2و۱5منطقه ۱2منطقه ۱2منطقه ۱2منطقه ۱2آلوده ترين منطقه - نام
۷۱25۱5۱85۳۱5568 تعدادساماندهی صنايع ومشاغل مزاحم - عدد
انتقال واحدهای آالينده واستقرار انها در محل 

0004006۳6های مجاز - عدد *

۱,26۱2,52۷2,256۷446۳5مجموع آرا، صادرشده - عدد
۷44۱,549۱,248452282تعدادرای صادر شده جهت تعطيل - عدد
5۱۷9۷8۱,008292۳5۳تعدادرای صادرشده جهت تمهيد - عدد

بازارها و روز بازارها ايجاد شده توسط شرکت 
4۱5250۳۷40ساماندهی - عدد

۳04048۳۷40ساماندهی روز بازار - عدد
4,۱005,000۷,5006,9۳5۷,206ساماندهی روز بازار - غرفه

کيوسکهای 
غير مجاز - 

عدد

کيوسک های فاقد قرارداد دارای 
مجوز و امتياز جهت پيگيری 

مراحل عقد قرارداد
909۱

کيوسک های فاقد قرارداد و فاقد 
۷068امتياز و مشمول طرح جمع آوری

۱,022۱,026تعداد کيوسک های عرضه مطبوعات - عدد
۱55۱56تعداد کيوسکهای عرضه گل - عدد

55544تعداد مراکز خريد وفروش خودرو - عدد
مديريت مراکز خريد وفروش خودرو - خودرو 

294,0۷82۱0,۱8۳242,526280,45۷۱96,۷۳2در سال

تعدادخودرو مراجعه کننده به واحد قولنامه 
20,۳56۱۳,9۷۷۱۷,564۱6,5۱۷۱8,99۷-دستگاه

00۱02مرکز عرضه پرندگان - عدد
۳4۳۳۳۳۳۱۳2جايگاه سی ان جی - عدد

4,6506,۱056,000۷,5004,۱40تهيه سم ونظارت بر مصرف - کيلوگرم
۱0,۱6۷9,096۱0,854--تعداد الشه سگ - قالده
۳4۷,980۳۷5,9204۱۱,۱00--تعداد الشه موش - هزار

  تعداد جايگاه 
هاي سوخت  
CNG سطح 

شهر

جايگاه تحت تملک شهرداری
۳4۳۳۳2۳2۳2-تعداد

مساحت تحت تملک شهرداری 
۷0,00068,00065,00065,00065,000- مترمربع

نازل تحت تملک شهرداری
255245240240240 - تعداد

نسبت صنايع و مشاغل مزاحم ساماندهی شده 
به کل صنايع ومشاغل مزاحم و آالينده شهری 

- درصد
--654289

نسبت وزنی تعداد نواحی با روش مطلوب کنترل 
جمعيت جانوران مضرشهری و آلودگی با سطح 

کم به کل نواحی - درصد
۱00۱0080۱00۱00

نسبت وزنی تعداد سگ های عقيم شده به زنده 
۱0۱5202520گيری شده - درصد

توضيح: * با توجه به استعالم صورت گرفته از مديريت شهرک صنعتی قرچک در سال 9۷ ،5۷ واحد نسبت به عقد قرارداد اقدام که در آمار مربوطه لحاظ و 
400 مورد نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند که در مرحله اخذ استعالم های الزم از سوی سازمان حفاظت محيط زيست ميباشند بديهی است پس از اخذ 

تأييديه های الزم از سوی شهرک نسبت به عقد قرارداد و واگذاری زمين ها اقدام خواهد شد علت کاهش قراردادها در سال 9۷ نيز تکميل ظرفيت سايت های 
مربوطه بوده است . بديهی است پس از عقد قرارداد در آمار لحاظ خواهد گرديد .
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65-9- عملکرد ساماندهي صنايع ومشاغل- نظارت براجراي آراي صادره به تفکيک نوع راي درسال های 95-97 

قه
نط

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95م

جمعتمهيدتعطيلجمعتمهيدتعطيلجمعتمهيدتعطيلجمعتمهيدتعطيل

۱5۱520۱67055-۱00-۱۷-29

2۱2۱426۷۱۷24۳۱0۱3-5۷-4۱-46

3۳586۱۱۱728۱0-6۷-2۷-4۱

4۱۱249۱6۱۳82۱592۱2950-45۳8-۱5

5۱9۱2065۱۱۱۱۱2238۳۱40۱09

628۱02۳52680۱0060

7۱۱0۱۱2۱۷۱9۱۱6۱7-50-6-۱۱

884۱49۱۳2235۱5264۱۱5۱8۱7

9257۳692۷9-۳۳۱۷0

۱0۳6944829۱۱-50۱2538

۱۱42630۱۱2۱3۱2۳446۱,۱00۱8۳254

۱2880۷۱۷۱,597۱9540235۷۱۱687-64-60-63

۱32680۱6۱6۱9۱0--44-38

۱46۷۱3۳04676۷2۷34-۷۷-4۱-55

۱5۳82260۱05۱5۱208۱2۷۱08-2۳80-۱0

۱6۱4۷2۱۷۱۳202۷49762862۷۷280

۱7۱0۱0004۱5---

۱8296089222648۱64662-2۷۷۷29

۱9۱000۱00448۱23-۷5-50-63

200۱۱۱23۱۷80250۱67

2۱549۱0۱۱560-500

2224646۱0۱23-۷5-6۷-70

۱5-382۱-۱,248۱,0082,256452292744282353635جمع
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 66-9- خالصه عملکرد ساماندهي صنايع ومشاغل  به تفکيک مناطق در سال 97     
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290۷528,560۱00ـ-ـــ50000منطقه ۱

265۳40۱0۱,۷6092ـ-ـــ۱2۷000منطقه 2

۱۱52۱2,4۱560ـ-ـــ65000منطقه 3

۳00492۱4۷,60090ـ۱ـــ45۱04۱۱۱20منطقه 4

۱804۷986,2209۱ـ۳ـــ2۱۱۱۱0۱04,۱00منطقه 5

2۳592,۱۱5۱00ـ۱ـــ82۱۱250منطقه 6

652۱۳08۱ـ-ـــ۱۳۷000منطقه 7

80540080ـ-ـــ۳۳5۱۱۱80منطقه 8

80۱2960۱00ـ۱ـــ9۳4۱2۷0منطقه 9

۱55۳4659۱ـ-ـــ۱0۱۷000منطقه ۱0

2۱0۱22,52098ـ-ـــ45۱2000منطقه ۱۱

۱252۱2,6259۷ـ-ـــ8465۱۱۱00منطقه ۱2

۱25۳94,8۷5۱00ـ۱06000۱۱4,۷۷۳98۷2منطقه ۱3

۱۷5۱42,450۱00ـ۱ـــ۳۱022۳۳0منطقه ۱4

2۱5۱,048225,۳209۱ـ98۱0۱552,800۱۱5,۳۳22,20۷4منطقه ۱5

۳2552۱6,900۷۱ـ4ـــ54۱0۳000منطقه ۱6

۱458۱,۱60۱00ـ۱ـــ5۱522۳00منطقه ۱7

۳۳5۱,8۳۷6۱5,۳9598ـ۱ـــ6۱۳۳000منطقه ۱8

2652,۱545۷0,8۱06۷ـ22۱۷۷2,۳00۱۱۷,8۳۱۳,4۳22منطقه ۱9

۱95960۱8۷,200۱00ـ4ـــ86۱44900منطقه 20

۱۷5۱,۱۷9206,۳258۳ـ5۱544۱,۱00۱۱48,۷96۱2,۳۷۱2منطقه 2۱

556۳5۳4,925۱00ـ۳ـــ۳۱2000منطقه 22

--۷80-ـ۳ـــ-----اماکن خاص

-4,۱۱0۱0,8542,22۱,۱30-۱8,99733--5686363940۱2,550جمع



9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

۳۷۳

67-9-آمار تعداد کيوسک هاي مستقر در سطح شهر تهران بر اساس نوع فعاليت و به تفکيک مناطق درسال97 

کيوسک هاي کيوسک هاي عرضه مطبوعاتکيوسک هاي عرضه گلنوع فعاليت
عرضه گل و 

مطبوعات شرکت 
ساماندهي

جمع

کيوسک هاي در 
حال عقد قرارداد 

اتحاديه جرايد 
کيوسکداران

کيوسک هاي 
غير مجاز مرجع معرفي 

کننده
اتحاديه 

کيوسکداران
شرکت گل 
شهر سابق

اتحاديه 
جرايد

تعاوني 
مطبوعات

اتحاديه  
شهر ري

۱4۱0۳۳250486۷۱منطقه ۱

2۱02۷۳۳067885منطقه 2

۱52۳2۱60۱075۳4منطقه 3

9۳۳۳2۳0573۳۱منطقه 4

25۱92۳0۷56۳۱۳منطقه 5

۳۳68۱۳60۷۱636۱منطقه 6

8050۱902796۱منطقه 7

4024۱50۱4440منطقه 8

0088۱0۱720منطقه 9

۳۱292۱۱۱56۱2منطقه ۱0

6050۱۷0۳7682منطقه ۱۱

90۱۱22502۱488۷منطقه ۱2

202۱۱۱0۱3540منطقه ۱3

۱0۱4۱0۱026۱۳منطقه ۱4

۱0۱9۱۱26395۳منطقه ۱5

40۱58223۱۱۱منطقه ۱6

00۳4007۳0منطقه ۱7

004502۱۱5۱منطقه ۱8

004۱500۱902منطقه ۱9

2004۳6042۱5منطقه 20

004۳0۱8۱02منطقه 2۱

00۱۱۳06202۱4منطقه 22

۱۱5375833454366۱,۱899۱68جمع
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68-9- انتقال کارگاه های مزاحم مشمول طرح انتقال در سال های 97-96                                                         )تعداد(
سال 97سال 96منطقهسال 97سال 96منطقه

4965منطقه ۱۷0۱2منطقه ۱

26منطقه ۱6۷۱3منطقه 2

۱40منطقه ۱65۱4منطقه 3

۱۷9۱0۱منطقه ۱64۱04۱5منطقه 4

۱۱0۱0۳منطقه 29۱۱۱6منطقه 5

28۱5منطقه 52۱7منطقه 6

68۳۳منطقه ۳6۷۱8منطقه 7

۱0۷2۱منطقه ۱5۱9منطقه 8

۳96۱منطقه 6۳420منطقه 9

۳۱5منطقه ۱۱۱۷2۱منطقه ۱0

۱6۱2منطقه 8۱222منطقه ۱۱

924636جمع
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70-9- عملکرد ساماندهی صنايع و مشاغل - نظارت بر اجرای آرای صادره به تفکيک نوع مزاحمت و آاليندگی صنايع 
و مشاغل در سال 97

 تعدادساماندهی صنايع منطقه
ومشاغل مزاحم 

 انتقال واحدهای 
آالينده واستقرار انها 
در محل های مجاز-

تعداد

 تعدادساماندهی صنايع منطقه
ومشاغل مزاحم 

انتقال واحدهای 
آالينده واستقرار انها 
در محل های مجاز-

تعداد

8465منطقه 50۱2منطقه ۱
۱06منطقه ۱2۷۱3منطقه 2
۳۱0منطقه 65۱4منطقه 3
98۱0۱منطقه 45۱04۱5منطقه 4
54۱0۳منطقه 2۱۱۱۱6منطقه 5
5۱5منطقه 82۱7منطقه 6
6۱۳۳منطقه ۱۳۷۱8منطقه 7
22۱منطقه ۳۳5۱9منطقه 8
86۱منطقه 9۳420منطقه 9
5۱5منطقه ۱0۱۷2۱منطقه ۱0
۳۱2منطقه 45۱222منطقه ۱۱

568636جمع

 توضيحات: عمده مزاحمت و آاليندگی صنايع و مشاغل مزاحم در خصوص سدمعبر ،پسماند،سروصدا،آلودگی های زيست محيطی و ايمنی و آتش نشانی ميباشد.

69-9-تعداد صنايع و مشاغل تعطيل يا منتقل شده در سال های 97-96                                                           )تعداد(

سال 97سال 96منطقهسال 97سال 96منطقه

۱52۱5منطقه ۷۷8۱2منطقه ۱

۱۳۱۷منطقه 895۱۱3منطقه 2

۳۱20منطقه ۷۱5۳۱4منطقه 3

۳5۳296منطقه ۳0620۳۱5منطقه 4

2622۳۳منطقه ۱0460۱6منطقه 5

58۳۱منطقه 2624۱7منطقه 6

۱2۳68منطقه 8624۱8منطقه 7

۱805۱منطقه 26۳۳۱9منطقه 8

92۱۱2منطقه ۱۳۱2۱20منطقه 9

۱0۷4منطقه 25642۱منطقه ۱0

4۷۳4منطقه 22۳۱22منطقه ۱۱

2,۱66۱,623جمع
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شرکت شهربان و حريم بان شهرداری تهران

7۱-9-تعداد ماموريت انجام شده در سال های 93-97       
درصد سال 97سال 96سال 95سال 94سال93عنوان عملکرد

تغيير

26-90,6۱6۳62,992۳82,5۱426۳,588۱95,8۳4رفع سد معبر ساختمانی  )سد معبر ساختمانی و آزاد سازی حصار)

2۳,۷8254,606۳۳,5044۱,52869,۱0566نگهداشت شهر)اجرای حصار کارگاهی،تابلو ،جانپناه و لفاف)

5۱-56,894۳2,26628,40۳40,89۱۱9,988شناسايی، پيشگيری  و رفع آثار تخلف از ساخت و ساز غيرمجاز)شهر و حريم )

۱0۳,۳۳۷2۱۳,۷9۳226,0۷4248,۳۱0۳89,96۱5۷جلوگيری از تخلف ساختمانی امالک دارای مجوز 

56-۱,۳2۳6,6۷09,۳۱224,059۱0,555صيانت و اجرای احکام کميسيون  ماده ۱00

09,8۱4282,505۳6۷,۱244۱۱,9۳۳۱2رفع  انواع سد معبر صنفی،بساطی، دستفروش و شبه متکدی
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۳۷۷

72-9- تعداد ماموريت انجام شده در سال 97      

منطقه
رفع سد معبر ساختمانی  
)سد معبر ساختمانی و 

آزاد سازی حصار(

نگهداشت شهر
)اجرای حصار 

کارگاهی،تابلو ،جانپناه 
و لفاف(

شناسايی ، پيشگيری  و 
رفع آثار تخلف از ساخت و 

ساز غيرمجاز
 )شهر و حريم (

جلوگيری از تخلف 
ساختمانی امالک 

دارای مجوز 

صيانت و اجرای 
احکام کميسيون  

ماده ۱00

رفع  انواع سد معبر 
صنفی،بساطی، 

دستفروش و شبه 
متکدی

5,888۳,422۱,04040,۱۱6۱82۱8,۳48منطقه ۱

۱۳,2۳65,24۷۱,0۷۷28,۷۱962420,۳66منطقه 2

۱۳,۳90۳,224۱,45026,۳6520۳۱۳,24۷منطقه 3

20,۷۳85,524۱,4۳4۳0,۳2922229,۷2۱منطقه 4

۱2,959۳,299۱,65652,248۱8۳۳0,۱8۷منطقه 5

6,۷69۱,08۳۱,06022,9822۳۱2,264منطقه 6

۱۳,68۳2,620۳20۱0,۳00۳0۷۱5,860منطقه 7

9,250۳,68۷۱۷48,۷6۱49,69۷منطقه 8

4,6492,202۱۷88,4۱۳۳۷۱0,200منطقه 9

4,۱56۱,6۷86582۱,066۳۷۱8,626منطقه ۱0

۷,5۷9۳,2045۳8۱0,9۱9۱,45۷۱9,6۷8منطقه ۱۱

9,2452,909۱,054۱9,۳88۱,9484۱,998منطقه ۱2

۷,4254,09۷6008,۷۱۳۳58۱4,545منطقه ۱3

9,۷42۳,۱۳۱۷8۳25,2692,5292۳,6۳5منطقه ۱4

8,4۳44,446۱,۱4۳8,869۱,28220,2۷۱منطقه ۱5

9,۱98۳,654459۱۱,22246۱۱۷,۷9۷منطقه ۱6

6,۱9۱2,۷022504,2۳88۷۱8,2۱0منطقه ۱7

8,90۷5,208۱,۱92۱5,۷5۱۱۳۷26,۷۳0منطقه ۱8

۷,000۱,6۷4۳,0855,40۱45۱5,۱۱9منطقه ۱9

۱0,5۱5۳,8۱۳۱,24۷۱9,۳85۳662۱,620منطقه 20

4,0۷۱۱,8۱۱2۷24,49۳26۷,900منطقه 2۱

2,8094۷0۳۱8۷,0۱4۳۷5,9۱4منطقه 22

۱95,83469,۱05۱9,988389,96۱۱0,5554۱۱,933جمع

)مورد(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳۷8

73-9-آمار عملکرد گشتهاي شهربان در مناطق 22 گانه در سال های 93-97     
سال 97سال 96سال 95سال 94سال93عنوان عملکرد

۷2,569۱49,۱۷8۱88,050222,۱6۱22۳,8۱9بازديد از امالک دارای مجوز که در حال ساخت  بوده و ابالغ اخطارهای صادره از ناحيه

پيشگيری ، شناسايی و صيانت از امالک دارای پروانه و مستعد تخلف و صيانت از آراء 
250,68۱2۷8,5۳5۳۱2,96۱۳48,۱8۷۳62,066ماده صد اجرا شده

تخريب و رفع آثار تخلف از ساخت و ساز های های غير مجاز وفق آراء صادره از 
5,۳۳۱۳,۷852,868۳,۳2۱۳,۳58کميسيون ماده ۱00

پيشگيری و جلوگيری از محوطه سازی و ديوارکشی و هر گونه عمليات ساخت و ساز 
۳5,20666,49۱4,202۳,0۳02,9۷9خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی

۱0۳,۳۳۷2۱۳,۷9۳226,0۷4248,۳۱0۳89,96۱جلوگيری از تخلف ساختمانی امالک دارای پروانه

2,۳۷64,۷4۳4,20۱۱,۷40۱,4۳۱جلوگيری از تغيير کاربری بدون مجوز

۳,۳۱۱5,۱25۱,64885۷585جلوگيری از حفاری غير مجاز ) حفر کانال ، چاه ، گود برداری )

۱80۷555۱۳5405۷2جلوگيری از ديوارکشی و فنس کشی و کرت بندی درمحدوده شهر - حريم

۱496494885۳۷5۷۱جلوگيری از محوطه سازی و ديوار کشی برای تصرف تدريجی اراضی حريم

85۱۱29۱0۱۱جلوگيری از ساخت و ساز سوله و انبار در حريم

8,۳۷4۱8,۷09۷,9۷44,۳696,۳69آزادسازی معابر )حصارکارگاهی) 

جلوگيری از فعاليت و ساخت و ساز امالک که دارای مجوز بوده ليکن تخلف ساختمانی 
۱0۳,۳۳۷2۱۳,۷9۳226,0۷4248,۳۱0۳89,96۱دارند

5۱65۱۳۱0۱۳۷۱۳0جلوگيری از ورود مصالح وخودروهای حامل مصالح ساختمانی

2,45858,۷0۱5۷,9۱95۷,040-جلوگيری و رفع از سد معبر بساط گستر

۱,9662۷,85029,۱9424,0۳۷-جلوگيری و رفع از سد معبر دستفروش

۳,246۱۳۷,200۱8۷,0642۱۱,۳22-جلوگيری و رفع از سد معبر سيار

98۱,92۷۱۷,555۱۷,۳22-جلوگيری و رفع از سد معبر شبه متکدی

2,06456,82۷9۱,۷۳6۱02,2۱2-جلوگيری و رفع از هر گونه سد معبر صنفی

5,۳28۳,۳۷26,۱۱8۳,2۱6۳,۳40رفع آثار تخلف از ساخت و ساز غيرمجاز

82,242۳44,28۳۳۷4,540259,2۱9۱89,465رفع سدمعبر ساختمانی

۱۷۱04۱,۳2۳895۱,054رفع خالف از ساخت و ساز غير مجاز در محدوده حريم

۷,6096,428۷,۳444,۳9۱4,5۷4شناسايی ، پيشگيری و جلوگيری از ساخت و ساز های غير مجاز و رفع آثار تخلف

24,24840,۷24۱9,2۱92,42۱۳,۳۷4شناسايی و پيشگيری از ساخت و ساز غيرمجاز

2,۳۷64,۷4۳4,20۱۱,۷40۱,4۳۱شناسائی ، پيشگيری و جلوگيری از تغيير کاربری 

گشت زنی در سطح نواحی به ويژه مناطق تجاری و جلوگيری از ساختن سوله و 
44,204۱2۳,508۱۱9,58492,0۷294,۱42محوطه انبار غير مجاز
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مرکز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار 

74-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی  در سال 97  

سال 97موضوعسال 97اقدامات 

شناسايی منابع آالينده، پايش و تهيه اطلس محيط 0تدوين و ابالغ دستورالعمل های محيط زيستی - عدد
۱زيست

اجرای سيستم های تصفيه روان آب آلوده جمعا با ۳بانک جامع تنوع زيستی - عدد
0ظرفيت اسمی ۱۳0,000 متر مکعب در سال - عدد

۱5,000حجم پساب تصفيه شده - متر مکعب در سال0ميزان توسعه انرژيهای نو - کيلو وات ساعت

نسبت پروژههای عمرانی و زيربنايی دارای مطالعات توجيه 
0ساخت نيروگاه خورشيدی ۱0 کيلو واتی- عدد۱0,40زيست محيطی به کل پروژه های مشمول - تعداد

9,8۱2تعداد اعضای کانون های محيط زيست منطقه - نفر
مناطق، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران که نظام 

مديريت محيط زيست ايزو ۱400۱ در آنها استقرار و 
نگهداری ) تمديد گواهينامه ) می شود - عدد

4

ميزان آموزش حين خدمت پرسنل شهرداری تهران در 0تعداد آبگرمکن های خورشيدی - عدد
۳4,۱62زمينه محيط زيست - نفر ساعت 

ميزان آموزش شهروندی در زمينه محيط زيست - 0تجهيز بوستانها به سيستم خورشيدی - تعداد بوستان
5۳,58۱نفرساعت

تعداد بوستان های انرژی )به جز بوستان هايی که پايه سوالر 
سرويس های بهداشتی مجهز به آبگرمکن های 0دارند) - عدد

0خورشيدی - عدد  

ساختمان های تحت پوشش اصالح الگوی مصرف نسبت 0 کل تعداد پايه های روشنايی موجود در بوستان ها - عدد
5۷.55۷به کل ساختمان ها - عدد 

۱,۳0۳ منابع آالينده شناسايی شده - تعداد0سيستم های کنترل هوشمند راديويی - دستگاه

0تجهيز ساختمانها به سيستم انرژی های نو - عدد0سيستم های کنترل هوشمند سرمايشی - دستگاه

۷09منابع آالينده ای که رفع آلودگی شده- تعداد  0سيستم های کنترل هوشمند گرمايشی - دستگاه
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75-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی در مناطق در سال 97   

منطقهفعاليت مناطق
۱ 

منطقه
2 

منطقه 
3

منطقه
4 

منطقه
5 

منطقه
6 

منطقه 
7

منطقه 
8

منطقه 
9

منطقه
۱0 

منطقه 
۱۱

منطقه 
۱2

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
000000000000گرمايشی - دستگاه 

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
000000000000سرمايشی - دستگاه 

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
000000000000راديويی - دستگاه 

تعداد ساختمان های اضافه شده در 
طول يک سال به تعداد کل ساختمان 

های تحت پوشش اصالح الگوی 
مصرف

4.۳40.۳۱4.284.۳6۳.244.282.۱92.۱60.22.۱50.262.۱۷

ساختمان های ساخته شده يا 
بازسازی شده در طی 5 سال گذشته 

 باتوجه به استانداردهای
 green building )ساختمان 

سبز) - تعداد

۱۱۱۱۱0002000

000000000000تعداد آبگرمکن های خورشيدی -عدد 
 سرويس های بهداشتی مجهز به 

آبگرمکن های خورشيدی نسبت به 
کل سرويس ها - تعداد

000000000000

تعداد ساختمان های انرژی نسبت به 
000000000000کل ساختمان ها - تعداد

تعداد بوستان های انرژی به کل 
بوستان ها )به جز بوستان هايی که 

پايه سوالر دارند) - تعداد
000000000000

2,50000000000000حجم پساب تصفيه شده - متر مکعب 

تعداد اعضای کانون های محيط 
-----۳85550۷6۷۳20۳00-۱42زيست منطقه - نفر 

60۳96060605۷60۷5۱205۷604۷منابع آالينده شناسايی شده - تعداد

مناطق، سازمانها و شرکت های 
شهرداری تهران که نظام مديريت 
محيط زيست ايزو ۱400۱ در آنها 

استقرار و نگهداری ) تمديد گواهينامه 
) می شود.-تعداد

000000۱00000

ميزان آموزش شهروندی در زمينه 
2,۷00----2,0009,8۷0۳,۷468,5206,580-۱,000محيط زيست - نفر ساعت 

ميزان آموزش حين خدمت پرسنل 
شهرداری تهران در زمينه محيط 

زيست - نفر ساعت 
4,200-2,000۱,۳506۷22,000۱,400-----

شناسايی منابع آالينده، پايش و تهيه 
000000000000اطلس محيط زيست

انجام بانک اطالعات تنوع زيستی 
انجام 000000000شده

0شده

منابع آالينده ای که رفع آلودگی 
شده- تعداد   )به علت نواقص در 
گزارش مناطق تعداد حدودی می 

باشد)
40۱560۱452۳260۷2۱052۳2026
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منطقهفعاليت مناطق
۱3 

منطقه
۱4 

منطقه 
۱5

منطقه
۱6 

منطقه
۱7 

منطقه
۱8 

منطقه 
۱9

منطقه 
20

منطقه 
2۱

منطقه
جمع 22

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
00000000000گرمايشی - دستگاه 

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
00000000000سرمايشی - دستگاه 

تعداد سيستم های کنترل هوشمند 
00000000000راديويی - دستگاه 

تعداد ساختمان های اضافه شده در 
طول يک سال به تعداد کل ساختمان 

های تحت پوشش اصالح الگوی 
مصرف

4.264.250.۳42.۱9۳.2۱۳.264.۳65.۳52.۱9۳.2257.56

ساختمان های ساخته شده يا 
بازسازی شده در طی 5 سال گذشته 

 باتوجه به استانداردهای
 green building )ساختمان 

سبز) - تعداد

000۱00000۱9

00000000000تعداد آبگرمکن های خورشيدی -عدد 
 سرويس های بهداشتی مجهز به 

آبگرمکن های خورشيدی نسبت به 
کل سرويس ها - تعداد

00000000000

تعداد ساختمان های انرژی نسبت به 
00000000000کل ساختمان ها - تعداد

تعداد بوستان های انرژی به کل 
بوستان ها )به جز بوستان هايی که 

پايه سوالر دارند) - تعداد
00000000000

000000000۱2,500۱5,000حجم پساب تصفيه شده - متر مکعب 

تعداد اعضای کانون های محيط 
9,8۱2-9۱5---۱5208005۱2-۳60۱زيست منطقه - نفر 

۷۷2۷605۷5۷6060۳66054۱,303منابع آالينده شناسايی شده - تعداد

مناطق، سازمانها و شرکت های 
شهرداری تهران که نظام مديريت 
محيط زيست ايزو ۱400۱ در آنها 

استقرار و نگهداری ) تمديد گواهينامه 
) می شود.-تعداد

000000000۱2

ميزان آموزش شهروندی در زمينه 
53,58۱-۱0,565---۱,600۳,۱002,500-۱,400محيط زيست - نفر ساعت 

ميزان آموزش حين خدمت پرسنل 
شهرداری تهران در زمينه محيط 

زيست - نفر ساعت 
6,400-۱,0009,8405,۳00-----34,۱62

شناسايی منابع آالينده، پايش و تهيه 
انجام 000000اطلس محيط زيست

000۱شده

انجام بانک اطالعات تنوع زيستی 
0000000003شده

منابع آالينده ای که رفع آلودگی 
شده- تعداد   )به علت نواقص در 
گزارش مناطق تعداد حدودی می 

باشد)

مشخص 
نيست

مشخص 
مشخص 25۱2نيست

مشخص 565۷نيست
نيست

مشخص 
40709نيست

75-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی در مناطق در سال 97 )ادامه(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳82

76-9- رتبه بندی مناطق بر حسب کيفيت مديريت محيط زيستی پروژه های آب و فاضالب در سال های 93-97

منطقه
رتبه منطقه ایميانگين امتياز

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93
8۳95929۳.۱9۳.252۱۱۳منطقه ۱
۷9606۳۷۳.464.89۱285۱4منطقه 2
۷6929289.6۷9.5۱۱4۱۱۱0منطقه 3
8889۷۳80.29۷.۷26642منطقه 4
۷6898290.۳9۳.2۱۱64۱۳منطقه 5
۷68۷8۷89.6۷۷.۳۱۱82۱۱۱منطقه 6
۷۳8۳۷۷86.690.2۱2۱0525منطقه 7
8۱84869۱.۷86.4۷9۳۱۷منطقه 8
8584۷99۱.590.9494۱4منطقه 9
829۷۷686.۱84.۱6۱528منطقه ۱0
۷989۷98۷.584.۱96428منطقه ۱۱
808۳8۱68.۱۷9.58۱04۷۱0منطقه ۱2
6988۷۷86.688.6۱4۷526منطقه ۱3
۷69۱۷98۱.652.۳۱۱54۳۱5منطقه ۱4
۷۷84۷2۷2.69۳.2۱0966۳منطقه ۱5
۷۷84۷984.98۱.8۱094۳9منطقه ۱6
829۷۷۷82.8۷9.56۱5۳۱0منطقه ۱7
80۷966۷2.۷90.98۱۱۷64منطقه ۱8
8۳94888۷.5۱005۳22۱منطقه ۱9
۷295۷468.665.9۱۳25۷۱۳منطقه 20
90959280.48۱.8۱2۱49منطقه 2۱
8۷958885.6۷2.۷۳222۱2منطقه 22

۱0-9- ميانگين امتياز مناطق بر حسب کيفيت مديريت محيط زيستی پروژه های آب و فاضالب در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

میانگین امتیاز
52/3 - 65/9
66 - 79/5
79/6 - 86/4
86/5 - 93/2
93/3 - 100
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77-9- رتبه بندی مناطق بر حسب کيفيت مديريت محيط زيستی آلودگی هوا و بهينه سازی انرژی در سال های 93-97

منطقه
رتبه منطقه ایميانگين امتياز

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93
9۳95.۱484.۷86.68۱.5464۳8منطقه ۱
89.۳۳8۷.228۱8۳.۳80.45۱4549منطقه 2
۷6.649۷.9285.۷۷985.9۱8۳456منطقه 3
9۳.259۱.9469.۷69.495.۷۳۱۱8۷۱منطقه 4
889۷.6496.896.59۱.۳94۱۱۳منطقه 5
82.۱۷9۳.069۳.۱9۷.289.۱۱2۱02۱4منطقه 6
۷6.۷684.۷2۷4.884.99۳.5۱۷۱8642منطقه 7
8۱.65590.8۳84.88۷89.۱۱4۱24۳4منطقه 8
89.۱994.۱۷89.۷8۳.99۱.۳۷8۳4۳منطقه 9
95.۱998.۱986.590.68۷۱2۳25منطقه ۱0
80.4680.5685.۷848۷۱52۱445منطقه ۱۱
82.998۱.۱۱۷۱.5۷0.۷8۷۱۱20۷۷5منطقه ۱2
64.۱89.0۳89.۳84.984.822۱۳۳4۷منطقه ۱3
۷4.۱۳94.869۱.۷9۳.۱84.820۷22۷منطقه ۱4
85.288۷.2266.2۷5.28۷۱0۱4865منطقه ۱5
۷5.۷۷85.5685.5929۱.۳۱9۱642۳منطقه ۱6
۷2.۱59۳.۱992.28۱.4۷۳.92۱924۱0منطقه ۱7
۷6.۷9855۱.۳۷9.995.۷۱6۱۷95۱منطقه ۱8
82.0885.9۷8۷.۳8۳.۳80.4۱۳۱5۳49منطقه ۱9
88.۳48۳.۳۳8۳.8۷5.5۷۱.۷8۱946۱۱منطقه 20
94.2۱96.6۷9۱.۷9289.۱25224منطقه 2۱
89.۳۱98.8988.995.884.86۱۳۱۷منطقه 22

۱۱-9- ميانگين امتياز مناطق بر حسب کيفيت مديريت محيط زيستی آلودگی هوا و بهينه سازی انرژی در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

میانگین امتیاز
71/7 - 74/2
74/3 - 81/5
81/6 - 87
87/1 - 91/3
91/4 - 95/7
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78-9- رتبه بندی مناطق بر حسب کيفيت آموزش محيط زيستی در سال های 93-97

منطقه
رتبه منطقه ایميانگين امتياز

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93
9896.88۷.690.688.9۱۷4۱5منطقه ۱
9596.894.995۷۷.8۳۷2۱۷منطقه 2
94.۷598.594.۷9594.4422۱۳منطقه 3
96.595.۱9۷.89۳.9۱002۱۱۱۱۱منطقه 4
9098.69696.۱9۱.۷9۱۱۱4منطقه 5
92.59۳.49۱95.686.۱6۱8۳۱6منطقه 6
88.2594.986.69۱.۱9۷.2۱۱۱24۱2منطقه 7
8۷.۷59۳.۷88.992.89۱.۷۱۳۱۷۳۱4منطقه 8
90.5989۳.۳96.۱9۷.28۳2۱2منطقه 9
94.59۷.۷92.992.59۱.۷542۱4منطقه ۱0
90.594.59۱.۷9۱.۱88.98۱52۱5منطقه ۱۱
88.259۳.985.۷88.99۱.۷۱۱۱6424منطقه ۱2
8۷9۷.۷90.89094.4۱54۳۱۳منطقه ۱3
88.259۷.۱90.69۳.9۷5.0۱۱6۳۱8منطقه ۱4
89.2594.586.6959۷.2۱0۱54۱2منطقه ۱5
8896.89596.۱94.4۱2۷۱۱۳منطقه ۱6
8۷.2595.290.588.988.9۱4۱0۳25منطقه ۱7
9۱.594.۷85.۱92.29۱.۷۷۱۳4۱4منطقه ۱8
9۱.594.686.29094.4۷۱44۱۳منطقه ۱9
8496.۳90.988.99۱.۷۱68۳24منطقه 20
92.59۷.۳9۳.29۳.۳94.4652۱۳منطقه 2۱
96.596.۱86.68۷.888.929425منطقه 22

۱2-9- ميانگين امتياز مناطق بر حسب کيفيت آموزش محيط زيستی در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

میانگین امتیاز
75 - 77/8
77/9 - 88/9
89 - 91/7
91/8 - 94/4
94/5 - 100
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79-9- رتبه بندی مناطق بر حسب کيفيت ارزيابی محيط زيستی پروژه های شهری در سال های 93-97

منطقه
رتبه منطقه ایميانگين امتياز

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93
809492.29۳.۳8۷.548۳2۳منطقه ۱
۷۳۷۱۷9.۳9۱.9۷0۱0225۳9منطقه 2
6۷9۷8۷.۳9۳.۱82.5204425منطقه 3
۷۳848۳8۷.۷8۷.5۱۱۱84۳۳منطقه 4
۷۳9990.595.292.5۱2۱۳2۱منطقه 5
۷۳968892.۳80۱۳5۳۳6منطقه 6
۷۳8982.588.۱90۱4۱55۳2منطقه 7
80958۳.592.۱85.05۷4۳4منطقه 8
۷۳9292.999.692.5۱5۱22۱۱منطقه 9
808992.292.۱856۱6۳۳4منطقه ۱0
80948۷.49۳.590۷9422منطقه ۱۱
80۷882.289۷۷.582۱5۳۷منطقه ۱2
۷۳9085.994.282.5۱6۱۳425منطقه ۱3
609۳80.994.6۷522۱۱528منطقه ۱4
8089۷۷.49۱.۳809۱۷6۳6منطقه ۱5
8۷989۳.898.8852۳2۱4منطقه ۱6
6۷9490.292.۳۷52۱۱0۳۳8منطقه ۱7
۷۳8468.890.68۷.5۱۷۱9۷۳۳منطقه ۱8
۷۳908۳.49۱.585۱8۱44۳4منطقه ۱9
۷۳8۱۷68۷.۷80۱9206۳6منطقه 20
9۳9698.589.285۱6۱۳4منطقه 2۱
8۷98.2590.696.98۷.5۳2۳2۳منطقه 22

۱3-9-  ميانگين امتياز مناطق بر حسب  کيفيت ارزيابی محيط زيستی پروژه های شهری در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

میانگین امتیاز
70 - 71
71/1 - 77/6
77/7 - 82/5
82/6 - 87/5
87/6 - 92/5
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

۳90

اداره کل امور بانوان

۱-۱0- برنامه هاي فرهنگي و  اجتماعي در سال های 93-97 
۱-توسعه و ترويج فرهنگ قرآني

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

۳4-44۱05۱20۱0066تعداد جشنبرگزاري مراسم و جشن مذهبي

برگزاري جشن تکليف فرزندان دختر  9 ساله 
در مناطق 22 گانه ، معاونت ها، ادارات کل، 

سازمانها و شرکت ها و اهداء هدايا

تعداد نفرات 
20-۱,200۱,۳00۱,400۱,000800تحت پوشش

2- توسعه و ترويج فرهنگ  ايثار و شهادت

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

برگزاري نمايشگاه و موزه

۳۳-44 66 886680تعداد برگزاري

40-۳,000 5,000 6,0005,0005,450ساعت برگزاري

۳0-۷0,000 ۱00,000 ۱00,000۱20,000۱۳5,000تعداد نفرات بازديد کننده
تشکيل بانک اطالعاتي زنان شهيده ، جانباز، آزاده و 

۳000 ۳00 ۳00۳00۳00نفرايثارگر

گردهمايي و ميثاق دوازده هزار نفري زنان با هدف 
ترويج فرهنگ عاشورا و شهادت

هزينه گردهمايي به ميليون 
--۱,800 600600650ريال

--۷,200 ۱,500۱,5002,000نفرساعت صرف شده

44-۱00 ۱80 200--موردتجليل از معلمان شهيده به مناسبت روز معلم

۷۳-220 800 800800900تعداد خانوادهمالقات با خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان

۱000 ۱00 ۱00۱00۱00تعداد نفراتتجليل از همسران جانباز قطع نخاعي

3-گسترش فعاليتهاي خانواده محوري

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

برگزاري جشن ها )روزهاي ملي)
۳4-66 ۱00 ۱۱088۱50مورد

40-90,000 ۱50,000 ۳00,000۱50,000200,000تعداد نفر تحت پوشش
4-22,000 2۳,000 ۱,900۱,5002,000هزينه جشن ميليون ريال

اجرای طرح شکوفايی عشق- عشق پايدار )ويژه 
زوج هاي زير 5 سال زندگي مشترک پرسنل 

شاغل شهرداري تهران)
--2,000 4,000۳,0002,540نفر

--۱00 ۱۳5--تعدادطرح بهشت

--50,000 50,00058,۳5060,000نفراجرای طرح گوهر رحمت)طرح ترمه و ترنج)
--220 420تعداد

---66۱,۳90۷2۱,۳90۷8۳,000نفراجرای طرح غنچه های شهر 
انجام برنامه های ترويج سبک زندگی ايرانی 

۱۷-۱00,000 ۱20,000 ۱۳4,000--تعداداسالمی 

5,4008 5,000 5,۷00--تعدادبرگزاری دوره های مشاوره ويژه زوجهای جوان 
90-2,200 22,000 2۳,4۱2--تعداداجرای برنامه ای حوزه تحکيم خانواده  

اجرای برنامه های فرهنگی،  آموزشی و ترويجی 
مهارت های حين ازدواج به زوج های جوان با 

کمتر از ۳ سال زندگی مشترک  
--22 ---تعداد



10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

۳9۱

4- گسترش  فعاليتهاي ورزشي ،تفريحي،آموزشي
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

اردوي ورزشي - تفريحي
۳540 ۳54 200۳۱0400مورد

500,000۳۱۷ ۱20,000 80,000۱20,000۱۳0,000تعداد نفرات تحت پوشش

اردوي فرهنگي- زيارتي
۳540 ۳54 ۳00۳50۳۷0مورد

500,000۳۱۷ ۱20,000 ۱20,000۱40,000۱45,000تعداد نفرات تحت پوشش

اردوي علمي - آموزشي
220 22 2۳2222مورد

5,0000 5,000 6,5006,0006,500تعداد نفرات تحت پوشش
5- مجموعه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، اشتغال و ... ويژه بانوان

درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان
2000 200 200200200مساحت به هزارمتر مربعبوستان بهشت مادران
2۷00 2۷0 2۷02۷02۷0مساحت به هزارمتر مربعبوستان پرديس بانوان

2600 260 240240260مساحت به هزارمتر مربعبوستان نرگس
2200 220 220--مساحت به هزارمتر مربعبوستان ريحانه

۱0 ۱ ۱۱-تعدادمجموعه شهردخت
225 2۱ ۱۳۱۳۱8تعدادمجموعه هاي شهربانو

6- کانون های بانوان
درصدتغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

0 2۱,5۳02۱,5۳022,6۳422,6۳422,6۳4نفرکانون بانوان
0 5,4405,4406,25۳6,25۳6,25۳نفرکانون دختران
0 6,9۷06,9۷0۷,88۷۷,88۷۷,88۷نفرکانون خانواده

0 8۳54۳54۳54-تعدادتشکيل خانه تسنيم

7- اجرای پروژه های کوچک محلی
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

-۳54-۱,000800850تعداداجرای پروژه های کوچک محلی
8-اجرای برنامه های ترويجی سبک زندگی اسالمی ايرانی با تاکيد بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان
تعداد برنامه های اجرا شده در راستای ترويج فرهنگ عفاف 

۱۳-۱,۳00 ۱,500 ۱,062۱,062۱,600تعدادو حجاب  
22-۷0,000 90,000 ۱06,200۱06,200۱۱0,000نفرات تحت پوششتعداد بهره مندان از برنامه های ترويجی عفاف و حجاب 

44024 ۳54 540600550تعداد دورهآموزش مهارت های زندگی برای دختران و بانوان  
---۱۱۷,044۱49,6۷۳۱2۳,۱۳۱تعداد دورهدوره های آموزشی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار  

تعداد بهره مندان از برنامه های آموزشی ترويجی سبک 
200,0000 200,000 95,000۱20,000۱8۳,000نفرات تحت پوششزندگی اسالمی ايرانی  

۳540 ۳54 ۳9۷۳9۷۳99نمايشگاهتعداد نمايشگاه های مد و پوشش اسالمی ايرانی  
اجرای برنامه های محلی با موضوعات اخالقی، خانوادگی و 

220 22 ---تعداددينی با محوريت ترويج عفاف و حجاب  

9 - طرح هاي  پژوهش و آموزشي
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

۳0500 5 -200220تعداد جلسهتشکيل جلسات هم انديشی  با اساتيد دانشگاهي
--990 550550990موردگردآوري اطالعات هيئت ها و محافل مذهبي 

--۷0,800 --- نفر ساعتآموزش و شبکه سازی کانون های بانوان در سطح محالت 
اجرای برنامه های فرهنگی ترويجی به منظور شناسايی، 
معرفی، تجليل و تکريم از بانوان موفق  با توجه خاص به 

بانوان ايثارگر و خانواده آنها  
۳54۳540 ---تعداد

۱-۱0- برنامه هاي فرهنگي و  اجتماعي در سال های 97-93 )ادامه(
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۳92

۱0 - برگزاري مسابقه، همايش ، جشن و کنفرانس
درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

2۳5 22 502۳2۳موردبرگزاري جشنواره
برگزاري مراسم و جشن 

مذهبي
۳540 ۳54 ۳0048۱400مورد

۱,000,0000 ۱,000,000 ۱,000,000۱,500,000۱,000,000نفرات تحت پوشش
برگزاري مراسم و جشن 

هنري
۱000 ۱00 ۱50۱50۱۱0مورد

۷00,00098 ۳54,000 ۳50,000400,000۳00,000نفرات تحت پوشش
برگزاري مراسم و جشن 

اجتماعي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

۷00,00040 500,000 600,000650,0006۷0,000نفرات تحت پوشش
برگزاري مراسم و جشن 

فرهنگي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

۱,400,000۱۷ ۱,200,000 ۱,000,000۱,200,000۱,۳00,000نفرات تحت پوشش
برگزاري نمايشگاه هاي 

اجتماعي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

۷00,000۱۷ 600,000 600,000650,0006۷0,000نفرات بازديد کننده

برگزاري نمايشگاه هاي هنري
۱000 ۱00 ۱50۱50۱۳0مورد

۷00,000۱00 ۳50,000 ۳50,000400,0004۱0,000شرکت کنندگان

برگزاري نمايشگاه هاي مذهبي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

29-2,500,000 ۳,500,000 2,000,0002,500,0002,550,000نفرات بازديد کننده
برگزاري نمايشگاه هاي 

فرهنگي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

92-۱00,000 ۱,200,000 ۱,000,000۱,200,000۱,۳00,000نفرات بازديد کننده

برگزاري همايش اجتماعي
2۳5 22 2۳2۳2۳مورد

25-۳00,000 400,000 ۳00,000۳50,000400,000نفرات بازديد کننده

برگزاري همايش مذهبي
2۳5 22 2۳2۳2۳مورد

25-۳00,000 400,000 2۳,000۳50,000400,000نفرات بازديد کننده

برگزاري همايش فرهنگي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

4-۱,۱50,000 ۱,200,000 ۱,200,000۱,200,000۱,۳00,000نفرات تحت پوشش

مسابقه هنري
۱000 ۱00 ۱50۱50۱60مورد

40-۳00,000 500,000 ۳50,000400,000450,000نفرات تحت پوشش

مسابقه اجتماعي
۳540 ۳54 ۳۷4۳54۳54مورد

۷50,000۷ ۷00,000 ۷00,000۷50,000800,000تعداد شرکت کنندگان

مسابقه مذهبي
۱000 ۱00 ۱۱0۱05۱۱0مورد

22-۳50,000 450,000 ۳00,000۳50,000۳۷0,000شرکت کنندگان

مسابقه فرهنگي
۱000 ۱00 ۱۱0۱05۱۱0مورد

20-۳60,000 450,000 ۳00,000۳50,000۳۷0,000شرکت کنندگان

۱۱ - طرح هاي آموزشي

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان

برگزاري دوره آموزشي

۳540 ۳54 ۱50۱80200تعداد دوره

6-۷50 800 6506۷0۷00تعداد عنوان دوره

9-500,000 550,000 400,000450,000550,000تعداد نفر اموزش ديده

۱۱,000,0000 ۱۱,000,000 ۱,200,000۱,۳50,000۱,400,000نفر ساعت آموزش

برگزاري کارگاه
5-2,۱00 2,200 2,0002,6002,650تعداد

5-۳80,000 400,000 ۳50,000۳90,000400,000تعداد نفر اموزش ديده

۱-۱0- برنامه هاي فرهنگي و  اجتماعي در سال های 97-93 )ادامه(
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۳9۳

۱2 - طرح های مشارکتی

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93واحدعنوان
--۱ ---موردعقد تفاهم نامه در ارتباط با بانوان با مراکز و سازمانها

50 5 ۱2۱موردمشارکت در جشنواره
50 5 ۱۱2موردمشارکت در همايش
۳200 ۱ ۱۱2موردحضور در نمايشگاه

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي غير دولتي زنان در جهت 
حل مشکالت اين مرکز و تسهيل در خدمت رساني به مردم

--۱0 ۷۷-مورد
--400 6۳0650-نفر ساعت

تعامل با موسسات مردمي نهادو تشکل هاي دولتي زنان در جهت حل 
مشکالت اين مرکز و تسهيل در خدمت رساني به مردم

--200 200250250مورد
--۳,000 ۳,000۳,۷50۳,۷50نفر ساعت

مشارکت با موسسه قرآن پژوهان در برگزاري همايش هاي قرآني و 
--22 2۳2۳2۳ موردديني 

تبادل فرهنگي و هنري با زنان فعال کشورها به منظور حمايت و 
تبادالت فرهنگي و اجتماعي

--۳ 5۳5مورد
--500 ۷00450550نفر ساعت

۱-۱0- برنامه هاي فرهنگي و  اجتماعي در سال های 97-93 )ادامه(

2-۱0- احداث مجموعه ويژه بانوان  

توضيحاتمساحت زيربنا)مترمربع (مرکز تخصصی

سال ساخت 8۷088شهربانو منطقه ۱
سال ساخت ۱,99588شهربانو منطقه 2
سال ساخت 4,۳009۱شهربانو منطقه ۳
افتتاحيه در سال 5,۷009۷شهربانو منطقه 4
سال ساخت 8,00094شهربانو منطقه 5
سال ساخت 2,90۱94شهربانو منطقه 6

سال ساخت 80094شهردخت منطقه 6
سال ساخت 4,00094شهربانو منطقه ۷ )۱)
سال ساخت 80094شهربانو منطقه ۷ )2)
سال ساخت ۱,۱008۷شهربانو منطقه 8 )۱)
سال ساخت 90092شهربانو منطقه 8 )2)

سال ساخت 6,00090شهربانو منطقه 9
سال ساخت ۳,۷009۱شهربانو منطقه ۱0
سال ساخت 4,8۳۷96شهربانو منطقه ۱2
سال ساخت ۱,20090شهربانو منطقه ۱۳

سال ساخت ۳,80089شهربانو منطقه ۱4 )۱)
سال ساخت ۱,20095شهربانو منطقه ۱4 )2)

سال ساخت ۷,۳2۷89شهربانو منطقه ۱5
سال ساخت ۳0,00096شهربانو منطقه ۱6
سال ساخت ۳,2009۷شهربانو منطقه ۱۷
سال ساخت ۷0,00090شهربانو منطقه ۱9
سال ساخت 84690شهربانو منطقه 20
سال ساخت ۳۱,44695شهربانو منطقه 2۱

سال ساخت 200,0008۷بوستان بهشت مادران
سال ساخت 2۷0,0008۷بوستان پرديس بانوان

سال ساخت 260,00090بوستان نرگس
سال ساخت 220,00095بوستان ريحانه
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۳94

ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

3-۱0-زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 97)براساس سرشماری سال 95(

دارای همسرمنطقه
بی همسر به 
دليل فوت 

همسر

بی همسر به 
دليل طالق

هرگز ازدواج 
نکرده

اظهار نشده 
حداقل يک بار 

ازدواج کرده
جمعاظهار نشده

2,442۱5,0505,5۱82,۷6۷68۳۱25,876منطقه ۱

۳,4902۳,۷468,9505,۳2۷2۱۱۱4۱,545منطقه 2

۱,929۱۳,۳0۱4,۷5۷۳,۱49۱6823,۱60منطقه 3

4,۳۱۳25,۱909,4۱0۳,۷25۷6۳۳42,747منطقه 4

4,04824,2۷۱۱۱,۷8۳6,08۳2۳846,2۱6منطقه 5

۱7,660--۱,4۳89,6۱6۳,452۳,۱54منطقه 6

۱,9۷۷۱۳,5۳۳5,82۷4,۳45۱۳۱۳25,708منطقه 7

2,0۳6۱6,4905,۷862,8524227,۱70منطقه 8

6445,۷89۱,550665۱28,65۱منطقه 9

۱,655۱۳,25۱5,6252,96826523,530منطقه ۱0

۱,۷۳۱۱۱,۳584,۷65۳,۱۷۱۱۳۳2۱,04۱منطقه ۱۱

۱,۳۷۳8,۱۷۷2,09994989۱2,6۱5منطقه ۱2

۱,0۱۱9,0842,۷25۱,04۱8۳۱3,872منطقه ۱3

2,۳5۱۱6,۷994,89۳۱,۷06۷225,758منطقه ۱4

2,5۳8۱۷,۷۷۱4,284۱,06۳2۱۱225,689منطقه ۱5

۱4,007-۱,0599,8۷02,25۳8۱4۱۱منطقه ۱6

۱,0868,85۷۱,9596206۳۱2,53۱منطقه ۱7

۱,4۱89,2242,۳056۱655۱3,573منطقه ۱8

۷5۳5,۷44۱,۱۷62۷۷۷67,963منطقه ۱9

۱,۳59۱۱,20۷2,8498۱۳6۳۱6,237منطقه 20

۷0۱4,۳۷4۱,۷0956۳۱۱7,349منطقه 2۱

649۳,۱60۱,25۱44۳۱25,506منطقه 22

40,00۱275,86294,92647,۱۱۱342۱62458,404جمع کل
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۳95

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
5000 - 9000
9001 - 15000
15001 - 22000
22001 - 30000
30001 - 46216

۱-۱0- زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 97 بر حسب سرشماری سال 95

4-۱0- امور حمايتي، فرهنگي و آموزشي براي بانوان سرپرست خانوار به تفکيک مناطق در سال97

)کارت های اعتباری، عنوان
بن های هديه و...(

برگزاری مراسم و 
مناسبتها- اردو و 

بازديد
)کارت های اعتباری، عنوان

بن های هديه و...(

برگزاری مراسم و 
مناسبتها- اردو و 

بازديد
2۷69منطقه ۱2-۱۱منطقه ۱
6295منطقه ۱۳-2منطقه 2
62955منطقه ۱4-28منطقه ۳
-۱86منطقه ۱5-۱۱منطقه 4
۱095۱منطقه ۱6-۳منطقه 5
0۱منطقه ۱2۱۱۷منطقه 6
۳۷49منطقه ۱8-۱88منطقه ۷
2۱۱42منطقه ۱44۱8۱9منطقه 8
-4منطقه 20-۱۱2منطقه 9
۷226منطقه 8۱2۱منطقه ۱0
-6منطقه 22-۱۳منطقه ۱۱

2,۱24348مجموع
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5-۱0- امور حمايتي، فرهنگي و آموزشي براي بانوان سرپرست خانوار در سال های 94-97

درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

8۱-۳۳,64۳۱9,8۷2۱۱,42۳2,۱24تسهيالت مالی اعطاءشده)کارت های اعتباری، بن های هديه و...) - تعداد

--2,۱282,5۳52,6۳8افراد عضو در طرح نذر فرهنگی - تعداد

--5,8۳06,8246,925خدمات ارايه شده توسط افراد عضو در طرح نذرفرهنگی - تعداد

94-۱2,602۱2,94۷5,66۱۳48برگزاری مراسم و مناسبتها- اردو و بازديد
توضيحات: تا قبل از الحاق ستاد توانمندسازی به اداره کل امور بانوان، با توجه به عدم تخصيص نقدينگی فعاليت ها در اين حوزه متوفف شده است. بعد از الحاق به اداره کل امور بانوان به دليل 

تغيير رويکرد و مأموريت ها، اين فعاليت ها انجام نشده است.

6-۱0- دوره های آموزشی برگزارشده براي زنان سرپرست در سال های 94-97

درصد سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان
تغيير

8۷-5,54۳۱,42540۳52دوره های مبتنی بر مهارت آموزی -دوره

9۷-58,5694۳,402۱4,822458ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی- نفر ساعت آموزش 

95-۱5,9۳224,99۳4,404200دوره های تحصيلی )ادامه تحصيل، ضعف تحصيلی، کالس کنکور،زبان)- نفر ساعت آموزش 

8۷-69,6295۳,۳۱۱8,08۱۱0۷9دوره های مبتنی بر مهارت آموزی - نفر ساعت آموزش 
 تا قبل از الحاق ستاد توانمندسازی به اداره کل امور بانوان، با توجه به عدم تخصيص نقدينگی فعاليت ها در اين حوزه متوفف شده است. بعد از الحاق به اداره کل امور بانوان به دليل تغير رويکرد و 

مأموريت ها، اين فعاليت ها انجام نشده است.
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۳9۷

7-۱0- اقدامات دبيرخانه ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی  محالت )مديريت محله( در سال 97

دبيرخانه ستادی مديريت محالت

سال 97واحداقدامات مديريت محله 

تشکيل خانه های سرای محالت

2۱۳تعدادخانه اموزش شهروندی

۱4۳تعدادخانه جهاد و ايثار

294تعدادخانه خانواده و سبک زندگی

۳۳9تعدادخانه خدمات اجتماعی

89تعدادخانه دانش و پژوهش

۱94تعدادخانه دوام و ايمنی

26۱تعدادخانه سالمت و محيط زيست

۱۷9تعدادخانه رسانه و فضای مجازی

۱92تعدادخانه قران و عترت

۱82تعدادخانه ورزش

۱95تعدادخانه هنر و ادبيات

توانمند سازی تسهيل گران محلی

برگزاری کالس آموزشی
8تعداد

292نفرساعت 

برگزاری کارگاه  آموزشی
8تعداد

292نفرساعت 

۳54تعدادراه اندازی اتوماسيون اداری محالت شهر تهران

۳۱2تعدادراه اندازی ساب پرتال های محالت شهر تهران

۱08تعداداجرای برنامه مناسبتی و محله ایکمک به اجرای فعاليت های اجتماعی و فرهنگی در سطح محالت

نظارت بر اجرای فعاليت های اجتماعی و فرهنگی در سطح محالت

540تعداد بازديد

۷4تعدادبرگزاری جلسات

80تعدادتخلفات ارسال شده و ثبت شده

۱25تعدادتعداد شکايات واصله و بررسی شده

85تعداد بررسی صالحيت نامزد مديريت محله

40تعدادبرگزاری کميته انضباطی
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سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93شاخصعنوان
مخاطب

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

۱6۱6۳006۱9,۷29۷5,22۱940,۷4۱5۳6,08۷0اجرای جشنواره مشکات - محور

440440440440440۱54,000۱54,000۱54,000۱54,000۱54,000اجرای طرح شهردار مدرسه - تعداد

9502,4۱۷۱,980۱,۷60۳,08028,500۷2,5۱059,400۷0,400۱2۳,200اجرای طرح شهردردست بچه ها - تعداد

-۱2,00022,00025,000۳0,000-۱۱0۱۱0۱20250طرح تبليغی نسيم بهشت - پايگاه

۳2۳4۳0۳5۳42۱۱,200244,800252,0002۷۳,000۳2۷,۳00استقبال از مهر)باز باران)- تعداد برنامه

۳۷4۳۷4۳54۳54۳52۱۳0,900۱59,۳00۱۷۷,000250,000۳00,000برگزاری برنامه های حوزه کودک - تعداد

5,0005,0005,0005,000۷,0005,0005,0005,0005,000۷,000برنامه های کاهش بی سوادی - بسته آموزشی

تدوين سرفصل های آموزش شهروندی با توجه به 
۱۳۷۱۳۷۱۳۷400000400نيازسنجی انجام شده در مناطق 22 گانه - تعداد

خانه های کودک)در تغيير عنوان و کاهش خانه  ها 
۳۳0۳۳9۳50۳5۱۳5266,0006۷,800۷0,00080,000۷0,000به کانون کودک  تغيير يافته) - تعداد

۱2,000۱۳,۷2۷۱۱,950۱2,400۱2,528245,0002۷4,540۳۱0,920۳22,400۳۳8,040دوره ها و کارگاه های آموزش شهروندی - تعداد

راه اندازی خانه های علم و زندگی)در تغيير عنوان به 
۳۷4۳54۳54۳54۳50245,0002۷4,5402۱2,4002۳0,000250,000خانه آموزش شهروندی تغيير يافته) - تعداد

راه اندازی کانون های چهارگانه در خانه های علم و 
زندگی ) با توجه به تغيير ساختار خانه ها  و تعداد 

محالت ، کا نون ها از 4 کانون به ۳ کانون از سال 94 
کاهش يافت) - تعداد

۱,496۱,062۱,062۱,095۷04۱49,000۱2۷,440۱۳8,060۱59,050۱40,000

مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی- 
۳50۳60280۳۳0۳۷0۳50۳60280۳۳0۳۷0دانشجو

2525۳0۳0۱0۱50,000۱50,000200,000200,000۱00,000نشريات و اقالم آموزشی - تعداد عنوان

اداره کل آموزش های شهروندی

8-۱0- آموزش های شهروندی و مشارکت های اجتماعی در سال های 93-97
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منطقه
بودجه

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

بودجه مصوب تخصيص 
داده شده به آموزش 

شهروندی
90,00090,000۷0,000۷0,0002۷,000

۳,50۳۳,50۳۳,005۳,005۱,966منطقه ۱

4,00۱4,00۱2,4952,495۱,696منطقه 2

2,0۱42,0۱4۱,645۱,645۱,246منطقه 3

2,90۱2,90۱2,4۱02,4۱0۱,65۱منطقه 4

۳,6۷9۳,6۷9۳,۱۷5۳,۱۷52,056منطقه 5

2,۷242,۷24۱,900۱,900۱,5۱6منطقه 6

2,92۷2,92۷۱,900۱,900۱,۳8۱منطقه 7

2,0962,096۱,8۱5۱,8۱5۱,۳۳6منطقه 8

۱,۷۱0۱,۷۱0۱,4۷5۱,4۷5۱,۱56منطقه 9

۱,۷89۱,۷89۱,560۱,560۱,20۱منطقه ۱0

2,۷522,۷522,۱552,۱55۱,5۱6منطقه ۱۱

2,2902,290۱,8۱5۱,8۱5۱,4۷۱منطقه ۱2

2,0602,060۱,8۱5۱,8۱5۱,۳۳6منطقه ۱3

۳,599۳,5992,4952,495۱,696منطقه ۱4

2,9992,9992,4952,495۱,696منطقه ۱5

۱,82۷۱,82۷۱,4۷5۱,4۷5۱,۱56منطقه ۱6

2,۳۳52,۳۳5۱,900۱,900۱,5۱6منطقه ۱7

2,68۱2,68۱2,4۱02,4۱0۱,65۱منطقه ۱8

2,2902,290۱,900۱,900۱,۳8۱منطقه ۱9

۳,۳56۳,۳562,4952,495۱,696منطقه 20

2,5۳42,5۳4۱,8۱5۱,8۱5۱,۳۳6منطقه 2۱

۱,۷۳۳۱,۷۳۳۱,560۱,560۱,20۱منطقه 22

)مبالغ به ميليون ريال(9-۱0- بودجه آموزش شهروندان در سال های 93-97
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2-۱0- بودجه آموزش شهروندان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 97

شرکت برج ميالد
۱0-۱0- شاخصهای کمی  شرکت برج ميالد تهران در سال 97                                                                            )تعداد(

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينبرنامه

2425-222۳-9۱--برنامه های ملی ، آيينی و انقالبی 

2۳۱59--9564۳4۳46۱۱برنامه های فرهنگی و هنری 

۱,6۱4------۱0۱4۱22۱86065۱55 برنامه های بين الملل 

4۱2۱-۱--2۱5۱۳۳برنامه های ورزشی 

۳6۱505۷68۱۱0805۳62۱0۱6052627۱6برنامه های نگهداری  

65565444445646برنامه های توسعه ای 

ري

اسالمشهر

شمیرانات

قدس

بهارستان

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

مبالغ به میلیون ریال

کمتر از 1200
1201 - 1400
1401 - 1600
1601 - 1900
1901 - 2056
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مرکز فعاليت های دينی

۱۱-۱0-اقدامات مرکز در سال های 93-97
سال97سال96سال95سال94سال93واحداقدامات

کمک به تعمير و تجهيز مساجد و 
اماکن مذهبی 

2,0002,0002,0002,0002,000تعداد

46042۷44049۷۱4۷ميليون ريال

۳40۳50۳۳5۳45۳۳0برپايی نماز جماعت - تعداد

4,000۷,0008,0009,8002,000مساعدت جهت برگزاری مراسم های دينی - تعداد

۱2-۱0-فعاليت های انجام شده در حوزه دينی در سال های 93-97
سال97سال96سال95سال94سال93اقدامات

مشارکت و همکاری با مساجد، حوزه های علميه ، حسينيه ها 
4,000۷,0008,0009,8002,000جهت برگزاری مراسمات جشن ها و سوگواری ها - تعداد

برگزاری کالس های آموزشی )قرآن،نماز،احکام،اصول اعتقادات 
۱00۱00۱00۱050،مبانی دينی ، اخالق و ... .( - دوره

برگزاری همايش های مختلف با علماء روحانيون مديران و طالب 
222۱0حوزه های علميه - تعداد

2,0002,0002,0002,0002,000تجهيز اماکن دينی و مذهبی - تعداد

مشارکت در برگزاری مراسمات مذهبی با دانشگاه ها ،مدارس ، 
۱00۱00۱0040۱00نهادها و سازمان ها - تعداد

تهييه، چاپ و توزيع کتابچه و بروشورهای مذهبی در مناسبت های 
20,00020,00020,000۱4,000۱5,000مختلف - تعداد )جلد/لوح فشرده و..(

۳۳۳۳2برگزاری مسابقات دينی و مذهبی - دوره

برگزاری مسابقات مختلف جهت طالب حوزه های علميه و فعاالن 
۱۱۱۱۱در امور مساجد و فعاليت های دينی و مذهبی - دوره

تجهيز نمازخانه های سازمان و ادارات ، شرکت های تابعه و غير 
۳0۳040۱5۱5تابعه شهرداری تهران - باب

مشارکت در برنامه های اردوئی مساجد حوزه های علميه و اماکن 
5050482020مذهبی - تعداد

۳,000۳,000۳,0002,0002,000تهيه بسته های مذهبی و فرهنگی - بسته
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۱3-۱0-عملکرد مداخالت اجتماع محور اداره کل سالمت درسال های93-97 

عنوان
تعداد اعضاتعداد کانون

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93

۳۷4۳54۳54۱2۳۱2۳2,000۱,400۱,4000492تشکيل شوراي سالمت محله
۳۷4۳54۳54۳54۱69۷,048۷,۱28۷,200۳,846۱,60۳کانون پزشکان

۳۷4۳54۳54۳542۷54۳,4244۳,۳5045,0004۱,959۱0,098کانون مادر و کودک
۳۷4۳54۳54۳54۳۱462,6886۱,5۳۳62,0006۱,590۱4,۷25کانون سالمند

2,995-۳۷4۳54۳54۳54۱908,6۷98,8۱۱8,900کانون معلوالن 
۳۷4۳54۳54۳54224۱6,685۱6,496۱6,500۱۷,6۳۱5,59۷کانون خادمين سالمت مساجد

۳۷4۳54۳54۳5426028,22528,05628,50026,۳898,080کانون پيشگيری از ديابت
۳۷4۳54۳54۳54۱9۱۳۳,24۱۳2,۷9۱۳2,80028,2294,862کانون جوانان 

۳۷4۳54۳54۳54۱5820,9۱۳20,۷2۷2۱,000۱9,0554,029کانون داوطلبان اهدای خون
۳۷4۳54۳54۳54۱۷020,۳6220,5۷۱2۱,000۱۷,2۳۷4,486کانون پيشگيری از استعمال دخانيات

۳۷4۳54۳54۳542۱52۳,۷9۱24,0۳۱24,5002۳,۷۱95,98۱کانون پيشگيری از چاقی
۳۷4۳۷4۳54۳54۳54۳۱,44۱۳۳,24۱۳2,۷9۱۳2,80028,229کانون جوانان 

۳۷4۳۷4۳54۳54۳54۱8,55420,9۱۳20,۷2۷2۱,000۱9,055کانون محلی داوطلبان اهدای خون
۳۷4۳۷4۳54۳54۳54۱8,۱2220,۳6220,5۷۱2۱,000۱۷,2۳۷کانون پيشگيری از استعمال دخانيات

۳۷4۳۷4۳54۳54۳5420,9442۳,۷9۱24,0۳۱24,5002۳,۷۱9کانون پيشگيری از چاقی
توضيح: به علت بازنگری برنامه هادر سال 9۷ تعداد و اعضای کانون ها کاهش داشته است

اداره کل سالمت

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان فعاليت
۱,۱22,000۱,062,000۱,۱68,200۱,۱68,200۱,۳25,۱62ارتقای سواد سالمت شهروندان - نفر ساعت

۷۳,9۷0----برنامه)کارگاه، کالس و ...( - تعداد

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93عنوان فعاليت
۳24,0004۳0,000۳80,0000۱8,8۳0ارائه خدمات روان شناسی - نفر

۱4-۱0- عملکرد اداره کل سالمت در حوزه توانمندسازی شهروندان در سال های 93-97

۱5-۱0- خدمات مشاوره ای ارائه شده  اداره سالمت در سال های 97- 93
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۱6-۱0 -توزيع فراواني بازديد دانش آموزان از مرکز فرآموز مناطق 22گانه در سال های 93-97   

منطقه
جمع مخاطب

سال 97*سال 96سال 95سال 94سال 93
۱4,48622,5402۳,66۷00منطقه۱
00000منطقه2
4,8292۳,۷6024,94800منطقه3
۱6,۳9624,۱4525,۳5224,0620منطقه4
9,894۱6,800۱۷,6408,۷982,500منطقه5
۱۱,242۱9,90020,895۱0,۱849,۱۷6منطقه6
00000منطقه7
۳0۱,000۱,050۱,5۳9۳۱5منطقه8
000۳,8200منطقه9
00000منطقه۱0
۷,40۱9,664۱0,۱4۷۱,59۳۱,۳20منطقه۱۱
04,5004,۷254,۱4۳6,۱9۷منطقه۱2
05,6005,8806,۷804,505منطقه۱3
۳2,9452۳,68024,8646,2۷95,4۳0منطقه۱4
25,8۱5۳0,۷94۳2,۳۳400منطقه۱5
00002,۷98منطقه۱6
000۱۷,۳00۱۳,992منطقه۱7
24,۳462۳,6۷024,854۱۷,400۱5,5۷۷منطقه۱8
۳6,5۷22۳,۷6024,948۱5,۷20۱,59۳منطقه۱9
00000منطقه20
4,4996,4626,۷85۳,0۱50منطقه2۱
4,620۱9,95020,948۱2,6۱26,2۱8منطقه22

۱93,075256,225269,036۱33,24569,62۱جمع
توضيح * به علت بازطراحی مراکز فرآموز برخی مناطق، در سال 9۷ آمار کمتر از سالهای قبل است.

3-۱0- توزيع فراواني بازديد مناطق 22 گانه از مرکز فرآموز در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج
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4
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9 10 11 12 14
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تعداد بازدید
0
1 - 3200
3201 - 6200
6201 - 9200
9201 - 15577
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۱7-۱0- خانه های سالمت شهر در سال های 93-97

منطقه
تعداد

سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93
262۷2۷2۷2۷منطقه ۱
۳02۱2۱2۱2۱منطقه 2
۱2۱۱۱۱۱۱۱۱منطقه 3
2020202020منطقه 4
2929292929منطقه 5
۱8۱4۱4۱4۱4منطقه 6
۱9۱4۱4۱4۱4منطقه 7
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳منطقه 8
89999منطقه 9
۱0۱0۱0۱0۱0منطقه ۱0
۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷منطقه ۱۱
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳منطقه ۱2
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳منطقه ۱3
262۱2۱2۱2۱منطقه ۱4
202۱2۱2۱2۱منطقه ۱5
99999منطقه ۱6
۱4۱4۱4۱4۱4منطقه ۱7
۱620202020منطقه ۱8
۱۳۱4۱4۱4۱4منطقه ۱9
222۱2۱2۱2۱منطقه 20
۱۷۱۳۱۳۱۳۱۳منطقه 2۱
9۱0۱0۱0۱0منطقه 22

374354354354354جمع

4-۱0- تعداد خانه های سالمت شهر بر حسب مناطق در سال 97

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1
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3
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4
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18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

 تعداد
9 - 11
12 - 14
15 - 17
18 - 21
22 - 29
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۱8-۱0-مديريت و راه اندازی واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در سال های 94-97 

منطقه
تعدادمشاورتعداد مرکز

درصد تغييرسال 97*سال 96سال 95سال 94درصد تغييرسال 97سال 96سال 95سال 94
50-۱82۷9۱0۱۱2۷2۷۱05منطقه ۱
66.۷-50282۱۱86-2۱2۱۱68منطقه 2
80-۱۱۱۱۱۱۱۱0۱4۱۱204منطقه 3
44.4-۷20۷8۱44۳2095منطقه 4
۷9.۱-2929292905۱294۳9منطقه 5
۷۷.۱-2۱۳0۱4۳58-۱4۱4۱4۱۱منطقه 6
۷۱.4-2۱۱5۱4۱44-۱4۱4۱4۱۱منطقه 7
۳۳.۳-۱5۱0۱۳۳2-۱0۱۳۱۳۱۱منطقه 8
۳94۷۷5292۳50منطقه 9
۱00-402۱020-2۱05۳منطقه ۱0
40-۱4۱۷۱۳۱۷۳۱۱5۱۷۱06منطقه ۱۱
80-۱002۱۱۳204-۱۳۱۳۱۳0منطقه ۱2
90-۱۳۱۳۱۱۱29۱۷۱۳۱0۱منطقه ۱3
۷۳.۳-4۱۱62۱۱54-2۱2۱۱۷۱0منطقه ۱4
۱5.4-۱۳222۱۱۳۱۱-۱62۱8۷منطقه ۱5
92.۳-۱۱69۱۳۱-2۱998منطقه ۱6
۱00-29۷۱480-5۱4۱4۱0منطقه ۱7
92.۳-۱004220۱۳۱-2020۱80منطقه ۱8
80-806۱45۱-۱4۱4۱02منطقه ۱9
۷8.6-2۱2۱20200۱02۱۱4۳منطقه 20
80-4۳9۱۳5۱-8۱۳۷4منطقه 2۱
92.۳-۱0۱0۱2۱20۱۳۱0۱۳۱منطقه 22

72.9-2340635429580-3053542742۱۱جمع 
توضيح: *در سال 9۷ صرفا روانشناسان و مشاوران پروانه دار در سرای محالت فعاليت داشتند.
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5-۱0- تعداد مراکز مشاوره و تعداد مشاور شهر تهران در سال 97
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ستاد گردشگری شهرداری تهران

۱9-۱0- اقدامات صورت گرفته توسط ستاد گردشگری در سال 97 
سال 97اقدامات

۱۳نشست های تهرانشناسی - مورد
۳54راه اندازی کانون گردشگری محالت - تعداد
-توسعه فضاهای کالبدی گردشگری - تعداد

اجرای برنامه های گردشگری شهری
2,080تعداد تور

5۳,000تعداد افراد بهره مند
5۳,000برگزاری تورهای تهران گردی - تعداد بهره مندان/نفر

اسکان مسافران و گردشگران در فصول گردشگری 
۳,59۱تعداد بهره مندان/نفر

4تعداد کمپ
۷,۳06ارايه خدمات گردشگری از طريق سامانه ۱37 - تعداد تماسهای دريافتی

۷تأسيس و تشکيل جلسات شورای عالی راهبردی گردشگری - تعداد
۳,500برگزاری تورهای گردشگری موضوعی و فنی تخصصی - تعداد

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی

20-۱0- خالصه فعاليت های دفتر مطالعات اجتماعی در سال های 93-97

سال 97سال96سال95سال94سال 93عنواناقدامات

 طرح پژوهشگر محله

۳۷4۳54۳5400تعداد پژوهش های محله ای - تعداد پژوهش نهايی
بانک اطالعات اجتماعی و فرهنگی محله ای - تعداد رکورد های جمع 

۳۷459۷,202۳49,۳4000آوری شده

60060060000آموزش پژوهشگر محله - نفر )تعداد مخاطب)
2۳۱۱00برگزاری جشنواره پژواک - تعداد

ارزيابی و پيوست فرهنگی 
و اجتماعی پروژه های 

شهری )اتاف)

۱2۱2۱2۱۱4تشکيل شورای علمی و تخصصی اتاف - تعداد
۱00895520۱0ارزيابی و پيوست فرهنگی اجتماعی پروژه های شهری )اتاف) - تعداد

84080040آموزش پژوهشگران اتاف - نفر )تعداد مخاطب)
۱۱۱۱۱راه اندازی سامانه اتاف - تعداد

اجرای پژوهش و 
افکارسنجی

2۱0۱00۱انجام مطالعات اثربخشی - تعداد
انجام مطالعات  نظرسنجی از شهروندان از اقدامات مختلف شهرداری 

525252052- تعداد

۳۱8۱906انجام پژوهش های اجتماعی و فرهنگی - تعداد

طرح های پژوهشی

20550۱0برگزاری همايش ها ی علمی و نشست های تخصصی - تعداد
2۱2928۱۳4تاليف و ترجمه کتاب - تعداد

2۱0۱000اثر سنجی - عنوان
52525200نظر بخشی - عنوان

۷۱88۱2004اتاف - نسخه
82200توليد محتوا و دستورا لعملهای ساماندهی مشارکت اجتماعی - نسخه

90---خريد کاربست يافته های دانشجويی - تعداد
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2۱-۱0-  کتاب های در دست انتشار سال 97
تعداد صفحاتتاليف/ترجمهنام کتابرديف

60کتاب/پايان نامهسکونتگاه های غير رسمی در کالنشهر تهران۱

60کتاب/پايان نامه گفتگو در حيات شهری2

60کتاب/پايان نامه بازنمايی فضايی در شهر تهران )مطالعه موردی تپه های عباس آباد)۳

60کتاب/پايان نامه امکان گفتگو در فضاهای عمومی شهر تهران4

260تاليفمرگ به روايت قبرستان5

280تاليف زندگی روزمره در شهر تهران 6

260تاليف در آمدی پديدار شناسانه بر سکونت در شهر تهران۷

280تاليففضاهای فاصله و فقر در تهران8

2۷0تاليفبررسی رفاه ذهنی9

260تاليفشهر و سينما در ايران۱0

250تاليفجامعه شناسی کنش محيط زيست تفکيک  پسماند های خانگی از مبداء۱۱

2۷0تاليفشهر و بيان۱2

280تاليففلز و برزخ۱۳

2۷0تاليفادبيات و شهر ۱4

۳40تاليفبازنمايی فضايی شهری و سينما۱5

250تاليفمحله، شهر و هويت اجتماعی۱6

250تاليفشهر دوستدار زن۱۷

2۷0ترجمهراهنمای ارزيابی سياست ها۱8

260ترجمهنرم شهر۱9

280ترجمهارزيابی مبتنی بر پيامد20

260ترجمهارزيابی تأثير در عمل2۱

280ترجمهانسان شناسی شهری) فرانسه)22

2۷0ترجمهشهروندی، گفتمان، نظريه وچشم اندازهای فراملی2۳

260ترجمهاجتماع محلی به هم پيوسته 24

250تاليفروح شهر25

2۷0ترجمهمداخالت سالمت اجتماع محور26

280ترجمهارتباطات سالمت؛ از تئوری تا عمل2۷

2۷0ترجمهمکان هايی در حاشيه28

۳40ترجمهبچه ها در  شهر29

250ترجمهانجام تحقيق شهری۳0

280ترجمهتغيير دولت های شهری برای شهرهای هوشمند موفق۳۱
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سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی

22-۱0- خالصه اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی  از در سال های 93-97 

سال 97سال96سال95سال94سال93 اقدامات

بهره گيری  از ظرفيت سمن ها

9۳048۷6922288۷8سمن های منطقه - تعداد

۱2۳۱0۱۱629۱96تفاهم نامه با سمن ها ) برون سپاری) - تعداد

۱6۷۱۱۷۱649۱96تفاهم نامه همکاری مشترک با سمن ها - تعداد

بهره گيری از ظرفيت  کانون 
های محلی  

9۱644۳۱,۱65۷۷0پرونده های تشکيل شده - تعداد 

48۱۳4۱۳۷900مجوز دريافت شده - تعداد 

064000تفاهم نامه با کانون ها )برون سپاری ) - تعداد

احداث زير ساخت ها و فضاهای 
کاربردی خدمات اجتماعی

0۷۱08۷مراکز رشد - تعداد

پايگاه خدمات اجتماعی
9۱09۱4۱2مرکز

به تعداد مراجعينظرفيت/نفر

محل تجمع کارگران فصلی
۳555-مرکز

به تعداد مراجعينظرفيت/نفر

خدمات اجتماعی کودکان )مراکز پرتو)
8۱4۱6۱620مرکز

2,0002,۳00۳,000۳,000۳,000ظرفيت/نفر

گرم خانه )مددسرا)
22222۱۱6۱8مرکز

۱,۳00۱,5202,۱00۱,500۱,400ظرفيت/نفر

مرکز نگهداری شبانه روزی )سامانسرا)
22222مرکز

2502۷02۷0400400ظرفيت/نفر

بهاران )سرای کار و بازگشت به زندگی)

2۳2۳9۱0-مرکز

2,500۱,000۱,000--ظرفيت/نفر

۱,۳50۷50۷50--بهبود يافته

مجتمع های )مراکز و خانه ها) کارآفرينی
--۳54۳50-مرکز

به تعداد سرای محالتظرفيت/نفر

 مراکز ترک ماده ۱6 تامين شده از سوی 
شهرداری

۱220-تعداد

۳00 نفر -ظرفيت پذيرش نفر
در ماه

۷00 نفر 
۷000در ماه

4 باب ) ۳ مدرسه در منطقه ۱2 و يک مدرسه ساخت مدارس صبح رويش
در منطقه ۱۷)

4444-تعداد

800800-800-مساحت
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سال 97سال96سال95سال94سال93اقدامات

2 مرکز ) سعيدآباد جاجرود و خاور شهر)ساخت مراکز بهبودی
۱220-تعداد

۳50۷00۷000-مساحت

2 همراه سرا ) مناطق ۳ و 6 )ساخت همراه سراها
22222تعداد

۱60--400-مساحت

5۱,54246,5۷2۳0,945۳5,۷4۳56,592جذب افراد متکدی و کارتن خواب توسط گشت فوريتهای خدمات اجتماعی - تعداد

۳6,5555۳,495۱۱9,۱۱۱54,۳08۳,965ساماندهی متکديان، بی خانمان ها، کودکان کار و کارگران فصلی - نفر

۷,۱4۷۷,۱۷44,۷9028,۷۷۳۳,5۷4متکديان و افراد بی خانمان پذيرش شده در مراکز - عدد

4,۷645,۷892,9۷۱5,۷۱92,۱۷0متکديان ساماندهی شده در مراکز شهرداری - نفر/ساعت

9۱,2۷099,۷8۱۱05,۳۷9۳4,492۳,5۷4پذيرش در سامانسراها - نفر/شبانه روز 
88,۳2894,5۷۳---نگهداری موقت و خدمت رسانی به آسيب ديدگان اجتماعی در سامانسراها - نفر/شبانه روز 

تعداد افراد بی خانمان جمع آوری شده توسط گشت های فوريت های خدمات اجتماعی - نفر/شبانه 
45,۷۱2۳8,56024,62۱28,۷۷۳49,9۱۱روز 

۳4۷,090444,8۷8۳۷5,029۳52,804442,4۷۳ارائه خدمات به بی خانمان ها در مددسراها نفر/شبانه روز 
۱444۱۱۳۳5خانواده های بی سرپناه ساماندهی شده در مراکز شهرداری - تعداد/ سال

۱۷۷,400۱46,595۱۷6,۷9۳۷۳,۱8992,2۳2مخاطبين شرکت کننده در برنامه های پيشگيری از بروز آسيب های اجتماعی - تعداد مخاطبين

22,۱60۳6,۱۷46۱,08۷۳۳,4۳042,۷54ارائه خدمات به کودکان در معرض آسيب - نفر

2,926۳,046---مشارکت در ساماندهی کودکان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعی - تعداد

440,۷5462۳,4246۷۱,5۱94۱4,۳۳۷۱,25۳,224خدمات ارائه شده در سامانسرا ها، مددسرا، همرا سرا، بهاران و کمپها - نفر

۱,۳۷۷۳,0922,9622,926۳,046ساماندهی کودکان کار - نفر

ارائه خدمات در پايگاه های خدمات اجتماعی
9۱09۱4۱2پايگاه/عدد

26,54429,۳49۱8,904۱9,890۱۱,948خدمت/نفر

 فضاهای بی دفاع شهری 
بهسازی شده

۱,۷62۱,0۱0۱,44۱۱,5۱۱۱,488فضاهای بهسازی شده - تعداد  

0002,۱6۱980شناسايی شده - تعداد

000۷066درصد

002,2۱49680شناسايی و ارجاع معتادين به کمپ در مناطق 22 گانه - تعداد/نفر

۳4۷۳50۳490-توسعه و تجهيز مراکز و خانه های کارآفرينی - تعداد

809۷5۳---حمايت از توسعه بازارچه ها و نمايشگاه های دستاوردهای کارآفرينان  - تعداد

۳54--ايجاد کلينيک کسب و کار ، ايجاد مرکز تخصصی مشاوره  - تعداد

۱۱22۱۱۳۱25راه اندازی تعاونی های کسب و کار - تعداد

-4۱,۳۱44۳,96۱۱۷,۳4۳۱۷,08۳اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی - تعداد 

8,6۳26,292۱0,000۱2,000۱2,000کارگران خيابانی ساماندهی شده توسط شهرداری - نفر

22-۱0- خالصه اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی  در سال های 97-93 )ادامه(
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سال 97سال96سال95سال94سال93اقدامات

۱,0۳6۷۳۱8۷022۷0معرفی به سالنهای ياس - تعداد

۱,622966۱,۱92۱,۷400اهداء جهزيه - تعداد

حمايت از موسسات خيريه 
مردمی به منظور تداوم انجام 

طرح هبه

۱۳,۳5۱۱2,5۱۷29,۳4۳۳2,5۷80اقالم جمع آوری شده - تعداد

460۱,860۱6,549۳0,6400اقالم اهدا شده - تعداد

48۱۳4۱۳۷۱680ساماندهی و توسعه فعاليت سازمانهای مردم نهاد  و کانونهای محلی - تعداد

ساماندهی و توسعه فعاليت 
سازمانهای مردم نهاد  و کانونهای 

محلی در سطح محالت

اجرای فعاليت های داوطلبانه با مشارکت مردم در بخش خصوصی 
9۱82---- تعداد

اجرای برنامه های مناسبتی مبتنی برتوسعه رفاه اجتماعی )استقبال 
5۷,840۷2,9۱4---ار مهر، رمضان،فصل همدلی ، زندانيان و ...) - تعداد

جمع کودکان کار
۱,۳۷۷۳,0922,9622,926۳,046شناسايی شده - نفر

۱,۳۷۷۳,0922,9622,926۳,046ساماندهی شده - نفر

آموزش ، ترويج ، مشاوره و 
پژوهش هاي کارآفريني

5,0۷6۱,۳262,4۷۳۳,۱60-برگزاری دوره های آموزشی کارآفرينی در مناطق 22 گانه - کالس،کارگاه

842۱,50480964۱-اجرای برنامه های ترويج کارآفرينی - نمايشگاه و جشنواره

اجراي برنامه هاي ترويج کارآفريني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ کسب و 
025,964۳2,۷64--کار -   عنوان بروشور، پوستر و بنر

اطالع رساني و آگاه سازي در مناطق آسيب 
خيز

-۱۳5,865۱۷,502--توزيع بروشور-نسخه

-۱4,996۱,۱۳8--نصب بنر

کمک به بازپروری معتادين
 بی خانمان و بی بضاعت

اجرای برنامه های پيشگيری مهار کنترل و کاهش آسيب های 
اجتماعی در محالت شهر تهران با محوريت خانه های سازمان - 

تعداد
---6۷9,259-

مسئوليت پذيری اجتماعی 
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 

شهر تهران

برگزاری کارگاه های آموزشی مسئوليت پذيری اجتماعی سازمان ها و 
۱-۷0--بنگاه های اقتصادی  در مناطق 22 گانه -کارگاه

همايش مسئوليت پذيری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 
--۱--شهر تهران

۱----برگزاری پويش مسئوليت اجتماعی سازمانی

-۱---ايجاد و تکميل بانک اطالعاتی 500 بنگاه های اقتصادی شهر تهران

-۱---راه اندازی پرتال مسئوليت اجتماعی سازمانی شهر تهران

-۱---آيين رونمايی از پرتال مسئوليت اجتماعی سازمانی شهر تهران

22-۱0- خالصه اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی  در سال های 97-93 )ادامه(
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23-۱0- آمار گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان در سال های 93-97  

درصد تغييرسال 97سال96سال95سال94سال93جنست

45,۳5242,4292۷,496۳0,۷8450,95266مرد
5,56۳۳,8۱9۳,۱95۳,۷445,085۳6زن

58-55۷۳00۱86998424پسر بچه
46-۷02468244۱۳۱دختر بچه

5۱,54246,57230,94535,77056,59258جمع 

24-۱0- آمار  ارجاع گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان در سال های 93-97
درصد تغييرسال97سال96سال95سال94سال93عنوان

۱5-۷,۱4۷۷,۱۷44,۷904,229۳,5۷۷مراکز نگهداري

40,0۱4۳5,۷6824,۳2۳۳0,2845۱,6۱4۷0گرمخانه

5۷-48828۳۱6596۱409ياسر

۱950۱688450نواب

50-۱۷99۷4۳0۱5خانواده

-49۱49500۳۳تذکر

۱۱۱69۱۳49۳۳۳56کمپ ترک اعتياد

۳,2552,05۷۱,2442۱۷82۱2۷8ساير

5۱,54246,57230,94535,77056,59258جمع
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4۱2

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

25-۱0-ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 97                                                      )مبالغ به ميليون ريال( 
       

بودجه عنوان پروژهکد پروژه
مصوب

مبلغ صورت 
وضعيت ها

درصد 
پيشرفت 

ريالی 
سال 97

درصد 
پيشرفت 
فيزيکی 
سال 97

درصد 
پيشرفت 

فيزيکی کل

مساحت زمين 
منطقه آدرس)مترمربع(

توضيحاتوقوع 

۱0,000۱2,۳۷6۱00۳92۱,۱90مسجد ۷2 تن۱0۷0206۷5

ابتدای جاده مخصوص 
کرج- نبش خيابان 

برادران شهيد رحمانی- 
جنب پايانه تاکسيرانی

5-

۱0۷۱00۱۷5
ساماندهی، مرمت و 
بازسازی خانه های 

مشاهير
-سطح شهر تهرانمستمر۱2۷,000۳,۳49۱00592

پيشرفت فيزيکی 
پروژه سيمين و 
جالل)مطالعه و 
طراحی و اجرا)
برابر 92درصد

توسعه مرکز تئاتر حرفه ۱080۱۱۱۷5
۱5,000۳,05۷۱00۳90۳2,000ای شهر تهران

بزرگراه خاوران- ضلع 
غربی- فرهنگسرای 

خاوران
۱5-

اتوبان حقانی - جنب 80,000۷4,599۱0029۳۱۱0,000توسعه باغ کتاب تهران۱080۱۱۳۷5
-۳کتابخانه ملی 

توسعه و تجهيز مرکز ۱080۱29۷5
40,000999۱00۳۷45,۷5۳نمايش های آئينی

خيابان شريعتی-روبروی 
خيابان پليس- جنب 
شهرداری ناحيه ۳ 

منطقه ۷

۷-

۱080۱45۷5
مطالعات و طراحی 
و احداث پروژه شهر 

تنديسان
20,0005,۷۱۷۱00۳20۱2,500

بلوار آيت اهلل کاشانی- 
ميدان شهر زيبا- 
بوستان جوانمردان

5
در مرحله مطالعه 
و طراحی فاز ۱ و 

2 قرار دارد

مطالعه، طراحی و احداث ۱080۱48۷5
-سطح شهر تهراندر مرحله مطالعه ۱5,000605۳۷04موزه اسباب بازی ايرانی

پيشرفت پروژه 
صرفا مطالعاتی 

می باشد

۱080۱49۷5

مطالعه، طراحی و اجرای 
پهنه فرهنگی رودکی 
)محدود به خيابانهای 
انقالب، حافظ، نوفل 
لوشاتو و وليعصر)عج))

۱00,0002,00244۳02
محدود به خيابانهای 
انقالب، حافظ، نوفل 
لوشاتو و وليعصر)عج)

۱۱

۱080۱5۱۷5
مطالعه، طراحی و احداث 
پرديس های سينمايی 
رفاهی ورزشی مناطق

-سطح شهر تهراندر مرحله مطالعه۳0,000۱,۷۳6۷0۷04

کمک به توسعه و رونق ۱080۱52۷5
بين خيابان انقالب و -20,000۱,9۷۱55۷04راسته کتابفروش ها

۱۱فخر رازی

کمک به توسعه و رونق ۱080۱5۳۷5
6خيابان ويال-۱0,000۱,9828865۳راسته صنايع دستی

کمک به توسعه و رونق ۱080۱55۷5
۱2خيابان ابن سينا-5,000۱,2454950۳راسته ساز و نوا

کمک به بازسازی ۱0۷02۱۱۷5
-9,5000262626حسينيه تاريخی درکه

اتوبان چمران- ميدان 
دانشگاه - خيابان اوين 
درکه - ميدان درکه 

- خيابان ميراسماعيلی- 
جنب مسجد جامع 

درکه

۱

هزينه مصالح 
و اقالم بصورت 

فاکتوری پرداخت 
می گردد
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4۱۳

موسسه موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

26-۱0-سالن های مرکز همايشها و ظرفيت آنها در سال 97                                                                              )نفر(
ظرفيتعنوان سالن

440سالن خليج فارس       

۱2۱سالن هويزه       

550سالن روباز سوسنگرد   

65سالن جلسات قصر شيرين  

۱50سالن آزادگان    

۷00سالن رو باز هورالهويزه    

27-۱0-آمار بازديد موزه در سال های 93-97        

ماه
سال 95سال 94سال 93

جمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلی

7,37۱ 204 ۷,۱6۷ 7,008 ۳95 6,6۱۳ 6,029 2۱9 5,8۱0 فروردين

8,56۱ 464 8,09۷ 5,388 ۳64 5,024 6,026 28۷ 5,۷۳9 ارديبهشت 

3,466 25۱ ۳,2۱5 5,429 249 5,۱80 4,82۱ 2۱5 4,606 خرداد

8,873 226 8,64۷ 4,484 58 4,426 6,286 ۱4۳ 6,۱4۳ تير

۱7,742 565 ۱۷,۱۷۷ ۱0,653 640 ۱0,0۱۳ ۱0,739 50۳ ۱0,2۳6 مرداد

۱2,85۱ 6۱۷ ۱2,2۳4 ۱۱,70۱ ۳6۷ ۱۱,۳۳4 ۱۱,688 4۱8 ۱۱,2۷0 شهريور

9,935 4۳۷ 9,498 8,4۱8 222 8,۱96 ۱۱,088 ۱08 ۱0,980 مهر

6,053 ۳2۳ 5,۷۳0 6,289 288 6,00۱ 5,460 ۱۱0 5,۳50 آبان

7,۱66 28۷ 6,8۷9 5,428 25۳ 5,۱۷5 6,823 ۱۳۱ 6,692 آذر

5,3۱0 259 5,05۱ 4,308 ۳۱۷ ۳,99۱ 4,765 ۱۷۷ 4,588 دی

۱۱,990 50۱ ۱۱,489 7,583 489 ۷,094 9,782 ۱58 9,624 بهمن

۱0,955 545 ۱0,4۱0 4,885 2۷9 4,606 5,483 252 5,2۳۱ اسفند

۱۱0,273 4,679 ۱05,594 8۱,574 3,92۱ 77,653 88,990 2,72۱ 86,269 جمع

9,۱89 ۳90 8,800 6,798 ۳2۷ 6,4۷۱ 7,4۱6 22۷ ۷,۱89 متوسط ماهانه 



سالنامه آماری شهرداری تهـران

4۱4

27-۱0-آمار بازديد موزه در سال های 97-93 )ادامه(

ماه
سال 97سال 96

جمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلی

7,6۱5 80۱ 6,8۱4 8,806 4۱6 8,۳90 فروردين

۱0,۱۱4 ۷2۷ 9,۳8۷ 9,045 ۷۷2 8,2۷۳ ارديبهشت 

3,733 ۱69 ۳,564 2,272 ۱49 2,۱2۳ خرداد

۱3,953 688 ۱۳,265 8,42۱ 446 ۷,9۷5 تير

۱9,۱6۱ 9۳4 ۱8,22۷ ۱8,648 629 ۱8,0۱9 مرداد

۱0,489 ۷86 9,۷0۳ ۱۱,765 429 ۱۱,۳۳6 شهريور

24,4۱3 906 2۳,50۷ 7,324 ۷29 6,595 مهر

7,557 ۷29 6,828 6,320 528 5,۷92 آبان

۱3,۱00 ۷۳4 ۱2,۳66 8,0۱7 825 ۷,۱92 آذر

4,448 22۳ 4,225 6,947 465 6,482 دی

49,833 6۷9 49,۱54 ۱4,602 866 ۱۳,۷۳6 بهمن

۱2,746 468 ۱2,2۷8 8,25۱ ۷26 ۷,525 اسفند

۱77,۱62 7,844 ۱69,3۱8 ۱۱0,4۱8 6,980 ۱03,438 جمع

۱4,764 654 ۱4,۱۱0 9,202 582 8,620 متوسط ماهانه 
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28-۱0-گزارش عملکرد راهيان نور در سال های 90-97

تعداد زائرينتعداد کاروانمناطق مورد بازديدسالمراحل اعزامرديف 

4228,000مناطق عملياتی جنوب اسفند 90مرحله اول۱

25۱0,000مناطق عملياتی غربشهريور 9۱مرحله دوم2

۳5۱6,822مناطق عملياتی جنوباسفند 9۱مرحله سوم3

268,000مناطق عملياتی غربشهريور 92مرحله چهارم4

۳6۱۷,280مناطق عملياتی جنوباسفند 92مرحله پنجم5

۱95,852مناطق عملياتی غربشهريور 9۳مرحله ششم6

۳5۱5,48۷مناطق عملياتی جنوباسفند 9۳مرحله هفتم7

225,8۷2مناطق عملياتی غربشهريور 94مرحله هشتم8

24۱0,555مناطق عملياتی جنوباسفند 94مرحله نهم9

225,29۳مناطق عملياتی غربشهريور 95مرحله دهم۱0

25۷مناطق عملياتی جنوباسفند 95مرحله يازدهم۱۱

۳۳۱2,000مناطق عملياتی جنوباسفند 96مرحله دوازدهم۱2

2۷۷,950مناطق عملياتی جنوباسفند 9۷مرحله سيزدهم۱3

37۱۱43,۱۱8جمع

29-۱0-تعداد برنامه هاي فرهنگي اجرا شده در سال های 93-97

جمعسال 97سال 96سال 95سال 94سال 93رديف

9۷80۱28۱45450900تعداد برنامه

48,500۳8,00054,500۷۱,600۱۳5,000347,600تعداد مخاطب



سالنامه آماری شهرداری تهـران

4۱6

سازمان ورزش

30-۱0- عملکرد سازمان ورزش شهرداري تهران در سال 97 ايستگاه تندرستي

شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

بانوانآقايانمن
تعداد ايستگاه های 

تندرستی صبحگاهی و 
عصرگاهی ماهانه ابالغی

متوسط تعداد 
ايستگاه های تندرستی 

ماهانه 

تعداد ايستگاه های تندرستی 
صبحگاهی و عصر گاهی ماهانه ابالغی

متوسط تعداد ايستگاه های تندرستی 
ماهانه 

گروه های خاصتخصصیمصوب)عمومی(گروه های خاصتخصصیمصوب)عمومی(تخصصیمصوب)عمومی(داوطلبیمصوب)عمومی(

542542۳84۷۳84۷منطقه۱

422422۳600۳600منطقه2

242242۱800۱800منطقه3

40240260026002منطقه4

5825824۷0۱4۷0۱منطقه5

282282۱8۱2۱8۱2منطقه6

282282۳020۳020منطقه7

262262۳۳۱0۳۳۱0منطقه8

۱82۱82۳040۳040منطقه9

202202۳۷۳2۳۷۳2منطقه۱0

۳42۳424۱204۱20منطقه۱۱

2622624۱6۳4۱6۳منطقه۱2

262262240۱240۱منطقه۱3

422422۳۷۳2۳۷۳2منطقه۱4

42242255۱۷55۱۷منطقه۱5

۱82۱82۳422۳422منطقه۱6

28228228222822منطقه۱7

۳62۳62۳2۱0۳2۱0منطقه۱8

28228242004200منطقه۱9

402402۳452۳452منطقه20

262262۳82۱۳82۱منطقه2۱

242242۳290۳290منطقه22

708447084478548347854834جمع
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4۱۷

3۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -المپياد ورزشی آقايان)مقدماتی-گروه-نهايی(

منطقه/
رشته 
ورزشی

بدمينتوناسکيتدارتآمادگی جسمانیتکواندوکاراتهکشتیفوتسال

نفرتيم
مقدمانی- نهايی

نفرنفرنفرنفرنفرنفرنفر

۱62۱,296۳۱2۱,08054۱,5۱2۱,۳506۷5۱,080منطقه ۱

۱89۱,5۱2۳6484042۱,۱۷6۱,050525840منطقه 2

۱44۱,۱52۳64480246۷2600۳00480منطقه 3

۱60۱,28052080040۱,۱20۱,000500800منطقه 4

۱4۷۱,۱۷64۱6۱,۱6042۱,۱۷6۱,450۷25۱,۱60منطقه 5

98۷84۳۱256028۷84۷00۳50560منطقه 6

۱40۱,۱2046856028۷84۷00۳50560منطقه 7

۱4۳۱,۱4446852026۷28650۳25520منطقه 8

۱۳5۱,0804۱6۳60۱8504450225۳60منطقه 9

۱50۱,20052040020560500250400منطقه ۱0

۱۳6۱,088624680۳4952850425680منطقه ۱۱

۱56۱,24852052026۷28650۳25520منطقه ۱2

۱4۳۱,۱4446852026۷28650۳25520منطقه ۱3

۱4۷۱,۱۷65۷284042۱,۱۷6۱,050525840منطقه ۱4

۱89۱,5۱262484042۱,۱۷6۱,050525840منطقه ۱5

۱۳5۱,0805۷2۳60۱8504450225۳60منطقه ۱6

۱40۱,۱2062456028۷84۷00۳50560منطقه ۱7

2522,0۱66۷6۷20۳6۱,008900450۷20منطقه ۱8

۱26۱,00852056028۷84۷00۳50560منطقه ۱9

۱40۱,۱205۷280040۱,۱20۱,000500800منطقه 20

9۱۷2846852026۷28650۳25520منطقه 2۱

96۷684۱6480246۷2600۳00480منطقه 22

3,2۱925,752۱0,8۱6۱4,۱60692۱9,376۱7,7008,850۱4,۱60مجموع 
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شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

تنيس من
روی ميز

فوتبال 
فوتبال گل شطرنجدستی

دو و واليبالکوچک
تير و شناميدانی

کمان
دوچرخه 

کشتی بسکتبالسواری
پهلوانی

مقدماتی- نهايیمقدماتی-گروه-نهايی

نفرنفرتيمنفرنفرنفرنفرنفرنفرتيمنفرنفرنفر

۱,2۱5۱,620۱,۳5024۳۱,2۱52,592۱,۳502,9۱68۱۱08۱۳58۱0۳24منطقه ۱

945۱,260۱,050۱899452,0۱6۱,0502,2686۳84۱056۳0252منطقه 2

540۷20600۱08540۱,۱52600۱,296۳64860۳60۱44منطقه 3

900۱,200۱,000۱80900۱,920۱,0002,۱606080۱00600240منطقه 4

۱,۳05۱,۷40۱,45026۱۱,۳052,0۱6۱,4502,2688۷۱۱6۱458۷0۳48منطقه 5

6۳0840۷00۱266۳0۱,۳44۷00۱,5۱24256۷0420۱68منطقه 6

6۳0840۷00۱266۳0۱,۳44۷00۱,5۱24256۷0420۱68منطقه 7

585۷80650۱۱۷585۱,248650۱,404۳95265۳90۱56منطقه 8

4055404508۱4058644509۷22۷۳6452۷0۱08منطقه 9

45060050090450960500۱,080۳04050۳00۱20منطقه ۱0

۷65۱,020850۱5۳۷65۱,6۳2850۱,8۳65۱68855۱0204منطقه ۱۱

585۷80650۱۱۷585۱,248650۱,404۳95265۳90۱56منطقه ۱2

585۷80650۱۱۷585۱,248650۱,404۳95265۳90۱56منطقه ۱3

945۱,260۱,050۱899452,0۱6۱,0502,2686۳84۱056۳0252منطقه ۱4

945۱,260۱,050۱899452,0۱6۱,0502,2686۳84۱056۳0252منطقه ۱5

4055404508۱4058644509۷22۷۳6452۷0۱08منطقه ۱6

6۳0840۷00۱266۳0۱,۳44۷00۱,5۱24256۷0420۱68منطقه ۱7

8۱0۱,080900۱628۱0۱,۷28900۱,94454۷2905402۱6منطقه ۱8

6۳0840۷00۱266۳0۱,۳44۷00۱,5۱24256۷0420۱68منطقه ۱9

900۱,200۱,000۱80900۱,920۱,0002,۱606080۱00600240منطقه 20

585۷80650۱۱۷585۱,248650۱,404۳95265۳90۱56منطقه 2۱

540۷20600۱08540۱,۱52600۱,296۳64860۳60۱44منطقه 22

۱5,9302۱,240۱7,7003,۱86۱5,93033,2۱6۱7,70037,368۱,062۱,4۱6۱,770۱0,6204,248مجموع 

3۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -المپياد ورزشی آقايان)مقدماتی-گروه-نهايی()ادامه(
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شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

تيراندازیپينت بالدو و ميدانیباستانیژيمناستيکفوتبالمن

مقدماتی،نيمه  نهايی و نهايیمقدماتی،نيمه  نهايی و نهايی

نفرنفرتيم

۳24۳,240۱۳58۱۱,620۳24۱62منطقه ۱

2522,520۱056۳۱,260252۱26منطقه 2

۱44۱,44060۳6۷20۱44۷2منطقه 3

2402,400۱0060۱,200240۱20منطقه 4

۳48۳,480۱458۷۱,۷40۳48۱۷4منطقه 5

۱68۱,680۷042840۱6884منطقه 6

۱68۱,680۷042840۱6884منطقه 7

۱56۱,56065۳9۷80۱56۷8منطقه 8

۱08۱,080452۷540۱0854منطقه 9

۱20۱,20050۳0600۱2060منطقه ۱0

2042,040855۱۱,020204۱02منطقه ۱۱

۱56۱,56065۳9۷80۱56۷8منطقه ۱2

۱56۱,56065۳9۷80۱56۷8منطقه ۱3

2522,520۱056۳۱,260252۱26منطقه ۱4

2522,520۱056۳۱,260252۱26منطقه ۱5

۱08۱,080452۷540۱0854منطقه ۱6

۱68۱,680۷042840۱6884منطقه ۱7

2۱62,۱609054۱,0802۱6۱08منطقه ۱8

۱68۱,680۷042840۱6884منطقه ۱9

2402,400۱0060۱,200240۱20منطقه 20

۱56۱,56065۳9۷80۱56۷8منطقه 2۱

۱44۱,44060۳6۷20۱44۷2منطقه 22

4,24842,480۱,770۱,0622۱,2404,2482,۱24مجموع 

3۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -المپياد ورزشی آقايان)مقدماتی-گروه-نهايی()ادامه(
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420

32-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97-  مسابقات نهايی اقشار و پارالمپياد آقايان  

منطقه/رشته 
نیورزشی

يدا
ووم

د
 

نی
ذه

ن 
وانا

م ت
 ک

ان
ناي

ابي
ج ن

طرن
ش

ان 
واي

شن
و نا

ن 
بازا

جان

زان
نبا

جا
ا  

شن

رت
 دا

اير
 و 

رت
دا

چيا
بو

ی 
داز

يران
ت

زان 
نبا

جا

يز 
و م

ل ر
تبا

فو
 

زان
نبا

جا

زان
نبا

جا
ی 

دار
 بر

زنه
و

زان
نبا

جا
نا 

ش

زان
نبا

جا
يز 

ی م
 رو

س
تني

ته
سش

ل ن
يبا

وال

چر
ويل

 با 
ال

کتب
بس

نفرتيمنفرتيمنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفر

۱08۳۱۱8222۳2۱5۱5منطقه ۱

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه 2

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه 3

--۱08۳۱۱8222۳2۱5منطقه 4

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه 5

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه 6

--۱08۳۱۱8222۳2۱5منطقه 7

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه 8

--۱085۱۱8222۳2۱5منطقه 9

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه ۱0

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه ۱۱

--۱085۱۱8222۳2۱5منطقه ۱2

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه ۱3

۱5--۱08۳۱۱8222۳2منطقه ۱4

--۱08۳۱۱8222۳2۱5منطقه ۱5

۱08۳۱۱8222۳2۱5۱5منطقه ۱6

--۱08۳۱۱8222۳2۱5منطقه ۱7

۱08۳۱۱8222۳2۱5۱5منطقه ۱8

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه ۱9

۱08۳۱۱8222۳2۱5۱5منطقه 20

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه 2۱

----۱08۳۱۱8222۳2منطقه 22

220۱7670242۱764444446644۱050۱050مجموع



10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

42۱

33-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -مسابقات مناسبتی پارکی

منطقه/
رشته 
ورزشی

فوتبال روی 
ميز

تنيس روی 
مسابقات شطرنجدارتميز

دوچرخه طناب زنیکودکان
پنالتی فوتبال طناب کشیسواری

نفر

5,4004,0505,4002,۱604,0508۱02۷0۱,۳504,590منطقه ۱

4,200۳,۱504,200۱,680۳,۱506۳02۱0۱,050۳,5۷0منطقه 2

2,400۱,8002,400960۱,800۳60۱206002,040منطقه 3

4,000۳,0004,000۱,600۳,000600200۱,000۳,400منطقه 4

5,8004,۳505,8002,۳204,۳508۷0290۱,4504,9۳0منطقه 5

2,8002,۱002,800۱,۱202,۱00420۱40۷002,۳80منطقه 6

2,8002,۱002,800۱,۱202,۱00420۱40۷002,۳80منطقه 7

2,600۱,9502,600۱,040۱,950۳90۱۳06502,2۱0منطقه 8

۱,800۱,۳50۱,800۷20۱,۳502۷090450۱,5۳0منطقه 9

2,000۱,5002,000800۱,500۳00۱00500۱,۷00منطقه ۱0

۳,4002,550۳,400۱,۳602,5505۱0۱۷08502,890منطقه ۱۱

2,600۱,9502,600۱,040۱,950۳90۱۳06502,2۱0منطقه ۱2

2,600۱,9502,600۱,040۱,950۳90۱۳06502,2۱0منطقه ۱3

4,200۳,۱504,200۱,680۳,۱506۳02۱0۱,050۳,5۷0منطقه ۱4

4,200۳,۱504,200۱,680۳,۱506۳02۱0۱,050۳,5۷0منطقه ۱5

۱,800۱,۳50۱,800۷20۱,۳502۷090450۱,5۳0منطقه ۱6

2,8002,۱002,800۱,۱202,۱00420۱40۷002,۳80منطقه ۱7

۳,6002,۷00۳,600۱,4402,۷00540۱80900۳,060منطقه ۱8

2,8002,۱002,800۱,۱202,۱00420۱40۷002,۳80منطقه ۱9

4,000۳,0004,000۱,600۳,000600200۱,000۳,400منطقه 20

2,600۱,9502,600۱,040۱,950۳90۱۳06502,2۱0منطقه 2۱

2,400۱,8002,400960۱,800۳60۱206002,040منطقه 22

70,80053,۱0070,80028,32053,۱00۱0,6203,540۱7,70060,۱80مجموع 



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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34-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 - مسابقات پارالمپياد بانوان                               )نفر(

جمعپارتيلهويلچر رانیتيراندازی با سالح بوچيا شطرنجتنيس روی ميزشنامنطقه/رشته ورزشی

۱0۱2۱5۱088669منطقه ۱

626000620منطقه 2

00000000منطقه 3

۱044288440منطقه 4

882۱408040منطقه 5

۱0۱064۱2۱0658منطقه 6

882848442منطقه 7

4226004۱8منطقه 8

4400400۱2منطقه 9

4066000۱6منطقه ۱0

۱0۱02۱20۱2046منطقه ۱۱

20۱08۱46۳4698منطقه ۱2

6220000۱0منطقه ۱3

64448۱0642منطقه ۱4

6۱0868۱0654منطقه ۱5

00000000منطقه ۱6

4404000۱2منطقه ۱7

044240620منطقه ۱8

424060420منطقه ۱9

۱05440۱6645منطقه 20

۱0002000۱2منطقه 2۱

00000000منطقه 22

۱40۱0۱799868۱2464674مجموع

 



10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

42۳

35-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -المپياد ورزشی بانوان

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
آمادگی دارتبومی محلیواليبالو

تنيس بدمينتونجسمانی
دو و ايروبيکتکواندوژيمناستيکروی ميز

جمع کل ميدانی

نفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرتيمنفرتيم

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 2

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 3

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 4

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 5

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 6

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 7

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 8

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 9

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱0

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱۱

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱2

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱3

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱4

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱5

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱6

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱7

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱8

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه ۱9

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 20

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 2۱

2۱8۱۷59۱04۷۱5۱0۱۱96منطقه 22

4439622۱54۱۱0۱9822088۱543302202422,۱۱2مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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36-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -مسابقات محالت بانوان)محله ای(              )تعداد(

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
و

داژبالبسکتبالواليبال

آمادگی بدمينتوندو وميدانی
جسمانی نفرتيمنفرتيمنفرتيم

24۳۱,944۳24۱,620۳۷82,268۱,2۱5۱,۳502,۱60منطقه ۱

۱89۱,5۱2252۱,2602۱0۱,2606۳0۱,260۱,680منطقه 2

۱44۱,۱5۱۱44۷20۱68۱,008۷20840960منطقه 3

۱80۱,440240۱,200240۱,440900۱,000۱,400منطقه 4

4۳5۳,480۳48۱,۷404642,۷844۳5۱,۷402,۳20منطقه 5

۱68۱,۳44224۱,۱20۱68۱,0086۳0۷00۱,۱20منطقه 6

۱68۱,۳44۱68840۱40840840۷00۱,۱20منطقه 7

۱56۱,248۱56۷80۱۳0۷80585650۱,040منطقه 8

0000۱44۷204۳25405۷6منطقه 9

۱20960۱20600۱00600450500600منطقه ۱0

۱028۱6۱۳6680۱۳68۱65۱0680۱,020منطقه ۱۱

۱56۱,248۱56۷80۱۳0۷80۳906509۱0منطقه ۱2

۱56۱,248۱56۷80۱۳0۷805855209۱0منطقه ۱3

۱26۱,008844202۱0۱,260945840۱,260منطقه ۱4

2522,0۱6252۱,2602۱0۱,2606۳0۱,050۱,4۷0منطقه ۱5

۱08864۱08540905404055406۳0منطقه ۱6

۱68۱,۳4456280۱40840840۷00980منطقه ۱7

2۱6۱,۷282۱6۱,080۱80۱,080540۷20۱,260منطقه ۱8

۱68۱,۳44۱68840۱408406۳0840۱,۱20منطقه ۱9

۱80۱,440240۱,200200۱,200600۱,000۱,400منطقه 20

۱56۱,248208۱,040۱82۱,092585۷809۱0منطقه 2۱

۱088649648024۱44540480۷20منطقه 22

3,69929,59۱3,852۱9,2603,9۱423,340۱4,037۱8,08025,566مجموع



10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
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36-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 -مسابقات محالت بانوان)محله ای()ادامه(    )تعداد(

منطقه/رشته 
ايروبيک بومی محلیتنيس روی ميز  دارتورزشی

جمع

نفرتيم

۳,564۳24۷29۱,5۱2945۱6,686منطقه ۱

2,5202522,646۱,4۷065۱۱4,490منطقه 2

۱,200۱44۳248404567,907منطقه 3

۳,200240۱,440۱,400660۱3,660منطقه 4

۳,480۳48۱,۳058۱2۱,247۱8,444منطقه 5

۱,400۱682529805608,722منطقه 6

۱,400۱682۷89804768,5۱0منطقه 7

۱,820۱56۷92۱,0924428,943منطقه 8

۱,260905۱56۳0۱444,763منطقه 9

۱,000802۷0۷003405,760منطقه ۱0

۱,۳60۳066۱2۷۱43747,5۱4منطقه ۱۱

۱,560۱564689۱04427,852منطقه ۱2

۱,040۱56۳5۱9۱04427,280منطقه ۱3

2,5202522,940588420۱2,033منطقه ۱4

2,۱00252۷56۱,4۷07۱4۱2,264منطقه ۱5

۷20۱0824۳6۳03065,220منطقه ۱6

۱,960848829803648,890منطقه ۱7

۱,8002۱6648۱,2606۱2۱0,332منطقه ۱8

۱,680۱68۳,۷80980476۱2,222منطقه ۱9

2,400220۱,260۱,400620۱2,۱20منطقه 20

۱,664۱569۳69۱05469,32۱منطقه 2۱

۱,200۱445408402285,952منطقه 22

40,8484,۱882۱,96722,008۱۱,4652۱8,885مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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37-۱0- مسابقات محله قهرمان بانوان در سال 97                                                                                               )نفر(

منطقه/رشته 
طناب سپک تاکراورزشی

فوتبال طناب زنیبهکاپفريزبیهندبالکشی
روی ميز

ايروبيک 
تيراندازی شطرنجماراتن

با سالح
تيراندازی 

مچ اندازیبا کمان

0۳۷80۷565402۷05408۱000056۷منطقه ۱

۱68۱,۱۷602,2052,۱00۳,۱50۱,680۳,۱500420420۱,4۷0منطقه 2

050402520480624240۳0024000منطقه 3

02,80002,80004,000۱,0404,000۱,00000۱,۱20منطقه 4

02,0۳004062,0۳0۳,480580۱,۱600002,0۳0منطقه 5

0۳920۱96056044856028000۷84منطقه 6

09800588056056056042000۱,۱۷6منطقه 7

0۱,2۷408۱9260۱,۱۷0520۷800009۱0منطقه 8

0۱,0080945450900۷20۱80450۳600504منطقه 9

060002۱00800۱00۳00۱000۱00۷00منطقه ۱0

۱۳۷۷۱402۳8850680408۱,۳60680004۷6منطقه ۱۱

09۱00۱,00۱6509۱0468۷80000546منطقه ۱2

۱,040۱,2۷40۷280۱,950520650650006۳۷منطقه ۱3

05880۱,0298402,۱002,۱00۱,4۷0۱,050002,205منطقه ۱4

0۱,۷640۱,4۷00840420840000۱,4۷0منطقه ۱5

0۱,2600۱,5۷56۳0۱,260۱,260۱,۱۷058500۱,260منطقه ۱6

0۱,9600۱,9602802,۱00560۷00۳5000۱,960منطقه ۱7

۱,۱5۱2,2680۱,890۱,4402,۷00۱,224۱,800000۳,024منطقه ۱8

02,۳5222400۱,6805602,24084000۱,4۷0منطقه ۱9

0۱,۱2002,۱004002,000800800400002,۳80منطقه 20

0۱,09204559۱0208۷80260000منطقه 2۱

0۱,0080840۳60960240828240000منطقه 22

2,49627,45222422,463۱0,83033,460۱5,58025,۱587,605۱,02052024,689مجموع



10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
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37-۱0- مسابقات محله قهرمان بانوان در سال 97 )ادامه(                                                                                   )نفر(

منطقه/رشته 
کار با ووشوايرهاکی اسکيت ورزشی

جمعفوتبال روی ميز رزمی کاراته راگبیکريکت برايتونيککونگ فو دستگاه

02۱602۷0864000005405,75۱منطقه ۱

00000000000۱5,939منطقه 2

00600۳000000060004,۱40منطقه 3

۱800050002,00000000۱9,440منطقه 4

0000040620۳290000۱2,6۱5منطقه 5

۳۷8002800۷000002۱004,788منطقه 6

۱,26000۷0000000006,804منطقه 7

585۳25052000000007,۱63منطقه 8

00000900000006,4۱7منطقه 9

۱800020000000003,290منطقه ۱0

000005۱0000006,053منطقه ۱۱

0۱۳000052000۳25006,240منطقه ۱2

۷026500000000008,80۱منطقه ۱3

0۱,26004200000000۱3,062منطقه ۱4

000۱,۷850۱,05009450۳۱50۱0,899منطقه ۱5

06۳008550000000۱0,485منطقه ۱6

02,8000280448000۱4000۱3,538منطقه ۱7

000۱,0800۱,08000000۱7,657منطقه ۱8

88200۱,050084000000۱2,۱38منطقه ۱9

۱80000000020000۱0,380منطقه 20

000۳254۱626000۱۳0004,836منطقه 2۱

54000240000024005,496منطقه 22

4,8876,0۱۱6008,805۱,7288,266203۱,235795۱,365540205,932مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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38-۱0-فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97-آموزش بانوان                                                   )نفر(

ه/
طق

من
ه 

شت
ر

ی
زش

ور

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ن

ان
دگ

نن
ک

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ت

ان
دگ

نن
ک

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ت

ان
دگ

نن
ک

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ت

ان
دگ

نن
ک

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ت

ان
دگ

نن
ک

ان
نو

ع

ت 
رک

 ش
اد

عد
ت

ان
دگ

نن
ک

کارگاه آموزشی منطقه ۱
کارگاه آموزشی 50تغذيه در ورزش

کارگاه آموزشی ۱00تخصصی داژبال
کارگاه آموزشی 60راگبی

60کريکت
کارگاه 

آموزشی 
تخصصی 
فوتبالدستی

55

کارگاه 
آموزشی 
تخصصی 
بسکتبال

۱5

کارگاه آموزشی منطقه 2
کارگاه آموزشی 50طناب زنی

کارگاه آموزشی 50راگبی
کارگاه آموزشی 50کريکت 

۱00دارت
کارگاه 

آموزشی 
پيالتس

۱00
کارگاه 

آموزشی 
فوتبال دستی

۱00

منطقه 3
کارگاه آموزشی 
ورزش پايه برای 

کودکان
کارگاه آموزشی 50

کارگاه آموزشی 60تغذيه ورزشی
40حرکات اصالحی

کارگاه 
آموزشی ورزش 

در دوران 
سالمندی

۳5

کارگاه 
آموزشی 
اصول 
پيالتس

25

کارگاه 
آموزشی 

روانشناسی 
ورزشی

50

کارگاه دانش افزايی منطقه 4
۱50مربيان ايستگاه

کارکاه های 
آموزشی ورزش 
و پيشگيری از 

سرطان
600

کارگاه تمديد 
اعتبار مدرک 
مربيگری  

پيالتس

50

کارگاه تمديد 
اعتبار مدرک 

مربيگری 
ايروبيک

50

کارگاه 
تمديد 
اعتبار 
مدرک 

مربيگری 
آمادگی 
جسمانی

50--

کارگاه آموزشی منطقه 5
60حرکات اصالحی

کارگاه آموزشی 
ناهنجاری های 

اسکلتی
50

کارگاه آموزشی 
ورزش در دوران 

سالمندی
کارگاه آموزشی 50

50شطرنج

کارگاه 
آموزشی 
سالمت و 

ورزش

50
کارگاه 

آموزشی تاچ 
راگبی

65

منطقه 6
کارگاه آموزشی 

تغذيه سالم در ماه 
مبارک رمضان

کارگاه آموزشی 60
------۱00کارگاه خنده۱00حرکات اصالحی

کارگاه آموزشی منطقه 7
50تغذيه ورزشی

کارگاه آموزشی 
ورزش وروزه 

داری در رمضان
50--------

کارگاه  آموزشی منطقه 8
کارگاه آموزشی 50حقوق ورزشی

کارگاه آموزشی 45ايمنی در ورزش
۷0حرکات اصالحی

کارگاه آموزشی 
آشنايی با 

دستگاه های 
پارکی

45

کارگاه 
آموزشی 
آشنايی 
با رشته 

های نوين 
ورزشی 

65

کارگاه 
آموزشی 
ورزش در 

منزل

50

منطقه 9
کارگاه آموزشی 

پيشگيری از پوکی 
استخوان

کارگاه آموزشی 50
کارگاه آموزشی 50شطرنج

کارگاه آموزشی ۳0مربيگری اسکواش
50داژبال

کارگاه 
آموزشی 

راگبی
200

کارگاه 
آموزشی 

تغذيه ورزشی
۱00

کارگاه آموزشی منطقه ۱0
کارگاه آموزشی 45ترکيب بدنی

50راگبی
کارگاه آموزشی 
تغذيه ورزشی در 

ماه رمضان
60

کارگاه آموزشی 
ورزش های 

مناسب د رماه 
رمضان

50

کارگاه 
آموزشی 
پرورش 

اندام

۳5

کارگاه 
آموزشی 
ناهنجاری 
های اسکلتی

60

کارگاه آموزشی منطقه ۱۱
400تغذيه ورزشی

کارگاه آموزشی 
پيشگيری لز 
پوکی استخوان

کارگاه آموزشی ۳00
400حرکات اصالحی

کارگاه آموزشی 
تغذيه ورزشی 
در ماه رمضان

۱50
کارگاه 

آموزشی 
تغذيه و 

رژيم غذايی
200--

منطقه 
۱2

کارگاه آموزشی 
کارگاه آموزشی 50فريزبی

50تغذيه ورزشی
کارگاه آموزشی 
دانش آفزايی 
مربيان ايستگاه

40

کارگاه آموزشی 
بيماری های 
ناشی از کم 

تحرکی

50

کارگاه 
آموزشی 
حرکات 
اصالحی

50
کارگاه 

آموزشی تاچ 
راگبی

50
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38-۱0-فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97-آموزش بانوان)ادامه(                                      )نفر(

ی
زش

ور
ه 

شت
/ر

قه
نط

م

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ن

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ت

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ت

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ت

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ت

ان
نو

ع

ان
دگ

نن
ت ک

رک
 ش

اد
عد

ت

منطقه 
۱3

کارگاه آموزشی حرکات 
کارگاه آموزشی ۱50اصالحی

کارگاه آموزشی 40فريزبی
۱80تغذيه در ورزش

کارگاه آموزشی 
تعطيالت نوروز 

در ورزش
220

سمينار 
آموزشی 
داوری 
ايروبيک

250--

منطقه 
۱4

کارگاه آموزشی 
تاثير ورزش بر ۱00روانشناسی ورزشی

درمان ديابت با ۱00آسيب های ورزشی۱00سالمت روان
۱00ورزش

آموزش 
ورزش های 

گروهی
۱00ورزش درمانی۱00

منطقه 
۱5

کارگاه آموزشی ورزش 
کارگاه آموزشی 50و سالمت

کارگاه آموزشی 50تغذيه ورزشی 
------۳0دانش افزايی مربيان

منطقه 
۱6

کارگاه آموزشی ورزش 
کارگاه آموزشی ۱00در دوران سالمندی

--------۱00حرکات اصالحی

منطقه 
۱7

کارگاه آموزشی ورزش 
کارگاه آموزشی 200خانواده)معلوليت)

کارگاه آموزشی ۱00کبدی
کارگاه آموزشی ۱00کريکت 

۱00فريزبی 

کارگاه 
آموزشی 

پيشگيری از 
چاقی

۱00
کارگاه  آموزشی 
ورزش در دوران 

سالمندی
80

منطقه 
۱8

کارگاه آموزشی حرکات 
کارکاه آموزشی 50اصالحی

۱00روانشناسی ورزشی
کارگاه آموزشی تاثير 

ورزش بر سالمت 
و روان

۱00------

منطقه 
۱9

کارگاه مهارت آموزشی 
کارگاه آموزش 50کودکان

کارگاه آموزشی 50شهروندی
50مهارت ارتباطی

کارگاه طرز 
اجرا جدول 
کشی در 
مسابقات

50----

منطقه 
20

کارگاه آموزشی نحوه 
تشکيل تيم و برگزاری 
مسابقات تيمی رشته 

ايروبيک

کالس مربيگری 50
50فوتسال

کارگاه آموزشی 
علم تمرين و تغذيه 

ورزشی
50

کارگاه آموزشی 
تغذيه و طب 

سنتی
50----

منطقه 
2۱

کارگاه آموزشی علم 
50تمرين

کارگاه آموزشی 
آسيب شناسی 

ورزشی
کارگاه آموزشی 50

------50تغذيه ورزشی

منطقه 
22

کارگاه آموزشی حرکات 
کارگاه آموزشی 40اصالحی

50تغذيه ورزشی
کارگاه آموزشی 

پيشگيری از پوکی 
استخوان

کارگاه آموزشی 60
40بهکاپ

کارگاه 
آموزشی 
اسکواش

60
کارگاه آموزشی 
پيشگيری از 
ديابت با ورزش

50

۷20-۱,240-۱,۱00-۱,5۷0-2,095-۱,905-مجموع
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39-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 - مسابقات محالت بانوان)منطقه ای(        

شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

من

فوتسالداژبالبسکتبالواليبال

نی
دا

ومي
دو 

ون
ينت

دم
ب

ی 
دگ

آما
نی

ما
س

ج

ت
دار

ک 
وبي

ير
ا

ک
ستي

منا
ژي

شنا

ی 
رو

س 
تني

يز
م

لی
مح

ی 
وم

ب

دو
وان

تک
جمع 

نفرتيمنفرنفرتيمنفرتيمنفرتيمنفرتيم

۳04204056020280۱0۱40۱50۱00۱0060۱40802006090۱۳0۱002,5۱0منطقه ۱

2۷۳۷8۳6504۱82529۱26۱۳5909054۱26۷2۱80548۱۱۱۷902,259منطقه 2

۱825224۳۳6۱2۱68684906060۳68448۱20۳654۷860۱,506منطقه 3

2۷۳۷8۳6504۱82529۱26۱۳5909054۱26۷2۱80548۱۱۱۷902,259منطقه 4

2۱29428۳92۱4۱96۷98۱05۷0۷0429856۱40426۳9۱70۱,757منطقه 5

۱825224۳۳6۱2۱68684906060۳68448۱20۳654۷860۱,506منطقه 6

۱52۱020280۱0۱405۷0۷55050۳0۷040۱00۳0456550۱,255منطقه 7

9۱26۱2۱68684۳4245۳0۳0۱8422460۱02۷۳930745منطقه 8

6848۱۱2456228۳02020۱228۱640۱2۱82620502منطقه 9

9۱26۱2۱68684۳4245۳0۳0۱8422460۱82۷۳930753منطقه ۱0

۱2۱68۱62248۱۱24566040402456۳28024۳65240۱,004منطقه ۱۱

۱825224۳۳6۱2۱68684906060۳68448۱20۳654۷860۱,506منطقه ۱2

۱2۱68۱62248۱۱24566040402456۳28024۳65240۱,004منطقه ۱3

۱825224۳۳6۱2۱68684906060۳68448۱20۳654۷860۱,506منطقه ۱4

24۳۳6۳2448۱62248۱۱2۱20808048۱۱264۱6048۷2۱04802,008منطقه ۱5

۱825224۳۳6۱2۱68684906060۳68448۱20۳654۷860۱,506منطقه ۱6

9۱26۱2۱68684۳4245۳0۳0۱8422460۱82۷۳930753منطقه ۱7

2۱29428۳92۱4۱96۷98۱05۷0۷0429856۱40426۳9۱70۱,757منطقه ۱8

۱52۱020280۱0۱405۷0۷55050۳0۷040۱0028456550۱,253منطقه ۱9

2۱29428۳92۱4۱96۷98۱05۷0۷0429856۱40426۳9۱70۱,757منطقه 20

9۱26۱2۱68684۳4245۳0۳0۱8422460282۷۳930763منطقه 2۱

۱2۱68۱62248۱۱24566040402456۳28024۳65240۱,004منطقه 22

3695,۱664926,8882463,444۱23۱,722۱,845۱,230۱,230738۱,7229842,460738۱,۱07۱,599۱,23030,873مجموع
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  40-۱0-فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 96 -مسابقات متمرکز بانوان                                  )تعداد( 
منطقه/رشته 

ورزشی
 تيراندازی با کمان 
تيراندازی شطرنج) ميکس خانواده(

با سالح
کونگ 

فو
فوتبال 
روی ميز

تک 
راگبی

ايروبيک 
تيمی

سپک 
تاکرا

بومی 
ومحلی 

طناب 
کشی

کار با 
جمعدستگاه

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 2

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 3

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 4

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 5

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 6

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 7

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 8

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 9

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱0

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱۱

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱2

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱3

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱4

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱5

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱6

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱7

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱8

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه ۱9

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 20

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 2۱

۱5۱5۱520202020۱520۱5۱5۱90منطقه 22

3303303304404404404403304403303304,۱80مجموع
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4۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97-تفريحات ورزشی                                            )تعداد(

شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

من

جشنواره بازی های جشنواره کودککوهپيمايیپياده روی
رايانه ای

دوچرخه 
سواری

دوی 
بادبادک هاهمگانی

ان
زم

سا

قه
نط

م

ان
زم

سا

قه
نط

م

در 
ش 

رد
گ

وه
ک

ان
زم

سا

قه
نط

م

ان
زم

سا

قه
نط

م

له
مح

ان
زم

سا

قه
نط

م

ان
زم

سا

ان
زم

سا

قه
نط

م

۱,0002,0005405404,000500۱8,40020200۱,4۷02۳0500۱40۱,250۱8,400منطقه ۱

۱,0002,00068۱68۱4,800500۱6,56020200۱,۳2۳2۳0500۱40۱,۱25۱6,560منطقه 2

۱,0002,00042۳42۳2,400500۱۱,040202008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه 3

۱,0002,000۷00۷00۳,600500۱6,56040200۱,۳2۳2۳0500۱40۱,۱25۱6,560منطقه 4

۱,0002,0006۷26۷22,800500۱2,880۳0200۱,0292۳0500۱408۷5۱2,880منطقه 5

۱,0002,000۳۳۱۳۳۱2,400500۱۱,040۳02008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه 6

۱,0002,0004۳64۳62,0005009,200۳0200۷۳52۳0500۱406259,200منطقه 7

۱,0002,0005۳55۳5۱,2005005,5202020044۱2۳0500۱40۳۷55,520منطقه 8

۱,0002,000۳80۳80800500۳,680202002942۳0500۱40250۳,680منطقه 9

۱,0002,000446446۱,2005005,5202020044۱2۳0500۱40۳۷55,520منطقه ۱0

۱,0002,00052۱52۱۱,600500۷,۳60202005882۳0500۱40500۷,۳60منطقه ۱۱

۱,0002,0004924922,400500۱۱,040202008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه ۱2

۱,0002,000۳6۷۳6۷۱,600500۷,۳60۳02005882۳0500۱40500۷,۳60منطقه ۱3

۱,0002,0006۳06۳02,400500۱۱,040202008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه ۱4

۱,0002,0008۷28۷2۳,200500۱4,۷2020200۱,۱۷62۳0500۱40۱,000۱4,۷20منطقه ۱5

۱,0002,0004424422,400500۱۱,040202008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه ۱6

۱,0002,0004۷۳4۷۳۱,2005005,5202020044۱2۳0500۱40۳۷55,520منطقه ۱7

۱,0002,0005425422,0005009,20020200۷۳52۳0500۱406259,200منطقه ۱8

۱,0002,000۳80۳802,0005009,20020200۷۳52۳0500۱406259,200منطقه ۱9

۱,0002,0004۷94۷92,400500۱۱,040202008822۳0500۱40۷50۱۱,040منطقه 20

۱,0002,000۳50۳50۱,2005005,5202020044۱2۳0500۱40۳۷55,520منطقه 2۱

۱,0002,000۳08۳08۱,600500۷,۳60202005882۳0500۱40500۷,۳60منطقه 22

22,00044,000۱۱,000۱۱,00049,200۱۱,000220,8005004,400۱7,6405,060۱۱,0003,080۱5,000220,800مجموع
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ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
بازی های بومی و محلیجشنواره بازی های فکریو

شادستان خيابان ورزشتفريحی مدارس
تابستان

جشنواره 
سالمندان

جشنواره 
ماهيگيری

سازمانسازمانسازمانناحيهمحلهمنطقهمحلهمنطقهسازمان

500۳۷05,۳۷۳۱8,4005,۳۷۳8,200۱5,00042090منطقه ۱

500۳۳۳4,۱۷9۱6,5604,۱۷9۷,۳80۱5,000۳۷88۱منطقه 2

5002222,۳88۱۱,0402,۳884,920۱5,00025254منطقه 3

500۳۳۳۳,980۱6,560۳,980۷,۳80۱5,000۳۷88۱منطقه 4

5002595,۷۷۱۱2,8805,۷۷۱5,۷40۱5,0002946۳منطقه 5

5002222,۷86۱۱,0402,۷864,920۱5,00025254منطقه 6

500۱852,۷869,2002,۷864,۱00۱5,0002۱045منطقه 7

500۱۱۱2,58۷5,5202,58۷2,460۱5,000۱262۷منطقه 8

500۷4۱,۷9۱۳,680۱,۷9۱۱,640۱5,00084۱8منطقه 9

500۱۱۱۱,9905,520۱,9902,460۱5,000۱262۷منطقه ۱0

500۱48۳,۳8۳۷,۳60۳,۳8۳۳,280۱5,000۱68۳6منطقه ۱۱

5002222,58۷۱۱,0402,58۷4,920۱5,00025254منطقه ۱2

500۱482,58۷۷,۳602,58۷۳,280۱5,000۱68۳6منطقه ۱3

5002224,۱۷9۱,۱044,۱۷94,920۱5,00025254منطقه ۱4

5002964,۱۷9۱4,۷204,۱۷96,560۱5,000۳۳6۷2منطقه ۱5

500222۱,۷9۱۱۱,040۱,۷9۱4,920۱5,00025254منطقه ۱6

500۱۱۱2,۷865,5202,۷862,460۱5,000۱262۷منطقه ۱7

500۱85۳,5829,200۳,5824,۱00۱5,0002۱045منطقه ۱8

500۱852,۷869202,۷864,۱00۱5,0002۱045منطقه ۱9

500222۳,980۱۱,040۳,9804,920۱5,00025254منطقه 20

500۱۱۱2,58۷5,5202,58۷2,460۱5,000۱262۷منطقه 2۱

500۱482,۳88۷,۳602,۳88۳,280۱5,000۱68۳6منطقه 22

۱۱,0004,44070,446202,58470,44698,400330,0005,040۱,080مجموع

4۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97-تفريحات ورزشی)ادامه(                                 )تعداد(



سالنامه آماری شهرداری تهـران

4۳4

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
و

جشنواره مهارتهای 
حرکتی پايه

جشنواره 
طالب

جشنواره 
بازی مهيج

همايش 
رالی 

جشنواره معلولين 
و جانبازان

تفريحات 
دانشجويی

روز 
طبيعت

جشنواره 
نوروزی

جشن 
رمضان

جشنواره 
نمايشگاه 

کتاب

سازمانمنطقهمنطقهمحلهمنطقهسازمانسازمانسازمانسازمانسازمان

۱۷02080۱20۱40۳008۱,00044,00020,000۱5,000منطقه ۱

۱5۳۱2580۱2040۳006۳,000۳9,60020,000۱5,000منطقه 2

۱02۱5080۱2040۳00۳6,00026,40020,000۱5,000منطقه 3

۱5۳۱2580۱20۱5۳۳0060,000۳9,60020,000۱5,000منطقه 4

۱۱9۷580۱2055۳008۷,000۳0,80020,000۱5,000منطقه 5

۱02۱5080۱2085۳0042,00026,40020,000۱5,000منطقه 6

85۱2580۱2085۳0042,00022,00020,000۱5,000منطقه 7

5۱۷580۱205۱۳00۳9,000۱۳,20020,000۱5,000منطقه 8

۳45080۱20۳4۳002۷,0008,80020,000۱5,000منطقه 9

5۱۷580۱205۱۳00۳0,000۱۳,20020,000۱5,000منطقه ۱0

68۱0080۱2068۳005۱,000۱۷,60020,000۱5,000منطقه ۱۱

۱02۷5080۱2050۳00۳9,00026,40020,000۱5,000منطقه ۱2

6856080۱2068۳00۳9,000۱۷,60020,000۱5,000منطقه ۱3

۱02۱5580۱20۱02۳006۳,00026,40020,000۱5,000منطقه ۱4

۱۳6۱۳580۱20۱24۳006۳,000۳5,20020,000۱5,000منطقه ۱5

۱024080۱20450۳002۷,00026,40020,000۱5,000منطقه ۱6

5۱۳580۱204۱۳0042,000۱۳,20020,000۱5,000منطقه ۱7

856580۱2085۳0054,00022,00020,000۱5,000منطقه ۱8

8545850۱2085۳0042,00022,00020,000۱5,000منطقه ۱9

۱025080۱20۱02۳0060,00026,40020,000۱5,000منطقه 20

5۱4580۱205۱۳00۳9,000۱۳,20020,000۱5,000منطقه 2۱

685080۱2040۳00۳6,000۱۷,60020,000۱5,000منطقه 22

2,0403,0002,5302,6402,0006,600۱,062,000528,000440,000330,000مجموع

4۱-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97- تفريحات ورزشی)ادامه(                                )تعداد(
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42-۱0-  فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 آکادمی ورزش شهروندی 

تعداد افراد مخاطبينعناوين کارگاه
شرکت کننده

۱50مديران مجموعه های ورزشی نشست علمی کبد چرب 

۱00خدمات و انتظامات آداب تشريفات و فنون پذيرايی

۱00مديران مجموعه های ورزشی تحکيم بنيان خانواده 

۳0پرسنل ستاد آشنايی با تخلفات اداری

85مديران مجموعه های ورزشی آشنايی با قوانين و مقررات بهداشت در اماکن ورزشی 

۱20مديران مجموعه های ورزشی فنون و تکنيک های بازاريابی استراتژيک

۳0پرسنل ستاد اصول و فنون مذاکره

۳0پرسنل ستاد فاينانس

44پرسنل ستاد فتوشاپ

۳5پرسنل ستاد راهکارهای ارتقا بهره برداری در سازمان 

200مسئولين ثبت نامآشنايی با رشته های ورزشی

40پرسنل ستاد اکسل پيشرفته 

45مديران داخلیآشنايی با قوانين و مقررات بهداشت در اماکن ورزشی 

۳0پرسنل ستاد قوانين و مقررات مالی و معامالتی شهرداری

80مديران مجموعه های ورزشی اصول و فنون مديريت و سرپرستی

80مديران داخلیاصول و فنون مديريت و سرپرستی

60مديران داخلیفوريت های پزشکی، امدادی و کمک های اوليه

۱60مسئولين ثبت نام و ناظرين سالن مشتری مداری و برقراری ارتباط موثر با مشتری

۳0معاونين و مديران ستادبرنامه ريزی استراتژيک و نقش آن در برنامه ريزی امور ورزشی

۱,449مجموع



سالنامه آماری شهرداری تهـران

4۳6

43-۱0- فعاليت های سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97 - المپياد خورشيد، اقشار و...                            )نفر( 
  

منطقه/رشته 
ورزشی

 المپياد خورشيد خانواده
)داژبال، فريز بی، طناب کشی، 
آمادگی جسمانی، د. و ميدانی، 

بسکتبال، بدمينتون، تنيس روی 
ميز و ...(

بيماران 
خاص

برگزاری 
جشنواره 
مسابقات 
خانوادگی

برگزاری 
مسابقات 
مناسبتی 

مذهبی

رقابت های 
جام رمضان ورزشی کودکان  

برنامه های 
شاخص منطقه 
ای) در 4 رشته 

ورزشی (

جمع

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۳۷06,642منطقه ۱

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,4406,7۱2منطقه 2

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,2006,472منطقه 3

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,5486,820منطقه 4

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,4426,7۱4منطقه 5

۳4۱5۱005,0002۳۱009۳66,208منطقه 6

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۳856,657منطقه 7

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,2286,500منطقه 8

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,0466,3۱8منطقه 9

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۱۷06,442منطقه ۱0

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,2526,524منطقه ۱۱

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,2۳06,502منطقه ۱2

۳4۱5۱005,0002۳۱008646,۱36منطقه ۱3

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,2966,568منطقه ۱4

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۳686,640منطقه ۱5

۳4۱5۱005,0002۳۱008۷66,۱48منطقه ۱6

۳4۱5۱005,0002۳۱009006,۱72منطقه ۱7

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,4۷06,742منطقه ۱8

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۳006,572منطقه ۱9

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,4286,700منطقه 20

۳4۱5۱005,0002۳۱00۱,۱886,460منطقه 2۱

۳4۱5۱005,0002۳۱008646,۱36منطقه 22

7483302,200۱۱0,0005062,20026,80۱۱42,785مجموع
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44-۱0- مجموعه های ورزشی / اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 97
مساحت- متر مربعتعدادمجموعهعنوان

سرپوشيده تحت پوشش شهرداری

2,۱۳۱,804 284مجموعه های ورزشی چند منظوره
62۳,02۷ 82استخر

24,600 82سونا و جکوزی
۱,486,258 ۱98سالن رزمی و ايروبيک

۱,50۱,2۷0 200سالن بدنسازی
۷9,500 5۳سالن های الزهرا

۷۳6,850 2۱مجموعه های شهربانو
6,58۳,۳09 920جمع فضاهای سرپوشيده تحت پوشش

روباز تحت پوشش شهرداری

۷4,250 9زمين های چمن طبيعی
5۷0,000 560زمين های چمن مصنوعی

2,200,000 2200فضاهای ورزشی پارکی
۱00,۳50 22۳زمين های آسفالتی

2,9922,944,600جمع فضاهای روباز تحت پوشش
2,۳05مسيرهای پياده روی و دوچرخه سواری پارکی -کيلومتر



سالنامه آماری شهرداری تهـران
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45-۱0- جدول متراژ امکانات و فضاهای ورزشی در سال 97                                                                            )مترمربع(

منطقه

                  
                                                                                 مساحت مفيد    

مجموع

زمين چمن مجموعه ورزشی
مصنوعی

فضای ورزشی روباز 
مجموعه ويژه روباز آسفالتهپارکی

بانوان
مسير های پياده روی و 

دوچرخه سواری

۳۷,250۳6,۷50۱۳۱,0004,5002,600۱40,000352,۱00منطقه ۱

44,250۳6,000۱۷0,0005,400۷,500۱25,000388,۱50منطقه 2

۳6,5۱09,6۳0۱04,000۱,۳505,000۱۱۷,000273,490منطقه 3

۱۳۷,08548,88022۷,0004,050۱,800۱60,000578,8۱5منطقه 4

60,۳025۳,805۱90,000۱,8002۱,0۷4۱50,000476,98۱منطقه 5

۱2,40022,6608۱,0005,4005,500۱۱۷,000243,960منطقه 6

۱4,5009,00062,000۳,6006,00080,000۱75,۱00منطقه 7

24,080۱0,۱0094,000۱,۳505,90090,000225,430منطقه 8

۱4,052۱4,2۱042,000900۷,۷5065,000۱43,9۱2منطقه 9

۳4,605۱0,۳5054,0002,۷004,92065,000۱7۱,575منطقه ۱0

450,256۱۳,00048,0004,9502,95040,000559,۱56منطقه ۱۱

48,۷2425,0009۳,0004,500۱,25080,000252,474منطقه ۱2

۳5,680۱8,00085,000۱,۳504,۳00۱50,000294,330منطقه ۱3

54,۳0024,00080,0002,2505,800۱00,000266,350منطقه ۱4

464,۱۱260,500۱26,000۳,6002۷6,۳۷2۱۱5,000۱,045,584منطقه ۱5

۳48,00025,000۷۳,0006,۷502۷6,۱0086,0008۱4,850منطقه ۱6

۳4,0۳2۱6,00080,0002,2502,۱50۱05,000239,432منطقه ۱7

۳28,525۳0,000۱00,000۱,8004,۱00۱0۱,000565,425منطقه ۱8

۷۷2,424۳6,0008۱,000۳,۱5082,68494,000۱,069,258منطقه ۱9

۱00,54۱۳5,000۱5۱,000۳۳,۷506,600۱۱۷,000443,89۱منطقه 20

2۳,500۱9,00054,0002,2502,00058,000۱58,750منطقه 2۱

۱00,060۱8,900۷4,0002,۷004,500۱50,000350,۱60منطقه 22

3,۱75,۱8857۱,7852,200,000۱00,350736,8502,305,0009,089,۱73مجموع
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6-۱0- مجموع مساحت فضاهای ورزشی شهر تهران در سال 97

46- ۱0- روابط عمومی در سال های 97-95                                                                                                     )تعداد(
تبليغات ميدانی به منظور اطالع رسانی از برنامه های ورزشی مناطق )معرفی ايستگاه های تندرستی، اطالع رسانی اجرای مسابقات محالت، 

شناسايی مجموعه های ورزشی در سطح شهر تهران و   .... ( 

بروشورپالکاردپيام کوتاهبيلبوردتراکتپوستراستندبنرعنوان

۱0,000*2۷04,00020,00058,000۳۳۷,000سال 95 

۱5,000*۳254,۷0025,00069,500844,000سال 96 

2,000*----۳50200سال 97 

درج اخبار و اطالعات برنامه های ورزشی برگزار شده

سايت شهر همشهریعنوان
فضای مجازیخبرگزاری هاروزنامه هاصدا و سيمامصاحبهپرتال شهرداریورزش

-50۷0۷,980 )برنامه)25450۳20۳00سال 95 

65859,500۱4,500 )برنامه)۳2540۷90۳60سال 96 

)سايت بسته ۱5سال 97 
۳,50025,000-55 )برنامه)۱,296250شده)

ري

اسالمشهر

شمیرانات

قدس

بهارستان

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

مساحت به متر مربع

140000 - 200000
200001 - 400000
400001 - 600000
600001 - 900000
900001 - 1070000



سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران

47-۱0-  آمارکلی از اقدامات  سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 97
سال 97اقدامات

برگزاری مراسم در مناسبتهای مذهبی و 
انقالبی-ميليون ريال

6,496والدت معصومين )ع) و اوالد گرامی ايشان و اعياد مذهبی
۱,662بزرگداشت مفاخر دينی، انقالبی و ملی

8,90۳مناسبت های ملی، انقالبی
۱,48۳شهادت معصومين )ع) و اوالد گرامی ايشان و ايام سوگواری

۳۱5مناسبت های مربوط به فرهنگ عمومی
4۷6مناسبت های بين المللی

۷,8مناسبت های اداری
۱5,94۷ ايام و دهه های مذهبی

48-۱0- اطالعات برنامه هاي محله ای/منطقه ای مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري  تهران در سال 97
اعتبار هزينه شده )ميليون ريال(تعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد

28۷492۷۱,0۳66۱۱منطقه ۱
20469952,04۱۱,۱9۱منطقه 2
205468۳4,46۱۱,5۳5منطقه 3
405920۷۳,59۳89۷منطقه 4
۳80۱,05022۳,6552,45۱منطقه 5
22۷662۱06,۷869۱5منطقه 6
۱۳54۷4۷0,4۱9۱,9۷9منطقه 7
۳۳9۱,425۷6۱,008۱,2۱5منطقه 8
246۷۷02۳۱,22۷5۱8منطقه 9
۱06۳۳99,۱9۳4۳9منطقه ۱0
۱945۷286,5۳2۱,5۳۷منطقه ۱۱
45۱2,252۷,000,۱9۱۱,9۳۳منطقه ۱2
۱۳665۷5۷,5۳6۱,2۳2منطقه ۱3
۱86۳86۳۷,2005۱0منطقه ۱4
42۳4۷۷۱09,۷64609منطقه ۱5
46۱۱,۱49۱62,0۱8۷00منطقه ۱6
۱46۱,0۳82۷0,855860منطقه ۱7
۳0۷۱,585۱9۷,2۷9۷65منطقه ۱8
۱2229۳۳۳,۷294۷8منطقه ۱9
۱906555۱,4096۳۱منطقه 20
26۷۱,0۷۳۱۱۳,64۱465منطقه 2۱
۱9944059,4۱8866منطقه 22

۳۷۱۳۷48609۳469مديريت فرهنگی هنری مترو
402۳0۱0,285۳۳۷فرهنگسرای قرآن
25۱۳02۱2۳0۳64فرهنگسرای انقالب
۱4625,۷۱56۱2فرهنگسرای رسانه
۳6۱8۱۱85,۳92۷02فرهنگسرای رضوان

5,768۱8,6۱6۱0,52۱,70624,822جمع کل

 49-۱0- اطالعات برنامه ای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال های 96-97   
عنوان

سال 97سال 96
اعتبار)ميليون ريال(تعداد اجراتعداد برنامهاعتبار)ميليون ريال(تعداد اجراتعداد برنامه

۱,۳۳94,۷8۳29,49۱۱,4944,62۱4,۳92زيست شهری
988۳,9۳۷44,۷20۱,0۳8۳,89۷6,049اخالق و رفتار شهروندی

۱,2۳54,446۳2,۱52۱,۳49۳,9۱6۱۳,62۱هويت بومی
۱,۳5۱4,99۷5۳,969۱,۳8۱4,22۷28,۳2۱هويت دينی

6۳4۱,66020,26۳۷۷2۱,8۱0۱2,0۳5هويت انقالبی
2558599,۱۷0۳20948۳,986تغييرات فرهنگی

5,80220,682۱89,7686,354۱9,4۱968,404جمع کل
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50-۱0- تعداد مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 97 
سال 97واحدعنوان

۳5تعداد - موردفرهنگسراها
۳69,۳86)عرصه) - ۱44,648 )اعيان)مساحت - مترمربع

کتابخانه های سازمان )به غير از کتابخانه های مشارکتی و مستقر در 
سرای محالت)

96تعداد - مورد
۳۳,۱85مساحت - مترمربع

5۷تعداد - موردخانه های فرهنگ
2۳,80۳)عرصه) - 22,966)اعيان)مساحت - مترمربع

۷تعداد - موردمجتمع های فرهنگی هنری
6,868)عرصه) - ۷,۷۷2)اعيان)مساحت - مترمربع

5تعداد - موردخانه های قرآن
۷25)عرصه) - ۱,2۷5)اعيان)مساحت - مترمربع

29تعداد - موردنگارخانه ها
6,460مساحت - مترمربع

۱4تعداد - موردخانه موزه، موزه، خانه شهيد
۱2,99۱)عرصه) - 8,852 )اعيان)مساحت - مترمربع

4تعداد - موردموسسات
900)عرصه) - ۱,900)اعيان)مساحت - مترمربع

۱تعداد - موردباغ موزه قصر
۷۱,۷96)عرصه) - ۱5,058)اعيان)مساحت - مترمربع

6 با 29 سالن نمايشتعداد - موردپرديس های سينمائی
4,505 ) مجموع مساحت سالن های نمايش)مساحت - مترمربع

۱تعداد - موردپرديس تئاتر خاوران
2۱,089)عرصه) - 6,04۷)اعيان)مساحت - مترمربع

۱تعداد - موردباغ کتاب
۱۱0,000)عرصه) - 65,000)اعيان)مساحت - مترمربع

۱تعداد - موردميدان امام حسين)ع) و پياده راه هفده شهريور
۱6,2۷9)عرصه) - ۳0)اعيان)مساحت - مترمربع

4تعداد - موردمراکز ستادی
۳,0۳0)عرصه) - ۱2,2۱۳)اعيان)مساحت - مترمربع

2۳تعداد - موردمديريت های فرهنگی هنری
۳44,9۳5)عرصه) - ۱۱6,۱4۷)اعيان)مساحت - مترمربع

8۳تعداد - موردمهدکودک ها
8,۷۱5مساحت - مترمربع

66تعداد - موردسالن های نمايش و اجتماعات )به جز پرديس های سينمايی)
24,485مساحت - مترمربع

58تعداد - موردسالن های ورزشی چند منظوره
89,4۱4مساحت - مترمربع

5تعداد - مورداماکن آبی ورزشی
6,060مساحت - مترمربع

۷تعداد - موردزمين های ورزشی )چمنی و غيرچمنی)
5,950مساحت - مترمربع

65تعداد - موردخانه های فرهنگ مشارکتی

80تعداد - موردخانه های کودک مشارکتی

۱۱تعداد - موردکتابخانه های مشارکتی و تفاهم نامه ای

۱56تعداد - موردجمع مراکز مشارکتی
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5۱-۱0- اطالعات برنامه هاي فرامنطقه ای مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري  تهران در سال 97 

اعتبار هزينه شدهتعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد
)ميليون ريال(

8۷۱,965۱88منطقه ۱

2۷۱9,5286۱5منطقه 2

۱۱۱۱2,0۷5902منطقه ۳

9۱0482,۳005,2۳۷منطقه 4

۷226,00054۱منطقه 5

4624,۱004۱8منطقه 6

9۱65,200۱,4۳2منطقه ۷

9۱۳2,2۷9۳۳۳منطقه 8

۷20۱۷,000۳۱۱منطقه 9

۳22,000۷8منطقه ۱0

۳2۱,480۳0۳منطقه ۱۱

642۱۱,620۱,۷۱0منطقه ۱2

8۳2,۳05۱۱9منطقه ۱۳

86۱5,۱9088۷منطقه ۱4

5۱4۱5,۷50۱,45۷منطقه ۱5

۱022,550۳94منطقه ۱6

64۱,900466منطقه ۱۷

4۳۱,۳۷42۱0منطقه ۱8

5۳6,540228منطقه ۱9

42۱0,20022۷منطقه 20

64۱,96549منطقه 2۱

6۱02,8002۱5منطقه 22

84۱4,95022۱مديريت فرهنگی هنری مترو

4۱600۳2۳فرهنگسرای قرآن

4۳45۱۳,46۷6۷2فرهنگسرای انقالب

فرهنگسرای رسانه و شبکه های 
24۱0459,5602,869اجتماعی

۱820۱5,826909فرهنگسرای رضوان

23723۱۱,360,5242۱,3۱4جمع کل
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52-۱0- اطالعات برنامه هاي محله ای/منطقه ای، فرامنطقه ای و جريان ساز فراگير به تفکيک قالب مناطق و مراکز 
خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري  تهران در سال 97

منطقه/ واحد

سم
مرا

ه(
س

جل
ت)

س
ش

ن

قه
ساب

م

گاه
ست

اي

ری
شگ

رد
و گ

ار 
يد

د

بی
کي

تر

گاه
ش

ماي
ن

گاه
کار

ش
ماي

ن

لم
 في

ش
پخ

کل
ع 

جم

6958۷۱۱۱۷285۱4۳66296منطقه ۱

2۱0-2۷6۱۱029۱۱۳8۷225منطقه 2

42۱7-496۷۱۷۱0۳۳۳20۱4منطقه ۳

۷۳8998۱8۱۱026۷86۱4۱8منطقه 4

408820۱4۱۷۱۳۱۱۳5۱۷۱382منطقه 5

406۱۱۱۱4۷0۳59۱۳235منطقه 6

2942424۱8۱422۱5۱4۱منطقه ۷

۳66۱۱8۳4۱05۳6542۱6634۱منطقه 8

253-50۳0۱8۱۳۱6۳۱۱9688منطقه 9

522۱۱5-24۳9۷582۳منطقه ۱0

۳22۳995۷22۱24۷2204منطقه ۱۱

453-۱084۳28602۷96۱8694منطقه ۱2

282۱428224۳54۳۱3۱منطقه ۱۳

254۳9۱۷۱8۳۷۱525۷2۱98منطقه ۱4

94224۳۱4۱695۳488۷۷420منطقه ۱5

۱22654694۳25۳0۱0۱۱6446۱منطقه ۱6

85۷۳۱۱4۳۱۱55-286۷منطقه ۱۷

46۷۳9۱02۳64855۷۱296منطقه ۱8

2۳8۱۱28-۱0۳۱۱۱۱۱429منطقه ۱9

28262۱4۱069۱۳465۱95منطقه 20

270-446886۱9۷۱۱5۳8۱منطقه 2۱

205-2۳۳522۱20685292منطقه 22

45--82۱4-۷662فرهنگسرای قرآن-مرکز خاص

4۱--۱-2۳۳--2۳فرهنگسرای رسانه-مرکز خاص

39-۱5542-۷2۳۱مديريت فرهنگی هنری مترو

۱64-4562-2-62فرهنگسرای انقالب-مرکز خاص

57-۳-۱244-6۱فرهنگسرای رضوان-مرکز خاص

6۳۳۱0۷۳6۱۳۱۱50۱39ستاد

۱,059۱,0993283033۱6۱,44644892۱۱34556,۱09جمع کل
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53-۱0- اطالعات برنامه هاي فراگير )متمرکز( مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران در سال 97

اعتبار هزينه شده )ميليون ريال(تعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد

9۱۳26,۱50۳8۳منطقه ۱
6۱0۱0,2۳2۱44منطقه 2
۷82,۷95420منطقه ۳
۱۱20۳4,58۳444منطقه 4
۱0۱0۱۱9,580255منطقه 5
92265,۳۳04۳2منطقه 6
۱222۱06,425۱,966منطقه ۷
8۱8۱5,085۷45منطقه 8
۱۱۳0258,2205۳9منطقه 9
6625۷,۱4۳66منطقه ۱0
820۳۷,۷582۷8منطقه ۱۱
۱22۳۳6۷,6004,48۱منطقه ۱2
8۱۱5,420205منطقه ۱۳
۱۱2022,۷262,۳۳4منطقه ۱4
۱۱۱۷2۷,9۱5۱,242منطقه ۱5
6۱5۷,655۷8منطقه ۱6
۷62۱,5502۳6منطقه ۱۷
6۱04,9۱5۱80منطقه ۱8
6۷4,۷25۱6۷منطقه ۱9
9۱426,850۳۳9منطقه 20
6668,۳05۱49منطقه 2۱
۷۱545,005۱9۳منطقه 22

22۱2,500۱۷۳مديريت فرهنگی هنری مترو
4۱۷42,050۱88فرهنگسرای قرآن
45۷,2402۷۷فرهنگسرای انقالب
۳44,040۱4فرهنگسرای رسانه
۷8۳۱,5۳0206فرهنگسرای رضوان

55۷,9699۳فرهنگسرای فناوری اطالعات
۳86۳4۳9,4905,5۱5ستاد سازمان فرهنگی هنری

2494272,080,7862۱,743جمع کل 

54-۱0- مشخصات نگارخانه های مستقل در سال 97

مساحت تلفنآدرسمنطقهنام نگارخانهرديف
سال محلهمکان

تاسيس

نگارخانه پرديس ۱
خيابان وليعصر- بزرگراه نيايش- روبروی کردستان- منطقه ۳سينمايی ملت

88پارک ملت2۳۱6۱49۷00پرديس سينما گالری ملت

خيابان دکتر فاطمی- ضلع شمالی پارک الله- جنب منطقه 6 نگارخانه الله2
۷4فاطمی88960492۱00هتل الله- روبروی پارکينگ طبقاتی

خيابان کريم خان زند - نبش خيابان نجات اللهی منطقه ۷ نگارخانه مريم ۳
9۳بهجت آباد88922۱2۱۱۳0شمالی- بوستان حضرت مريم
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55-۱0- مشخصات نگارخانه های غير مستقل در سال 97

مساحت تلفنآدرسمنطقهنام نگارخانهرديف
سال محلهمکان

تاسيس
۷۳قيطريه226۷۱۷۱8۱4۷قيطريه، ۳5 متری قيطريه، بوستان قيطريهمنطقه ۱ملل۱

شهرک قدس، فاز يک، خيابان ايران زمين شمالی، روبروی منطقه 2ابن سينا 2
بيمارستان بهمن، فرهنگ سرای ابن سينا

88۳66۳66-
۷۳شهرک قدس8۱۷0

خ دکتر شريعتي، باالتر از پل سيدخندان،  خ ارسباران منطقه ۳ارسباران ۳
۷4سيد خندان 228۷۳۳99۱۱5)جلفا سابق)

خ دکتر شريعتي، روبروي کالهدوز، کوچه امامزاده، منطقه ۳آفتاب 4
۷5زرگنده 2200900040فرهنگسراي آفتاب

۷5جواديه۷۷۳2490۱284فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خ جشنوارهمنطقه 4آفرينش نقش5
80محله فردوس440022۷065فلکه دوم صادقيه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابراتمنطقه 5پرديسان 6

بلوار آيت اهلل کاشاني، ميدان شهرزيبا، بلوار شهران، بعد از منطقه 5معرفت ۷
شهران 44۳0۱4448۷زيرگذر همت، فرهنگسراي معرفت

80جنوبی

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، بعد از تقاطع منطقه 5آفرينش نور 8
۷4محله نور44088۷0840ستاری ، جنب شهر کتاب

خ وليعصر)عج) ضلع شمالي بوستان ساعي، کوی ساعی منطقه 6سرو 9
آرژانتين ـ 8888۱8۷960اول

۷4ساعی

۷۳يوسف آباد885540۱5۱80خ سيد جمال الدين اسدآبادي،خ 2۱، بوستان شفقمنطقه 6شفق۱0

خيابان شريعتی- نرسيده به پل سيد خندان- بوستان منطقه ۷انديشه ۱۱
محله نيلوفر - 88۷65090۱80انديشه

۷2قندی

نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمال منطقه 8گلستان۱2
۷6فدک۷۷8۱۳802۱۷8شرقی بوستان فدک

ميدان قزوين، خيابان قزوين، خيابان شهيد مرادی، بوستان منطقه۱۱فانوس ۱۳
هالل احمر 5542۳۳5۳250رازی 

89)رازی)

خيابان جمهوري، خيابان شيخ هادي، نبش کوچه شهيد منطقه۱۱شيخ هادی۱4
حسين سخنور، شماره 220

6649858۷-
۷۳شيخ هادی8۱00

ميدان امام حسين- خيابان ۱۷شهريور-خيابان منطقه۱۳آبی۱5
۷4صفا۳۳۳0۳84245خشکبارچي- پارک خيام فرهنگسراي اميد

ميدان شهدا - خيابان پيروزی - خيابان شکوفه - خيابان منطقه۱4کلک خيال ۱6
88شکوفه۳۳۳5006090شهيد کاظمي-  جنب بوستان گلزار - شماره 24

- ميدان خراسان-خيابان خاوران- سه راه هاشم آبادمنطقه۱5خاوران ۱۷
-نگارخانه خاوران

۳۳۷۳000۳-
۷۳هاشم آباد5۷00

نرسيده به ميدان بهمن خيابان دشت آزادگان جنوبی- منطقه۱6نگارخانه بهمن۱8
۷۱نازی آباد55۳۱2۱80۱450خيابان وفايی- داخل  فرهنگسراي بهمن، پالک 8

ميدان ابوذر- انتهای خيابان سجاد جنوبی، ميدان بهاران ، منطقه۱۷بهاران۱9
80وصفنارد662۱۳980۷2بوستان بهاران - فرهنگسرای بهاران - طبقه دوم

شهرک وليعصر، انتهاي خيابان  شهيد آقايی )حيدري منطقه ۱8نگارخانه خاتم20
جنوبي) خيابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگسراي خاتم

6620۷069-
6620۷065۱00

شهرک 
وليعصر 

جنوبی)عج)
80

مترو گالری 2۱
شهيد بهشتی

مديريت 
مترو

خيابان شهيد بهشتی تقاطع خيابان شهيد مفتح، ايستگاه 
مترو شهيد بهشتی، راهروها و سکوهای ايستگاه

9665260۷-
966526۱0

راهروها و 
سکوهای 
ايستگاه

عباس آباد  
9۱انديشه

بزرگراه شهيد نواب صفوی، تقاطع پل کميل، ابتدای کميل مرکز خاصنگارخانه مهر22
۷6خوشياران55408656۱80شرقی، شماره 60

2۳
رضوان 

فرهنگسرای 
رضوان

بهشت زهرا، بلوار حضرت زهرا،خيابان رضوان، گلزار شهدا، مرکز خاص
بهشت 552022۱8۱۳۷جنب مزار ايت ا.. طالقانی 

89زهرا)س)

هدی 24
خيابان قزوين، نرسيده به ميدان شمشيری- نبش خيابان مرکز خاصفرهنگسرای قرآن

شهيد کاظمی 
 55۷65888-
8۱تيموری55۷۷5۱4۱۱20

خيابان شريعتي، تقاطع همت، خيابان گل نبي، بعد از مرکز خاصخانه کاريکاتور 25
۷2ميرداماد22868600250ميدان کتابي، شماره 60

26
نگارخانه باغ 
موزه هنرهای 

ايرانی
ميدان تجريش، خيابان شهيد دربندی- کوچه دکتر مرکز خاص

حسابی- سه راه دکتر حسابی- شماره ۳0
2268606۳-

86باغ فردوسيک هکتار5
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56-۱0- مشصات خانه های فرهنگ مشارکتی 

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

خيابان فرمانيه ، کوچه عزيز عسگريان )بن بست منطقه ۱نوواژه۱
94/6/2222296052فرمانيه۱80اول)،پالک 4

 خ ميرزا پور خ فاطميه ک مهر چهارم بن بست  منطقه ۱لگو 2
96/8/2۳2654۷۳۱0شميران۱50مريم پ5

بلوار اندرزگو- خيابان سليمی جنوبی- نبش بن بست منطقه ۱ليان۳
96/6/25226۷۷946اندرزگو200شهيد صبوری- پالک2

96/9/۱226۷2828الهيه۱50الهيه خ تختی بن بست الله پ 60منطقه ۱خيام 4
-96/8/۱4دزاشيب ۱50خ دزاشيب پاساژ شمرون ط نهممنطقه ۱بالند5

زعفرانيه خ آصف کوچه حامد بعداز مردانی باغستان منطقه ۱روشا6
96/۱0/2622۱۷440۱زعفرانيه۱50پ 26

سعادت آباد، باالتر از ميدان کاج، انتهای خ هشتم، خ منطقه 2آفرينش۷
9۷/۱/2922۳64۳۷5سعادت آباد۱60پارک شقايق، پالک 28 ، واحد سمت چپ

خيابان ستارخان، خيابان نيايش، خيابان امام منتظر، منطقه 2عقيق8
96/8/۱566526040ستارخان۱80کوچه  هفدهم  پالک ۱

 شهرک غرب فاز 5 خ سيمای ايران خ پنجم نبش منطقه 2 رويای مهربان9
شهرک ۱98بن بست ارديبهشت پ 2 واحديک

96/4/2۱88۳۷۱09۱۳غرب

خيابان ستارخان سه راه دريان نو خيابان نيايش منطقه 2 طنين۱0
96/۱0/26665۱826۳دريانو200خيابان امام منتظر کوچه ششم پالک 5 

خيابان آزادی- خيابان حبيب اللهی- نرسيده به منطقه 2ندای آسمانی۱۱
96/۷/۱66606۱2۷0آزادی۱۷0ميدان حسن حسينی- پلالک۱۱۳

پاسداران، بعد از چهارراه پاسداران، بهارستان چهارم منطقه ۳دامون۱2
96/8/۱22540988پاسداران۱۷8، پ6 طبقه دوم 

90/6/۱22609955صدر400اتوبان صدر، قلندری جنوبی، کوچه يازدهم، پ 2منطقه ۳آريان صدر۱۳
94/6/222642۱464ميرداماد۱85ميرداماد، رودبار غربی جنوبی، پالک ۱4 واحد ۱منطقه ۳آوا۱4
96/۷/۱6220۳6560شريعتی۱50خ شريعتی باالتر از ميرداماد خ فلسفی پ۱0منطقه ۳گفتگو۱5

منطقه ۳ماها۱6

خيابان دکتر شريعتی 200 متر پايين تر از ايستگاه 
متروی شريعتی جنب بانک پارسيان روبه روی گالری 
مبل بيکادو ساختمان عال الدين پالک ۱۱۷4 طبقه 

دوم واحد 5

درحال راه 96/۱2/۱5شريعتی۱50
اندازی

95/5/522۷90049-۱50در حال جابجايی منطقه ۳زالل انديشه۱۷

96/8/۱48860۳454شيخ بهايی۱50مالصدرا شيخ بهايی شمالی کوچه شهانقی پالک 4۱منطقه ۳افرا۱8

خيابان مجيديه شمالی، خيابان استاد حسن بنا، منطقه 4خانواد ه پويا۱9
95/۷/۱8225۳06۷0مجيديه۳40خيابان امير نيا، کوچه فرزين ، پالک ۱

تهرانپارس، بين فلکه دوم و سوم خيابان ۱88 شرقی منطقه 4مادر ايرانی20
95/۱2/22۷۷۷۱6۳2۳تهرانپارس285پ ۱02

ميدان رسالت ، خيابان هنگام، خيابان فرجام، نبش منطقه 4علم وصنعت 2۱
94/6/22۷۷۱8۳۷8هنگام۱50خيابان سی و هفتم پالک ۷86

بزرگراه رسالت- چهارراه سرسبز-نبش ميدان منطقه 4ايران22
95/۱۱/۱2۷۷89۱505نارمک2۱8-56پالک۳

م رسالت خ فرجام خ حيدر خانی روبروی دانشگاه منطقه 4صبا2۳
درحال راه 96/5/29فرجام۱50علم وصنعت مسجد وحدت

اندازی
خيابان اشرفی اصفهانی- شهرک نفت-  نبش کوچه منطقه 5يگانه24

96/8/۱54482۳2۷8نفت۳80دوم-پالک2

خيابان قائم مقام، خيابان ششم، پالک 24، طبقه منطقه 6آريا 25
92/6/22885406۳4قائم مقام۱96همکف

درحال راه 96/۷/۳0وليعصر)عج)۱50بلوار کشاورز خ وصال ک شاهد پ 6منطقه 6مانا26
اندازی

خيابان طالقانی خ شهيد موسوی خ بار فروشان منطقه 6کارفه2۷
96/۱2/2088846۳۳5طالقانی800شرقی خ عاصم ترابی کوچه بيژن پالک ۱۷
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56-۱0- مشخصات خانه های فرهنگ مشارکتی )ادامه( 

تلفن سال تاسيس  محله مساحت مکان آدرس  منطقه نام مکان رديف

94/6/22880559۳4مالصدرا540خيابان مالصدرا ، شيراز جنوبی، خيابان رضوان، پالک ۷منطقه 6کيهان28

96/5/2۱88449806عباس آباد400خ شريعتی باالتر از مطهری ک رخسانامنطقه ۷نيک نامان29

96/۳/2۳۷۷626۱68طالقانی۱50خ طالفانی خ پادگان وليعصر ک نيرو پ9منطقه ۷طليعه۳0

9۷/2/۱88۷52۷0۳سهروردی۱50سهروردی شمالی کوچه آزادی پ ۳۱ طبقه۳ و4منطقه ۷حديث۳۱

پيامسرای ۳2
منطقه ۷فردوسی

خيابان شهيد مدنی)نظام آباد)، پايين تر از بيمارستان 
امام حسين، سه راه عظيم پور، نبش کوچه فتاحی ، 

درب پارکينگ 
95/۷/۱88898۱686نظام آباد۱50

96/۱2/28۷۷9۳۱805نارمک200نارمک ميدان ۷2 کوچه قائم پالک8منطقه 8پرنيان۳۳

يادگار امام نرسيده به خ دامپزشکی کوچه وليعصر پ منطقه 9آذر۳4
96/9/۱۱66009509دامپزشکی22۱50

 خيابان رودکی ، باالتر از بوستان سعدی ،کوچه شهيد منطقه ۱0اسنا۳5
96/۱0/۱۱6690۳28۷رودکی۱50سلطان محمدی پالک ۱

خيابان رودکی تقاطع خ امام خمينی پالک ۳۱۳ طبقه منطقه ۱0شايسته ۳6
96/۱0/26666۷95۳۷رودکی۱50اول واحد۱

 خ آزادی خ امام خمينی بين جيحون و يادگار پالک منطقه ۱0انديشمند۳۷
96/۱۱/2۳6582۳۳۷2جيحون8۷5۱50

خيابان نواب، باالتر از ميدان جمهوری، خيابان اروميه منطقه ۱۱بهمنش۳8
96/5/۱86694۷5۱4نواب۳50شرقی، پالک۷۷

خيابان وليعصر، اميريه، جنب مخابرات،کوچه نيک عهد، منطقه ۱۱طلوع دانش۳9
96/6/2055۳62۷48اميريه2۱0پالک ۱

ميدان انقالب- خيابان شهدای ژاندارمری- بعد از خيابان منطقه ۱۱ايده40
96/۱/2966964058انقالب۱5۱جاويد- پالک ۱۳4 زنگ سوم 

خيابان وحدت اسالمی، پايين تر از چهارراه مختاری، بن منطقه ۱2وحدت4۱
94/6/22558969۳8شاپور240بست اختصاصی ،پالک ۱

خيابان مولوی نرسيده به چهارراه وحدت اسالمی کوچه منطقه ۱2ثمين42
درحال 9۷/2/۱5مولوی۱55قفلسازان نبش بن بست سوم کوچه ميرحسينی پ۱

راه اندازی

خيابان سی متری نيروی هوايی نبش فلکه منطقه ۱۳دوان4۳
96/5/۱۷۷۷48۳۱00نيروهوايی440چهارگوش)ميدان سبز) پالک 2۳8

نبرد شمالی،بلوار نبی اکرم ، ميدان اول نبی اکرم پالک منطقه ۱4معراج44
95/۳/8۳۳05۳68۳نبرد۷۱55

ميدان خراسان، خيابان ۱۷شهريورشمالی، خيابان عجب منطقه ۱4آرمان 45
94/6/22۳۳۷05006خراسان۱50گل، )جهان پناه)نبش کوچه جهان پناه

اتوبان محالتی ، پل پنجم بلوار ابوذر، خيابان ده حقی ، منطقه ۱4کوتاه قامتان46
95/9/۱۱۳۳2096۱0محالتی200جنب تقاطع ده حقی ، پالک ۱59

بلوار ابوذر بين پل اول ودوم بين کوچه ۱2 و ۱۳ شرقی منطقه ۱4پرتو4۷
95/۳/8۳۳۱6۱696ابوذر۱20بر بلوار پ 625

شهيد48
خ خاوران ايستگاه پمپ بنزين  دوم خ هاشمی خ عباس منطقه ۱5 اقبال پور

94/6/22۳۳02۱۷2۷خاوران۱08کاشی پ 285

94/6/22۳۳۱46۷4۳افسريه۱60افسريه خ ۱5 متری اول خ 26 پ 252منطقه ۱5احتشام49

20 متری افسريه بين سوم و بلوار قصر فيروزه پ6۷ منطقه ۱5انديشه سازان 50
94/6/22۳۳8۱62۷2افسريه۱50باالی داروخانه دکتر امير زاده

سه راه افسريه ۳5 متری قصر فيروزه نرسيده به بلوار منطقه ۱5ياس بهشتی 5۱
94/6/22۳۳642۳9۳افسريه۱50قائم خ دوازدهم پ۱9

94/6/22۳۳8۱98۳0افسريه۱50افسريه 20متری بين ۱5 متری اول و دوم پ52۱منطقه ۱5پاسارگاد52

در حال96/۱2/۱5خاوران۱50بلوار هجرت شهرک شهيد بهشتی بلوک ۱۳5منطقه ۱5دانش بنيان5۳
 راه اندازی
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56-۱0- مشخصات خانه های فرهنگ مشارکتی)ادامه(      

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

94/6/2255۳0980۱نازی آباد2۳6نازي آباد، خ اکبرمشهدي نبش کوی پليس، پ22۱منطقه ۱6نازي آباد54

20متری جواديه ايستگاه يکتا روبروی مسجد اصغريه منطقه ۱6راه ابريشم55
96/۱2/۱۳55665529جواديه۳00پ 4۳5

انتهای خيابان نازی آباد ، انتهای خيابان بهمنيار، منطقه ۱6صدرا 56
95/۱0/2255۳5204۳نازی آباد۱50خيابان فرشچيان اصغری ، کوچه شجاعی پالک ۳

راه آهن ، جواديه، 20 متری جواديه، کوچه شهيد منطقه ۱6مهر ايران5۷
95/4/۱955668220جواديه۱60احمدی نسب )بازارچه) پالک 64 طبقه باالی همکف

ميدان ابوذر، خيابان فراهانی، کوچه شمسعلی، پالک منطقه ۱۷مهرسا 58
8

 ۳طبقه جمعا 
95/4/۱955۷50500ابوذر2۱5 متر

خيابان فالح ، خيابان مجيد پيغمبری، پالک ۱4منطقه ۱۷اريکه 59
4طبقه90متری 

جمعا ۳60 
متری

94/6/22662۳628۱فالح

مصطفی هاشم، روبروی مدرسه آزادی قدس پالک منطقه ۱8حکمت60
94/6/2266828654يافت آباد2892۳0 طبقه فوقانی امالک نثاری 

۳ طبقه جمعا شهرک شکوفه، خ کاووسي، انتهاي ک هفتم، پ ۳5منطقه ۱9ياسين6۱
94/6/22558۷۳955شکوفه2۷8متر

96/6/225586۷62۷شريعتی۱50شهرک شريعتی خ ماهان ک سلطانی پ6منطقه ۱9هيراد62

خانی آباد نو، خيابان ميثاق شمالی، نبش کوچه منطقه ۱9ماهور6۳
94/6/2255529۷95خانی آباد۱50هفتم، پالک ۷0

تهرانسر، بلوار اصلی تهرانسر، مابين خيابان ۱5 و ۱۷ منطقه 2۱ايرانيان 64
95/۱۱/944582۳92تهرانسر۱۷0پالک ۱24 طبقه دوم واحد۱9 و 2۱

96/6/6445۳02۱۱تهرانسر4۱۷تهرانسر خ ۱9 پالک۱ منطقه 2۱رهام65

57-۱0- مشخصات کتابخانه های مشارکتی 

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

علوم بهزيستی و ۱
۷222۱800۱۳اوين50اوين، بلوار دانشجو، خيابان کودکيارمنطقه ۱توانبخشی

منطقه 2مديريت بحران2
انتهای جالل آل احمد نرسيده به اشرفی اصفهانی- 
نبش خ نهم شمالی-سازمان پيشگيری و مديريت 

بحران شهر تهران
8842244040آلستوم50

مرکز ارتباطات و ۳
خيابان وليعصر، بعد از ميدان ونک، کوچه دامن افشار، منطقه ۳امور بين الملل

529602۱048ونک80پالک 55

خيابان آيت اهلل کاشانی ، خيابان بهنام ، کوچه مقداد منطقه 5پسماند4
9۳44090۱۱5ابوذر۳0، پالک ۳9

خيابان انقالب، خيابان وصال، نرسيده به چهارراه منطقه 6انجمن ام اس5
دانشگاه ۳0طالقانی، کوچه شمس، پالک ۳5

946695۱۱8۷تهران

خيابان انقالب، بعد از پل چوبی، نبش خيابان منطقه ۷هشت بهشت6
90۷۷68009۱گرگان۱۳5نامجو،مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا )ع)

خيابان حافظ، روبروی خيابان سميه، دانشگاه منطقه ۷شهيد صبوری۷
۳۷645450۷0بهار500اميرکبير

معماری شهرسازی 8
بزرگراه نواب صفوی،  باالتر از ميدان حق شناس،  منطقه ۱۱شيخ بهايی

92554۳۳25۷عباسی۱۳0نبش خيابان جوانمرد، ساختمان دماوند9

بهارستان خ مصطفی خمينی کوچه شهيد صيرفی پور منطقه ۱2سرچشمه9
90۳5024000سرچشمه۱80مجموعه فرهنگی يادمان

تهران- اتوبان بهشت زهرا- بعد از پل صنيع خانی- منطقه 20سازمان آتش نشانی۱0
96555۳۱55۳بهشت زهرا250مرکز آموزش بين المللی آتش نشانی تهران

حوزه علميه ۱۱
خيابان شهيد رجايی، تقاطع آزادگان، رويروی منطقه 20اميرالمومنين)ع)

6۱555۱۱۱58خانی آباد۳00ورزشگاه يارآوران، جامعه علميه اميرالمومنين)ع)
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مساحت تلفنآدرسمنطقهنام موسسهرديف
سال تعداد سالنمرکز

تاسيس

نشرشهر و باغ ۱
96045۷4۱۱۱,000بزرگراه حقانی - اراضی عباس آباد- مجتمع باغ کتاب منطقه ۳کتاب

۱0۷۳متر مربع

500 88۱94۱۳9ميدان آرژانتين - ابتدای بلوارنلسون ماندال- پالک6منطقه 6تصويرشهر2
۷۳-مترمربع

خيابان مطهری - بعد ازچهارراه سهروردی - پالک منطقه ۷تهران گشت۳
80 88448۱50-5۳ ساختمان بسيج شهرداری - طبقه همکف

۷4-مترمربع

ميدان انقالب - خيابان کارگرجنوبی - کوچه مهدی منطقه ۱۱هاتف شهر4
900 669۱9524زاده - پالک2۳

۷5-مترمربع

59-۱0- پرديس های سينمايی

مساحت تلفنآدرسمنطقهنام پرديسرديف
مرکز

سال 
تاسيس

تعداد 
سالن

2۳۱626,0008۷5خ وليعصر )عج) روبروی کردستان منطقه ۳ملت۱

پرديس سينمايی 2
96045۷4۱۱۱,00096۱۱بزرگراه حقانی - اراضی عباس آباد- مجتمع باغ کتاب منطقه ۳باغ کتاب

84480۱0,400865خيابان شهيد بهشتیمنطقه 6آزادی۳

5542645۱۳,2508۷2ميدان رازیمنطقه ۱۱رازی4

66656۱264,00085۳يافت آباد ميدان معلم منطقه ۱8تماشا5

559۳۳25۱2,06۳89۳شهرری اتوبان شهيدآوينی - جنب فروشگاه شهروندمنطقه 20راگا6

مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف
سال محلهمرکز

تاسيس
تهرانپارس، شهرک حکيميه، فاز يک، بلوار نور، ضلع جنوبي منطقه 4مجتمع حکيميه۱

۷6حکيميه۷۷00۷۷۱08۷9.4۳خانه گستر، بوستان نور، مجتمع فرهنگي هنري حکيميه

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، بعد از تقاطع ستاری ، منطقه 5مجتمع نور2
۷4محله نور44088۷08۱,۱9۱جنب شهر کتاب

ميدان بريانک خيابان شهيد دعوتي بوستان اعتماد مجتمع منطقه ۱0مجتمع اعتماد۳
۷8بريانک55۷8805۱500فرهنگی هنری اعتماد

مجتمع خواجوی 4
خيابان شوش، ميدان شهيد هرندی، خيابان شهيد هرندی، منطقه ۱2کرمانی

۷8هرندی55890۷۷8۳,500بوستان خواجوی کرمانی، مجتمع فرهنگی خواجوی کرمانی

مجتمع شهيدان 5
۷۳هاشم آباد۳۳02۱8۱8۳,000خيابان خاوران -سه راه هاشم آباد -انتهاي خيابان هاشم آبادمنطقه ۱5جعفری نژاد 

فلکه چهارم خزانه، ابتدای خيابان جمشيد سيد، مجتمع منطقه ۱6مجتمع فجر6
فرهنگي هنري فجر، پالک 85

55۳09۷4۱ 
۷4خزانه55۳۱۱5۷5۳,500

مجتمع شهيد ۷
شهرري- شهرک ۱۳ آبان- خيابان شهيد جمشيدي- منطقه 20رحيمي

شهرک 555۱9۳042۷0.۷۳ارديبهشت۳- جنب مسجد امام رضا)ع)
۱۳۷6 آبان

58-۱0-مشخصات موسسه های تابع سازمان 

60-۱0-مشخصات مجتمع های فرهنگی هنری
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6۱-۱0- مشخصات خانه های کودک مشارکتی

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

خيابان شريعتی،خيابان پل رومی،خيابان اکبری کوچه منطقه ۱سالله۱۱
96/6/20222۱۷8۳5الهيه۷00استامبول،کوچه حافظ پالک 5

فرمانيه شرقی، خيابان ثروتی، بن بست اختصاصی شفق، منطقه ۱سالله 22
96/6/20222۱۷8۳5فرمانيه800پالک 2

خيابان شريعتی، باالتر از پل صدر، خيابان سهيل ، منطقه ۱لگو۳
96/8/2۳2654۷۳۱0پل صدر۳50خيابان فاطميه ، کوچه مهر 4 بن بست مريم پ 5

ميدن اقدسيه، بزرگراه ارتش، شهرک نفت، خيابان منطقه ۱آينده4
94/6/22224486۳۱اقدسيه۱60کنگان، کوچه کنگان ششم پالک 2۷

اتوبان صدر، بلوار قيطريه، بلوار اندرزگو، کوی حسينی منطقه ۱راستين 5
95/۳/8222۳6۷۷2قيطريه۱5۷پالک ۱4 طبقه اول

سالله۳ 6
 جنوب پارک قيطريه خ روشنايی خ شهاب خ روشندالن منطقه ۱)جوانه)

22244906 96/2/۱5قيطريه500پ 24

خيابان شريعتی - بلوار اندرزگو- ابتدای قيطريه - جنب منطقه ۱رضويه ۷
95/۱2/22222۳569۳قيطريه264مخابراتشهيد غريبی- نبش کوچه کيا -پالک 2

بلوار اندرزگو- خيابان سليمی جنوبی- نبش بن بست منطقه ۱ليان8
شهيد صبوری- پالک2

سه طبقه 
226۷۷946 96/6/25اندرزگو200متری

96/۳/۳026۱۱9968نياوران۱50خ نياوران خ مينا پ 2منطقه ۱آوا مهر9

خ شريعتی پل رومی  خ اکبری ک حافظ بن بست منطقه ۱شنتيا۱0
96/5/۱82220۷88۱الهيه۱50بانويی پ ۱2

سرزمين ۱۱
بلوار ارتش شهرک ولی عصر نبش صادقی مقدم شرقی منطقه ۱رويا

96/5/۱826۷58946بلوار ارتش۱60پ ۱

مينی سيتی شهرک شهيد محالتی فاز ۱ خيابان منطقه ۱هديه۱2
96/۱0/262246۱۳90مينی سينی۱50آزادگان نهم پالک ۱

در حال96/۱۱/24ولنجک200ولنجک گلستان دوم پالک 2۱منطقه ۱خرد۱۳
 راه اندازی

96/۱۱/۱52229۱۱62اقدسيه200خيابان موحد دانش )اقدسيه ) کوچه پارک اول پالک 6منطقه ۱همنوا۱4

گلهای باغ ۱5
96/5/۱226۷96۱5فرمانيه۱50خ فرمانيه بلوار اندرز گو  خ ساالری پ4منطقه ۱شکوفا

رنگين ۱6
اقدسيه ، خيابان مسجد جامع، جنب مسجد امام صادق، منطقه ۱کمان 

95/۱0/29228۱۱۷۱۱اقدسيه220پالک 8

شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال نرسيده به تقاطع دريا منطقه 2ارديبهشت۱۷
کوچه صفا پ  5۳ واحد ۱

4 طبقه 
94/6/22880۷694۱شهرک غرب۱40متری

منطقه 2موج و قطره ۱8
ستارخان خ حبيب الهی شمالی انتهای سروش يکم 

همايون شهر جنوبی کوچه چمنزار کوچه چمن بن بست 
يکم پالک 4

۳طبقه
95/۱0/22665۳500۳ستارخان ۱۳5 متری

ميدان صنعت، بلوارفرحزادی ، انتهای خيابان طاهرخانی، منطقه 2تماشا۱9
بلوار 200پالک60 برج تماشا طبقه همکف 

95/۱0/2922۳۷485۷فرحزادی

بازی و 20
شهرک غرب بلوار دادمان شرق به غرب روبروی  پمپ منطقه 2انديشه

96/9/۱۱88۳64۱66بلوار دادمان۱50بنزين پالک۱۱۷

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خيابان کوهستان، خيايان منطقه 2نهال انديشه 2۱
ميثاق، خيابان طاهر خانی غربی پ ۱

 ۳60
دوطبقه

بلوار 
95/4/۱90فرحزادی

ارمغان 22
شهرک غرب  بلوار دادمان بعداز درختی خ جهاد کوچه منطقه 2هستی

94/8/۱220۷024۱دادمان200يکم پالک2

 رويای 2۳
شهرک غرب فاز 5 خ سيمای ايران خيابان پنجم نبش منطقه 2مهربانی

96/4/۱488۳۷۱09۱سيمای ايران200بن بست ارديبهشت پ2 واحد۱

ياد گار امام جنوب بعداز پل مرزداران خ خرم رودی خ منطقه 2مشکوه24
96/4/۱944286۳۷۷خرم رودی200ابراهيمی ک الوند يکم پ ۱9 
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6۱-۱0- مشخصات خانه های کودک مشارکتی)ادامه(

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

بلوار ۳00تهران بلوار مرزداران خ سپهر خ زاگرس غربی پ۳۳ منطقه 2ماميران25
96/06/204422۷94۳مرزداران

سعادت اباد بلوار خوردين نرسيده به بلوار دريا خ شهيد منطقه 2لگو262
96/۱0/268808۳۷۷۱بلوار دريا۱50کريمی يا رامشه بين توحيد ۳ و 4 پالگ ۱۷

گيشا خيابان 4۱ نبش پيشگام۳ پالک 9 ضلع شرقی منطقه 2گندم2۷
9۷/2/۱860۱۳۱58گيشا۳45پيشگام

سعادت آباد، بلوارپاکنژاد، باالتر از چهارراه سرو، نبش پل منطقه 2 آسمان آبی28
96/9/۱۱2206۷۳۳0سعادت آباد۱۳0يادگار امام، مجنمع ماهان، برج فارابی، طبقه همکف

منطقه ۳دينا 29
ميدان ونک مالصدرا شيخ بهايی شمالی نرسيده به ميدان 
پيروز ان کوچه  قوام پور خ شهيد صابری کوچه پانزدهم 

پالک 20

2طبقه 
95/۳/888052۱56شيخ بهايی۳00متری

96/5/۱9۳95۱۳29۳۱شيخ بهايی220خ مالصدرا خ شيخ بهايی خ شهانقی پ 4۱منطقه ۳وارش۳0

2طبقه20خيابان پاسداران، دشتستان هفتم پالک ۱8منطقه ۳روشنا ۳۱
96/۱2/۱522889۳50پاسداران0متری

کودکان ۳2
پاسداران، بوستان دوم، خيابان گيالن، خيابان سپهری، منطقه ۳مسلمان

بن بست طاهری، پالک ۱۱
2طبقه2۷5 

96/۱0/۱۱2252۳۱۷۳پاسدارانمتر

خ شريعتی خ يخچال ک کی نزاد اسالميه غربی بن منطقه ۳مليکا۳۳
-96/4/24يخچال۱50بست ياس پ۱

ولی عصر باالتر از ونک کوچه والی نزاد پالک ۱۷ واحد منطقه ۳پرسا ۳4
96/8/2488۷۷402۳ونک2۱50

95/۱2/22220۳5۳۷۳جردن۳40خيابان نلسون ماندال)جردن)، کوچه تور، پالک 68منطقه ۳آبان۳5

خيابان دولت) شهيد کالهدوز)، چهارراه قنات، خيابان منطقه ۳هماهنگ۳6
آقاميری، کوچه گرجی، پالک29

2طبقه 
96/۷/۱62665۳484کالهدوز200متری

رسالت، بين شهيد باقری و دردشت، نبش خيابان شهيد منطقه 4نمونه ۳۷
95/۱0/26۷۷24۱۷۷۳دردشت240محمد باقری پالک 4۷۱

رويش ۳8
خيابان شريعتی،  باالتر از سيد خندان، خيابان خواجه منطقه 4طاليی

96/9/۱26۷0۳8۳5سيدخندان۳00عبداهلل انصاری، کوچه ۷، کوچه ارغوان، پالک9

تهران پارس اتوبان باقری خ ۱96 غربی خ قزاقی 202 منطقه 4آوای شادی۳9
96/5/۱8۷۷۳۷۷2۳۷تهرانپارس0غربی پ۱2

پاسداران بوستان 9 پ ۱29مدرسه علميه فاطميه  منطقه 4گل نرگس40
96/6/202259025۷پاسداران۱50روبروی کلينيک لبافی

منطقه 4نمونه 4۱
ميدان رسالت بين بزرگراه شهيد باقری و در دشت نبش 

خيابان شهيد محمد باقری پ4۷۱ طبقه سوم واحد 
۳02و ۳0۳

 دو واحد 
9۷/2/2۳۷۷24۱۷۷۳دردشت250 

تهرانپارس، نبش خيابان 2۱8 غربی بين فلکه سوم و منطقه 4آوين42
94/6/22۷۷0۷0286تهرانپارس250چهارم ، پالک 5

جنت آباد مرکزی- نبش اتوبان نيايش شرق- خيابان منطقه 5 آب نبات4۳
سيدخندان- پالک 4

500 در دو 
96/۱/29446۱۷6۱2جنت آبادطبقه

خيابان آيت اهلل کاشانی، خيابان بهنام، خيابان۳0، منطقه 5دوستان44
آيت اهلل ۳50پالک۳

44005869 96/6/20کاشانی

خيابان اشرفی اصفهانی- شهرک نفت-  نبش کوچه منطقه 5يگانه45
96/8/۱54482۳2۷8نفت۳80دوم-پالک2

خيابان آيت اهلل کاشانی ، خيابان دويست دستگاه ، منطقه 5سوگند46
آيت اهلل ۱50کوچه نهم پالک ۱0

9۷/۱/۱84494۳5۷2کاشانی

اتوبان ستاری، نبش خيابان پيامبر، مجتمع تجاری ، منطقه 5بهار4۷۱
95/4/۱9449۷۱9۱0ستاری ۳00فرهنگی کوروش ، طبقه سوم 

اتوبان همت ابتدای شهران خ الله  انتهای خ گلها  منطقه 5بهار482
96/۳/۷44۳2404۷شهران200گلهای  دوم شرقی پ ۱

سيدجمال الدين اسد آبادی، خيابان سيد جمال اليد منطقه 6پرديس49
95/۱۱/2۳88۱0۷۳88يوسف آباد۳58اسد آبادی . کوچه 2۷ پالک 50
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6۱-۱0-مشخصات خانه های کودک مشارکتی)ادامه(      

 سال  محله مساحت مکان آدرس  منطقه نام مکان رديف
تلفنتاسيس 

خيابان شهيد مطهری - نبش کوچه سربداران - منطقه 6ايران زمين 50
پالک 4۷8

دو طبقه جمعا 
96/۱/29889۱۳۳۱4عباس آباد400

هفت تير ، کريم خان زند، مفتح کوچه سعيد همراه منطقه 6نيکی5۱
88824۷90 96/8/۱کريم خان۱50پالک 2۷

2طبقه خ انقالب، پل چوبي، اول خيابان حقوقي، پ ۳منطقه ۷پيشرو52
96/8/۱5۷۷506۱68پل چوبی۱00متری

خ سهروردی شمالی بعد از استاد مطهری ک آزادی منطقه ۷حديث5۳
96/9/2288۷5225۱سهروردی۱50پالک ۳۱

خ شريعتی پايين تر از خ بهار شيراز 200 متر پايين منطقه ۷نيليا54
96/9/28۷۷6894۱۳بهارشيراز۱50تر از سينما ايران پالک 4۱۱ طبقه اول غربی

96/6/20۷۷69۷۱25دماوند۱50خ دماوند خ ميرحسينی ک مدرسه ارامنه پ۳منطقه 8ماه پيشونی55

تهرانپارس پايين تراز فلکه اول خيابان حسينی پ منطقه 8ماه  و مهر 56
96/۱۱/۱4۷۷۷04980تهرانپارس۱۳0۱50

نارمک، ميدان نبوت، خيابان جانبازان شرقی ، نرسيده منطقه 8مهر آفرين 5۷
95/۱0/22۷۷94646۷نارمک260به مدائن بين ميدان ۳۱ و ۳2 پ 646

يادگار  امام نرسيده به خ دامپزشکی کوچه وليصر منطقه 9آذر58
96/۱2/2666009509دامپزشکی۱50پ 22

خ پيروزی خ چهارم نيروی هوايی  فرعی 4/2۳ پ منطقه ۱۳شادان59
96/۳/۳0۷۷429۷۷2پيروزی29۱50

۷۷۱6۳548 96/۱0/۱8پيروزی240 خ پيروزی خ ششم نيرو هوايی کوچه 6/25پ۳9منطقه ۱۳باران60

خيابان پيروزی، خيابان نبرد شمالی ، چهارراه فرزانه، منطقه ۱4پرستو6۱
96/۱0/2۳۳25884۱پيروزی۱۷5خيابان کمالی، کوچه جهانشاهی، پالک 54

20متری افسريه، بين ۱5 متری دوم و سوم ، کوچه منطقه ۱5طراوت62۱
20 متری ۳0۱50 پالک ۱4۷

94/6/22۳۳842۷26افسريه

افسريه، 20 متری افسريه، بين ۱5 متری دوم و سوم، منطقه ۱5ريحانه6۳
96/9/22۳۳8۳۷260افسريه۱۱0پالک ۱4۱

اتوبان خاوران ايستگاه پمپ بنزين خ صاونته خ کاشی منطقه ۱5پارسيان 64
96/8/۱6۳۳4۳9245خاوران۱50پ 285

-96/9/۱۱افسريه۱50افسريه خ 4۱ بين ۱5 متری دوم وسوم پ 90منطقه ۱5گلهای اميد65

سه راه افسريه، بلوار قائم، کوچه طاهر پناه، 6 متری منطقه ۱5مهرانه 66
سه راه 240احسان، پالک ۷9

95/۳/8۳۳45۱566افسريه

دنيای 6۷
خيابان خاوران، مشيريه، خيابان بوعلی غربی، پالک منطقه ۱5مهربانی

95/۱۱/۳0۳۳48۱999خاوران۳06۱50

خيابان ابوذر، خيابان شانديز، پالک ۷۷ مقابل مسجد منطقه ۱۷امين الملک68
94/6/22662۳84۷4ابوذر200باب الحوائج

خيابان قزوين ، ميدان ابوذر، خيابان 20 متری ابوذر منطقه ۱۷طبرستان69
96/9/۱۱55۷08020ابوذر240پالک 42۱ واحد ۱

خيابان قزوين، خيابان قلعه مرغی، ميدان منطقه ۱۷بهان۷0
556688۳6 96/5/۱8قلعه مرغی200سوزنبان،پالک۳

غنچه های ۷۱
فالح خيابان ابوذر غربی خ شهيد مجيد پيغمبری منطقه ۱۷زندگی

96/8/۱662۳628۱فالح۱50پ ۱۱

منطقه ۱۷دانيال۷2
خ قزوين دوراهی قپان خ امين الملک )امامزاده 

حسن) خ ميهمان نوازان نبش کوچه يکتا ثانی پ 
 ۱۳8

امام زاده ۱80
9۷/2/۱۷55۷42۷۳9حسن

شهرک ولی عصر، خيابان حيدری شمالی، خيابان منطقه ۱8کلبه آبی۷۳
شهرک ۱8۱60متری ياسر، پالک 29

662۱26۱5 96/5/۱وليعصر عج

کارخانه شير پاستوريزه کوی ۱۷ شهريور ۱5 متری منطقه ۱8ايليا۷4
96/۷/۱6668009۳۷يافت آباد200سوم جنوبی جديدی پالک۱0

چهارراه يافت آباد بلوار معلم مجتمع تجاری و اداری منطقه ۱8خورشيد۷5
-9۷/2/2۳يافت آباد۱50معلم طبقه سوم واحد يک
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6۱-۱0-مشخصات خانه های کودک مشارکتی )ادامه(

مساحت  آدرس  منطقه نام مکان رديف
 سال  محله مکان

تلفنتاسيس 

شهرک وليعصر عج- خيابان حيدری شمالی، نبش منطقه ۱8يکتا۷6
شهرک ۱50خيابان ياران)بهرامی)- پالک 24۷

96/۱2/2۷66۳2۱849وليعصر عج

فرشته های ۷۷
تهرانسر- بلوار نيلوفر شرقی- خيابان شهيد طهماسبی- منطقه 2۱مهربان

96/۷/۱6445608۷0تهرانسر242کوچه۳۱شرقی- پالک2۳

96/6/6445۳02۱۱ تهرانسر4۱۷تهرانسر بلوار اصلی نبش خ ۱9 پ ۱منطقه 2۱رهام۷8

کودکان ۷9
درياچه چيتگر بلوار کاشان جنوب م موج- خ موج- خ منطقه 22امروز

-96/۱0/26چيتگر۱9۷اميری صفت- خ دريا- خ مرواريد بلوک 5 سکنا ساحل

شهرک گلستان بلوار کاج بلوار اقاقيا سروستان يکم منطقه 22سپيدار80
شهرک ۱۱0شرقی پ 24 واحد ۱

96/5/244۷09۱5۳گلستان بلوار

62-۱0- مشخصات اماکن ورزشی آبی

مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف
سال محلهمکان

تاسيس

تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسرای منطقه 4استخر فرهنگسرای اشراق۱
9۱جواديه۷۷۳2۳8۳9۱,000اشراق

منطقه ۱6استخر فرهنگسرای بهمن2
نرسيده به  ميدان بهمن ، خيابان دشت 
آزادگان  جنوبی ، خيابان شهيد وفايی 

داخل  فرهنگسرای بهمن، پالک 8
۷۱نازی آباد550588۳0۱,000

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان مرکز خاصاستخرفرهنگسرای رسانه۳
86قبا۳۱,260-2288868۱ناطق نوری ميدان قبا

استخر ياران فرهنگسرای 4
بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی مرکز خاصانقالب آقايان 

89کميل20۱,500-554252۱0فرهنگسرای انقالب اسالمی

استخر ياران فرهنگسرای 5
بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی مرکز خاصانقالب بانوان

89کميل20۱,۳00-554252۱0فرهنگسرای انقالب اسالمی

63-۱0-  مشخصات خانه قرآن ها                                                                                                           )مساحت به متر مربع(
تاسيسسال محلهمکانمساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

خيابان مطهری ، بعد از ترکمنستان، نرسيده به منطقه ۷خانه قرآن منطقه ۱۷
۷۳ترکمنستان88424422250خيابان شريعتی، پارک آوينی

خيابان جانبازان شرقی- بعد از چهارراه در دشت - منطقه 8خانه قرآن منطقه 28
مجتمع تجاری گلبرگ- طبقه دوم شرقی

۷۷958996
۷6دردشت ۷۷90۷96۳۱50

خانه قرآن شهيد جاللی  ۳
95مختاری-تختی55982400۳00شوش خيابان خيام کوچه شهيد جاللی ثانیمنطقه ۱2 منطقه ۱2

اتوبان شهيد محالتي - انتهای خيابان مخبر شماليمنطقه ۱4خانه قرآن منطقه 4۱4
 ) عارف ) - بوستان ابيانه

۳۳۱6۱۱44
سرآسياب ۱28 ۳۳۱۷۱۷85

8۱دوالب

ميدان ابوذر)فالح) - انتهای خيابان سجاد جنوبی - ميدان منطقه ۱۷خانه قرآن منطقه 5۱۷
90وصفنارد6620۳688۱80بهاران- بوستان   بهاران
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64-۱0-  مشخصات خانه های  فرهنگ                                                                          )مساحت به متر مربع(

ف
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزردي

سال محلهمرکز
تاسيس

خانه فرهنگ دکتر ۱
درحال حاضر شريعتی، نرسيده به ميدان قدس، کوچه مهنا ، پالک 4منطقه ۱ عظيمي

92تجريش450غيرفعال

کوي نصر، خيابان چهارم، خانه فرهنگ نصر، طبقه -2 منطقه 2 خانه فرهنگ نصر2
ساختمان ناحيه ۳ شهردار

-882۷۱82
۷6کوی نصر882۷8۳6۱240

خيابان آزادی ، خيابان  بهبودی، نرسيده به چهاراه نصرت منطقه 2 خانه فرهنگ زنجان۳
،کوچه شهيد شکاری، درب سوم پالک 4

66024۱40
۷5شادمهر660۳66۱8۳5۱

سيد خندان، خيابان جلفا، انتهای خيابان کاويان غربی، منطقه ۳خانه فرهنگ حورا4
85سيد خندان 22886044۱00بوستان بهشت مادران )نشاط)

پاسداران، انتهاي بوستان هشتم-تپه شمس آباد، بوستان منطقه 4خانه فرهنگ صدف5
حسين آباد و 22955566598صدف، خانه فرهنگ صدف

۷6مبارک آباد

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، انتهای خيابان منطقه 5خانه فرهنگ ميثاق6
۷8مهران44089۱5۷4,000مهران

بزرگراه شهيد همت،بعد از جنت آباد ، بلوار شهيد پژو هنده، منطقه 5خانه فرهنگ محصل۷
جنت آباد 444۷46842۱6بوستان محصل

8۳جنوبی

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، خيابان وفاآذر منطقه 5خانه فرهنگ باصفا8
محله 44098۷49980شمالی،خيابان گلزار غربی ، نبش خيابان درختی 

85فردوس

شهرک اکباتان، فاز يک، خيابان شهيد نفيسی، روبروی منطقه 5خانه فرهنگ آيه9
حسين آباد 446۳۳4۳۳598مخابرات 

۷6ومبارک آباد

خيابان کارگر بعداز تقاطع خيابان فاطمی - کوچه ديدگاه منطقه 6خانه فرهنگ گلها ۱0
۷۳فاطمی88958290۱66- پالک 28

۷۳قاسم آباد۷۷55۱46۱200خيابان دماوند- خيابان شهيد امير کيايی- بن بست قادرپناهمنطقه ۷خانه فرهنگ نيايش۱۱

خانه فرهنگ ۱2
نارمک، ميدان هالل احمر، انتهای خيابان گلستان، جنب منطقه 8فرزانگان

بوستان تسليحات، کوچه شهيدگلستانی  شماره ۱28
۷۷8۳4545
80تسليحات ۷۷8۱8842220

نارمک ، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، کوچه پارک منطقه 8خانه فرهنگ فدک۱۳
فدک

۷۷8۱۳002
80فدک ۷۷8۱9455۱,400

80مداين ۷۷952040200-46۷۷9۳۳509متري شرقي نارمک - بين مهر و مدائن - ميدان ۱6 دیمنطقه 8خانه فرهنگ دی۱4

نارمک ، خيابان دردشت، بعد از چهارراه گلبرگ ، خيابان منطقه 8خانه فرهنگ گلبرگ۱5
95دردشت ۷2۷۷۱8۳996۳00شرقی)شهيد يعقوبی)

خيابان جانبازان شرقی- بعد از تقاطع در دشت - نبش منطقه 8خانه فرهنگ سالم۱6
کوچه اکبری 

۷۷9۱6020
80دردشت ۷۷90۱۷۳۱250

مهر آباد جنوبي، خيابان شهيد گزل خو، انتهاي کوچه منطقه 9خانه فرهنگ مهرآباد۱۷
شهيد اصفهاني- پالک 42

666۳8050
۷5سرآسياب 66620۱6۳54۱

خانه فرهنگ ۱8
۷۳شمشيری666۳4584800سه راه آذري، خيابان شمشيري، جنب بوستان شمشيريمنطقه 9شمشيري

89استادمعين6605۳۳۷82,000ميدان آزادي، ضلع شرقی برج آزادیمنطقه 9خانه فرهنگ ايرانسرا۱9

ضلع جنوب شرق ميدان آزادي، بوستان المهدي، جنب منطقه 9خانه فرهنگ پرواز20
88استادمعين66020۱96200درياچه مصنوعي

منطقه خانه فرهنگ حرا2۱
۱0

خيابان قروين، ميدان بريانک، خيابان حسام الدين، خيابان 
۷5هفت چنار55۷۷25۳۷۱50شهيد محقق، بوستان ناظمي

منطقه خانه فرهنگ توحيد22
۱0

خيابان هاشمي، بعد از خيابان قصر الدشت نبش کوچه 
8۷هاشمی66۳5۱40۳640سلماسی

خانه فرهنگ 2۳
شهروندان

منطقه 
۱0

خيابان قزوين، خيابان شهيد سبحاني، بعد از خيابان حسام 
الدين روبروی پيتزا کوالک، طبقه فوقانی بانک قوامين، پالک 

259
شبيری - 55۷22۱62۱۷0

88جی

خانه فرهنگ شيخ 24
هادي

منطقه 
۱۱

خيابان جمهوري، خيابان شيخ هادي، نبش کوچه شهيد 
۷۳شيخ هادی6649858۷869-8 حسين سخنور، شماره 220

منطقه خانه فرهنگ حر 25
پاستور 6696۳9996۳9خيابان کارگر جنوبي، ضلع شمال شرقي ميدان حر۱۱

۷6)آذربايجان)

خانه فرهنگ 26
ابوسعيد

منطقه 
۱۱

خيابان وليعصر، ميدان منيريه، خيابان ابوسعيد، جنب 
۷۳منيريه6649۳0۳9498درمانگاه زنجانيها

فرهنگخانه آيت اهلل 2۷
ايروانی

منطقه 
۱2

ميدان محمديه- نرسيده به چهاراه وحدت اسالمی- کوچه 
82سنگلج5589۳654645دولت ابادی- کوچه حاج حسن - بن بست اول شماره ۱
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مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف
سال محلهمرکز

تاسيس

خانه فرهنگ امام زاده 28
۷2امامزاده يحيی 4۷0 ۳۳55۳228خيابان ري کوچه آبشار غربي کوچه هداوند پالک ۷منطقه ۱2يحيي )ع)

۷2دردار ۷04 ۳۳5۱5۷6۱خيابان ری- پيائن تر از ميدان قيام- بوستان کوثر منطقه ۱2خانه فرهنگ دردار29
82سنگلج ۱44 66۷555۳6خيابان حافظ- خيابان بهشت- بوستان شهر- جنب پليس پارک منطقه ۱2خانه فرهنگ بهشت ۳0

خيابان پيروزی- انتهای خيابان پنجم نيروی هوايی- فرعی/4منطقه ۱۳خانه فرهنگ حافظيه۳۱
۷۳نيرو هوايی 450 ۷۷40282۷-42جنب مدرسه شيخ فضل ا... نوری

۷6نيروهوايی ۱20 ۷۷46888۱-2سی متری نيروی هوايی- بوستان سيمرغمنطقه ۱۳خانه فرهنگ مهرآور۳2

خيابان ۱۷ شهريور، ميدان شهدا، ايستگاه مترو ميدان شهدا، منطقه ۱۳خانه فرهنگ مترو شهدا۳۳
داخل ايستگاه مترو

966526۱0
بين دروازه  80 96652608

9۱شميران و صفا

۳۳۱440۷8 تقاطع بزرگراه شهيد محالتی و بلوار ابوذر- شماره 560منطقه ۱4خانه فرهنگ ابوذر ۳4
۷2شهدای گمنام 558 ۳۳802529

ميدان شهدا - خيابان پيروزي - خيابان شکوفه - خيابان شهيد منطقه ۱4خانه فرهنگ شکوفه۳5
کاظمي -  روبروي بوستان گلزار - شماره 20

۳۳۳40882
۷4شکوفه ۳00 ۳۳۷84099

خانه فرهنگ ۳6
خيابان پيروزي - سه راه سليمانيه- خ دريا باری - ميدان شهيد منطقه ۱4شهيداندرزگو 

بروجردی- خيابان شهيد اندرزگو
۳۳۳59888
۷6صد دستگاه 450 ۳۳۳06400

بزرگراه شهيد محالتی - چها راه ميثم -  انتهای خيابان شهيد مير منطقه ۱4خانه فرهنگ زيتون۳۷
هاشمی - بوستان زيتون

۳۳۷۳5824
 حسين آباد  ۱50 ۳۳۷۳6966

8۱دوالب

خانه فرهنگ فرشته ۳8
بزرگراه شهيد محالتي، بلوار پاسدار گمنام، ميدان امام حسن منطقه ۱4آزادی

مجتبی)ع)، خيابان فرشته آزادي
۳۳۱86248
صاحب الزمان  400 ۳۳۱92۱6۷

۷5)عج)

خانه فرهنگ ۳9
ميدان خراسان-انتهای خيابان طيب-ضلع شمال شرقی پارک منطقه ۱5وليعصر)عج)

۷۳بيسيم ۱,۱85 ۳۳۷۳8008وليعصر

88مشيريه ۱,000 ۳۳45۱000سه راه افسريه-مشيريه-بوستان خليج فارس-پارک پامچالمنطقه ۱5خانه فرهنگ پامچال40

خيابان منصور شرقی-کوچه اسدا.. صدقی-کوچه حسين منطقه ۱5خانه فرهنگ شهيد ملکان4۱
89اتابک 44 ۳۳۷295۱2طهماسبی-پالک 4

۷۳خزانه 8۱9 55۳۱292۱-2فلکه اول خزانه- خ شهيد پرستويي - پالک -84 منطقه ۱6خانه فرهنگ خزانه42

اتوبان بعثت-  خيابان شهيد صابونيان؛ خيابان شهيد جواد زارعي، منطقه ۱6خانه فرهنگ  قلم4۳
تقاطع خيابان چمران ، پالک 84

55۳۱4۳۳۳
۷۷باغ آذری 800 55۳۳2044

خانه فرهنگ سلمان 44
۷5بلورسازی 600 556686۱۱خيابان قزوين- خيابان قلعه مرغی - خيابان يوسفی- پالک ۳۳منطقه ۱۷فارسي

خانه فرهنگ امام 45
يافت آباد - بلوار الغدير شمالی- ميدان جانبازان- جنب مجتمع منطقه ۱8علي)ع)

85شمس آباد ۳84 66۷85040شهيد سليمانی

يافت آباد-بلوار معلم غربی-ابتدای شهرک امام خمينی)ره)،خيابان منطقه ۱8خانه فرهنگ رشد46
مظفری

66۱۳244۳
9۱امام خمينی)ره) ۳60 66۱۳2۳۳8

خانی آباد نو ، بلوار ميالد، خيابان شهرداری - جنب بوستان 22 منطقه ۱9خانه فرهنگ تالش4۷
۷۳خانی اباد نو ۳20 55008۱00بهمن 

80خانی اباد نو ۱85 550۳2500خاني آبادنو- 20 متري ميعاد- کوچه ۳5 پالک 4منطقه ۱9خانه فرهنگ ميعاد48

خيابان 24 متري شهرري- روبروي خيابان بابک- خيابان منطقه 20خانه فرهنگ رازي49
24۷۳ متری 96 5590۷90۳پورحسيني- کوچه سمايي- پالک ۱9.

شهرري- فلکه اول دولت آباد- خيابان استاد دهخدا- کوچه شهيد منطقه 20خانه فرهنگ دولت آباد50
۷4دولت آباد ۳50 ۳۳۷4828۷دريا بيک-  کوچه شهيد رمضاني- شماره 50

شهرري- شهرک ۱۳ آبان- انتهای بلوار ۱۳ آبان خيابان شهيد منطقه 20خانه فرهنگ ۱۳ آبان 5۱
85شهرک ۱۳ آبان 250 555۱9۳0۳صحرايی شمالی بوستان انديشه

خانه فرهنگ شيخ 52
شهرري - فلکه اول دولت اباد - جنب پارک مهران - روبروي اتش منطقه 20صدوق )ره)

85دولت آباد ۳,200 ۳۳۷66۱8۱نشاني  
۷4شهرک کاظميه 52۷ 445608۳۷تهرانسر - بلوار گلها بين کوچه ۱4 و ۱6منطقه 2۱خانه فرهنگ تهرانسر5۳
کيلومتر ۱9 اتوبان شهيد لشگري)جاده مخصوص کرج)، شهرک منطقه 2۱خانه فرهنگ ورد آورد54

۷5وردآورد 642 4498۱04۱وردآورد، بلوار اصلي، جنب تاالر مهرگان، خانه فرهنگ وردآورد

شهرک آزادي، بلوار محمد رسول ا...، پارک مريم، خانه فرهنگ منطقه 2۱خانه فرهنگ نور دانش55
88شهرک آزادی ۱58 445۳۱۷۷۷نور دانش

کيلو متر 24 جاده قديم کرج-گرمدره-انتهاي خيابان مهديه جنب منطقه 22خانه فرهنگ گرمدره56
8۳گرمدره 225 26۳6۱0۱020دفتر شوراي اسالمي سابق

شهرک راه آهن، انتهاي بلوار کاج ، سروستان 9، تقاطع هاشم زاده منطقه 22خانه فرهنگ اميرکبير5۷
8۱گلستان 480 44۷522۱5، پالک 96

64-۱0- مشخصات خانه های فرهنگ )ادامه(                                                                                        )مساحت به متر مربع(
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65-۱0- مشخصات فرهنگ سراها                                                                                                          )مساحت به متر مربع(
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمرکز
تاسيس

۷۳قيطريه226۷۱۷۱8۱,4۷۱قيطريه، ۳5 متری قيطريه، بوستان قيطريهمنطقه ۱ فرهنگسراي ملل۱

خيابان شهيد باهنر - خيابان اميرسليمانی - جنب حسينيه منطقه ۱ فرهنگسرای امام )ره)2
9۳جماران26۱2۳6۳۱2,۱4۷شماره2

شهرک قدس، فاز يک، خيابان ايران زمين شمالی، روبروی منطقه 2 فرهنگسرای ابن سينا۳
۷۳شهرک قدس82,04۱-88۳66۳66بيمارستان بهمن

خيابان دکتر شريعتی، باالتر از پل سيد خندان، خيابان جلفا منطقه ۳فرهنگسرای ارسباران4
۷2سيد خندان228۷28۱82,58۱)ارسباران)

۷6زرگنده226469۱42۷8خيابان دکتر شريعتی، روبروی خيابان دولت، کوچه امامزادهمنطقه ۳فرهنگسراي آفتاب5
۷5جواديه۷۷۳2۳۷۷۷6,548فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خ جشنوارهمنطقه 4فرهنگسرای اشراق6
ميدان رسالت، خيابان هنگام، بلوار دالوران، خيابان آزادگان منطقه 4فرهنگسرای هنگام۷

82اوقاف۷۷49۱49۱۱,۱69شمالي، جنب فروشگاه شهروند
80محله فردوس440022۷02,584فلکه دوم صادقيه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابراتمنطقه 5فرهنگسراي فردوس8

بلوار آيت اهلل کاشاني، ميدان شهرزيبا، بلوار شهران، بعد از زيرگذر منطقه 5فرهنگسراي معرفت9
80شهران جنوبی44۳0۱444۱,95۱همت 

۷4آرژانتين 8888۱8۷94,۱۷9خيابان وليعصر، ضلع شمالی بوستان ساعی، کوی ساعی دوم منطقه 6فرهنگسراي سرو۱0
۷۳يوسف آباد885540۱۷650خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي،خيابان 2۱، بوستان شفقمنطقه 6فرهنگسراي شفق۱۱
۷2نيلوفر - قندی885055۱48,000خيابان شريعتی- نرسيده به پل سيد خندان- بوستان انديشهمنطقه ۷فرهنگسراي انديشه۱2
نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمال شرقی منطقه 8فرهنگسراي گلستان۱۳

۷6فدک۷6,256-۷۷84۱۳۷6بوستان فدک
90مهرآباد جنوبی5۱,۷60-6668855۱بزرگراه فتح، خيابان واشقاني فراهاني، خيابان شهيد وادي زادهمنطقه 9فرهنگسراي رويش۱4
۷۳هاشمی66046946۱,200بزرگراه يادگار امام جنوب ، تقاطع خيابان هاشمیمنطقه 9فرهنگسراي کار و تعاون۱5
85محله بريانک55۱۳555۳۱,450ميدان بريانک، خيابان دعوتي، خيابان اميرقلي-پالک 5منطقه ۱0فرهنگسراي عطار۱6
ميدان قزوين - خيابان قزوين-خيابان شهيد مردای - بوستان منطقه ۱۱فرهنگسراي رازي۱۷

هالل احمر 5542۳۳5۳۳,۷00رازی 
84)رازی)

فرهنگسراي فن آوري ۱8
-66902۱۳0خيابان کارگرجنوبي،  تقاطع جمهوري، ضلع جنوب غربيمنطقه ۱۱اطالعات

جمالزاده ۳5۳,200
82)حشمت الدوله)

۱۷96 شهريور۳۳۳222۱02,250ميدان امام  حسين، پياده راه  ۱۷ شهريور منطقه ۱2فرهنگسراي عترت۱9

فرهنگسرای20
96قيام۳۳569040۱,400خيابان ري نرسيده به ميدان قيام پارک کوثرمنطقه ۱2نهج البالغه 

ميدان امام حسين- خيابان ۱۷شهريور-خيابان خشکبارچي- منطقه ۱۳فرهنگسراي اميد2۱
پارک خيام فرهنگسراي اميد

۳۳۳5520۳-
۷6صفا۳۳۳5520۳۷00

ميدان شهدا - خيابان پيروزی - خيابان شکوفه - خيابان منطقه ۱4فرهنگسراي اخالق22
شهيد کاظمي- جنب بوستان گلزار - شماره24

۳۳۳۱2400-
86شکوفه۳۳۳۱2500۱,5۳4

۷۳هاشم آباد58۳,000-۳۳۷۳000۳ ميدان خراسان-خيابان خاوران- سه راه هاشم آبادمنطقه ۱5فرهنگسراي خاوران2۳

نرسيده به ميدان بهمن خيابان دشت آزادگان جنوبی- منطقه ۱6فرهنگسراي بهمن 24
خيابان وفايی- فرهنگسراي بهمن

550۷۷489-
۷۱نازی آباد5505889265,000

ميدان ابوذر- انتهای خيابان سجاد جنوبی- ميدان بهاران- منطقه ۱۷فرهنگسراي بهاران25
۷6وصفنارد662۳۱۱۱84,8۱6بوستان بهاران 

شهرک وليعصر، انتهاي خيابان  شهيد آقايی )حيدري منطقه ۱8فرهنگسراي خاتم 26
جنوبي) خيابان پژاند، بوستان لواساني

6620۷069-
شهرک وليعصر 6620۷065۱,250

80جنوبی)عج)

ميدان بهمن بزرگراه تندگويان خاني آباد نو ابتدای خيابان منطقه ۱9فرهنگسرای مهر2۷
خانی آباد نو 550۳۷۷996,8۷6لطيفي کوچه تگرگ بوستان بعثت  

۷۳شمالی

8۱ميدان نماز۳۳۳۷0606۳6,000شهرري - ميدان نماز -خيابان کميل - فرهنگسراي والء منطقه 20فرهنگسراي والء28
96شهرک فرهنگيان445۱56۱0450شهرک فرهنگيان، ميدان دانش، کوچه فرهنگ 9منطقه 2۱فرهنگسرای دانش29

فرهنگسراي تهران، انتهاي بزرگراه رسالت، سه راه دهکده، منطقه 22فرهنگسراي تهران ۳0
84صدرا44۱4۳۷۷۷556خيابان ساحل بوستان باغ نو

فرهنگسرای رسانه و ۳۱
پاسداران خيابان شهيد گل نبی، خيابان شهيد ناطق نوری، مرکز خاصشبکه های اجتماعی

86قبا۳۷,500-2288868۱ميدان قبا  

بزرگراه شهيد نواب صفوی- تقاطع پل کميل-ابتدای کميل شرقی- مرکز خاصفرهنگسرای انقالب ۳2
۷4خوشياران55408656۱5,000شماره 60

80تيموري۳4,200-55۷۷5۱4۱خيابان قزوين- نبش خيابان شهيد کاظمی مرکز خاصفرهنگسرای قرآن ۳۳
بهشت زهرا - بلوار حضرت زهرا - خيابان رضوان - گلزار شهدا  مرکز خاصفرهنگسرای رضوان ۳4

89بهشت زهرا)س)552022۱86۷0جنب مزار ايت ا.. طالقانی 

مديريت فرهنگی ۳5
خيابان شهيد مطهری، خيابان ميرعماد، نبش کوچه هشتم، مرکز خاصهنری مترو

پالک 2۳، طبقه دوم
96652608-
عباس آباد - 966526۱0۳50

85انديشه
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66-۱0- مشخصات کتابخانه های مستقل                                                                                               )مساحت به متر مربع(
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمرکز
تاسيس

ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر،خيابان دارآباد، بعد از منطقه ۱ کتابخانه دارآباد۱
۷4دارآباد26۱09520۳44بيمارستان شهيد مسيح دانشوری، پارک ساحلی دارآباد

سعادت آباد، باالتر ار چهارراه سرو،  ميدان بهرود، ضلع منطقه 2 کتابخانه پرواز2
95پرواز22۳666۷94۳۷شمال غربی پارک پرواز

سعادت آباد، باالتر از ميدان کاج، خيابان دوم غربی، منطقه 2 کتابخانه سعادت۳
95سعادت آباد22۱۱6۷602۷9بوستان شقايق

شهرک قدس، بلوار شهيد دادمان، کوی بهارستان،  منطقه 2 کتابخانه موالنا4
مجتمع تجاری سپهر، طبقه دوم

  8808۳2۱2
۷۳ درختی 885۷892۷442

کتابخانه عالمه 5
6602۱025  خيابان آزادی، خيابان شهيداکبری بوستان طرشتیمنطقه 2 طرشتي

۷4 طرشت 660۳828۳42۷

بلوار ميرداماد ،ضلع شمالی ايستگاه مترو ميرداماد،خ منطقه ۳کتابخانه داووديه6
95محله داوديه 22905959۳09سهيل تبريزيان،نبش کوچه بهبهانی پالک ۱۱

خيابان دکتر شريعتی، باالتر از پل سيد خندان، نرسيده منطقه ۳کتابخانه دکتر شريعتی۷
95شريعتی22886۱00288به اتوبان شهيد همت، بوستان شريعتی

9۳کامرانيه22۷8006۱۱۱۱بزرگراه صدر غرب به شرق خروجی کامرانيه پارک سهيلمنطقه ۳کتابخانه رحماندوست8

کتابخانه رشيد 9
ميدان ونک، خيابان ونک، تقاطع ونک و آرارت، داخل پارک منطقه ۳ياسمی

89آرارات886260۳۷۳8آرارات
۷۳کاوسيه 88650۳6۷۳69خيابان آفريقا، بين ميرداماد و ظفر - پارک صبامنطقه ۳کتابخانه عالمه امينی۱0
سه راه لويزان ، خيابان جوانشير، خيابان شعبان لو، روبه روی منطقه 4کتابخانه لويزان ۱۱

8۱ لويزان 22956644۷52مخابرات شهيد لطيفی

8۳ قنات کوثر ۷۷0۷۷۱۷5۳۷6ميدان نوبنياد، بزرگراه شهيد بابايي، شهرک اميدمنطقه 4کتابخانه اميد  ۱2
تهرانپارس خيابان شهيد زهدی- خيابان مسجد صاحب منطقه 4کتابخانه شهيد آوينی ۱۳

95جواديه۷۷964648992الزمان مجموعه خدمات رفاهی منطقه 4 

اتوبان شهيد باقری- خروجی ۱96 شرقی ، خيابان سراج ، منطقه 4کتابخانه اوقاف برادران۱4
95سراج۷۷245۷6۱۱۱6روبروی بانک سپه، نبش کوچه مرادی 

کتابخانه شهدای ۱5
جنت آباد شمالی، بلوار سيمون بوليوار، نبش ايرانشهر منطقه 5حصارک

88حصارک448۳0۱0۷59۳شمالی

کتابخانه عالمه ۱6
منطقه 5جعفري

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، روبروی 
شهرداری منطقه 5، خيابان حسن آباد، انتهای کوچه 

چهارم، پالک 2۳
۷8فردوس4409۱04۳569

کتابخانه شهيد جهان ۱۷
خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی انتهاي خيابان منطقه 6آراء

8۱ يوسف آباد 88602۳58۱80جهان آرا خيابان 59 غربي، پالک 5 - طبقه همکف

نارمک -خيابان شهيد ثانی)46 متری)پشت درمانگاه منطقه 8کتابخانه دکترشهيدي۱8
۷4 هفت حوض ۷۷69۱580۳89خصوصی نارمک - ميدان 58 

نارمک- ايستگاه 46متری شرقی- جنب پل خاقانی- پارک منطقه 8کتابخانه شقايق۱9
شقايق- کتابخانه شقايق

۷۷9046۱5
95شقايق۷۷904۳89۱82

خيابان مدنی - خيابان حيدی )خيابان ۱4متری لشگر)- منطقه 8کتابخانه شهربانو20
8۷لشگر ۷۷69۱580۳۷۷روبه روی پارک کوثر

کتابخانه شهيد امير 2۱
خيابان هاشمي، نرسيده به ميدان هاشمي، خيابان منطقه 9کاشاني

8۷هاشمی66080084۱66شهيد امير کاشاني 

ميدان بريانک، خيابان حسام الدين، کوچه شهيد محقق منطقه ۱0کتابخانه هفت چنار22
86هفت چنار55۷8۷۷0064، بوستان ناظمي

کتابخانه آيت ا... 2۳
خيابان انقالب، پيچ شميران، خيابان نور محمدی، کوچه منطقه ۱2طالقاني 

۷4 دروازه شميران ۷۷526922280آيت ا.. طالقانی 

کتابخانه آيت اهلل 24
95پامنار۳۳5۳0695۱۱8خيابان مصطفی خمينی، کوچه سجادیمنطقه ۱2کاشانی )پامنار)

خيابان ری، نرسيده به پل ری، کوچه رقيب دوست منطقه ۱2کتابخانه هدايت25
90 قيام ۳۳۱۳4۱54۳۳0،کوچه هدايت، حسينه هدايت 

۳۳۳4۳560خ پيروزي - ميدان چهارصد دستگاه منطقه ۱4کتابخانه ابن سينا26
 چهارصد ۳۳۳0۳۱0۳49۱

۷2دستگاه 

کتابخانه امام 2۷
بزرگراه شهيد محالتی - خيابان نبرد جنوبی، خيابان منطقه ۱4صادق)ع)

زمزم ،بلوارکوثر، جنب الله يک 
۳6۳۱999۷
حسين آباد ۳6۳099۷8۳۱4

92دوالب

کتابخانه شهدای 28
ياخچی آباد، خيابان بهمنيار، بعد از چهار راه عباسی ، منطقه ۱6ياخچی آباد

نبش کوچه شاه مرادی، پالک 99
55502845
92ياغچی اباد5550۳248۱06

۷۱ابوذر غربی55۷۱۷9۷8289خيابان ابوذر- خيابان شهيد قفيلی ،کوچه دکتر حسابی منطقه ۱۷کتابخانه دکترحسابي29
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مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف
سال محلهمرکز

تاسيس

يافت آباد - ابراهيم آباد- خيابان اسدآبادي- بوستان منطقه ۱8کتابخانه فجر۳0
يافت آباد 668۱۷456295مينا

۷6شمالی

662455۷۷يافت آباد ،ميدان معلم ،بوستان قائم منطقه ۱8کتابخانه قائم۳۱
صاحب 662۱۷۷66۳۳۷

۷6الزمان)عج)

کتابخانه شهدای ۳2
8۷بهداشت66۳06906۱50چهارراه يافت آباد ، بلوار معلم،بوستان ميرالمنطقه ۱8محله بهداشت

انتهای بوستان قائم ، داخل بوستان بانوان نرگس پالک منطقه ۱8کتابخانه بوستان نرگس۳۳
شهرک ولی عصر 2۱/۱829۳6۳42۱0۷9۱89

90شمالی

يافت آ باد- بلوار معلم، ميدان معلم- خيابان تختی- خيابان منطقه ۱8کتابخانه ۱5 خرداد۳4
88توليد دارو66698449825توليددارو، بوستان ۱5 خرداد 

خيابان فدائيان اسالم،خيابان شهيد کريمی،نرسيده به منطقه 20کتابخانه شيخ کليني۳5
80منتظری۳۳۷5۳0۳۱۱669اداره گذر نامه

شهرري- شهرک ۱۳ آبان- خيابان شهيد موالي جنوبي- منطقه 20کتابخانه ۱۳ آبان۳6
کوچه شهيد عطري- پالک 4

555255۷۷
8۷شهرک ۱۳ آبان55525588۱۳۷۷

تهرانسر- شهرک پاسداران - خ طالبي- کوچه 2۷ مرکزي منطقه 2۱کتابخانه مسجد النبي۳۷
شهرک 445264622۱۷- جنب مسجدالنبي

8۳پاسداران

شهرک گلستان ، باالتر از ميدان اتريش ، بوستان نسترن منطقه 22کتابخانه پرتو۳8
8۳ گلستان شرقی 44۷59495۱69، کتابخانه پرتو

شهرک گلستان، انتهای بلوار امير کبير، هوانيرو- کوچه منطقه 22کتابخانه پندار۳9
8۳ گلستان غربی 44۷2909۱۱6۷افرا، پشت دبيرستان دخترانه هداوند 

کتابخانه امام علی 40
شهرک گلستان - راه اهن خيابان گلها ، ياس 6 ، خيابان طوبی منطقه 22)ع) 

90گلستان960225459۷0جنب اتش نشانی ، مجتمع فرهنگی امام علی )ع) 

بزرگراه کرج ، ورداورد، شهرک دانشگاه صنعتی شريف ، منطقه 22کتابخانه سيدالشهدا4۱
8۷ صنعتی شريف 44990۷۷2228مسجد الشهدا

67-۱0- مشخصات کتابخانه های غير مستقل  
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمرکز
تاسيس

قيطريه، ۳5 متری قيطريه، ضلع شمال غرب بوستان منطقه ۱اميرکبير۱
۷۳قيطريه2220۷05۱۱۷8قيطريه

خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان قدس، کوچه مهنا منطقه۱دکتر عظيمي2
پ4

درحال حاضر 
92 تجريش 450غيرفعال

خيابان دکتر شريعتی، باالتر از پل سيدخندان، خيابان منطقه۳ هنر۳
۷2سيد خندان 202۳0 - 228۷28۱8ارسباران )جلفا سابق)، فرهنگسرای ارسباران

تهران پارس، شهرک حکيميه، ضلع جنوبي خانه گستر، منطقه4حکيميه4
۷6 حکيميه ۷۷00۷۷۱0۳۱2کتابخانه حکيميه

رسالت، خيابان هنگام، خيابان دالوران، خيابان آزادگان منطقه4هنگام )سالمت)5
82 اوقاف ۷۷49۱49۱46شمالي، فرهنگسراي هنگام

فلکه دوم تهران پارس، انتهاي خيابان جشنواره، منطقه4شيخ اشراق6
۷5 جواديه ۷۷۳5925۱۱,4۷۱فرهنگسراي اشراق 

فلکه دوم صادقيه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، منطقه5کتابخانه فردوس۷
80محله فردوس4408۱04۳250فرهنگسراي فردوس

کتابخانه 8
بلوار آيت ا... کاشاني، بعد از پل رسالت، جنب شهر کتاب، منطقه5شيخ فضل ا... نوري )ره)

۷8فردوس44088۷08۷90روبروي بانک مسکن، خانه فرهنگ نور

کتابخانه شيخ هادی 9
بلوار آيت ا... کاشاني، ميدان شهرزيبا، خيابان شهران، بعد از منطقه5نجم آبادي

80شهران جنوبی44۳0۱444400زيرگذر همت، فرهنگسراي معرفت

اکباتان، خيابان اصلي، روبروي مخابرات، خانه فرهنگ منطقه5کتابخانه کوثر۱0
80اکباتان446۳۳4۳۳۷0آيه

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشاني، انتهاي خيابان مهران، خانه منطقه5کتابخانه ميثاق۱۱
۷8مهران44089۱5۷50فرهنگ ميثاق

خيابان وليعصر، ضلع شمالي پارک ساعي،  کوي ساعي، منطقه 6سرو۱2
 آرژانتين ـ 88۷862۷۷200فرهنگسراي سرو، کتابخانه سرو

۷4ساعی 

66-۱0- مشخصات کتابخانه های مستقل )ادامه(                                                                                   )مساحت به متر مربع( 

)مساحت به متر مربع(
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67-۱0- مشخصات کتابخانه های غير مستقل)ادامه(                                                      
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمرکز
تاسيس

خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی، خيابان 2۱، بوستان منطقه 6 شفق۱۳
۷۳ يوسف آباد 88602۳58200شفق،کتابخانه شفق

خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، روبروي منطقه ۷انديشه۱4
 محله نيلوفر - 88۷۳9۷۷08۳0مخابرات، بوستان هالل احمر، فرهنگسرای اتديشه

۷2قندی 

نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمال منطقه 8کتابخانه گلستان۱5
۷6نارمک۷۷82۷۷۳0۱,850شرقی بوستان فدک

نارمک، ميدان هالل احمر، انتهای خيابان گلستان، جنب منطقه 8کتابخانه فرزانگان۱6
80تسليحات۷۷820544220بوستان تسليحات، کوچه شهيدگلستانی  شماره ۱28

نارمک ، خيابان دردشت، بعد از چهارراه گلبرگ ، خيابان منطقه 8کتابخانه گلبرگ۱۷
95دردشت ۷2۷۷۱8۳996400شرقی)شهيد يعقوبی)

نارمک، خيابان گلبرگ شرقي)جانبازان)، بعداز چهارراه منطقه 8سالم۱8
دردشت، کوچه شهيد اکبري، خانه فرهنگ معرفت

۷۷9۱6020
۷5 محله2دردشت ۷۷9۱6080۱40

۷۳هاشمی 66046946۳00بزرگراه يادگار امام جنوب ، تقاطع خيابان هاشمیمنطقه 9عالمه طباطبايي)ره)۱9
مهر آباد جنوبي، خيابان شهيد گزل خو، انتهاي کوچه منطقه 9قيصر امين پور20

۷5سرآسياب 666۱6۳88644شهيد اصفهاني- پالک 42

ابتداي خوش جنوبي، خيابان شهيد اميرقلي،  فرهنگسرای منطقه ۱0عطارنيشابوري2۱
85 محله بريانک 55۷۱8۱4۳208عطار نيشابوري

خيابان کارگر جنوبي، ميدان رازي، بوستان رازي، منطقه ۱۱رازي22
 هالل احمر 5542۳۳52۱,000فرهنگسرای رازی

82)رازی) 

خيابان کارگر جنوبي، ضلع شمال شرقي ميدان حر،منطقه ۱۱شهيد قديريان2۳
 پاستور 6640952۳200 خانه فرهنگ حر

۷6)آذربايجان) 

24(IT(منطقه ۱۱فناوري اطالعات ،IT تقاطع خيابان جمهوري وکارگر جنوبي، فرهنگسراي
IT جمالزاده 66902۱۳455کتابخانه 

82)حشمت الدوله) 

کتابخانه تخصصی نهج 25
96 شهيد هرندی ۳۳۱268۳55۳0ميدان شوش، خيابان ری، خيابان انبار گندم منطقه ۱2البالغه

خيابان شوش، ميدان شهيد هرندي، بوستان خواجوي کرماني،  منطقه۱2خواجوي کرماني26
۷4 شهيد هرندی 55890۷۷8400مجتمع فرهنگي خواجوي کرماني

خيابان ري، کوچه آبشار غربي، کوچه شهيد هداوند، خانه منطقه ۱2امامزاده يحيي2۷
۷2 امامزاده يحيی ۳۳55۳22880فرهنگ امامزاده يحيي

خيابان مولوي، نرسيده به چهارراه وحدت اسالمي، کوچه منطقه ۱2آيت ا... ايرواني )ره)28
82 سنگلج 5589۳65490دولت آبادي، کوچه حاج حسن، شماره ۳9 

ميدان امام خميني)ره)، ابتداي خيابان اميرکبير، خيابان منطقه ۱2بازار29
88 بازار ۳۳۱۱282480ناظم االطباء جنوبي، کوچه دشتي، کوچه کمالي

خيابان ری، خيابان شهيد موسوی)دردار سابق)، کوچه منطقه ۱2دردار۳0
۷2 دردار ۳۳55۱5۳8۳00اعتماد، پالک ۱6، خانه فرهنگ و کتابخانه دردار

خيابان ۱۷ شهريور، خيابان خشکبار چي، بوستان خيام، منطقه ۱۳امام خميني )ره)۳۱
فرهنگسرای اميد

۳۳۳5520۳
۷6 صفا ۳۳۳0۳84۳500

ميدان شهدا - خيابان پيروزی - خيابان شکوفه - خيابان منطقه ۱4اخالق۳2
شهيد کاظمي-  جنب بوستان گلزار - شماره 24

۳۳۳۱2400
86شکوفه۳۳۳۱25002۷0

کتابخانه جوان ۳۳
 ميدان خراسان-خيابان خاوران- سه راه هاشم منطقه ۱5خاوران

۷۳هاشم آباد۳۳۷295۱42,500آباد-فرهنگسراي خاوران

کتابخانه نابينايان ۳4
 ميدان خراسان-خيابان خاوران- سه راه هاشم منطقه ۱5طلوع

9۱هاشم آباد۳۳۷۳000۳۳00-5آباد-فرهنگسراي خاوران

سه راه افسريه-مشيريه-بوستان خليج فارس-پارک منطقه ۱5کتابخانه پامچال ۳5
88مشيريه۳۳45۱000۳50پامچال-جنب آب نما-خانه فرهنگ پامچال

کتابخانه شهيدان ۳6
خيابان خاوران -سه راه هاشم آباد منطقه ۱5جعفری نژاد 

۷۳هاشم آباد۳۳68۷92۳400-انتهاي خيابان هاشم آباد

 نرسيده به ميدان بهمن، خيابان شهيد وفايی داخل منطقه ۱6شهيد فهميده۳۷
۷۱ نازی آباد 550584۳۷۱,5۷0فرهنگسراي بهمن

فلکه چهارم خزانه بخارايی ، نبش خيابان جمشيد سيد، منطقه ۱6شهيدمحمدبخارايي۳8
۷4 خزانه 55۳09۷4۱۳50داخل مجتمع فرهنگي هنري فجر، پالک 85

ميدان ابوذر، انتهاي سجادجنوبي، ميدان بهاران،خيابان منطقه ۱۷بهاران۳9
۷6وصفنارد662۱8568۱,000رادمردان، فرهنگسراي بهاران

)مساحت به متر مربع(
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67-۱0- مشخصات کتابخانه های غير مستقل)ادامه(                                                                             )مساحت به متر مربع(
مساحت تلفنمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمرکز
تاسيس

خيابان يافت آباد، بلوار معلم، انتهاي حيدري جنوبي، منطقه ۱8استادحکيمي40
 شهرک وليعصر 6629۷525۳80خيابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگسراي خاتم

80جنوبی)عج) 

ميدان بهمن بزرگراه تندگويان خاني آباد نو ابتدای منطقه ۱9کتابخانه مهر4۱
۷۳خانی آباد شمالی550۳5600۳4۱خيابان لطيفي کوچه تگرگ بوستان بعثت ، طبقه دوم

خانی آباد نو ، بلوار ميالد، خيابان شهرداری - جنب بوستان منطقه ۱9کتابخانه تالش42
خانی آباد 22555۱۱۱25۷5 بهمن 

۷۳شمالی

شهرري، فکه اول دولت آباد، روبروي ميدان بروجردي، جنب منطقه 20شيخ صدوق )ره)4۳
۷5دولت آباد۳۳۷5404۱2200پارک مهران، کتابخانه شيخ صدوق )ره)

جاده مخصوص کرج، کيلومتر۱9 بلواراصلي وردآورد، خانه منطقه 2۱استاد معين44
۷5وردآورد4498۱0۷0۷5فرهنگ وردآورد

۷۳کاظميه445۳4055۱۳0تهرانسر، بلوار گلها، جنب کوچه۱4، خانه فرهنگ تهرانسرمنطقه 2۱حزين الهيجي45

انتهاي بزرگراه رسالت غرب، سه راه دهکده المپيک، منطقه 22شهر46
84 صدرا 44۱۳۷060200جنب دبيرستان سپيده کاشاني، خيابان ساحل

ميدان المپيک، بلوار اميرکبير، بلوار کاج، انتهای سوستان منطقه 22شيخ مفيد4۷
8۱ گلستان 44۷280۱9۱40نهم، تقاطع هاشم زاده، پ 99

دکتر معتمد نژاد 48
فرهنگسرای رسانه

مرکز 
86قبا2288868۱۱48-۳پاسداران،  ميدان قبا، فرهنگسرای رسانهخاص

مرکز موزه امام علی)ع)49
خاص

خيابان ولي عصر)عج) - تقاطع نيايش- بلوار اسفنديار، 
۷9اسفنديار220420۷۷۱500شماره ۳5

هدي فرهنگسرای 50
قرآن

مرکز 
55۷80004خيابان قزوين،  نبش خيابان کاظمي، فرهنگسراي قرآنخاص

80 تيموري 55۷۷5۱4۱450

آفتاب فرهنگسرای 5۱
انقالب

مرکز 
خاص

خيابان کميل، تقاطع خيابان شهيد نواب صفوي، 
۷6خوشياران55408668۷65فرهنگسراي انقالب

آفتابگردان 52
فرهنگسرای انقالب

مرکز 
خاص

خيابان کميل،  تقاطع بزرگراه شهيد نواب صفوي، 
۷8خوشياران55408658288فرهنگسراي انقالب

 انقالب فرهنگسرای 5۳
انقالب

مرکز 
خاص

خيابان کميل،  تقاطع بزرگراه شهيد نواب صفوي، 
84خوشياران55408669۷0فرهنگسراي انقالب

مرکز مطالعات 54
ستادفرهنگی

چهارراه ولی عصر)عج) خيابان برادران مظفر شمالی 
کوچه مهربان پالک 2 مرکز مطالعات فرهنگی شهر 

تهران
6648۳949
۷4مظفر شمالی6648692۷250

68-۱0-  مشخصات زمين های ورزشی در سال 97
تاسيسسال محلهمکانمساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

95جواديه۷۷۳2۳8۳9۱200تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسرای اشراقمنطقه 4زمين تنيس ۱

مهرآباد جنوبی خيابان واشقانی خيابان وادی زاده منطقه 9زمين چمن فرهنگسرای رويش2
90مهرآباد66688552۱450جنب شهرداری ناحيه 2

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱زمين چمن فرهنگسرای رازی۳
هالل احمر ۳۱00متر5542۳۳5۳بوستان رازی

۷5)رازی)

زمين چمن فرهنگسرای 4
۳۳۷۳000۳ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه ۱5خاوران

۷۳هاشم آباد5۱250-

زمين اسکيت فرهنگسرای 5
۳۳۷۳000۳ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه ۱5خاوران

۷۳هاشم آباد5۱200-

زمين چمن بزرگ6
ميدان بهمن، خيابان آزادگان جنوبی، خيابان شهيد وفايی، جنب منطقه ۱6 فرهنگسرای  بهمن

۷۱نازی آباد5504985۱600ساختمان شهرداری منطقه ۱6، مجموعه فدک

زمين  چمن کوچک ۷
ميدان بهمن، خيابان آزادگان جنوبی، خيابان شهيد وفايی، جنب منطقه ۱6فرهنگسرای   بهمن

۷۱نازی آباد5504985۱250ساختمان شهرداری منطقه ۱6، مجموعه فدک
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         69-۱0- مشخصات موزه ها                                                                                                                    )مساحت به متر مربع(
مساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

سال محلهمکان
تاسيس

باغ موزه هنرهای ۱
ميدان تجريش، خيابان شهيد دربندی- کوچه دکتر منطقه ۱ايرانی

يک 5-2268606۳حسابی- سه راه دکتر حسابی- شماره ۳0
86باغ فردوسهکتار

خانه موزه شهيد 2
95قيطريه2269290085.2قيطريه، خ گودرزی، بن بست آداک پالک 9منطقه ۱ آداک

خانه موزه استاد ۳
اندرزگو )قيطريه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، منطقه ۱عزت اهلل انتظامی

92قيطريه22۳90259444خيابان احمدی

خانه موزه استاد 4
شريعتی،خيابان شهيد کالهدوز ، نرسيده به حسينی منطقه۳شهيد مطهری

86قلهک 226۳۱58۱455يزدی ها ، نبش بن بست صدرا شماره ۱۱6

موزه هنرهای 5
خيابان ولي عصر)عج) - تقاطع نيايش- بلوار اسفنديار، منطقه۳دينی امام علی)ع)

۷9اسفنديار220420۷۷۱,500شماره ۳5

خانه موزه شهيد 6
خيابان  دکتر شريعتي، خيابان ظفر، خيابان صبر خيابان  منطقه ۳بهشتی

92قلهک 2226۳500600مطهری، کوچه شهيد بهشتی پالک ۱2

خانه موزه دکتر ۷
خيابان جمالزاده شمالی،نرسيده به ميدان فاطمی، کوچه منطقه6شريعتی 

85فاطمی66565565۳52نادر پالک 9

خيابان شريعتی، انتهای خيابان مطهری، ميدان پليس، منطقه ۷باغ موزه قصر8
9۱قصر8842۳400۱4,000باغ موزه قصر

خانه موزه9
85آرژانتين8852۷04۱200خيابان احمدقيصر، کوچه دوازدهم، شماره ۳۱منطقه ۷دکتر سندوزی

موزه عکسخانه ۱0
ميدان هفت تير - خيابان بهار شيراز - نبش ميدان بهار منطقه ۷شهر

۷4بهار8884899۳250شيراز

خانه موزه ۱۱
اتوبان نواب، خيابان کميل غربي، بعد از چهارراه منطقه ۱0شهيدان اقبالي

90کارون جنوبی66699562۱60قليچ خاني- پالک ۷9۳

ميدان امام خميني، خيابان اميرکبير، خيابان ناظم االطبا منطقه ۱2خانه موزه بازار۱2
88بازار۳۳۱۱2824800جنوبي، کوچه حشمتي، کوچه شهيد کمالي پالک 20

خانه موزه شهيد ۱۳
86چاله ميدان556۳4۱58۱50چهارراه سيروس، گذرسرپولک، کوچه بشيریمنطقه۱2چمران

خانه موزه شهيد ۱4
شهرک 44۷25۷۳۷۱6۳.5شهرک چشمه، خيابان شهيد مهدی پورمنطقه 22مهدی پور

92چشمه

70-۱0- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک در سال 97                        
آدرستلفننام مرکزرديف

منطقه 2
خيابان آزادی - خيابان بهبودی - کوچه شهيد حسين شکاری - پالک 66024۱۳94خانه فرهنگ زنجان۱

ميدان صنعت - خيابان خوردين -خيابان ايران زمين شمالی -جنب شهر کتاب ابن سينا 88088۳0۱فرهنگسرای ابن سينا 2

کوی نصر-خيابان چهارم-شماره882۷8۳6۱۱6خانه فرهنگ نصر۳
منطقه 3

خيابان شريعتي، روبروي دولت، کوچه امامزاده، فرهنگسراي آفتاب22648۱40فرهنگسراي آفتاب4
منطقه 4

فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره۷۷۳24۱۱2فرهنگسراي اشراق5
ميدان رسالت - خ هنگام - خ دالوران -آزادگان شمالی -جنب فروشگاه شهروند ۷۷496۱۳9فرهنگسراي هنگام 6

مجتمع فرهنگی هنری  ۷
تهرانپارس- حکيميه- ضلع جنوبی شهرک خانه گستر - بوستان نور۷۷00۷۷۱0حکيميه 

پاسداران، انتهاي خيابان شهيد سيد کاظم موسوی )گلستان پنجم،)خيابان شمشاد  بوستان صدف22955566خانه فرهنگ صدف8
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70-۱0- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک در سال 97 )ادامه(                        
منطقه 5

فلکه دوم صادقيه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات44002269فرهنگسراي فردوس9

بلوار آيت اهلل کاشاني، ميدان شهرزيبا، بلوار شهران، بعد از زيرگذر همت، فرهنگسراي معرفت44۳049۷9فرهنگسراي معرفت۱0

مجتمع فرهنگی هنری ۱۱
فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، بعد از پل حکيم ، جنب شهر کتاب44088۷0۷نور

اتوبان همت، نبش شاهين جنوبی، پارک محصل، خانه فرهنگ محصل444۷468۳خانه فرهنگ محصل۱2

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، انتهای خيابان مهران، خانه فرهنگ ميثاق 4408246۱خانه فرهنگ ميثاق۱۳

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت ا... کاشانی، خيابان عقيل، انتهای کوچه ششم ، خانه فرهنگ باصفا44098۷48خانه فرهنگ باصفا۱4
منطقه 6

خيابان وليعصر)عج) ضلع شمالي بوستان ساعي، کوچه ساعی88۷862۷5فرهنگسراي سرو۱5

خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي،خ 2۱، بوستان شفق88۷۱28۳8فرهنگسراي شفق۱6

خيابان کارگر بعداز تقاطع خيابان فاطمی  کوچه ديدگاه - پالک 8895829028خانه فرهنگ گلها ۱۷
منطقه 7

انتهای خيابان شهيد مطهری، نرسيده به خيابان شريعتی، بوستان شهيد آوينی88424422خانه قرآن منطقه ۱8۷

تهران نو، نرسيده به سبالن ، روبروي پمپ بنزين قاسم آباد، خ امير کيايي، ۷۷55۱46۱خانه فرهنگ نيايش۱9
کوچه قادرپناه شماره 50

منطقه 8
نارمک ، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، کوچه پارک فدک۷۷8۱۳002خانه فرهنگ فدک20

نارمک، خيابان جانبازان شرقی)گلبرگ شرقی)، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه اکبری۷۷9۱6020خانه فرهنگ سالم2۱

46متری شرقی نارمک، بين خيابان مهر ومدائن، ميدان ۷۷9۳۳509۱6خانه فرهنگ دی22

نارمک، ميدان هالل احمر، انتهای خيابان گلستان، جنب بوستان تسليحات، کوچه شهيدگلستانی پالک۷۷820544۱28خانه فرهنگ فرزانگان2۳

منطقه 8

خانه کودک مشارکتی ماه 24
خيابان دماوند - خيابان زرکش - کوچه مدرسه ارامنه  پالک ۷۷69۷۱25۳پيشونی 

خانه کودک مشارکتی 25
ميدان نبوت - خيابان جانبازان شرقی - نرسيده به مدائن - پالک ۷۷942۳99646مهر آفرين 

خانه کودک مشارکتی  26
پايين فلکه اول تهرانپارس - خيابان حسينی - بعد از چهاراه صادقی - پالک ۷۷۷04980۱۳0مهر و ماه 

منطقه 9
بزرگراه يادگار امام جنوب ، تقاطع خيابان هاشمی66029060فرهنگسراي کار و تعاون2۷

بزرگراه فتح، خيابان واشقاني فراهاني، کوچه وادي زاده، فرهنگسراي رويش66688552فرهنگسراي رويش28

سه راه آذري، خيابان شمشيري، جنب پارک شمشيري6664969۱خانه فرهنگ شمشيري29

ضلع جنوب شرق ميدان آزادي، پارک المهدي، جنب درياچه 66020۱96خانه فرهنگ پرواز۳0

مهر آباد جنوبي، خيابان احمد توکلي، انتهاي کوچه شهيد اصفهاني- پالک 666۱6۳8846خانه فرهنگ مهرآباد۳۱
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70-۱0- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک در سال 97 )ادامه(                        
منطقه ۱0

ميدان بريانک، خيابان شهيد دعوتي، خيابان شهيد اميرقلي پالک 55۱۳555۳5فرهنگسراي عطار۳2

خيابان  شهيد سبحانی)۱6متری اميری)- بعد از چهارراه حسام الدين پالک 259طبقه فوقانی بانک 55۷22۱62خانه فرهنگ شهروندان ۳۳
قوامين 

ميدان بريانک، خيابان حسام الدين، خيابان شهيد محقق، بوستان ناظمي55۷۷25۳۷خانه فرهنگ حرا۳4
خيابان هاشمي، بين قصر الدشت و خوش، نبش کوچه سلماسی66۳5۱402خانه فرهنگ توحيد۳5
ميدان بريانک، خيابان شهيد دعوتي ،بوستان اعتماد55۷8805۱مجتمع فرهنگ هنري اعتماد۳6

منطقه ۱۱
خيابان وليعصر)عج)، ميدان منيريه، خيابان ابوسعيد، جنب درمانگاه زنجانيها 6696550۳خانه فرهنگ ابوسعيد۳۷
ميدان قزوين - خ قزوين - خ شهيد مرادی 5542۱665فرهنگسرای رازی۳8
خيابان کارگر جنوبی - ضلع شمال شرقی ميدان حر66402۳65خانه فرهنگ حر ۳9
خيابان جمهوري، خيابان شيخ هادي، نبش کوچه شهيد حسين سخنور، شماره 6649858۷220خانه فرهنگ شيخ هادي40
بزرگراه شهيد نواب صفوی . تقاطع خيابان کميل شرقی . شماره 84. فرهنگسرای انقالب اسالمی55408664فرهنگسراي انقالب4۱

منطقه ۱2
ميدان محمديه. خيابان مولوی . نرسيده به خيابان وحدت اسالمی. کوچه دولت آبادی. کوچه حاج حسن5589۳654فرهنگ خانه آيت اله ايروانی4۱
خيابان ری نرسيده به ميدان قيام. پارک کوثر۳۳569040۳۳5۱۳22۳فرهنگسرای نهج البالغه42
خيابان ۱۷ شهريور . خيابان شهيد دولو. کوچه شهيد سرخوش. کوچه اعتماد۳۳۱۳8089خانه فرهنگ دردار4۳
خيابان ری. خيابان آبشار غربی. کوی شهيد هداوند. پالک ۳۳508668۷خانه فرهنگ امامزاده يحيی )ع)44
خيابان بهشت بوستان شهر66۷555۳6خانه فرهنگ بهشت 45
ميدان امام حسين - خيابان ۱۷شهريور - نبش کوچه اعرابی ۳۳259۱2۱فرهنگ سرای عترت46

خيابان شوش، ميدان شهيد هرندی، خيابان شهيد هرندی، بوستان خواجوی کرمانی 55890۷۷8مجتمع فرهنگی خواجوی کرمانی4۷

منطقه ۱3
خيابان دماوند بعد از ميدان امام حسين ع خيابان منتظری، تقاطع خشکبارچی، پارک خيام۱-۳۳۳02590فرهنگسراي اميد48
خيابان پيروزی، انتهای خيابان پنجم نيرو هوايی، جنب 4/42جنب مدرسه شيخ فضل اهلل نوری ۷۷425968خانه فرهنگ حافظيه49
سی متری نيروی هوايی ، تقاطع سی متری و امامت ، پارک سيمرغ2-۷۷46888۱خانه فرهنگ مهرآور50

منطقه ۱4
خيابان پيروزي - سه راه سليمانيه- خ دريا باری - ميدان شهيد بروجردی- خيابان شهيد اندرزگو۳۳۳59888خانه فرهنگ شهيد اندرزگو5۱
بزرگراه شهيد محالتی - چهار راه ميثم - انتهای خيابان شهيد هاشمی - بوستان زيتون ۳۳۷۳5824خانه فرهنگ زيتون 52
تقاطع بزرگراه شهيد محالتی و بلوار ابوذر شماره ۳۳۱440۷8560خانه فرهنگ ابوذر5۳
 خيابان پيروزي - خيابان شکوفه - خيابان شهيد کاظمي -  روبروي بوستان گلزار - شماره ۳۳۳4088220خانه فرهنگ شکوفه54
بزرگراه شهيد محالتي، بلوار پاسدار گمنام، ميدان امام حسن مجتبی )ع)، خيابان فرشته آزادي۳۳۱86248خانه فرهنگ فرشته آزادي55

منطقه ۱5
ميدان خراسان، خيابان خاوران، سه راه هاشم آباد5-۳۳۷۳000۳فرهنگسراي خاوران56
سه راه افسريه-مشيريه-بوستان خليج فارس-پارک پامچال-جنب آب نما۳۳45۱000خانه فرهنگ پامچال5۷
ميدان خراسان، انتهاي خيابان طيب, بوستان وليعصر۳۳۷۳8008خانه فرهنگ وليعصر)عج )58
خيابان خاوران، سه راه هاشم آباد، انتهای خيابان هاشم آباد۳۳02۱8۱8مجتمع شهيدان جعفری نژاد59

منطقه ۱6

فلکه اول خزانه بخارايي، خيابان شهيد پرستويي، پالک 284-55۳۱292۱خانه فرهنگ خزانه60

نازي آباد، هزار دستگاه، خيابان شهيد خدارحم شرقی ، پالک 229-55۳۳88۱۱خانه فرهنگ کوشا6۱

فلکه چهارم خزانه بخارايي، ابتدای خيابان جمشيد سيد، پالک 55۳09۷4۱85مجتمع فرهنگي هنري فجر62

منطقه ۱7

ميدان ابوذر، انتهاي 20 متري ابوذر، انتهاي سجاد جنوبي، ميدان بهاران662۳۷4۷0فرهنگسراي بهاران6۳

ميدان ابوذر)فالح) - انتهای خيابان سجاد جنوبی - ميدان بهاران- بوستان بهاران6620۳688مهد قرآن بهاران64

خيايان قزوين ، خيابان قلعه مرغی ، خيابان شهيد يوسفی، پالک ۳4 55645۳89خانه فرهنگ سلمان فارسي 65
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منطقه ۱8

يافت آباد - بلوار الغدير شمالی- ميدان جانبازان- جنب مجتمع شهيد سليمانی66۷85040خانه فرهنگ امام علی)ع)66

يافت آباد-بلوار معلم غربی-ابتدای شهرک امام خمينی)ره)،خيابان مظفری66۱۳244۳خانه فرهنگ رشد6۷

چهارراه يافت آباد، بلوار معلم، انتهاي حيدري جنوبي، خيابان پژاند، بوستان لواساني6620۷065فرهنگسراي خاتم68

منطقه ۱9

 بزرگراه تند گويان ،خيابان شهيد لطيفی خ تگرگ ک پنجم شرقی داخل بوستان بعثت 550۳۷۷99فرهنگسراي مهر69

خانی آباد نو ، بلوار ميالد، خيابان شهرداری - جنب بوستان 22 بهمن 55008۱00خانه فرهنگ تالش۷0

خاني آبادنو- 20 متري ميعاد- کوچه ۳5 پالک 55520۷084خانه فرهنگ ميعاد۷۱

منطقه 20

شهرري، ميدان نماز۳۳۷64985فرهنگسراي والء۷2

مجتمع فرهنگي۷۳
شهرري. فلکه اول دولت آباد. پارک مهران۳۳۷5404۱ شيخ صدوق)ره) 

 فلکه اول دولت آباد. خيابان استاد دهخدا. کوچه شهيد دريابيک. کوچه شهيد رمضاني. شماره ۳۳۷4828۷50خانه فرهنگ دولت آباد ۷4

شهرري. انتهاي بلوار ۱۳ آبان. خيابان شهيد صحرايي شمالي. بوستان انديشه5550292۱خانه فرهنگ ۱۳ آبان ۷5

چهارراه فدائيان اسالم خيابان 45متری کريمی ، نرسيده به اداره گذرنامه ، ۳۳۳۷0۷00کتابخانه شيخ کلينی۷6

شهرري. شهرک ۱۳ آبان. خيابان شهيد جمشيدي. ارديبهشت۳. جنب مسجد امام رضا)ع)555۱9۳04مجتمع شهيد رحيمی۷۷

منطقه 2۱

اتوبان شهيد لشگري، شهرک وردآورد، بلوار اصلي، خانه فرهنگ وردآورد4498۱04۱خانه فرهنگ ورد آورد۷8

تهرانسر- بلوار گلها -نبش خيابان چهاردهم 445608۳۷خانه فرهنگ تهرانسر۷9

شهرک آزادي، بلوار محمد رسول ا...، پارک مريم، خانه فرهنگ نور دانش445۳۱۷۷۷خانه فرهنگ نور دانش80

منطقه 22

شهرک گلستان، انتهاي بلوار کاج ، سروستان 9 ،تقاطع هاشم زاده، پالک44۷522۱599خانه فرهنگ اميرکبير8۱

کيلو متر 24 جاده قديم کرج گرمدره انتهاي خيابان مهديه جنب دفتر شوراي اسالمي سابق6۱0۱020خانه فرهنگ گرمدره82

فرهنـگسـرای خاص

بزرگراه شهيد نواب صفوی . تقاطع خيابان کميل شرقی . شماره 84. فرهنگسرای انقالب اسالمی55408664فرهنگسراي انقالب8۳

70-۱0- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک در سال 97 )ادامه(                        
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7۱-۱0- مشخصات سالن های اجتماعات و نمايش                                                                                  )مساحت به متر مربع(

ف
تلفنآدرسمنطقهنام مرکزردي

ان
مک

ت 
اح

س
م

محله
س

سي
 تا

ال
س

ت
عا

ما
جت

ن ا
سال

ش
ماي

ن ن
سال

ما
سين

ن 
سال

سالن فرهنگ فرهنگسرای ۱
-۷۳قيطريه226۷۱۷۱8۱5۳قيطريه - ۳5 متری قيطريه - بوستان قيطريهمنطقه ۱ملل

سالن يادگاران فرهنگسرای 2
خيابان شهيد باهنر - خيابان اميرسليمانی - جنب منطقه ۱ امام

-9۳جماران26۱2۳6۳۱600حسينيه شماره2

بلوار اندرزگو - روبروی بلوار کاوه - کوچه شهيد منطقه ۱سالن خانه موزه انتظامی۳
-92قيطريه22۳90259۱۱5.5احمدی - پالک 28

شهرک 8245.65-88۳66۳66شهرک قدس- فازيک - خ ايران زمين شمالیمنطقه 2فرهنگسرای ابن سينا4
-۷۳قدس

سيد 20۳88-228۷28۱8سيدخندان ـ خيابان جلفا ـ فرهنگسرای ارسبارانمنطقه ۳سالن فرهنگسرای ارسباران5
--۷4خندان 

-86زرگنده 22009000۷4.5خيابان شريعتی ـ روبروی خيابان دولت ـ کوچه امامزاده منطقه ۳سالن فرهنگسرای آفتاب6

سالن باران فرهنگسرای ۷
-۷4جواديه۷۷۳26۳5۱۱00تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسرای اشراقمنطقه 4اشراق

-۷4جواديه۷۷۳2۷68۳8۳9تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسرای اشراقمنطقه 4سينمای فرهنگسرای اشراق8
--82اوقاف۷۷49۱49۱۳00بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب فروشگاه شهروندمنطقه 4فرهنگسرای هنگام9
-۷6حکيميه۷۷00۷۷۱026۳.4۱تهرانپارس شهرک حکيميه ، ضلع جنوبي خانه گسترمنطقه 4سالن مجتمع حکيميه۱0

سالن سينما فرهنگسرای ۱۱
محله 440022۷0۳۳8فلکه دوم صادقيه-بلوار فردوس-فرهنگسرای فردوسمنطقه 5فردوس

---80فردوس

سالن آفرينش فرهنگسرای ۱2
محله 440022۷0240فلکه دوم صادقيه-بلوار فردوس-فرهنگسرای فردوسمنطقه 5فردوس

--94فردوس

شهرزيبا-بعد از زير گذر همت-نرسيده به فلکه اول منطقه 5سالن فرهنگسرای معرفت۱۳
شهران 44۳0۱444۱۳0شهران-سمت راست 

-۷5جنوبی

فلکه دوم صادقيه-بلوار آيت اله کاشانی-بعد از تقاطع منطقه 5سالن آفتاب مجتمع نور۱4
--۷4محله نور44088۷0820۳ستاری، مجتمع فرهنگی هنری نور

-۷8اکباتان446۳۳4۳۳60اکباتان، فاز ۱، خيابان اصلی ، روبروی مخابراتمنطقه 5سالن خانه فرهنگ آيه۱5

خيابان ولی عصر )عج) ، ضلع شمالی پارک ساعی ، کوی منطقه 6سالن فرهنگسرای سرو۱6
آرژانتين ـ 8888۱8۷9۱49.2ساعی دوم

-۷4ساعی

خيابان ولی عصر )عج) ، ضلع شمالی پارک ساعی ، کوی منطقه 6سالن روباز فرهنگسرای سرو۱۷
آرژانتين ـ 8888۱8۷9۷00ساعی دوم

-۷4ساعی

خيابان سيد جمال الدين اسد آبادی ، خيابان بيست و يکم ، منطقه 6سالن فرهنگسرای شفق۱8
--۷۳يوسف آباد885540۱۷۳۷0.45داخل بوستان شفق

خيابان شريعتی - نرسيده به پل سيدخندان - بوستان منطقه۷سالن فرهنگسرای انديشه۱9
محله نيلوفر 885055۱4۱۷0شهيد منفرد نياکی )هالل احمر) - فرهنگسرای انديشه

-90- قندی

آمفی تئاتر فرهنگسرای 20
خيابان شريعتی - نرسيده به پل سيدخندان - بوستان منطقه۷انديشه

محله نيلوفر 885055۱4600شهيد منفرد نياکی )هالل احمر) - فرهنگسرای انديشه
-90- قندی

آمفی تئاتر خانه فرهنگ 2۱
ميدان رسالت-خيابان آيت اهلل مدنی- کوچه بوستان منطقه8فدک

--80فدک۷۷8۱۳002۳28فدک

نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، ضلع شمالی منطقه8سينما فرهنگسرای گلستان 22
-8۱فدک۷۷84۱224426بوستان فدک

مهرآباد جنوبی-خيابان شهيد گزل خو-انتهای کوجه بن منطقه9خانه فرهنگ مهرآباد2۳
بست  شهيد ابراهيم اصفهانی-پالک 42 

666۳8050-
-۷5سرآسياب66620۱6۳۳00

ميدان بريانک- خ شهيد دعوتی- خ شهيد امير قلی - منطقه ۱0سالن منطق الطير عطار24
-85بريانک55۱۳555۳۱05.28پالک 5

هالل احمر 8۱56.5-5542645۳خيابان هالل احمر-ميدان گمرک-جنب بوستان رازی منطقه۱۱پرديس سينمايی رازی25
--88)رازی)

سالن فرهنگسرای فناوری 26
خيابان کارگر جنوبی، تقاطع خيابان جمهوری، ضلع منطقه ۱۱اطالعات

-82جمالزاده6۱۳0.4-66902۱۳5جنوب غربی

ميدان قزوين -خيابان قزوين -خيابان شهيد مرادی منطقه۱۱سالن تئاترفرهنگسرای رازی 2۷
هالل احمر 5542۳۳5۳۱2۳-بوستان رازی

-96)رازی)

سالن تئاتر فرهنگسرای 28
باالتر از ميدان شهدا - خيابان ۱۷ شهريور - نبش منطقه ۱2عترت

-۱۷92شهريور۳۳259۱۳۱۱۳5.92کوچه اعرابی

سالن مجتمع خواجوی 29
خيابان شوش،ميدان شهيد هرندی،خيان شهيد منطقه ۱2کرمانی

-۷4هرندی55890۷۷8۳9۳4هرندی، بوستان خواجوی کرمانی

خ هفده شهريور خ شهيد دولو کوچه شهيد سرخوش منطقه ۱2سالن خانه فرهنگ دردار۳0
-۷2دردار۳۳5۱5۷6۱۱50.4۱کوچه اعتماد

سالن خيام فرهنگسرای ۳۱
خيابان دماوند - خيابان شهيد منتظری- بوستان خيام منطقه۱۳اميد

-85صفا۳۳۳5520۳60- فرهنگ سرای اميد
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خيابان پيروزی - انتهای خيابان پنجم نيروی هوايی - منطقه ۱۳سالن خانه فرهنگ حافظيه۳2
-۷۳نيرو هوايی۷۷40282۷۷2فرعی 4.42 - بوستان وحدت - خانه فرهنگ حافظيه

آمفی تئاتر فرهنگسرای ۳۳
ميدان شهدا- خيابان پيروزی - خيابان شکوفه - منطقه ۱4اخالق

خيابان شهيد کاظمی- جنب بوستان گلزار- شماره 24
۳۳۳۱2400 
-86شکوفه۳۳۳۱2500۱۳5.4۳

سالن خانه فرهنگ فرشته ۳4
بزرگراه شهيد محالتی- بلوار پاسدار گمنام - ميدان منطقه ۱4آزادی

امام حسن مجتبی )ع) - خيابان فرشته آزادی .
۳۳۱86248 
۳۳۱92۱6۷۱06.۱

صاحب 
الزمان 
)عج)

۷5-

سالن اجتماعات خانه فرهنگ ۳5
 ۳۳۱440۷8تقاطع بزرگراه شهيد محالتی و بلوار ابوذر - شماره 560منطقه ۱4ابوذر

شهدای ۳۳802529۱00
-۷2گمنام

سالن مطهری فرهنگسرای ۳6
--۷۳هاشم آباد5600-۳۳۷۳000۳ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه۱5خاوران

ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه۱5سالن رو باز فرهنگسرای خاوران۳۷
۳۳۷۳000۳-5

-۷۳هاشم آباد۱500

سالن فرهنگ فرهنگسرای ۳8
--۷۳هاشم آباد400ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه۱5خاوران

-۷۳هاشم آباد560-۳۳۷۳000۳ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه۱5سالن فرهنگسرای خاوران۳9

سه راه افسريه-مشيريه-بوستان خليج فارس-پارک منطقه۱5سينما پامچال40
--88مشيريه۳۳45۱0005۷0پامچال-جنب آب نما

سالن غدير مجتمع جعفری 4۱
خيابان خاوران-سه راه هاشم آباد- انتهای خيابان هاشم منطقه۱5نژاد

-9۱هاشم آباد۳۳02۱8۱8۱۷0آباد

مرکزهمايشهای بين المللی 42
نرسيده به  ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان  جنوبی منطقه۱6شهيدآوينی 

-۷۱نازی آباد550۷۱208۳500، خيابان شهيد وفايی داخل  فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن نغمه فرهنگسرای 4۳
نرسيده به  ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان  جنوبی منطقه۱6بهمن

--۷۱نازی آباد550۷۱208800، خيابان شهيد وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

تاالرمبارک فرهنگسرای 44
نرسيده به  ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان  جنوبی منطقه۱6بهمن

، خيابان شهيد وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

550۷۱208

--۷۱نازی آباد400

سينما چاپلين فرهنگسرای 45
نرسيده به  ميدان بهمن ، خيابان دشت آزادگان  جنوبی منطقه۱6بهمن

-۷۱نازی آباد۷50، خيابان شهيد وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

فلکه چهارم خزانه بخارائي ، نبش خيابان جمشيد سيد، منطقه۱6مجتمع فرهنگی هنری فجر46
-۷4خزانه250داخل مجتمع فرهنگی هنری فجر، پالک 85

ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران، منطقه۱۷سالن فرهنگسرای بهاران4۷
-۷6وصفنارد662۱۳8۳980فرهنگسرای بهاران

ميدان ابوذر، انتهاي خيابان سجادجنوبي، ميدان بهاران، منطقه۱۷مرکز همايش های بهاران48
-۷6وصفنارد66۳240۱8۳200بوستان بهاران- مرکز همايش های فرهنگی هنری بهاران 

يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدری جنوبی)شهيد منطقه۱8سالن فرهنگسرای خاتم49
شهرک ولی 6620۷065200آقايی)خيابان پژاند بوستان لواسانی 

-80عصرجنوبی

سالن نمايش فرهنگسرای 50
اتوبان تندگويان، به سمت خانی آباد نو، خيابان شهيد منطقه۱9مهر

خانی آباد 550۳۷۷99۱00لطيفی، کوچه تگرگ داخل بوستان بعثت
--9۳نو شمالی

۳۳۳۷0606 شهرري - ميدان نماز -خيابان کميل - فرهنگسراي والء منطقه 20سالن فرهنگسرای وال5۱
--8۱ميدان نماز۳۳۳۷0505۱00

سالن کتابخانه شيخ کلينی 52
منتظری شمالی،بزرگراه شهيد جانباز داود کريمی -بعد منطقه 20)ره)

-80منتظری۳۳۷5۳0۳۱۳6.5از اداره گذر نامه پل دوم

شهرري، شهرک ۱۳ آبان، خيابان شهيد جمشيدي، منطقه 20سالن مجتمع شهيد رحيمی5۳
شهرک ۱۳ 555۱9۳04200ارديبهشت ۳، جنب مسجد امام رضا)ع)

-90آبان

سالن خانه فرهنگ شيخ 54
--۷5دولت آباد۳۳۷54042292.۳8شهرري، فلکه اول دولت آبادمنطقه20صدوق

شهرري، شهرک ۱۳ آبان، خيابان شهيد مواليي جنوبي، منطقه20سالن کتابخانه ۱۳آبان55
شهرک ۱۳ 555255۷۷۳54.۳6کوچه شهيد عطري، پالک 4

-8۷آبان

 ۳۳۳۷0606شهرري - ميدان نماز -خيابان کميل - فرهنگسراي والء منطقه20سالن اجتماعات وليعصر)عج)56
-88ميدان نماز۳۳۳۷0505900

فرهنگسراي تهران، انتهاي بزرگراه رسالت، سه راه منطقه22فرهنگسرای تهران5۷
-84صدرا44۱4۳۷۷۷58دهکده، خيابان ساحل بوستان باغ نو، فرهنگسراي تهران

مرکز فرهنگسرای قرآن58
خاص

خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري نبش خيابان 
-80تيموری4258-55۷۷5۱4۱شهيد کاظمي )تيموري)

مرکز فرهنگسرای رسانه59
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق نوری
-86قبا۳۷5-2288868۱ ميدان قبا

7۱-۱0- مشخصات سالن های اجتماعات و نمايش)ادامه(                                                                        )مساحت به متر مربع(
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مرکز فرهنگسرای رضوان60
خاص

بهشت زهرا)س) بلوار شهدا خيابان رضوان جنب مزار 
-89بهشت زهرا552022۱8۱0۳.2آيت اهلل طالقانی فرهنگسرای رضوان

سينما فجر فرهنگسرای 6۱
انقالب

مرکز 
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای
--۷6خوشياران55408656۳85 انقالب اسالمی

سالن سپيده فرهنگسرای 62
انقالب

مرکز 
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای
-۷6خوشياران55408656۱00 انقالب اسالمی

ستادمرکز مطالعات فرهنگی6۳
چهارراه ولی عصر)عج) خيابان برادران مظفر شمالی 

کوچه مهربان پالک 2 مرکز مطالعات فرهنگی
 شهر تهران

مظفر 6648692۷۷5
-۷5شمالی

بلوار 9665۳۷۳۷26۷ميدان ولی عصر-بلوار کشاورز-نبش خيابان دائمیستادستاد64
-90کشاورز

معاونت موزه هنرهای دينی امام)ع)65
هنری 

خيابان ولی عصر)عج)-باالتر از چهار راه نيايش-بلوار 
-۷9اسفنديار220420۷۷۱500اسفنديار-پالک ۳5

معاونت پرديس تئاتر تهران66
هنری 

اتوبان امام علی )ع) جنوب- خروجی شهيد محالتی 
شرق- خيابان شهيد شاه آبادی جنوبی- بعد از ميدان 
مالک اشتر- خيابان شهيد بقايی- پرديس تئاتر تهران

--95خاوران9665450925200

7۱-۱0- مشخصات سالن های اجتماعات و نمايش)ادامه(                                                                        )مساحت به متر مربع(

72-۱0- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره                                                                                  )مساحت به مترمربع(
سال محلهمکانمساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

تاسيس

قيطريه - ۳5 متری قيطريه - بوستان منطقه ۱فرهنگسرای ملل۱
۷۳قيطريه222۱۳0۱94۳قيطريه

تهرانپارس خيابان جشنواره فرهنگسرای منطقه 4فرهنگسرای اشراق2
۷4جواديه۷۷۳2۳8۳9۳۱58.2۷اشراق

بلوار دالوران ، آزادگان شمالي ، جنب منطقه 4فرهنگسرای هنگام۳
82اوقاف۷۷49۱49۱66.92فروشگاه شهروند

94فردوس440022۷090فلکه دوم صادقيه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابراتمنطقه 5 فرهنگسرای فردوس4

فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت اله کاشانی، منطقه 5 خانه فرهنگ ميثاق5
۷5مهران44089۱5۷۷0انتهای خبابان مهران

شهرزيبا-بعد از زير گذر همت-نرسيده به منطقه 5 فرهنگسرای معرفت6
شهران 44۳0۱444۱00فلکه اول شهران-سمت راست 

۷5جنوبی

خيابان ولی عصر )عج) ، ضلع شمالی پارک منطقه 6فرهنگ سرای سرو۷
آرژانتين ـ 8888۱8۷9250ساعی ، کوی ساعی دوم

۷4ساعی

نارمک، ميدان هالل احمر، خيابان گلستان، منطقه 8فرهنگسرای گلستان8
86فدک۷۷84۱224۷06ضلع شمالی بوستان فدک

46 متری شرقی نارمک، بين مهر و مدائن، منطقه 8خانه فرهنگ دی9
80مداين ۷۷952040200ميدان ۱6

منطقه 9فرهنگسرای رويش۱0
مهرآباد جنوبی خيابان واشقانی خيابان وادی 
زاده جنب شهرداری ناحيه 2 ) دارای يک 
زمين چمن مصنوعی با متراژ ۱450 متر 

مربع می باشد)
مهرآباد 6668855۱-5۱608.۷5

90جنوبی

فرهنگسرای کاروتعاون)باشگاه ۱۱
89هاشمی66046946250بزرگراه يادگار امام جنوبی تقاطع هاشمی  منطقه 9بدنسازی)

فرهنگسرای کاروتعاون)باشگاه ۱2
89هاشمی6604694680بزرگراه يادگار امام جنوبی تقاطع هاشمی منطقه 9ورزشی)

منطقه مجتمع فرهنگی هنری اعتماد۱۳
۱0

خيابان قزوين خيابان شهيد عرب- ميدان بريانک- 
۷8بريانک55۷8805۱229,99خيابان شهيد دعوتي- بوستان اعتماد

ميدان بريانک- خ شهيد دعوتی- خ شهيد امير منطقه ۱0فرهنگسرای عطار۱4
85بريانک55۱۳555۳۱۱۷,5قلی - پالک 5
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72-۱0- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره )ادامه(                                                                     )مساحت به مترمربع(
سال محلهمکانمساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

تاسيس
خ هاشمی - بين خوش و قصرالدشت- نبش کوچه منطقه ۱0خانه فرهنگ توحيد۱5

88هاشمی66۳5۱40۳۱۱2,05سلماسی- پ ۱

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱سالن دهداری فرهنگسرای رازی۱6
هالل احمر 5542580268۱۱8بوستان رازی

۷5)رازی)

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱باشگاه رزمی فرهنگسرای رازی۱۷
هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی

۷5)رازی)

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱زمين پينت بال فرهنگسرای رازی۱8
هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی

88)رازی)

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱ زمين اسکواش فرهنگسرای رازی۱9
هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی

8۳)رازی)

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱زمين اسکيت فرهنگسرای رازی20
هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی

8۳)رازی)

محوطه پينگ پنگ  فرهنگسرای 2۱
ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱رازی

هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی
80)رازی)

ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان شهيد مرادی- منطقه ۱۱پيست دوچرخه فرهنگسرای رازی22
هالل احمر -5542۳۳5۳بوستان رازی

88)رازی)

منطقه فرهنگسرای اميد2۳
۱۳

خيابان دماوند - خيابان شهيد منتظری- بوستان 
85صفا۳۳۳02589۷۱,45خيام - فرهنگ سرای اميد

سالن ورزشی خانه فرهنگ 24
حافظيه

منطقه 
۱۳

خيابان پيروزی - انتهای خيابان پنجم نيروی 
هوايی - فرعی 2 - بوستان وحدت - خانه فرهنگ 

حا فظيه
۷۳نيرو هوايی۷۷409224۷2

سالن چند منظوره فرهنگسرای 25
۷۳هاشم آباد۳۳۷۳000۳۱60-5ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه ۱5خاوران

96هاشم آباد۳۳۷۳000۳۱00-5ميدان خراسان-خيابان خاوران-سه راه هاشم آبادمنطقه ۱5سالن تيراندازی فرهنگسرای خاوران26

سالن بدنسازی آقايان 2۷
فرهنگسرای بهمن

منطقه 
۱6

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان 
۷۱نازی آباد550۷28۳9550وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن بدنسازی خانم ها 28
فرهنگسرای بهمن

منطقه 
۱6

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان 
۷۱نازی آباد550۷28۳94۳0وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6سالن رزمی شهيد کاوه بهمن29
۷۱نازی آباد550588۳۱۱40-2وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6سالن رزمی شهيدميرشاکی بهمن۳0
۷۱نازی آباد550588۳۱۱50-2وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6سالن تيراندازی شهيدهمت بهمن۳۱
۷۱نازی آباد55۳29۱۳9200وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن جانبازان فدک  فرهنگسرای ۳2
بهمن

منطقه 
۱6

ميدان بهمن، خيابان آزادگان جنوبی، خيابان وفايی، 
جنب ساختمان شهرداری منطقه ۱6، مجموعه 

ورزشی فدک
۷۱نازی آباد55۳۱0۷588۱4

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6سالن ژيمناستيک شهيد آذرپی بهمن۳۳
۷۱نازی آباد55۳00۳۳2260وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6اتاق شطرنج فرهنگسرای بهمن۳4
۷۱نازی آباد550588۳۱۳0وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان منطقه ۱6سالن چند منظوره فدک بهمن۳5
۷۱نازی آباد55055۳86۱064وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

منطقه سالن رزمی شهيدرحمانی بهمن۳6
۱6

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، خيابان 
۷۱نازی آباد550588۳۱۱40وفايی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

منطقه زمين اسکيت فرهنگسرای بهمن۳۷
۱6

ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبی، 
خيابان وفايی داخل فرهنگسرای بهمن،

 پالک 8
۷۱نازی آباد۳۱0-

منطقه سالن ورزشی بهاران۳8
۱۷

ميدان ابوذر)فالح) - انتهای خيابان سجاد 
جنوبی - ميدان بهاران- بوستان بهاران - 

فرهنگسرای بهاران 
9۱وصفنارد662۱۳۷۳82۳0

منطقه سالن بدنسازی بهاران۳9
۱۷

ميدان ابوذر)فالح) - انتهای خيابان سجاد 
جنوبی - ميدان بهاران- بوستان بهاران - 

فرهنگسرای بهاران 
9۱وصفنارد662۱۳۷۳82۱6

منطقه سالن خانه فرهنگ رشد40
۱8

ميدان معلم-بلوار نعلم غربی-ابتدای شهرک 
امام 66۱۳2۳۳8۷0امام خمينی)ره)خيابان مظفری

9۱خمينی)ره)
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72-۱0- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره )ادامه(                                                                     )مساحت به مترمربع(
سال محلهمکانمساحت تلفنآدرسمنطقهنام مرکزرديف

تاسيس

منطقه فرهنگسرای خاتم)ص) 4۱
۱8

يافت آباد شهرک وليعصر خيابان حيدری 
جنوبی)شهيد آقايی)خيابان پژاند بوستان 

لواسانی 
وليعصر 6620۷065۷5

80جنوبی)عج)

منطقه فرهنگسرای مهر42
۱9

اتوبان تندگويان، به سمت خانی آباد نو، 
خيابان شهيد لطيفی، کوچه تگرگ داخل 

بوستان بعثت
خانی اباد نو 550۳۳900۳۱

۷۳شمالی

مجتمع علوم و فنون شهيد 4۳
رحيمی۱

منطقه 
20

شهرري، شهرک ۱۳ آبان، خيابان شهيد 
جمشيدي، ارديبهشت ۳، 
جنب مسجد امام رضا)ع)

شهرک۱۳ 555۱9۳04۱8۳,۱9
90آبان

مجتمع علوم و فنون شهيد 44
رحيمی2

منطقه 
20

شهرري، شهرک ۱۳ آبان، خيابان شهيد 
جمشيدي، ارديبهشت ۳، 
جنب مسجد امام رضا)ع)

شهرک۱۳ 555۱9۳04
90آبان

مجتمع علوم و فنون شهيد 45
رحيمی۳

منطقه 
20

شهرري، شهرک ۱۳ آبان، خيابان شهيد 
جمشيدي، ارديبهشت ۳، 
جنب مسجد امام رضا)ع)

شهرک۱۳ 555۱9۳04
90آبان

سالن چند منظوره ورزشی 46
وليعصر)عج)

منطقه 
20

شهرري - ميدان نماز -خيابان کميل - 
88ميدان نماز۳۳۷64985900فرهنگسراي والء 

مرکز سالن فرهنگسرای قرآن4۷
خاص

خيابان قزوين نرسيده به ميدان شمشيري 
80تيموری4۳4۷,5-55۷۷5۱4۱نبش خيابان شهيد کاظمي )تيموري)

مرکز سالن بدنسازی فرهنگسرای رسانه48
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق 
86قبا۳۱۳0-2288868۱نوری ميدان قبا

مرکز سالن فرهنگسرای رسانه49
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق 
86قبا۳0-2288868۱نوری ميدان قبا

سالن چند منظوره فرهنگسرای 50
رسانه

مرکز 
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق 
86قبا۳۱200-2288868۱نوری ميدان قبا

مرکز سالن اسکواش فرهنگسرای رسانه5۱
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق 
86قبا۳۱50-2288868۱نوری ميدان قبا

مرکز سالن ايروبيک فرهنگسرای رسانه52
خاص

پاسداران -خيابان گل نبی - خيابان ناطق 
86قبا۳۱6۱-2288868۱نوری ميدان قبا

مرکز سالن بدن سازی آرمان انقالب5۳
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای 
89کميل554۱۱8۳6۳50انقالب اسالمی

مرکز سالن چند منظوره آقايان54
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای 
89کميل20200-554252۱0انقالب اسالمی

مرکز سالن چند منظوره بانوان55
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای 
89کميل2060-554252۱0انقالب اسالمی

مرکز سالن بدن سازی آقايان56
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای 
89کميل20200-554252۱0انقالب اسالمی

مرکز سالن بدن سازی بانوان5۷
خاص

بزرگراه نواب ابتدای کميل شرقی فرهنگسرای 
89کميل20۱00-554252۱0انقالب اسالمی

ميدان ولی عصر)عج)بلوار کشاورز-نبش ستادسالن ورزشی ستاد سازمان58
90بلوار کشاورز9665۳۷۳۷۱00خيابان دائمی
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اداره کل فرهنگی

73-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)مراسم و مناسبت ها(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95مراسم و مناسبت ها

مراسم و مناسبتهاي سال اعتبارات 
- ميليون ريال

۱80,000۱90,000۱20,000

برای حداقل ۱6 عنوان مناسبت مهم سال )برنامه هاي ايام رجب و شعبان، رمضان، محرم، دفاع مقدس، دهه 
فجر، استقبال از بهار، دهه واليت،  دهه کرامت، جشن مهر، روز تهران، روز حافظ، ۱۳ آبان، روز زن، روز پدر)

فعاليت های مراسم و مناسبت هاي 
سال- مورد

۳۳,000۳۳,000۱5,000

تشکيل ستاد هماهنگي برنامه هاي 
فرهنگي شهرداري تهران و اجراي 
برنامه هاي ايام رجب و شعبان، 

رمضان، محرم، دفاع مقدس ، دهه 
فجر ، استقبال از بهار ، هفته واليت 

، جشن مهر - تعداد

۱0۱05۳
برنامه اجراي  و  تهران  شهرداري  فرهنگي  برنامه هاي  هماهنگي  ستاد  تشکيل 

بهار،  از  استقبال  فجر،  دهه  مقدس،  دفاع  محرم،  رمضان،  شعبان،  و  رجب  ايام  هاي  )برنامه 
پدر) روز  زن،  روز  آبان،   ۱۳ حافظ،  روز  تهران،  روز  مهر،  جشن  کرامت،  دهه  واليت،   دهه 

تنظيم و ارسال دستورالعمل اجرايي 
-۳0۳0۳0مراسم - مورد

هزينه برنامه هاي مناطق و 
سازمان هاي تابعه در ايام فاطميه 

)س) - ميليون ريال

۱. اجرای مراسم سوگواره در مساجد  و خانه های هنر و ادبيات محالت  و در ساختمان های شهرداری مناطق 22گانه  80020,000۱0,000
2. اجرای 22نمايشگاه تخصصی کتاب با موضوعات زندگی حضرت زهرا ، خانواده و سبک زندگی در مناطق 

برپايي نمايشگاه هاي محلي کتاب 
200۳50۱5,000- مورد

اندازی سالن اختصاصی »تهران، شهر فرهنگ« در مساحتی حدود ۱000 متر مربع و با شعار  ۱.راه 
کتاب؛ پرچمداردانش  بر فراز شهر  و با بخش های:  تهرانگردی  - زنان در شهر-سالمت) فراموز)- 
تهران شناسی و روايت هنر) 5 گنج ) - کتابخانه محالت- گالری هنر - تبادل کتاب - گذر کودکانه 
اتوبوس سيار  انديشه و قلم )نشست های تخصصی) استيج -  استقرار  ) شهر کودک )- سرای اهل 
سالمت- دهکده تفريحی ورزشی - برنامه های فرهنگی هنری ميدانی و استقرار کانکس بخش مادر و 
کودک  به مدت ۱ هفته  در محل نمايشگاه بين امللی کتاب تهران)مصلی امام خمينی)ره)) 2.برگزاری 
50 نشست تخصصی در سرای انديشه و قلم  در حوزه های  ادبيات ؛  آسيب شناسی حوزه نشر؛ بانوان 
در شهر؛  سالمتی و طب ايرانی؛ توانمند سازی و کارآفرينی؛ تهران شناسی؛  گردشگری واکوتوريسم ۳.  
اجرای ويژه برنامه های ميدانی و استيج ) نمايش های ميدانی-گروه تئاتر خيابانی- اجرای گروه های 
سرود محلی و آئينی- خيمه شب بازی، پرده خوانی و نقالی و نمايش شاد کوتاه با محوريت کتاب و 
محتوای فرهنگی-  نمايش های عروسکی-  استندآپ کمدی - پرفورمنس هنری و نمايش های محيطی 
ويژه کتاب-  نمايشگاه پوستر و کاريکاتورهای مفهومی 4.  برپايی» کافه کتاب« ؛ گفتگو با نويسندگان 
صاحب نام 5. استقرار اتوبوس سيارديابت با آموزش عمومی سالمت با موضوع خود مراقبتی با استقبال 
5800 نفر مراجعه کننده درطول برگزاری نمايشگاه 6. استقرار 4 کانکس با عنوان اطاق مادرو کودک 
با تجهيزات پيش بينی شده وبا کادرتخصصی مربيان  آموزش  با همکاری مناطق2و ۱2-۱-9-8و  ؛ 
 ديده مهدکودک ۷. برپايی استيج عصرگاهی در نوبت 2 با همکاری ومشارکت مناطق -۷ -5 -۱9 ۷

فرهنگ«  عنوان »شهر  با  روزانه  نشريه  انتشار ۱۱ شماره  منظور  به  عکاس  و  تيم خبری  استقرار   .۷
روزانه بصورت  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت  فعاليت های  تصويری  و  خبری  پوشش  و 

50,000 قطعه20۱05,000طراحي و اجراي پوستر- مورد

توليد و توزيع لوح فشرده با 
موضوعات فرهنگي - تعداد

در مناسبتهای مذهبی، ملی و انقالبی۱00,000۱20,000۱0,000
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73-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)مراسم و مناسبت ها()ادامه(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95مراسم و مناسبت ها

چاپ و توزيع مجله ، نشريه ، ويژه 
نامه ، بروشور - تعداد

در مناسبتهای مذهبی، ملی و انقالبی۱50,0000۱۱

در مناسبتهای مذهبی، ملی و انقالبی۱50,0000۱8,000چاپ کتاب و کتابچه - نسخه

توليد و ساخت پيامهاي تبليغاتي
 ) تيزر ) - ثانيه

در مناسبتهای مذهبی، ملی و انقالبی6-۱0۷

مراسم ارتحال امام)ره) - ميليون 
ريال

20,00020,000۷,000

راه اندازی پرديس های بزرگ فرهنگی  در اطراف حرم مطهر حضرت امام)ره): ۱.پرديس فرهنگی امام)ره) 
و سبک زندگی  ) توسط مناطق 2،۷،۱0،۱5،۱8  : راه اندازی غرفه  نگار گذر سبک زندگی به سبک روح 
اهلل، غرفه های نگارگذر مکتب امام )ره)، نقاشی کودکان با موضوع امام و کودکان،  قصه گويی با موضوع 
بگيريد، بخش  بخوانيد جايزه  قرآن  انديشه،  قاب  امام در  نمايشگاه کتاب  اندازی  راه  و کودکان،  امام 
کودک  و بازی های قرآنی )کاردستی و بادکنک)، راه اندازی غرفه  ازدواج و همسر داری)نمايشگاهی)، 
راه اندازی غرفه  عکس يادگاری با امام )ره) ، چاپ ويژه نامه سبک زندگی امام )ره) ۱000 عدد ، راه 
 اندازی غرفه ريحانه بهشتی،راه اندازی غرفه  مشاوره دينی ، خانوادگی، راه اندازی غرفه  تغذيه اسالمی

 راه اندازی غرفه  حضور 5 هنرمند )نقاش و خطاط و سفال و معرق)، خالقيت و بازی علمی، جوايز ، 
 راه اندازی غرفه راديو نمايشگاه)2نفر مجری) و غرفه VI ، خدمات زائرين و نمازخانه)آقايان و بانوان)

2. پرديس فرهنگی امام  )ره) و مردم) توسط مناطق 22،۱9،۱۷،۱4،8 : نمايشگاه عکس امام و مردم 
، نمايشگاه فيلم شميم دوست پخش فيلم سخنرانی امام در ديدارهای مردم، غرفه روزی با امام )ره) ، 
صحيفه نور، غرفه نوای جماران، غرفه دوستی با قرآن  ، بازيهای فکری ، عکس يادگاری با حرم اميرالمونين 
)ع)و تصوير امام خمينی )ره)،مادر و کودک، نمايشگاه عکس شهدای مدافع حرم، استيج : مجری ، 
 قاری قرآن ،اجرای تواشيح ،گروه سرود،سخنرانی پيرامون زندگی امام )ره) ،عمو روحانی)ويژه کودکان )

قرآن  کتابت  بخش   :  2۱،۱6،۱۳،9،4 مناطق  قرآن)توسط  و  )ره)  امام  فرهنگی  ۳.پرديس 
قرآن تالوت  مسابقه  غرفه  جمعی،  دسته  بصورت  خوشنويسان  حضور  با  بخشی  يا  کلی   بصورت 

ها،  خانواده  توسط  قرآن  تفسير  مسابقه  غرفه  قرآنی،   قصص  و  قرآنی   های  نمايش  اجرای 
کودکان آثار  و  ها  نقاشی  تحليل  جهت  رواشناس   حضور  و  قرآن  و  کودکان  نقاشی  ويژه    غرفه 

استيج قرآنی )تالوت ،تواشيح ،مسابقه حفظ و تالوت قرآن)، غرفه زائر مجازی،  بخش پرده خوانی در منقبت 
حضرت امير المونين علی عليه السالم، برگزاری نمايشگاه آثار  و کتب قرآنی  با هماهنگی انتشارات حاج آقای 
قرائتی و موسسه نشر آثار حضرت امام خمينی )ره)    4.ويژه برنامه های فرهنگی منطقه ۱)جماران): برنامه 
های فرهنگی و قرآنی از تاريخ ۱2 تا ۱5 خرداد در محله جماران- فضاسازي محيطي مسيرهاي منتهي به 
 حسينه جماران - برپايی نمايشگاه عکس،کتاب، پوستر و فيلم مستند با محوريت زندگی حضرت امام)ره)  
5.ويژه برنامه های منطقه 20: برپايی پرديس فرهنگی قرآنی در حرم حضرت عبدالعظيم حسنی)ع) 
خمينی)ره)-  امام  حرم  به  منتهي  مسيرهاي  محيطي  فضاسازي  خرداد-   ۱5 تا   ۱2 تاريخ  از 
در  امام)ره)   حضرت  زندگی  محوريت  با  مستند  فيلم  و  پوستر  کتاب،  عکس،  نمايشگاه  برپايی 
ثبت  بگيريد،  جايزه  بخوانيد  قرآن   ، قرآن  ختم    : موضوعات  با  فرهنگی  غرفه   5 پرديس-برپايی 
نمايشگاه  فرهنگی،برپايی  محصوالت  توزيع  کودکان)  نقاشی  )خطاطی،  هنری  خاطرات،گذر 
برنامه  امام)ره)  برای  ای  دلنوشته  تصوير)،  قالب  در  امام  امام)  حضرت  زندگی  موضوع  با  عکس 
ارتحال ايام  خاطرات  ثبت  روحانيون،  توسط  فرهنگی  مسائل  و  شبهات  به  پاسخگويی  قرآن،  ختم 

00500,000روز طهران

انجام شده، ۱۱ نقطه فرهنگی و گردشگری در ۱۱ منطقه شهر تهران برای  برنامه ريزی های  طبق 
موسيقی،  موزه  آب،  شد)موزه  انتخاب  مهرماه   ۱5 يکشنبه  تاريخ  در  طهران  روز  مراسم   برگزاری 
همايون،  باب  شهر،  تئاتر  آزادی،  برج  مينياتور،  موزه  قصر،  موزه  باغ  فرش،  موزه  گرافيک،  موزه 
پيوست  پوستر  از  متحدالشکل  استفاده  و  انتشار  شامل:  ها  برنامه  طغرل.  برج  معين،  دکتر  موزه 
روز؛  اين  گذاری  نام  ضرورت  و  علت  و  طهران  روز  معرفی  مراسم؛  برگزاری  محل  در  ويژه  به  شده 
منطقه)؛برگزاری  درآن  ساکنين  يا  متولدين  اولويت  با  تهران)  با  مرتبط  مشاهير  و  مفاخر  از  تجليل 
مرتبط  فيلم  نمايش  تهران؛  قديم  از  گويی  خوانی)؛خاطره  شاهنامه  يا  خوانی  پرده   ( آيينی  مراسم 
پتانسيل  معرفی  منطقه؛  شاخص  و  گردشگری  اماکن  شناخت  با  مرتبط  مسابقه  برگزاری  تهران؛  با 
های گردشگری منطقه و مشاهير منطقه؛ توزيع کتاب »شهر ما تهران« با مشارکت ستاد گردشگری 
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4۷2

73-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)مراسم و مناسبت ها()ادامه(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95مراسم و مناسبت ها

۱5,000۱5,0005,000هفته دفاع مقدس - ميليون ريال 

۱.ويژه برنامه اداره کل فرهنگی -شبی در معراج )استيج آئينی دفاع مقدس) با مشارکت باغ موزه دفاع 
مقدس: برپايی استيج آئينی دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس با بخش های مختلفی از جمله تقدير 
از چهره های ماندگار عرصه ايثار و مقاومت؛ اجرای موسيقی و سرود حماسی؛ اجرای هنری و تجليل از 
هنرمندان دفاع مقدس؛ تئاتر دفاع مقدس؛  خاطره گويی توسط فرماندهان دفاع مقدس؛  پخش کليپ ملی 
از  دستاوردهای جوانان اين مرز و بوم بعد از دوران دفاع مقدس؛ پذيرائی از شرکت کنندگان )در فضايی 
 شبيه ايستگاه های صلواتی دوران دفاع مقدس، شربت و شيرينی سنتی) ؛  بازديد از باغ موزه و سراسرنما.

2. اکران فيلم ) تنگه ابوقريب) توسط اد اره کل فرهنگی با مشارکت باغ موزه دفاع مقدسو با حضور 
 پرسنل ايثارگر شهرداری مناطق 22 گانه و تجليل از عوامل فيلم در باغ موزه دفاع مقدس )دو سانس)

۳.ويژه برنامه های مناطق 22گانه: فضاسازی سطح شهر با استفاده از نمادها و المان های مرتبط و 
همچنين استفاده از ظرفيت های تبليغی مناطق 22گانه از جمله پرتابل ها، بيلبوردها، عرشه پل ها؛ تجليل 
و تقدير از پرسنل ايثارگر منطقه با حضور مديران شهرداری منطقه با اهدای شاخه گل و بسته فرهنگی؛ 
برگزاری مسابقه غير حضوری حماسه آفرينی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از طريق فضای مجازی 
و اهداء جايزه به افراد برتر؛ انتخاب حداقل يک مدرسه در هر ناحيه، جهت برگزاری مراسم نواختن زنگ 
حماسه و همچنين برگزاری مسابقه نقاشی ميان دانش آموزان با موضوع دفاع مقدس با حضور مسئولين 
شهرداری؛ اجرای 22 همايش منطقه ای معبر عشق  با حضور پيشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، خانواده 
معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران؛ يرگزاری مراسم ميدانی و تجليل و تکريم اصناف و کسبه 
محله با سوابق ايثارگری؛ عطرافشانی  مزار شهدا و مقبره الشهداي گمنام شهر تهران؛ 22 مراسم تجليل 
از همسران فداکار شهدا ، جانبازان و آزادگان، شاغل و يا بازنشسته شهرداری تهران با حضور شهردار 
و مسئول امور بانوان منطقه؛ برگزاری  مراسم شب شعر و خاطره در هر منطقه با حضور فرماندهان، 
رزمندگان، جانبازان و آزادگان در اماکن فرهنگی ، جمعا 22 شب  شعر و خاطره؛  مشارکت در برگزاری 
۱ يادواره در هر محله ، جمعا ۳52 يادواره در شهر تهران؛  ديدار و تجليل از خانواده های معظم شهدای 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و ايثارگران با حضور مديران شهرداری منطقه) هر منطقه ۳ ديدار)

9,000۱,000۱5,000دهه کرامت

شبانه  های  جشن  قالب  جشن)در   44( رضا)ع)  امام  و  معصومه)س)  حضرت  والدت  های  ۱.جشن 
حضور  با  کتاب  معرفی  کوتاه،   های  سخنرانی  و  نمايش  فاخر،  موسيقی  تهران)اجرای  شادستان 
تکليف  جشن  برگزاری  در  2.مشارکت  کودکان)  برنامه  ويژه  مفرح،  خانوادگی  مسابقات  نويسنده، 
نمايشگاه  برپايی  ويژه دختران در سراهای محالت و مساجد مناطق 22گانه) حداقل 22 جشن) ۳. 
نمايشگاه)   22 محالت) حداقل  سراهای  در  گرافيک، خوشنويسی)  نقاشی،  تجسمی)عکس،  هنرهای 
دختران   « طرح  اجرای   .5 محالت  منتخب  دربوستانهای  کرامت  فرهنگی  های  ايستگاه  برپايی   .4
برتر« توس در منطقه ۷) برگزاری مسابقات فرهنگی  و هنری و کارگاه های آموزشی ويژه دختران)

20,000۱,00020,000هفته واليت

۱.برگزاری  ۱۱0 جشن با  نورافشانی و استيج مطابق دستورالعمل ابالغی شادستان تهران  تحت عنوان 
جشنهای عيد غدير و قربان : 92 جشن توسط مناطق 22گانه+ .جشن عيد تا عيد با عنوان »شب های 
فيروزه ای« به مدت ۱0 شب همراه با پخش زنده تلويزيونی از شبکه 5  در درياچه خليج فارس توسط 
اداره کل فرهنگی با مشارکت مرکز ارتباطات و امور بين الملل و شهرداری منطقه +22 جشن »شبهای 
روشنايی« در حرم مطهر حضرت امام)ره) به مدت 5 شب توسط اداره کل فرهنگی با مشارکت سازمان 
بوستان واليت   امام)ره)+ ۳ شب جشن عيد غدير در  توليت مرقد مطهر حضرت  و  بهشت زهرا)س) 
 2.  آذين بندی و فضا سازی تبليغی و محيط آرايی) آذين بندی 40 ميدان اصلی سطح شهر بصورت 
ويژه؛  نور افشانی 22 نقطه اصلی شهر تهران در شب عيد سعيد غدير؛ آذين بندی ساختمان ها و فضاهای 
دراختيار؛ اکران تبليغات فرهنگی بر روی ۱00 سازه و  پرتابل عرشه پل؛ اکران تبليغات فرهنگی بر روی 
سازه در اختيار )      ۳.غدير شناسی)نشست های تخصصی)22 نشست) غدير شناسی  در سطح مناطق و 
مساجد منتخب شهر  و تقدير از غديرشناسان، تقدير پژوهشگران و نويسندگان عرصه غدير)   4.ايستگاه های 
صلواتی: برپايی ايستگاه های صلواتی در معابر و ميادين پرتردد سطح منطقه با همکاری هيئت های مذهبی
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4۷۳

73-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)مراسم و مناسبت ها()ادامه(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95مراسم و مناسبت ها

هزينه اجراي برنامه هاي  رجب , 
شعبان و رمضان

20,000۳0,00028,000

۱.برگزاری ۱058 جشن به مناسبت والدت امام حسين)ع)، حضرت ابوالفضل)ع)، امام زين العابدين)ع)، 
2.برگزاری  معلم  روز  جوان،  روز  فارس،  خليج  ملی  روز  مهدی)عج)،  حضرت  اکبر)ع)،  علی  حضرت 
۱64 نشست معرفتی:گفتگوی مهدويت، سبک زندگی منتظران، شب شعر معنوی، سخنرانی مذهبی، 
گردهمايی بانوان مهدويت، محفل انس با قرآن  ۳. برگزاری 90 همايش، گردهمايی، کنگره ويادواره: 
بزرگداشت روز زبان فارسی و فردوسی، شب شعر، همايش مهدويت، يادواره شهدا   4.برگزاری ۳98 
مراسم ديدار، بازديد و تجليل: ديدار و تجليل از جانبازان، معلمين برتر، روز جوان، ايثارگران،کارگران 
برای  جشن های شعبانيه   نهاد  از کانو ن های مردم  انجام ۱۱۷ فعاليت حمايت  نواحی   5.  خدوم 
با  گرافيک  خوشنويسی،  عکس،  نقاشی،  هنری،  نمايشگاه  هنری:  و  فرهنگی  نمايشگاه   90 6.برپايی 
صلوات  قرائت  سجاديه،  شعبانيه، صحيفه  مناجات:  مراسم    ۷0 ۷.اجرای  پوستر    مهدويت،  موضوع 
و  بنر  نصب   ، نماسازی  و  تزيين  رسانی:  اطالع  و  تبليغات  بندی،  آذين  مورد  8.انجام ۱45  شعبانيه  
ديواری  روزنامه  نقاشی،  مسابقه  هنری:  فرهنگی  مسابقه  مورد   ۱0۷ 9.انجام  بندی    ريسه  تراکت، 
کارگاه  مورد   94 اجرای   .۱0 معصومين)ع)   ميالد  فارس،  خليج  سجاديه،روز  صحيفه  موضوعات  با 
سبک  موضوعی،  نقاشی  مسابقات  قرآنی،  های  آموزش  مهدويت،  خوانی،  شاهنامه  کارگاه  آموزشی: 
زندگی منتظران، مهدويت و انتظار  ۱۱. اجرای 28۱  ايستگاه صلواتی و پذيرايی: پذيرايی با شيرينی 
ايستگاه های  اندازی 45  راه  به محرومان  ۱2.  لوازم خانگی  اهدای  اهدای بسته فرهنگی،  و شربت، 
ارسال   ۳8 مجازی:  فضايس   .۱۳ نشاط      خيابان   ، فارس  خليج  موضوعات  با  فرهنگی  هنری، 
پيامک  ۱4. غبارروبی مساجد)98 مورد): غبارروبی و شتشوی فرش و نمای مساجد   ۱5. ده مورد 
 ، ورزشی  مسابقه   65 ۱6.برگزاری  مجدد   اکران  و  بهار  از  استقبال  نوروزگاه  های  فيلم  از  استفاده 
گل کارناوال   ۱ اجرای   .۱۷ خانوادگی  روی  پياده  ورزشی،  تفريحات  دهکده   ، ورزشی  های   همايش 

به  و کمک  قرآنی خانگی  قرآن خانگی)شناسايی جلسات  از جلسات  فعاليت حمايتی  ۱.اجرای ۳00 
تامين نيازهای آنها .تهيه اطالعات مربوط به جلسات قرآن خانگی  ۳. اجرای مراسم تجليل از فعالترين 
داد.  خر   ۱۱ الی  آسمانی)۷  های  سفره  جشن   2۷ منطقه)2.برگزاری  هر  در  خانگی  قرآن  جلسات 
برپايی جشن ويژه والدت امام حسن مجتبی )ع)- برپايی جشن ويژه تاکسی رانی با  مشارکت اداره 
کل فرهنگی  و سازمان تاکسيرانی در مجتمع خانواده م ۱5) ۳.برگزاری ۱2۳محفل انس با قرآن در 
مساجد محوری طی ايام ماه مبارک رمضان 4. اجرای 22مسابقه بشارت ويژه نوجوان)طراحی مسابقه 
5.اجرای   ( محالت  سطح  در  برگزيدگان  به  جايزه  اهدای  و  قرآنی  موضوعات  خصوص  در  فرهنگی 
در  مساجد  با  همکاری  و  مشارکت  خرداد.   ۱6 الی   ۱۳( شهادت  سوگواره  و  قدر  شب  200مراسم 
اجرای مراسم شهادت حضرت اميرالمومنين )ع)  و شبهای قدر) 6.اجرای 2 عنوان برنامه مراسم روز 
قدس)مشارکت در برگزاری مراسم روز قدس توسط مناطق 6 و ۱۱ -طی ۱8 خرداد) ۷.برگزاری 22 
محفل قرآنی)22 مورد در مناطق ۱ تا ۱۱ از تاريخ اول تا هفتم رمضان و مناطق ۱2 الی 22 از تاريخ 
8 الی ۱4 رمضان : ۱.قرآن بخوانيد و جايزه بگيريد2.مشاوره دينی و مذهبی۳. غرفه نمايشگاه و فروش 
قرآن4. اجرای تفسير 5. اجرای تواشيح 6. تالوت توسط قاريان ممتاز ۷. مسابقات قر آنی 8.شعرخوانی 
آيينی توسط شعرای به نام مذهبی 9.اجرای تئاتر با مضامين قرآنی و آيينی۱0. اجرای قصص قرآنی)

  محرم و صفر)نمايشگاه بزرگ عطر 
سيب - اربعين)- ميليون ريال

22,000۷0,000۱0,000

»۱. راه اندازی نمايشگاه فرهنگی عطر سيب: اجرای برنامه های آئينی و عرضه اقالم مورد نياز هيات ها، 
مساجد، حسينيه ها و تکايای مذهبی شهر تهران با تخفيف ويژه در بوستان بزرگ واليت؛  به مدت ۷ 
روز ) ۱۷ الی 9۷/6/2۳) شامل فعاليتهای: -برپايی خيمه های معرفت عاشورايی با اجرای برنامه های 
فرهنگی نظير: معرفی آيين های عاشورايی، تعزيه خوانی، مداحی، سخنرانی، تقدير از پيرغالمان، معرفی 
ايران و ساير کشورها و ملل مختلف در  اقوام   مراکز گردشگری مذهبی، معرفی شيوه های عزاداری 

های  تشکل  و  موسسات  ها،  هيات  حضور  جهت  هماهنگی  فرهنگی:  ايستگاه   -
(  .  .  . و  کتاب  کتيبه،  پرچم،  محرم)  ويژه  فرهنگی  محصوالت  عرضه  برای  نهاد   مردم 

کردن  جمع  حال  در  شهرداری  رفتگران   از  عکاسی  حسينی)ع):  خادمان  کمپين  اندازی  -راه 
انضباط  بيشتر  رعايت  به  شهروندان  تشويق  هدف  با  هيئات  و  دستجات  از  مانده  جا  به  های  زباله 
خادم-الحسين)ع)  # های  هشتگ  با  شهری  بيلبوردهای  و  بنرها  طريق  از  شهری  نظافت  و 
نگهداريم. پاکيزه  محرم  در  را  شهرمان  حسين)ع)،  امام  حرمت   به   : شهر  نذر-آراستگی-  و#     

برپايی خيمه معرفت حسينی در روز تاسوعا وعاشورای واربعين حسينی در  2.جلوه های عاشورايی: 
امامزاده علی اکبر چيذر، امامزاده صالح، امامزاده قاسم با پخش زنده از صدا و سيما ۳.تجمع بزرگ 
نماز  اقامه  با  عاشورايان:تجمع بزرگ عاشوراييان در ميدان شهيد تهرانی مقدم در روز عاشورا همراه 
ظهر عاشورا    4.يادگار کربال: ويژه برنامه »يادگار کربال« در قالب سلسه برنامه های نغمه های تولی 
اول  دهه  در  تئاتر  )گروه   9 منطقه  توسط  خيابانی  بزرگ  5.تعزيه    (5 منطقه  اجتماعات  سالن  )در 
همايش  ۱2)برگزاری  منطقه  توسط  حسينی  شيرخوارگان  6.همايش  آزادی)    برج  محل  در  محرم 
اصغر)ع))   علی  حضرت  شهادت  مناسبت  به  ونوزادان  مادران  از  دعوت  با  حسينی  شيرخوارگان 
تعزيه  8.مراسم  22گانه   مناطق  توسط   ( عاشورا  ظهر  نماز  برگزاری  عاشورائيان)  بزرگ  ۷.اجتماع 
خوانی :حمايت از ۳ مراسم تعزيه خوانی با هدف احيای آئين های سنتی عزاداری-    ادامه دارد .«
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4۷4

73-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)مراسم و مناسبت ها()ادامه(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95مراسم و مناسبت ها

۱5,000۱۱,000۱5,000دهه فجر - ميليون ريال

ويژه برنامه های اجرايی مشترک والزم االجرای مناطق 22 گانه:
  

برپايی  22 پرديس فرهنگی  و هنری در مسير راهپيمايی  روز 22 بهمن با مساحتی بالغ بر ۱0 هزار 
متر مربع- اجرای تبليغات محيطی و آذين بندی  فضاهای شهری متناسب با چهلمين سالگرد پيروزی 
انقالب-اجرای 22 مراسم حضور مديران ، کارکنان ، شوراياران و مديران محالت در مراسم تجديد 
ميثاق با آرمان های امام و انقالب درمرقد مطهر- اجرای مسابقه آذين بندی در  سرای محله ، مدارس 
، مساجد و معابر محالت شهر تهران- اکران فيلم های برگزيده با موضوع انقالب اسالمی در حداقل 
۱00 سرای محله- تجليل و تکريم  خانواده معظم شهدا ، جانبازان و ايثارگران انقالب اسالمی- برپايی 
نمايشگاه دستاوردهای شهرداری مناطق در 40 سال گذشته- اجرای مسابقه طراحی و ساخت پرچم 
جمهوری اسالمی ايران ويژه کودکان و نوجوانان در سراهای محالت - برگزاری نشست های تبيينی، 
پرسش و پاسخ و تريبون آزاد  پيرامون دستاوردهای انقالب در ۱00 مدرسه  و ۱00  مسجد-اجرای شب 
خاطره گويی افراد تاثيرگذار و قديمی ساکن در ۱00 سرای محله از حوادث دوران منتهی به پيروزی 
انقالب- برگزاری نمايشگاه عکس و روزنامه های دوران منتهی به پيروزی انقالب اسالمی در 200 سرای 
محله- مشارکت در برگزاری جشن های چهل سالگی انقالب اسالمی در 200 مدرسه منتخب- عطر 
افشانی مزار شهدای گمنام ، شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس در سطح 22 منطقه -اجرای 22 
مراسم تجليل از مفاخر و فرهيختگان مناطق در عرصه های مختلف فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، اقشار 
و اصناف- اجرای برنامه های  فرهنگی و هنری در مکان رويدادهای انقالب اسالمی در شهر تهران )22 
نقطه)- برگزاری  مسابقه بزرگ فرهنگی » چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی« در سطح مناطق 
و محالت شهر تهران-اجرای 22 مراسم تجليل از بانوان انقالبی ، مادران و شهدای انقالب به مناسبت 
 شهادت حضرت زهرا )س)- حمايت از تجمع هيات های مذهبی در روز شهادت حضرت زهرا)س)

ب. ويژه برنامه های مناطق 22 گانه در روز راهپيمايی يوم اهلل 22 بهمن) پرديس های فرهنگی و هنری  
با عنوان چهل سال سرافرازی): برپايی 22 استيج در طول مسير راهپيمايی- برپايی غرفه های فرهنگی، 
آموزشی ، ورزشی- برنامه های ميدانی و  با اجرای گروه های هنری ، آئينی و نمايشی. برنامه پرديس 
ها)فضاسازی محيطی با محوريت پرچم جمهوری اسالمی ايران و شعار محوری چهل سال سرافرازيبا 
آرم شهرداری تهران، اجرای ويژه برنامه های کودک و نوجوان، برگزاری مسابقات خالق و نوآورانه و 
جذاب ويژه شهروندان، دعوت از چهره های برتر فرهنگی، هنری و ورزشی انقالب اسالمی، بازخوانی ، 
روايت گری و خاطره گويی از وقايع و حوادث انقالب اسالمی،  بازخوانی ، روايت گری و خاطره گويی 
از وقايع و حوادث انقالب اسالمی، خوانش کتاب توسط چهره های سرشناس و معرفی کتاب مرتبط 
انقالبی توسط  دانش آموزی و گروه  و  اجرای گروه های سرود حماسی  انقالب اسالمی،  با موضوع 
های مردمی، اجرای گروه های موسيقی حماسی و انقالبی، اجرای نقالی خوانی و پرده خوانی حماسی 
شاهنامه و متون کهن ادبيات فارسی) . برنامه غرفه های فرهنگی)بخش کودک و نوجوان شامل :  قصه 
گويی ، نقاشی ، بازی های فکری ، کاردستی ، اريگامی، کارگاه ساخت پرچم جمهوری اسالمی ايران 
توسط راهپيمانان، توزيع محصوالت فرهنگی، آموزشی از قبيل پرچم، راديو انقالب : پخش موسيقی و 
نواهای خاطره انگيز دوران انقالب، نمايشگاه عکس: شکوفايی تهران در پرتو انقالببا موضوع دستاوردهای 
شهرداری تهران در چهل سال اخير . برنامه های ميدانی و نمايشی)حضور گروه های مختلف اقوام با 
لباس های محلی با اجرای برنامه های فرهنگی و هتری، برپايی گذر  فرهنگ و هنر انقالب با حضور 
هنرمندان در رشته های تجسمی، اجرای گروه های نمايشی )پرفورمنس های هنری ) با موضوع انقالب 
اسالمی، اجرای مسابقات  و بازی های دسته جمعی با محوريت خانواده ) فرهنگی و ورزشی) در کنار
 پرديس های فرهنگی، برگزاری کارگاه بزرگ نقاشی انقالب با محوريت خانواده ها در کنار پرديس های فرهنگی

74-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)فعاليتهای ترويجی فرهنگی(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95فعاليتهاي ترويجي فرهنگي

تجمع صادقيون در ميدان صادقيه۱,500۱,۷00۱برگزاري همايش هاي فرهنگي - مورد
--۱0,0009,000برگزاري نمايشگاه کتاب - ميليون ريال

--44اجرای مصوبات فرهنگی مربوط به شورای اسالمی شهر تهران- مورد 
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75-۱0-آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال هاي 97-95)ساير(      

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95عنوان

برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات 
 مديرکل ، معاونين و مديران ادارات تابعه۱,500۱,5009۷2کارشناسي- ساعت حضور

برگزاري جلسه و يا حضور در جلسات 
نفرساعت کارشناسی 4,0004,200۳,000کارشناسي - نفرساعت کارشناسی

بازديد ، نشست توجيهي و نظارت بر عملکرد 
نفر ساعت فعاليت۱20۱20۳,000ادارات فرهنگي مناطق - مورد

رسيدگي به درخواست شهروندان از طريق 
مورد درخوااست-۳025سامانه ۱888 - مورد

بازديد,ارزيابي و امتيازبندي فعاليتهاي فرهنگي 
طی مناسبتهای مختلف سال 5060۱00مناطق - مورد

هماهنگي براي برنامه و بودجه و هماهنگي 
فعاليتهاي فرهنگي با معاونت هاي امور 

اجتماعي و فرهنگي مناطق -مورد
400نفرساعت فعاليت کارشناسي222222

76-۱0- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال های 97-95)برنامه هاي فراغتي و گردشگري(

توضيحات سال 97سال 97سال 96سال 95برنامه های فراغتی و گردشگری

اعتبار غني سازي اوقات فراغت  
تابستان مناطق 22گانه  به تفکيک 

محالت - ميليون ريال

۱00,000۱00,000۱20,000-

برگزاری سامانه نشاط و پرديس 
فراغتی  در بوستان هاي محالت- 

تعداد 
2222۱

های  استيج  برپايی  الف.   : فراغت)  اوقات  سازی   غنی  های  برنامه  )ويژه  تهران  شادستان  جشنواره 
در سطح شهر  مدت 80 شب  برنامه ظرف  اجرای ۳20    : تهران)  شادستان  با  شاد  شبانه)تابستان 
تهران، به صورت همزمان در 4 پهنه جغرافيايی شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق، 
از ساعت 20  تا حداکثر ۱2 نيمه شب )موسيقی فاخر، آيتم های ويژه کودک و نوجوان، استند آپ 
کمدی با محور خانواده، مسائل فرهنگ شهروندی، نمايش کليپ با موضوع اخالق، تربيت فرزند، سبک 
روانشناسی). و  تربيتی  مربيان  از  استفاده  کتاب،  معرفی  شهروندی،  مسئوليتهای  و  حقوق   زندگی، 

سطح  در  هنری  های  برنامه  اقوام)اجرای  های  شنبه  شامل  شهر:   های  روزفرهنگ  ب. 
ها)؛ برنامه  در  محلی  های  لباس  با  شهروندان  حضور  و  محلی  های  گروه  توسط  محالت 

در  هنرمندان  حضور  با  نمايشی  و  تجسمی  هنرهای  های  نمايشگاه  هنر)برپايی  های  يکشنبه 
موضوعات  با  خيابانی  تئاتر  تئاتر)اجرای  های  شنبه  سه  مناطق)؛  منتخب  های  بوستان  يا  خيابانها 
دانشجويی). تئاتر  های  گروه  توسط  شهروندی  فرهنگ  مستقيم  غير  آموزش  هدف  با   شهروندی 

ج.جشنواره های موضوعی: جشنواره تابستانی دختران تهرانی، جشنواره تابستانی مهارت، جشنواره تابستانی 
 گفت و گو در شهر، جشنواره تابستانی تشکل های غير دولتی سالمت محور، جشنواره تابستانی کودکان در شهر

موضوع،  با  عروسکی  تئاتر  برگزاری  ملل،  فرهنگی  هفته  ای:  منطقه  شاخص  های  برنامه  د. 
برگزاری  قديم،  تهران  نمايشگاه  نوجوانان،  و  کودکان  خالقيت  جشنواره  شهروندی،  فرهنگ 
 « طرح  پنهان،  های  نبوغ  آموزشی،  های  کارگاه  برگزاری  دختر،  و  مادر  پسر،  و  پدر  جشنواره 
های  بازی  آموزشی  های  دوره  برگزاری  آموزی،  دانش  گردشگری  تور  برگزاری  برتر«،  دختران 
سی  شب،  سی  ايران،  نقاشی  ترين  طوالنی  اجرای  ها،  بچه  دست  در  خيابان  هوشی،  و  فکری 
دانايی« »تبادل  خوانی  کتاب  طرح  اجرای  محالت،  در  سنتی  موسيقی  جشنواره  برگزاری   رخداد، 

پنج  در  فعاليت  نفرساعت   20,000 شب  هر  در  ميانگين،   طور  به  بندی:  جمع 
سنی  مختلف  های  گروه  در  تهرانی  شهروندان  و  شده  انجام  تهران  شهر  از  پهنه 
اند. گرديده  مند  بهره  ها  برنامه  اين  از  ها  خانواده  حضور  محوريت  با  جنسيتی  و 
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منطقه
جمع اعتبار جذب تعداد پروژه های افتتاح شده به تفکيک حوزه اجرايی

شده )ميليارد ريال( جمع تعدادفرهنگی اجتماعیفنی عمرانخدمات شهریترافيک
 پروژه ها

000000منطقه ۱

62۱622654۱منطقه 2

0۱450۱9۳۱5منطقه 3

42۱,4۷0 5 ۷ ۱4 ۱6 منطقه 4

9۱8۷-2۱6منطقه 5

49۷0205۱4منطقه 6

۱55۱۱2۱98منطقه 7

00۱0۱5منطقه 8

000000منطقه 9

0۱۳2650منطقه ۱0

5928609۳۱22منطقه ۱۱

۱025۱9458۱,۷۷0منطقه ۱2

8222۷۱6۷۳5۱6.۳منطقه ۱3

۱۱2۱5۳8.8منطقه ۱4

000000منطقه ۱5

۳22694052منطقه ۱6

54۱۱۱2۱4۳.۷منطقه ۱7

0۳۱00۱۳286منطقه ۱8

۳۳۳092,۱۱۳منطقه ۱9

0۷۱08۷۳منطقه 20

22۷۳0۳2285منطقه 2۱

242۷0۳۳20۷منطقه 22

۱42۱72۱654۱5208,787.2جمع

۱-۱۱- تعداد پروژه های افتتاح شده به تفکيک حوزه اجرايی شهر تهران  در سال 97

اداره کل هماهنگی، نظارت و پيگيری امور مناطق
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2-۱۱- تعداد پروژه های آغاز شده به تفکيک حوزه اجرايی شهر تهران در سال 97

منطقه
تعداد پروژه های آغاز شده به تفکيک حوزه اجرايی

جمع اعتبار جذب شده 
)ميليارد ريال( جمع تعدادفرهنگی اجتماعیفنی عمرانخدمات شهریترافيک

 پروژه ها

000000منطقه ۱

2۳۳08۳0منطقه 2

00۱0۱۱5منطقه 3

250 6 ۱ 4 ۱ ۱ منطقه 4

4۱۱-4--منطقه 5

5۱09024588منطقه 6

000000منطقه 7

020۱۳۱.6منطقه 8

000000منطقه 9

0۱02۳4منطقه ۱0

000000منطقه ۱۱

۱۳2200۳5244.8منطقه ۱2

2۱۳60۱50منطقه ۱3

20406۳۱.۷منطقه ۱4

000000منطقه ۱5

228منطقه ۱6

500۱65۱منطقه ۱7

۳0۳0620۳منطقه ۱8

0۱5062۷منطقه ۱9

00۱0۱۱منطقه 20

۱28۱۱2856منطقه 2۱

۱۳42۳۳.889۳6منطقه 22

47978362263,258.۱جمع
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۱-۱۱- تعداد و اعتبار جذب شده پروژه های عمرانی آغاز شده مناطق 22گانه شهر تهران در سال 97

2-۱۱- تعداد و اعتبار جذب شده پروژه های عمرانی افتتاح شده مناطق 22گانه شهر تهران در سال 97
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اسالمشهر
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قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6

7

3

8

4
22

21

18

9
10 11

12
14

19

17

16
15

20

13

تعداد پروژه 

0
1 - 5
6 - 15
16 - 35
36 - 88

(میلیارد ریال) اعتبار جذب شده

!( 0/1 - 15

!( 15/1 - 55

!( 55/1 - 255

!(255/1 - 936
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اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4

22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16
15

20

13

تعداد پروژه 

0
1 - 5
6 - 25
26 - 45
46 - 93

(میلیارد ریال) اعتبار جذب شده
!( 0
!( 0/1 - 50

!( 50/1 - 300

!( 300/1 - 550

!(550/1 - 2113
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3-۱۱- برآورد جمعيت مناطق شهر تهران در سال 97   
مساحت مناطق جمعيت بيکار جمعيت شاغل بعد خانوارخانوارزن مرد کل جمعيت منطقه

بدون حريم- هکتار

522,526255,6۱9266,90۷۱8۱,8۷02.9۱5۳,942۱9,۷254,66۱منطقه ۱

72۱,964۳52,25۳۳69,۷۱۱250,۷۱42.92۱2,660۳۳,65۳4,۷0۱منطقه 2

337,275۱6۱,۱88۱۷6,089۱24,۳2۳2.۷۱04,056۱۳,08۱2,922منطقه 3

946,7284۷۳,25۱4۷۳,5۱2۳۱۷,928۳2۷۳,094۳5,2546,۱55منطقه 4

884,2874۳4,2۳9450,048۳0۷,6062.9265,۷4۱۳8,9۳55,۳۱6منطقه 5

259,868۱2۷,۳4۷۱۳2,52۱90,0۷62.9۷9,90۱۱۱,۳۱52,۱۳۷منطقه 6

3۱2,996۱52,042۱60,956۱۱8,8۷۱2.6۱00,8۷۱۱۱,4۳9۱,5۳4منطقه 7

445,5542۱8,26422۷,290۱58,۷622.8۱۳۳,9۷5۱8,۱48۱,۳۱6منطقه 8

۱80,8۱89۱,89488,9۳060,۷۳9۳5۱,۱96۷,۳۷8۱,9۷5منطقه 9

336,962۱6۷,۷86۱69,۱88۱22,۷822.۷۱05,۱0۳۱4,۳۳08۱9منطقه ۱0

3۱6,492۱59,949۱56,5۷۷۱۱۱,6۷62.899,9۳29,۷6۷۱,20۳منطقه ۱۱

24۱,430۱2۳,94۷۱۱۷,55۱80,۱۱8۳۷۳,5225,649۱,60۱منطقه ۱2

244,5۱6۱2۱,۷0۳۱22,8۱58۳,4۱62.968,۳458,9۱5۱,286منطقه ۱3

507,783255,۳۳0252,48۳۱68,224۳۱49,845۱5,۳۱0۱,455منطقه ۱4

670,574۳45,۷0۳۳25,0962۱6,۱44۳.۱۱96,208۱5,8۳82,۷۷4منطقه ۱5

260,۱78۱۳۱,646۱28,56۷86,49۷۳۷2,86۷۷,605۱,652منطقه ۱6

289,234۱4۷,065۱42,2۱896,4۱0۳8۱,۱968,2۱۱825منطقه ۱7

43۱,276222,۳68209,02۳۱۳۷,058۳.۱۱22,09۷۱۱,40۷۳,۷8۷منطقه ۱8

262,3۱6۱۳5,455۱26,94480,944۳.2۷4,۳9۳6,6۷۷2,0۳4منطقه ۱9

378,74۱۱9۱,4۷2۱8۷,۳۱8۱2۱,۷۷۱۳.۱۱0۷,0۷99,9۱۱2,۳58منطقه 20

۱96,998۱00,۱4496,89۱64,99۳۳54,۱0۳8,9۷۷5,۱5۳منطقه 2۱

۱98,970۱02,۷2696,۳۳06۳,464۳.۱54,9068,۷۷05,900منطقه 22

مجموع شهر 
8,938,6864,466,8254,472,2683,04۱,۱332.92,632,۱423۱7,2506۱,562تهران
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3-۱۱- برآورد جمعيت مناطق شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

4-۱۱- برآورد تعداد خانوار شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25 6
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11

12
14

19

17

16
15

20

13

تعداد خانوار - هزار نفر

کمتر از 65
65 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 318

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12 14

19

17

16
15

20

13

جمعیت - هزار نفر

کمتر از 200
200 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 947

مرد زن



11معاونت هماهنگی و امور مناطق

485

5-۱۱- برآورد جمعيت بيکار شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

هزار نفر

کمتر از 55
55 - 85
86 - 150
151 - 230
231 - 274

6-۱۱- برآورد جمعيت شاغل شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

هزار نفر

کمتر از 7
7/1 - 10
10/1 - 15
15/1 - 20
20/1 - 39



سالنامه آماری شهرداری تهـران

486

  4-۱۱-  برآورد شاخص های جمعيتی مناطق شهر تهران در سال 97
تراکم جمعيت در هکتارنرخ مشارکت اقتصادی نرخ بيکاری نرخ اشتغالنرخ باسوادینسبت جنسیمنطقه

969289۱۱۳8۱۱2منطقه ۱

959۳86۱4۳8۱54منطقه 2

929589۱۱۳9۱۱5منطقه 3

۱009289۱۱۳9۱54منطقه 4

96948۷۱۳40۱66منطقه 5

969488۱2۳9۱22منطقه 6

949590۱04۱204منطقه 7

969088۱240۳۳9منطقه 8

۱0۳898۷۱۳۳992منطقه 9

999088۱2424۱2منطقه ۱0

۱029۱9۱94۱26۳منطقه ۱۱

۱05909۳۷40۱5۱منطقه ۱2

999988۱2۳۷۱90منطقه ۱3

۱0۱899۱9۳9۳49منطقه ۱4

۱06889۳8۳9242منطقه ۱5

۱02909۱9۳۷۱58منطقه ۱6

۱0۳859۱9۳8۳5۱منطقه ۱7

۱0686929۳9۱۱4منطقه ۱8

۱0۷85928۳9۱29منطقه ۱9

۱0288929۳8۱6۱منطقه 20

۱0۳9۱86۱4۳9۳8منطقه 2۱

۱0۷8686۱4۳8۳4منطقه 22

۱009۱89۱۱39۱45مجموع 
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7-۱۱- برآورد نرخ باسوادی شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

8-۱۱- برآورد نرخ بيکاری شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد

85 - 86
87 - 89
90 - 92
93 - 95
96 - 99

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد

7 - 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
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9-۱۱- برآورد نرخ اشتغال شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

۱0-۱۱- برآورد نسبت جنسی شهر تهران در سال 97 -برمبنای سرشماری سال 95

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد

86 - 87
88 - 89
90 - 91
92 - 93

19

11

1718

15

20

8

1

3

13

22

21

5

9 10

76

14

2

4

12

16

اسالمشهر

بهارستان
ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

درصد

91 - 96
96/1 - 100
100/1 - 103
103/1 - 107
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۱-۱2-گزارش تجميعی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال97

واحد 
پيشرفت ريالی قطعیهزينه قطعی 9۷)ميليارد ريال)اعتبار ابالغی )ميليارد ريال)سازمانی

۱,۷۳9.۷9904.2۷5۱.98منطقه ۱

۱,422.0290۱.446۳.۳9منطقه 2

809.65۷80.۳896.۳9منطقه ۳

۱,۱62.60625.۷68۳.82منطقه 4

699.۱428۱.5940.28منطقه 5

80۱.8۳484.9۷60.48منطقه 6

65۱.9۱4۳2.۷066.۳۷منطقه ۷

5۳6.9229۷.2855.۳۷منطقه 8

44۳۳59.۷58۱.2۱منطقه 9

494.4024۱.2648.80منطقه ۱0

6۳۷.۷4۳۱4.۱649.26منطقه ۱۱

۱,۳69.98۱,042.22۷6.08منطقه ۱2

60۷.54۳85.296۳.42منطقه ۱۳

55۳.42۳۷9.6۷68.60منطقه ۱4

965.265۷۷.6059.84منطقه ۱5

۷۳6.0۳466.606۳.۳9منطقه ۱6

605.4۱۳۳6.2055.5۳منطقه ۱۷

9۷۳.4۱۷۳6.6۱۷5.6۷منطقه ۱8

۷۱6.906۳8.6089.08منطقه ۱9

9۳6.5556۱59.90منطقه 20

892.9۷488.۷454.۷۳منطقه 2۱

۱,۳۳۳.۱0۱,0۳0.28۷۷.28منطقه 22



۱۲ضمیمه

49۱

واحد 
پيشرفت ريالی قطعیهزينه قطعی 9۷)ميليارد ريال)اعتبار ابالغی )ميليارد ريال)سازمانی

6,992.466,5۳0.۷۷9۳.40معاونت فني و عمراني

۱,۳60.58۱,048.۳0۷۷.05معاونت شهرسازي و معماری

4۷5.۷59۳.22۱9.59دفتر شهردار تهران 

معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و 
۱,596.20۱,00۳.۷062.88امورشورا

69.0۷۱2.09۱۷.50معاونت مالي و اقتصاد شهری

۱,250.68۱,248.4099.82معاونت خدمات شهري و محيط زيست

20,654.۱0۱۳,۳۱0.۱264.44معاونت حمل و نقل و ترافيک

۱,260۱,۱84.6994.02معاونت امور اجتماعي و فرهنگی

22.50۱2.۷556.6۷معاونت توسعه منابع انسانی

52,770.8936,7۱0.4۱69.57جمع کل

۱-۱2-گزارش تجميعی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال97 )ادامه(           
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2-۱2-گزارش پيشرفت فيزيکی پروژه های احداثی در سال 97

اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

معاونت حمل و نقل و احداث خط ۷ شهري۱20۱0۱08۷۳
5,5254۷.۷۷ترافيک

معاونت حمل و نقل و احداث خط 6 شهري220۱0۱0۷۷۳
۳,2۱5.426۳.۷8ترافيک

معاونت حمل و نقل و احداث و تکميل پايانه ها و پارکينگ هاي خطوط مترو تهران۳20۱0۱۱0۷۳
۱,۷۷520.24ترافيک

معاونت حمل و نقل و تعمير و نگهداري تجهيزات ثابت، ايستگاهها و مراکز فرمان420۱0۱۱۱۷۳
۱,590۷۷.24ترافيک

معاونت حمل و نقل و احداث خط ۳ شهري520۱0۱02۷۳
۱,۳5056.۱5ترافيک

690.0۱98.0۳معاونت فني و عمرانياحداث و توسعه تقاطع غير همسطح آرش - اسفنديار620924642۳

54۳.4694.20معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه حکيم و تقاطع هاي مربوطه۷209222۳2۳

۳65.8۱52.۱6معاونت فني و عمرانياحداث پارکينگ طبقاتي شهيد عراقي820۳06062۳

۳60۷۷.25معاونت فني و عمرانيمقاوم سازي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران92092۳0۳2۳

معاونت حمل و نقل و نصب و راه اندازي دوربين هاي ثبت تخلف سرعت۱02040۱2۳۷۳
۳50۱00ترافيک

احداث تقاطع غيرهمسطح امام علي)ع) ـ شهيد صياد شيرازي ۱۱20924462۳
۳۳۷.5986.0۱معاونت فني و عمرانيـ ارتش

معاونت حمل و نقل و نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران۱220۱0۱04۷۳
۳۱6.90۷9.۳0ترافيک

299.898۷.۷6معاونت فني و عمرانيتوسعه برج طغرل )منطقه 20)۱۳۱080۱0۱2۳

28۷.962۱.60معاونت فني و عمرانياحداث، توسعه و تجهيز پارکينگ هاي عمومي طبقاتي۱4504040۳2۳

احداث بزرگراه دولت آباد )کاظم رستگار) و تقاطع هاي ۱520922۱92۳
28۷.248۱.26معاونت فني و عمرانيمربوطه

تجهيز تقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور از ۱62040۱25۷۳
چراغ قرمز

معاونت حمل و نقل و 
280۱00ترافيک

معاونت امور اجتماعي و توسعه باغ کتاب تهران۱۷۱080۱۱۳۷5
2559۳فرهنگی

زيرساختهاي مجموعه ها و عرصه هاي طبيعي شرکت نوسازي ۱85040402۳۷
عباس آباد

معاونت شهرسازي و 
242.۷۳8۷.۱6معماری

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مسيل کن و سرشاخه هاي ۱9۳0۷0۳422۳
225.9۳۳6.42معاونت فني و عمرانيآن

احداث تقاطع نمايشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر 2020924202۳
2۱۷.5059.69معاونت فني و عمرانيامام)ره)

معاونت شهرسازي و تکميل مسکن پيشگام2۱5060۱02۳۷
2۱۳80.60معماری

پارک هاي خواجوي کرماني شوش و حقاني )طرح آمايش 22۳0۱04۱2۷2
منطقه ۱2)

معاونت خدمات شهري 
205۷8و محيط زيست
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

200۷6منطقه ۱ادامه احداث خيابان ۳5 متري افتخاري2۳20920060۱

معاونت حمل و نقل و خريد انواع اتوبوس شهري24202050۱۷۳
۱۷۱99.۷5ترافيک

معاونت حمل و نقل و مکانيزاسيون محدوده زوج و فرد تهران252040۱04۷۳
۱۷0۱00ترافيک

۱55.2540.99معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع غيرهمسطح چمران ـ جالل آل احمد )گيشا)26209244۷2۳

۱55۱00منطقه ۳احداث دوربرگردان مدرس- آفريقا2۷20922020۳

۱5۳.۷85۳.۷0معاونت فني و عمرانيبهسازي کندروهاي آزادراه آزادگان2820922422۳

۱5288.80منطقه ۱تقاطع بزرگراه شهيد چمران- تابناک29209240۱0۱

۱5060.2۱منطقه 2۱احداث و توسعه تقاطع لشکري - انديشه )دوگاز )۳020924042۱

۱48.9842.85معاونت فني و عمرانياحداث پارکينگ طبقاتي نيايش۳۱20۳06052۳

۱۳8.6884.05معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع) و بزرگراه دولت آباد۳220922۱۳2۳

۱۳2.۳۷5۷.66معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه شهيد بروجردي )۷6 متري سعيدآباد)۳۳20922۳52۳

معاونت حمل و نقل و مکانيزاسيون خروجي هاي محدوده طرح ترافيک تهران۳42040۱2۷۷۳
۱20۱00ترافيک

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز سرخه حصار و سرشاخه ۳5۳0۷0۳402۳
۱۱9.2952.44معاونت فني و عمرانيهاي آن

۱۱4.092۳.4۱معاونت فني و عمرانياحداث مجموعه فرهنگي خانه شهر )ميدان امام خميني)ره))۳6۱080۱042۳

ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحي، احداث باغ ۳۷۱0۳020۱04
۱۱0۱00منطقه 4پرندگان

احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي، باالدست بزرگراه ۳8۳0۷0۳0222
۱۱0۷0.4۷منطقه 22شهيد خرازي مسيل کن به وردآورد

۱00۳معاونت فني و عمرانياحداث پارکينگ عمومي در بافت فرسوده۳920۳06082۳

معاونت حمل و نقل و احداث ساير خطوط مترو4020۱0۱09۷۳
9084.24ترافيک

احداث، اتصال بزرگراه يادگار امام)ره) به ميدان فتح و تقاطع 4۱20922262۳
8۷.۷۷۳۳.2۱معاونت فني و عمرانيهاي مربوطه

85.2226.5۱معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع غيرهمسطح آزادي ـ استادمعين4220924422۳

808۱.40منطقه ۱6احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهربانو4۳۱080۱02۱6

8062.۷5منطقه ۱8احداث خيابان 45 متري بهار و زيرگذر اکبر حسيني442092004۱8



سالنامه آماری شهرداری تهـران

494

اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

نصب دوربين هاي ثبت تخلف مکانيزه تعرض خودروهاي 452040۱05۷۳
غيرمجاز به مسيرهاي ويژه

معاونت حمل و نقل و 
80۱00ترافيک

توسعه و ساماندهي مجموعه فردوسي )باغ هنر)ـ شرکت 4650404۱4۳۷
نوسازي عباس آباد

معاونت شهرسازي و 
۷2.0۳66.۱5معماری

۷0۷0.۷۳منطقه ۱6توسعه و تجهيز سامانسراي منطقه 4۷۱04020۷۱6۱6

تکميل و تجهيز طرح هاي باقيمانده فني و مهندسي برج 48۱080۱۳5۷5
ميالد

معاونت امور اجتماعي و 
658۳.50فرهنگی

معاونت حمل و نقل و توسعه سيستم مديريت هوشمند بزرگراهي49204۱۱02۷۳
60۱00ترافيک

معاونت حمل و نقل و نگهداري زيرساخت شبکه سيستم هاي هوشمند ترافيکي50204۱۱0۳۷۳
60۱00ترافيک

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مسيل وردآورد و سرشاخه 5۱۳0۷0۳4۳2۳
59.۷2۳۷.۷0معاونت فني و عمرانيهاي آن

52.6099.9۱منطقه 6احداث سالن ورزشي کردستان52۱06090۷06

5۱99.99منطقه 6احداث ايستگاه بازيافت بيهقي5۳۳04060۱06

احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي ، بزرگراه شهيد 54۳0۷0۳0۳02
5060منطقه 2چمران

5054.8۷منطقه 6احداث ساختمان اداري منطقه 556060202066

5096.40منطقه 22احداث و توسعه تفرجگاه، مسيل کن56۳0۱020۳22

اجراي طرح محور نيلوفري )ساماندهي خط راه آهن تهران - 5۷5060۱0۱2۳
505معاونت فني و عمرانيتبريز)

4۷.50۳۱.60منطقه 20احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه58۳0۱0۳0۱20

4۷50منطقه 4توسعه مجموعه پارک جنگلي لويزان59۳0۱024۷04

ساماندهي و ايجاد سپر حريم حفاظتي ارتفاعات ۱800 رود 60۳0۱020۳0۱
4۳90.45منطقه ۱دره ها )دربند)

42۱2.50منطقه ۱۳احداث ساختمان ستادي6۱6060202۱۳

4292.50منطقه ۱8احداث مجموعه ورزشي شهيد دستجردي62۱06090۳۱8

4۱6۳.45منطقه 22تکميل معابر محله شهرک صنعتي دانشگاه شريف6۳209200222

نصب تابلوهاي متغير )وي ام اس-دي ام اس) و عالئم 64204090۳۷۳
راهنمائي

معاونت حمل و نقل و 
40۳4ترافيک

تملک، احداث و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي محله ده 65۱06090۱0۳
4089.20منطقه ۳ونک

40۱00منطقه 2احداث و توسعه پارک پرواز66۳0۱020۷02
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

405۱منطقه ۱9توسعه و تجهيز سراي محله ، اسماعيل آباد6۷۱08۱۱05۱9

۳۷.8558.40معاونت فني و عمرانياحداث کانال هالل احمر ـ هرنجي68۳0۷0۳442۳

معاونت حمل و نقل و احداث و توسعه پايانه شرق جديد692050205۷۳
۳۷.5090.65ترافيک

احداث بزرگراه شهيد شوشتري به بزرگراه رسالت و تقاطع ۷020922۱62۳
۳۷.06۳معاونت فني و عمرانيهاي مربوطه

ادامه احداث بزرگراه لشگرک تا اتصال به جاده لواسان)۳5 ۷۱20920080۱
۳۷۳6.26منطقه ۱متري)

۳59۷منطقه ۳ساماندهي محدوده زيرگذر آرش - اسفنديار۷2۳0204050۳

معاونت امور اجتماعي و کمک به ساخت و توسعه مسجد ۷2 تن۷۳۱0۷0206۷5
۳4.8۳95فرهنگی

۳468.4۱منطقه 6احداث پايگاه مديريت بحران ، شهرک والفجر۷44020۳0۱06

معاونت شهرسازي و بهسازي محيطی۷55060۱0۳۳۷
۳0.504۳.56معماری

۳0۳۳.۷۳منطقه ۱5ايجاد زيرساخت هاي محلي مسگر آباد۷6۳02040۳۱5

۳090.۷5منطقه ۱ساخت و تجهيز سوله هاي مديريت بحران ياران، گالبدره، آراج۷۷4020۳0۱0۱

ساخت و تجهيز محل اسکان موقت شهروندان درپارک جنگلي ۷8402۱50۳04
۳02منطقه 4تلو

۳049منطقه ۱8ساماندهي و ايمن سازي مسيل کن۷940۳۱۱0۱۱8

۳026.80منطقه 20احداث بوستان بانوان80۳0۱020۱20

معاونت خدمات شهري احداث و توسعه بوستان بانوان لويزان8۱۳0۱02۳9۷2
۳08۷.2۱و محيط زيست

29.60۱00منطقه ۱5احداث مجموعه ورزشي افسريه جنوبي82۱060904۱5

29.50۱00منطقه ۱9احداث خيابان شکوفه )تملک و اجرا)8۳2092002۱9

2950.95منطقه ۱4احداث سوله بحران، امام علي )ع)844020۳0۱۱4

2964.92منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زيبادشت پايين85209200۷22

طراحي و آماده سازي آرامستان هاي جديد بهشت زهرا )س) 86۳0۳0۱02۷2
)فازهاي ۱ و 2 و ۳)

معاونت خدمات شهري 
2۷85و محيط زيست

احداث و تجهيز سوله بازيافت خيابان سازمان آب زير پل 8۷۳04060۱02
2684.۱0منطقه 2واليت

پياده سازي طرح جامع ساماندهي و احيا رودخانه ها و قنوات 88۳0۷۱۱0۱2۳
25.6۷۱00معاونت فني و عمرانيشهر تهران
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

2599.05منطقه 9احداث مجموعه فرهنگي و انديشه سرای دکتر قريب89۱08۱00۱09

معاونت امور اجتماعي و توسعه مرکز تئاتر حرفه اي شهر تهران90۱080۱۱۱۷5
2۳.9890فرهنگی

2۳۷۱.۱6منطقه 22احداث و توسعه معابر محله دهکده المپيک9۱209200522

22.۷64۳معاونت فني و عمرانياحداث کندرو بزرگراه شهيد نواب92209224۳2۳

توسعه جمع آوري کانال آبهاي سطحي دستغيب، هاشمي، 9۳۳0۷020209
22.406۳.95منطقه 9دامپزشکي

22۱00منطقه ۱8کمک به مجموعه ورزشي امام رضا )ع)94۱06۱002۱8

2298.6۷منطقه ۱8کمک به ساخت و توسعه مسجد الهادي95۱0۷0206۱8

22۱۱.60معاونت فني و عمرانيکمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت )منطقه ۱5)96۱0۷02042۳

20۳منطقه ۱8احداث کانال بهار9۷۳0۷0۳04۱8

2064.29منطقه 20ايجاد زير ساخت شهربازي98۱080۱۱۱20

20۱00منطقه 22توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز، سطح منطقه99۱06090۱22

معاونت خدمات شهري احداث و توسعه باغ گل۱00۳0۱02۳8۷2
2065و محيط زيست

2089.50منطقه 20احداث و توسعه بوستان باغ مينياتوري )دولت آباد قيصريه)۱0۱۳0۱020220

20۱00منطقه 8تعريض خيابان دماوند۱022092۱0۱08

2082منطقه ۱۳احداث، توسعه و تجهيز سوله بازيافت شهيد دوران۱0۳۳04060۱۱۳

معاونت حمل و نقل و کمک به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده ناوگان اتوبوسراني۱042020506۷۳
20۱00ترافيک

20۳5.90منطقه ۱2توسعه و تجهيز ورزشگاه ويژه بانوان محله امامزاده يحيي۱05۱060904۱2

ساخت و تجهيز محل اسکان موقت شهروندان در پارک ۱06402۱502۱۳
20۷2.8۳منطقه ۱۳جنگلي سرخه حصار

۱9.۱0۷0.8۷منطقه 9توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي کوثر۱0۷۱0609۱009

توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان ۱08۳۱0060۳04
۱820منطقه 4کارگري خيابان جعفرپناه

۱8۳۷منطقه 4توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي و ورزشي قنات کوثر۱09۱06090904

۱۷46.۳0منطقه ۱5احداث و توسعه بوستان مسگرآباد۱۱0۳0۱0202۱5
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

۱۷82.96منطقه 22احداث و توسعه معابر محله گلستان غربي۱۱۱209200۳22

۱69۷.۳۱منطقه ۱۳تعريض خيابان پيروزي۱۱22092۱0۱۱۳

۱5.۳۱86.۷۳معاونت فني و عمرانياحداث پارکينگ طبقاتي شهيد آژيده )خيابان جمالزاده)۱۱۳20۳060۱2۳

۱5۷9منطقه ۱5مسقف نمودن پايانه خاوران۱۱42050۱0۱۱5

۱5۱0.25منطقه ۱۷مکانيزه کردن پل هاي هوايي عابر پياده۱۱52۱40۳02۱۷

۱5۳2.69منطقه ۷احداث مجموعه ورزشي خياط خانه۱۱6۱06090۷0۷

۱56.50منطقه ۳احداث خانه شاعران۱۱۷۱080۱090۳

۱59۱منطقه ۷احداث بوستان خياط خانه۱۱8۳0۱020۳0۷

۱54۷منطقه 4توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي و ورزشي گلشن۱۱9۱06090۷04

۱520.20منطقه 22احداث و توسعه بوستان تندرسي۱20۳0۱02۱۱22

۱598منطقه ۱۳احداث وتوسعه بوستان شهدا۱2۱۳0۱020۱۱۳

۱5۷8.46منطقه ۱8توسعه و تجهيز سراي محله، صاحب الزمان)عج)، شهربانو۱22۱08۱۱08۱8

معاونت خدمات شهري احداث و توسعه بوستان دوستدارکودک )منطقه 20)۱2۳۳0۱0244۷2
۱428و محيط زيست

احداث و تکميل مجتمع تفريحي و فرهنگي کودکان بهمن ۱24۱080۱0۱۱۳
۱4۱00منطقه ۱۳)موزه شهدا)

۱۳۷۷منطقه ۱4محوطه سازي ايستگاه متروخط 6 و ۱252020۳0۳۱4۷

معاونت حمل و نقل و احداث و تجهيز ساختمان مرجع )آزمايشگاه جايکا)۱26606020۳۷۳
۱۳8۳.40ترافيک

۱۳66.04منطقه ۱8ساماندهي بازارآهن۱2۷2۱40202۱8

۱۳۳8منطقه ۱9کمک به ساخت و توسعه مسجد محله شماره)5) رسالت۱28۱0۷02۱4۱9

معاونت حمل و نقل و توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان و سامانه اتوبوس برقي۱292020502۷۳
۱2.5052.50ترافيک

۱2.۳869.۳5منطقه 4احداث و توسعه مرکز کارآفريني و اشتغال زايي اتحاد۱۳0۱04020904

۱292.50منطقه ۱۷احداث پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱۳۱2۱8020۱۱۷

۱۱90.45منطقه 4احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري شهيد کرد۱۳2۳۱0060204
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

۱۱۷۷.99منطقه 22احداث و توسعه معابر فرعي آزادشهر و پيکانشهر۱۳۳209200622

۱0.5094.۷۳منطقه 22توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه۱۳4۳۱0060۱22

۱0۷6منطقه 4احداث دسترسي بزرگراه زين الدين به خيابان زهدي و بابائيان۱۳5209220۱04

۱0۳6.20منطقه 4توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله نارمک۱۳6۱08۱۱0۳04

۱062منطقه ۱۳توسعه قطب گردشگري شرق تهران )پهنه اتوبان دوران)۱۳۷۱0۳020۱۱۳

۱0۷9.5۷منطقه ۱۳اليروبي و بازسازي قنوات،سليمانيه،چايچي و عزيزيه۱۳8۳0۷0602۱۳

۱0۱00منطقه 4احداث رمپ راستگرد خيابان فرشادي به امام علي )ع) شمال۱۳9209220404

۱09۳.40منطقه 20احداث و توسعه پارک سوار جوانمرد۱402050۱0۱20

۱09۷.۳0منطقه ۱احداث و توسعه بوستان رحمان آباد )فاز ۳)۱4۱۳0۱020۱0۱

۱0۱00منطقه ۷احداث و تجهيز همراه سرا۱42۱0402020۷

۱0۱00منطقه ۱8احداث و توسعه پايانه مترو و پايانه اتوبوس هاي بي آر تي۱4۳2050۱0۳۱8

۱066.۷0منطقه 20بهسازي معابر خاکي دولت آباد۱44209200۱20

۱05۷.52منطقه ۷توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي شهيد توکلي۱45۱06090۳0۷

۱098.60منطقه ۱5ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، شهرک شهيد بهشتي۱46۳020404۱5

۱0۱00منطقه ۱تکميل بوستان کوهسار۱4۷۳0۱02۱60۱

معاونت امور اجتماعي و کمک به بازسازي حسينيه تاريخي درکه۱48۱0۷02۱۱۷5
9.5026.۱8فرهنگی

999.۳0منطقه 20توسعه محلهاي اسکان کارگري، ناحيه 5 و نواحي ۷ گانه۱49۳۱0060۱20

9۱00منطقه ۱8ساماندهي و بهسازي حريم خط راه آهن تهران- تبريز۱502092008۱8

مرمت و مقاوم سازي مسجد حضرت صاحب الزمان)عج) عبدل ۱5۱۱0۷0206۱9
950منطقه ۱9آباد جنوبي

8.50۱00منطقه ۱4توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيراني۱52۱08۱۱06۱4

8.۱05۱.85منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز رسالت آزادگان۱5۳۳0۱0۳0222

845.8۳منطقه 22احداث و توسعه معابر شهرک شهيد باقري۱5420920۱۳22
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد حضرت ابوالفضل نعمت ۱55۱0۷020۷۱9
840منطقه ۱9آباد

828منطقه ۱9کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد اثني عشر۱56۱0۷0205۱9

احداث آشغالگيرها بر اساس طرح جامع مديريت آبهاي ۱5۷۳0۷۱2022۳
۷.5۳۱00معاونت فني و عمرانيسطحي شهر تهران

۷۳۳.50منطقه ۱5احداث مجموعه ورزشي مظاهري۱58۱0609۱4۱5

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي رودکي )محدود به ۱59۱080۱49۷5
خيابان هاي انقالب، حافظ، نوفل لوشاتو و وليعصر عج)

معاونت امور اجتماعي و 
۷۱.50فرهنگی

معاونت امور اجتماعي و مطالعات و طراحي و احداث پروژه شهر تنديسان۱60۱080۱45۷5
6.۷620.6۳فرهنگی

کمک به احداث مسجد آدينه )معوض طرح بزرگراه امام ۱6۱۱0۷02۱42۳
6.۷4۱۱.59معاونت فني و عمرانيعلي)ع))

6.2046.96منطقه 5جمع آوري آبهاي سطحي حصارک و مرادآباد۱62۳0۷040۳05

احداث و بهسازي آبگيرها و شفت ها و سازه هاي اتصال شبکه ۱6۳۳0۷۱20۱2۳
6.۱۱80معاونت فني و عمرانياصلي هدايت و مديريت آبهاي سطحي

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش ۱64۳04060۱04
659منطقه 4پسماند حکيميه

66منطقه ۱۳احداث سوله بحران محله صفا۱654020۳0۱۱۳

6۷5.40منطقه 5احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري ناحيه 2 و ۱66۳۱0060۱055

معاونت شهرسازي و احداث درياچه هنر - شرکت نوسازي عباس آباد۱6۷504042۱۳۷
-۱۱معماری

معاونت حمل و نقل و احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه سطح شهر تهران۱682۱50۱0۱۷۳
5۱00ترافيک

کمک به شرکت واحد بابت تهيه و نصب فيلتر جذب دوده ۱692020508۷۳
اتوبوس هاي ديزلي

معاونت حمل و نقل و 
562.50ترافيک

599.90منطقه 6کمک به ساخت و توسعه مسجد سراي محله گلها۱۷0۱0۷020۳06

کمک به ساخت مقبره الشهدا در پارک ابوذر)پشت شهرداري ۱۷۱۱0۷02۱۳۱۷
5۱00منطقه ۱۷منطقه ۱۷)

599منطقه 5توسعه مرکز بهاران۱۷2۱04020205

5۱00منطقه ۱۳احداث مجموعه فرهنگي مقبره الشهدا۱۷۳۱080۱02۱۳

4.50۱00منطقه 6احداث و توسعه فضاي سبز دانشگاه تهران۱۷4۳0۱0۳0206

معاونت امور اجتماعي و توسعه و تجهيز مرکز نمايش هاي آئيني۱۷5۱080۱29۷5
4.۳8۷4فرهنگی

۳5منطقه 4توسعه و تجهيز سراي محله، مقبرۀالشهدا )بوستان مجيديه)۱۷6۱08۱۱0504
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اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

۳۱00منطقه ۱8احداث يادمان شهدا گمنام۱۷۷۱080۱04۱8

احداث و توسعه پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، شيخ ۱۷82050۱0۱۱۳
۳۱00منطقه ۱۳الرئيس

۳۱۷منطقه ۱5توسعه و تجهيز سراي محله، مسگر آباد۱۷9۱08۱۱۱2۱5

مطالعه، طراحي و احداث پرديس هاي سينمايي رفاهي ۱80۱080۱5۱۷5
ورزشي مناطق

معاونت امور اجتماعي و 
2.50۳.50فرهنگی

احداث و توسعه بوستان چهارباغ )بهشت، ايمان، دانش و ۱8۱۳0۱02۳2۷2
آفرينش)

معاونت خدمات شهري 
2.۳020.40و محيط زيست

۱82۳0406۱5۷2
توسعه و تجهيز مجتمع بازيافت خاک و نخاله جاجرود)از 

محل مصوبه بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و 
عمراني)

معاونت خدمات شهري 
۱.9099.۷5و محيط زيست

ايجاد سامانه مرکز پيش بيني،پايش و اطالع رساني آلودگي ۱8۳۳090۱04۷۳
هواي شهر تهران

معاونت حمل و نقل و 
۱.6090.88ترافيک

احداث بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان شهيد بابايي و ۱84209222۱2۳
۱.559۷.48معاونت فني و عمرانيتقاطع هاي مربوطه

معاونت امور اجتماعي و مطالعه، طراحي و احداث موزه اسباب بازي ايراني۱85۱080۱48۷5
۱.۱8۷0فرهنگی

۱62.۷۳منطقه ۱توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي قائم۱86۱06090۳0۱

معاونت حمل و نقل و توسعه سيستم نظارت تصويري )مرحله دوم)۱8۷2040۱2۱۷۳
۱۱00ترافيک

معاونت شهرسازي و ساماندهی بوستان پرديسان۱885040422۳۷
۱۳0.۳0معماری

معاونت حمل و نقل و توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي۱89204۱40۱۷۳
۱۱00ترافيک

معاونت شهرسازي و ايجاد فضاي سبز۱90۳0۱0۳0۱۳۷
۱90معماری

0.65۱00معاونت فني و عمرانيمديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مرکزي و سرشاخه هاي آن۱9۱۳0۷0۳4۱2۳

0.50۳4منطقه 5احداث مجموعه ورزشي چند منظوره محله کن۱92۱06090۷05

0.5025منطقه 5توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي چندمنظوره محله ارم۱9۳۱06090605

0.2060.90منطقه ۱احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهرک نفت۱94۱0609۱20۱

معاونت خدمات شهري احداث و توسعه بوستان ايرانيان۱95۳0۱0229۷2
0.۱020.۱0و محيط زيست

029.48منطقه ۱8توسعه و تجهيز کتابخانه و قرائت خانه معلم۱96۱08۱00۱۱8

معاونت خدمات شهري ساخت قبور آماده)ويژه بحران)۱9۷۳0۳0۱04۷2
0۳.۷2و محيط زيست

09.50منطقه ۱8توسعه و تجهيز درمانگاه منطقه ۱98606020۳۱8۱8



۱۲ضمیمه

50۱

اعتبار ابالغیواحد سازمانی اصلیعنوان پروژهکد پروژه رديف
)ميليارد ريال)

پيشرفت فيزيکی کل 
پروژه 

)تا پايان سال 9۷)

0۳منطقه ۱8احداث همراه سرا ي بيمارستان شهدا يافت آباد۱996060204۱8

3-۱2- گزارش تفصيلی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال 97

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

0.۳000منطقه ۱جابجايي سوله بازيافت اوشان۱۳04060۱0۱

احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري نواحي ۳، ۷، 2۳۱0060۱0۱
۱6.50۱5.۱۳9۱.۷۱منطقه 8۱ و ۱0

۱05.0۱50.۱5منطقه ۱توسعه و تجهيز امداد کوهستان۳۱0609080۱

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 4202۱00۱0۱
۷5.48۷8.29منطقه ۱سطح منطقه

ادامه احداث بزرگراه لشگرک تا اتصال به جاده لواسان)۳5 520920080۱
۳۷۱.022.۷4منطقه ۱متري)

ساماندهي و ايجاد سپر حريم حفاظتي ارتفاعات ۱800 6۳0۱020۳0۱
4۳2۱.2۱49.۳۳منطقه ۱رود دره ها )دربند)

۱0.2928.88منطقه ۱توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي قائم۷۱06090۳0۱

60.۷9۱۳.24منطقه ۱کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه8۱0۷02۱60۱

42.4۷6۱.80منطقه ۱نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه9۳02080۱0۱

8.۳۷.4۳89.48منطقه ۱تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱0۱08۱20۱0۱

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۱2020۳0۱0۱
52.5450.8۳منطقه ۱منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح ۱2202۱0020۱
۳0.652۱.65منطقه ۱منطقه

۱52.85۱8.9۷منطقه ۱کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱۳۱0۷200۱0۱

82.68۳۳.55منطقه ۱تعمير، تجهيز و بهسازي پارکينگ هاي تجريش و باهنر۱420۳050۱0۱

20089.5۱44.۷6منطقه ۱ادامه احداث خيابان ۳5 متري افتخاري۱520920060۱

9۷.0440.404۱.6۳منطقه ۱احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱6۳0۱0۳0۱0۱

۱۷۳0۷040۱0۱

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 

مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوبگير، 
سطح 

۱6.8۱9.685۷.59منطقه ۱
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱۳.028.9668.۷6منطقه ۱تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱8۱08090۱0۱

۷0.80۱۱.44منطقه ۱نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه۱92020۳020۱

۷0.49۷.0۷منطقه ۱تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه20202۱20۱0۱

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،سطح 2۱2080۱020۱
5050۱00منطقه ۱منطقه

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح 22۳0۷020۱0۱
۱۷.50۳.9222.4۱منطقه ۱منطقه

204.8524.25منطقه ۱تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه2۳204۱20۱0۱

احداث و توسعه تقاطع غير همسطح، ميدان قدس به 2420924040۱
۱00منطقه ۱تجريش

۷0.۱82.62منطقه ۱احداث پارک آموزش ترافيک مهرگان252۱8020۱0۱

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 26۳0۱0۷0۱0۱
25.899.۳۱۳5.95منطقه ۱منطقه

905۳.2559.۱6منطقه ۱احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه2۷20920040۱

۱00منطقه ۱احداث و توسعه تقاطع غير همسطح، صبا- شريعتي28209240۳0۱

۱6۱6۱00منطقه ۱رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه29۳020۱0۱0۱

۱25.5646.۳0منطقه ۱اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۳0۳0۷060۱0۱

توسعه وتجهيز زمين هاي ورزشي روباز وچمن مصنوعي، ۳۱۱06090۷0۱
۱۳۱.۷۷۱۳.6۱منطقه ۱سطح منطقه)26 محله)

5.50۳.506۳.۷۱منطقه ۱بازسازي ساختمان موزه علوم و نجوم دارآباد۳2۱080۱۱20۱

۱4۱.04۷.4۳منطقه ۱تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۳۳204۱2020۱

۱00منطقه ۱احداث تقاطع شريعتي-صدر غرب۳420924020۱

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۳52۱4020۱0۱
28.۱6۱۱.6۱4۱.22منطقه ۱سطح منطقه

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۳6۳020۳0۱0۱
5.400.۷8۱4.50منطقه ۱تنديس، سطح منطقه

4526.۷۷59.49منطقه ۱اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۳۷204080۱0۱

۳0۱5.6552.۱5منطقه ۱تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۳8204۱00۱0۱

۱۷۱0.۱659.۷8منطقه ۱بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۳92۱4060۱0۱



۱۲ضمیمه

50۳

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

ساخت و تجهيز سوله هاي مديريت بحران ياران، گالبدره، 404020۳0۱0۱
۳0۱4.6۷48.90منطقه ۱آراج

6.850.24۳.5۷منطقه ۱نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه4۱204۱40۱0۱

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 422۱402020۱
۱.8400منطقه ۱دوستدار کودک)

4۷.20۳۱.2۳66.۱6منطقه ۱ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه4۳۳02040۱0۱

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده 44۳090۱040۱
۱.020.8280.49منطقه ۱هاي بزرگ وارائه راهکارهاي رفع آلودگي،سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 45۳۱0080۱0۱
۱0.۷8۷8.0۱منطقه ۱عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 466۱۷060۱0۱
۷۷۱00منطقه ۱شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۳.۷5۱.6945.02منطقه ۱تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه4۷۱06۱00۱0۱

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 48204۱4020۱
0.۱500منطقه ۱جهت گذر دانش آموزان

45۱۱.۳925.۳۱منطقه ۱تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه49204۱۷0۱0۱

احداث و توسعه پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 502050۱0۱0۱
50.88۱۷.62منطقه ۱سطح منطقه

۱200منطقه ۱احداث پل عابر پياده سطح منطقه5۱2۱40۳0۱0۱

86.۱6۷6.98منطقه ۱تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه522۱4040۱0۱

۳.2000منطقه ۱نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه5۳204۱50۱0۱

52.6۷5۳.۳2منطقه ۱احداث و تکميل کندرو بزرگراه صياد شيرازي5420920020۱

۱09.2۷92.68منطقه ۱احداث و توسعه بوستان رحمان آباد )فاز ۳)55۳0۱020۱0۱

46۳.26۷.09منطقه ۱تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز،سطح منطقه56۳080۱020۱

۱52۱۱9۷8.29منطقه ۱تقاطع بزرگراه شهيد چمران- تابناک5۷209240۱0۱

58۳0۷0۷0۱0۱

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۳2.505.9۷۱8.۳6منطقه ۱

0.2000منطقه ۱احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهرک نفت59۱0609۱20۱

۱0۳.52۳5.2۱منطقه ۱تکميل بوستان کوهسار60۳0۱02۱60۱
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت 6۱۳090۱020۱
0.450.2۳5۱.08منطقه ۱محيط زيست ايزو۱400۱ درسطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي وکيفي منابع 62۳090۱050۱
0.۳00.۱۳44.44منطقه ۱آب مصرفي وپساب توليدي،سطح منطقه

20۱.۷۳8.6۳منطقه ۱توسعه مسيل مقصود بيک6۳40۳۱۱0۱0۱

اجراي طرح هاي عمراني حريم،عمليات عمراني واقع 6450۳0۱0۱0۱
۱6.500.4۱2.5۱منطقه ۱درحريم سطح منطقه ۱

5.505.4۳98.۷6منطقه ۱احداث و توسعه فاز 2 بوستان ساسان65۳0۱02۱50۱

9.۷5۳.86۳9.58منطقه ۱خريد مخازن پسماند66۳04060۳0۱

6۷۳0۷080۱0۱
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

52.۱64۳.۱5منطقه ۱

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 686060۳0۱0۱
2۷2۱.9۳8۱.22منطقه ۱اداري، سطح منطقه

6.506.50۱00منطقه ۱بهسازي باغ موزه پروفسور حسابي69۱080۱050۱

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۷0205040۱0۱
۱02.4824.82منطقه ۱سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۷۱209250۱0۱
40۳9.069۷.65منطقه ۱سازي دريچه ها،سطح منطقه

2.500.۳6۱4.56منطقه ۱احداث و توسعه بوستان گالبدره۷2۳0۱02۱۱0۱

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۷۳۳0۱040۱0۱
۷۷۳۳.8۷4۳.99منطقه ۱منطقه

40۳5.۱28۷.80منطقه ۱بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۷4209280۱0۱

۷5۳090۱0۳0۱
تهيه طرح هاي زيست محيطي،ارزيابي اثرات زيست 
محيطي پروژه هاي عمراني،توليدي واقتصادي،سطح 

منطقه
0.۷00.54۷۷.09منطقه ۱

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۷6۳۱00۱0۱0۱
6۱.۳622.۷۱منطقه ۱منطقه

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،تقاطع ۷۷2080۱0۱0۱
555090.9۱منطقه ۱بزرگراه شهيد صياد-امام علي )ع)

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۷82۱۳020۱0۱
۱2.60۳.522۷.90منطقه ۱منطقه

۳02۳.۳۷۷۷.9۱منطقه ۱نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۷9209260۱0۱

52.555۱.06منطقه ۱تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه80۳0۱04020۱

54.۳88۷.50منطقه ۱نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه8۱۳02060۱0۱
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8.502.90۳4.08منطقه ۱توسعه و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه82۱08۱00۱0۱

209.۱۷45.84منطقه ۱طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه8۳209۱40۱0۱

۱.560.۳0۱9.۳۷منطقه ۱تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه84۳020۷0۱0۱

85۳09040۳0۱
توسعه انرژي هاي نو،استفاده ازسامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار درساختمان هاي سطح 

منطقه
0.800.62۷۷.94منطقه ۱

تهيه ويکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر وتقاطع 8650۱06060۱
22۱00منطقه ۱هاي سطح منطقه

احداث و تجهيز سوله بازيافت خيابان سازمان آب زير پل 8۷۳04060۱02
2625.۱۳96.64منطقه 2واليت

24۱9.۷082.08منطقه 2احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه882۱40۱0۱02

۱0.055.45منطقه 2تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه89۳020۷0۱02

20۱۳.4۷6۷.۳4منطقه 2احداث و توسعه تفرجگاه، پرديس کوهستاني کوه فرحزاد90۳0۱020602

252۳.5994.۳۷منطقه 2طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه9۱209۱40۱02

92۳09040۳02
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي ،سطح 
منطقه

۱0.۱4۱4.۱۷منطقه 2

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع 9۳50۱060602
۱.500.۳۱20.۷۷منطقه 2هاي سطح منطقه

۱4۱2.۷۱90.۷9منطقه 2نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه94۳02060۱02

20۱2.8۳64.۱5منطقه 2احداث ديوار حائل معابر سطح منطقه95209200۱02

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 962۱۳020۱02
6.20۱.92۳۱منطقه 2منطقه

4020.8252.04منطقه 2احداث و توسعه  پارک پرواز9۷۳0۱020۷02

۱0۷.46۷4.65منطقه 2تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه98۳0۱040202

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و 992080۱0۱02
9۱90.9999.99منطقه 2مرور سطح منطقه

20۱۳.9569.۷۳منطقه 2نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱00209260۱02

20۳.94۱9.۷2منطقه 2احداث  پل معلق دره فرحزاد۱0۱2۱40۳0202

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱02۳۱00۱0۱02
۱09.2۷92.۷۱منطقه 2منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳5.4۱۳4.0۳96.۱۱منطقه 2بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱0۳209280۱02

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱04205040۱02
۱0۳.06۳0.55منطقه 2سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱05209250۱02
5540.92۷4.40منطقه 2سازي دريچه ها، سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱06۳0۱040۱02
۳825.0۳65.86منطقه 2منطقه

احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي سطحي ، بزرگراه ۱0۷۳0۷0۳0۳02
5025.8۷5۱.۷۳منطقه 2شهيد چمران

۷6.۳۷90.94منطقه 2اليروبي کانال ها،مسيل ها و حوضچه هاي رسوبگير۱0840۳060402

تملک امالک و اجراي طرح باغسار تفرجي رود دره اوين ۱096250۱2402
28۱9.۱۳68.۳۱منطقه 2درکه

۱۱0۳090۱0602
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين استاندارد ها ، 

ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده 
سازي آنها در مديريت شهري

0.500.۱42۷.04منطقه 2

5000منطقه 2احداث زيرگذر بلوار دريا۱۱۱2۱40۳0۳02

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱۱26060۳0۱02
22.502۱.5۳95.69منطقه 2اداري، سطح منطقه

2220.569۳.4۳منطقه 2تملک اراضي و امالک جهت ساير ماموريتهاي شهرداري۱۱۳6250۱2502

۱۱.486.2454.۳5منطقه 2خريد مخازن پسماند۱۱4۳04060۳02

۱۱5۳0۷080۱02
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۷4.286۱.۱8منطقه 2

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت ۱۱6۳090۱0202
0.450.0920.۳6منطقه 2محيط زيست ايزو۱400۱درسطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي، پايش کمي و کيفي منابع ۱۱۷۳090۱0502
0.2000منطقه 2آب مصزفي و پساب توليدي

4۷.5045.5۷95.94منطقه 2تملک امالک و اجراي پروژه ساماندهي دره فرحزاد۱۱86250۱2802

۱۱9۳0۷۱۱0۳02
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي،طراحي،احداث 
و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير سطح 

منطقه
4.500.۱5۳.22منطقه 2

۱20۳0۷0۷0۱02

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱4۱0.89۷۷.80منطقه 2

خريد و نصب خانه هاي دوچرخه و تجهيزات مربوطه ۱2۱2۱50۱0۱02
0.500.2۷54.46منطقه 2سطح منطقه

احداث سوله ورزشي الزهرا )جابجايي سوله بحران ناحيه ۱22۱0609۱402
۱000منطقه 82 منطقه 2)
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پيشرفت ريالی 
قطعی

احداث و توسعه  پل سواره رو نيايش انتهاي بلوار ۱2۳209240۱02
۱59.۳962.60منطقه 2شهرداري جنوبي به شمالي

250.80۳.20منطقه 2اسکان کارگری شهرک هما )نواحی 2 و ۳)۱24۳۱0060۳02

5۳.۱062منطقه 2احداث و توسعه بوستان اسالم آباد۱25۳0۱020۱02

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري ۱26۳0۷0۳0۱02
6۳49.02۷۷.8۱منطقه 2آبهاي سطحي، سطح منطقه

۱0۳.۳0۳2.9۷منطقه 2احداث پياده رو مسير کوي فراز۱2۷2۱40۱0202

4.۷00.245.08منطقه 2نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱28204۱50۱02

256.۱924.۷۷منطقه 2اسکان کارگری مخابرات )نواحی 5 و 6)۱29۳۱0060402

۳.5000منطقه 2احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱۳02۱40۳0۱02

6.۳02.654۱.99منطقه 2تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه۱۳۱2۱4040۱02

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱۳2204۱40202
0.۱500منطقه 2جهت گذر دانش آموزان

65.5892.95منطقه 2تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱۳۳204۱۷0۱02

54.889۷.56منطقه 2تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱۳4۱06۱00۱02

تملک امالک جهت کاربري مديريت بحران،سوله بحران ۱۳54050۱0۱02
۱۷۱6.8699.20منطقه 2سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده ۱۳6۳090۱0402
0.500.۳۷۷4.89منطقه 2هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي،سطح منطقه

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱۳۷2۱4020202
۱.840.884۷.66منطقه 2دوستدار کودک)

۳029.299۷.65منطقه 2ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سرو-صنعت-کاج۱۳8۳02040۱02

۳.۳5۱.6449.06منطقه 2نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱۳9204۱40۱02

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱40۳۱0080۱02
2۱.2۳6۱.40منطقه 2عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱4۱6۱۷060۱02
6.902.۳0۳۳.۳۱منطقه 2شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱۳.۱0۱۳.۱0۱00منطقه 2بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱422۱4060۱02

62.9449.04منطقه 2کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱4۳۱0۷02۳502

۳5۳۳.9296.9۱منطقه 2اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱44204080۱02
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۱09.۱59۱.46منطقه 2تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱45204۱00۱02

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱46۳020۳0۱02
۷5.4۱۷۷.25منطقه 2تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱4۷2۱4020۱02
۱۱.۱6۱0.0890.۳5منطقه 2سطح منطقه

52.۳۳46.65منطقه 2تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه۱48204۱20202

توسعه و تجهيز سراي محله بو علي، سراي محله پونک، ۱49۱08۱۱0902
۱0۱0۱00منطقه 2سراي محله آسمان

۱۱4.6642.۳۷منطقه 2رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱50۳020۱0۱02

8۳.9949.88منطقه 2احداث و توسعه بوستانهاي محلي۱5۱۳0۱020202

54.4۳88.69منطقه 2اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱52۳0۷060۱02

کمک به ساخت و توسعه  مسجد محله پرديسان قمر بني ۱5۳۱0۷02۱502
5.50۱.۷8۳2.۳6منطقه 2هاشم

تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، ۱54۳08020۱02
2.5000منطقه 2سطح شهر تهران

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱55۳0۱0۷0۱02
۳04.6۷۱5.58منطقه 2منطقه

۱00منطقه 2احداث لوپ بزرگراه شهيد چمران به همت۱56209240402

2۳۱۳.4۳58.۳8منطقه 2تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه۱5۷204۱20۱02

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و ۱58۱090۱0۱02
2.۷۳2.۷۳۱00منطقه 2فرهنگي

۱5۱2.۳882.55منطقه 2توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز، سطح منطقه۱59۱06090202

۳000منطقه 2توسعه انرژي هاي نو،مکانيابي ، طراحي ،سطح منطقه۱60۳09040202

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱6۱۳0۷020۱02
۳.50۱.6246.42منطقه 2منطقه

۱۳9.۷2۷4.۷۷منطقه 2تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱62202۱20۱02

۳2.9899.۳2منطقه 2نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه۱6۳2020۳0202

۱09.8598.46منطقه 2تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱64۱08090۱02

۱0۷.۱9۷۱.86منطقه 2کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱65۱0۷200۱02

احداث رمپ و لوپ بزرگراه آيت اهلل هاشمي با بلوار ۱66209240502
5000منطقه 2فرحزادي



۱۲ضمیمه

509

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

4222.2۱52.89منطقه 2احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱6۷۳0۱0۳0۱02

۱68۳0۷040۱02

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

20.۱4۷.06منطقه 2

۳۳.06۳۳99.8۳منطقه 2تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز،سطح منطقه۱69۳080۱0۱02

۱0۱0۱00منطقه 2تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱۷0۱08۱20۱02

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۷۱2020۳0۱02
۷5.۷۱8۱.59منطقه 2منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح ۱۷2202۱00202
2۱.۷286.24منطقه 2منطقه

۳.502.62۷4.99منطقه 2نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۷۳۳02080۱02

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۷4202۱00۱02
۳۱.5049.94منطقه 2سطح منطقه

احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي، سيل ۱۷5۳0۷0۳0202
250.040.۱6منطقه 2برگردان غرب

۱.۷5۱.۷599.99منطقه ۳نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۷6۳02080۱0۳

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۷۷202۱00۱0۳
۳.50۳.5099.8۷منطقه ۳سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،تهيه طرح هاي زيست ۱۷8۳090۱0۱0۳
20.8240.95منطقه ۳محيطي سطح منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح ۱۷9202۱0020۳
۱0.6968.66منطقه ۳منطقه

۳.502.8280.5۳منطقه ۳تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱80۱08۱20۱0۳

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱8۱2020۳0۱0۳
4۳.04۷5.88منطقه ۳منطقه

۳.۳0۳.099۳.64منطقه ۳کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱82۱0۷200۱0۳

۱8۳۳0۷040۱0۳

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

54.9598.96منطقه ۳

2525۱00منطقه ۳احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱84۳0۱0۳0۱0۳

4.504.۳۷9۷منطقه ۳تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱85202۱20۱0۳

۱.50۱.۱6۷۷.50منطقه ۳نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱862020۳020۳

۱8.50۱۷.4۳94.22منطقه ۳تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱8۷۱08090۳0۳



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۱0

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۷.50۷.4699.4۷منطقه ۳تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه۱88204۱20۱0۳

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱89۳0۱0۷0۱0۳
25.۳۱25.۱899.48منطقه ۳منطقه

88۱00منطقه ۳رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱90۳020۱0۱0۳

40۳9.9۳99.84منطقه ۳اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱9۱۳0۷060۱0۳

۱.50۱.2482.50منطقه ۳تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه۱92204۱2020۳

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱9۳2۱4020۱0۳
2۳.۱622.649۷.۷۳منطقه ۳سطح منطقه

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱94۳020۳0۱0۳
۱.40۱.40۱00منطقه ۳تنديس، سطح منطقه

۳5۳5۱00منطقه ۳ساماندهي محدوده زيرگذر آرش - اسفنديار۱95۳0204050۳

2520.۳58۱.۳8منطقه ۳اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱96204080۱0۳

8.50۷.۷69۱.29منطقه ۳تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱9۷204۱00۱0۳

۱55۱55۱00منطقه ۳احداث دوربرگردان مدرس- آفريقا۱9820922020۳

6.۱05.949۷.۳0منطقه ۳نگهداري  بوستان بهشت مادران۱99۱0809020۳

۷.۳0۷.2699.5۱منطقه ۳بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه2002۱4060۱0۳

۱.850.56۳0.20منطقه ۳نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه20۱204۱40۱0۳

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 2022۱402020۳
۱.84۱.8۳99.۷0منطقه ۳دوستدار کودک)

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده 20۳۳090۱040۳
0.900.9099.96منطقه ۳هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 204۳۱0080۱0۳
2.802.5۱89.48منطقه ۳عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 2056۱۷060۱0۳
4.404.4099.98منطقه ۳شهري ۱۳۷،سطح منطقه

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 206204۱4020۳
0.۱500منطقه ۳جهت گذر دانش آموزان

88۱00منطقه ۳تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه20۷204۱۷0۱0۳

2299.94منطقه ۳تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه208۱06۱00۱0۳

8۷.8898.50منطقه ۳تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه2092۱4040۱0۳



۱۲ضمیمه

5۱۱

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳.5000منطقه ۳نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه2۱0204۱50۱0۳

تملک، احداث و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي محله 2۱۱۱06090۱0۳
40۳4.0۱85.0۳منطقه ۳ده ونک

9.609.5999.89منطقه ۳تعمير و تجهيز بوستان طالقاني2۱2۳0۱020۱0۳

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري 2۱۳۳0۷0۳0۱0۳
44.2044.۱۱99.80منطقه ۳آبهاي سطحي،سطح منطقه

2۱4۳0۷0۷0۱0۳

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۳5۳4.9899.94منطقه ۳

0.6۳0.6۳۱00منطقه ۳مطالعه ساماندهي ميدان اختياريه2۱5۳۱40۱0۱0۳

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت 2۱6۳090۱020۳
0.450.45۱00منطقه ۳محيط زيست ايزو ۱400۱ در سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع 2۱۷۳090۱050۳
0.200.2099.۷4منطقه ۳آب مصرفي و پساب توليدي

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 2۱86060۳0۱0۳
۱8۱۷.9999.95منطقه ۳اداري، سطح منطقه

2۱9۳0۷080۱0۳
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱09.9۷99.۷5منطقه ۳

۷.9۱۷.۱۷90.۷۱منطقه ۳خريد مخازن پسماند220۳04060۳0۳

۱5۱5۱00منطقه ۳احداث خانه شاعران22۱۱080۱090۳

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 222۳0۱040۱0۳
2۳2۳99.99منطقه ۳منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 22۳205040۱0۳
۷5.۷682.۳0منطقه ۳سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 224209250۱0۳
4544.2498.۳2منطقه ۳سازي دريچه ها، سطح منطقه

ساماندهي ميادين  ميدان ونک - ميرداماد - ولي عصر 225۳0204020۳
252496.0۱منطقه ۳- شريعتي

20۱9.6098منطقه ۳بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه226209280۱0۳

۱.۱00.5852.65منطقه ۳کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه22۷۱0۷022۱0۳

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 2282۱۳020۱0۳
6.۷06.۷0۱00منطقه ۳منطقه

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و 2292080۱0۱0۳
۷6.849۷.۷۳منطقه ۳مرور سطح منطقه

۱۱۱0.9999.89منطقه ۳نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه2۳0209260۱0۳



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۱2

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۷۷۱00منطقه ۳تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه2۳۱۳0۱04020۳

۱09.9899.۷8منطقه ۳احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه2۳2209200۱0۳

54.۷۳94.69منطقه ۳نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه2۳۳۳02060۱0۳

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و  تقاطع 2۳450۱06060۳
۱0.054.50منطقه ۳هاي سطح منطقه

2۳5۳09040۳0۳
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.۷50.۷5۱00منطقه ۳

88۱00منطقه ۳طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه2۳6209۱40۱0۳

0.۳50.2۳65منطقه ۳تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه2۳۷۳020۷0۱0۳

0.۳50.۱646.2۱منطقه 4تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه2۳8۳020۷0۱04

2925.9489.46منطقه 4طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه2۳9209۱40۱04

۱.500.۳422.65منطقه 4ساماندهي پارکينگ حاشيه معابر، سطح منطقه24020۳0۷0۱04

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع 24۱50۱060604
2۱.۱45۷.20منطقه 4هاي سطح منطقه

242۳09040۳04
توسعه انرژي هاي نو ، استفاده از سامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي شهرداري 

تهران سطح منطقه
0.8000منطقه 4

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش 24۳۳04060۱04
6۱.5525.85منطقه 4پسماند حکيميه

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تهيه طرحهاي زيست 244۳090۱0۱04
۱00منطقه 4محيطي شهر تهران سطح منطقه

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 245202۱00۱04
2۱.668۳.۱9منطقه 4سطح منطقه

ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحي، احداث باغ 246۱0۳020۱04
۱۱0۷8.50۷۱.۳6منطقه 4پرندگان

۱86.۱8۳4.۳2منطقه 4توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي و ورزشي قنات کوثر24۷۱06090904

248۳090۱0۳04
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروزه هاي عمراني ، توليدي و اقتصادي 
شهرداري تهران سطح منطقه

2.200.26۱۱.98منطقه 4

8.9۳6.۳0۷0.56منطقه 4نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه249۳02060۱04

۳۳۱00منطقه 4احداث ديوار حائل معابر، سطح منطقه250209200۱04

۱0۱.۷۳۱۷.29منطقه 4توسعه و تجهيز سراي محله، احداث سراي محله نارمک25۱۱08۱۱0۳04



۱۲ضمیمه

5۱۳

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 2522۱۳020۱04
8.۷06.24۷۱.۷۷منطقه 4منطقه

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک  ، 25۳2080۱0۱04
50۳۳.4866.95منطقه 4سطح منطقه

2۱.60۱8.058۳.55منطقه 4تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه254۳0۱040204

6.956.509۳.5۷منطقه 4نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه255209260۱04

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 256۳۱00۱0۱04
۱02.۷۳2۷.29منطقه 4منطقه

ساخت و تجهيز محل اسکان موقت شهروندان درپارک 25۷402۱50۳04
۳000منطقه 4جنگلي تلو

۳5.۷۳۳0.6۷85.86منطقه 4بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه258209280۱04

259۳090۱0604
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين استانداردها ، 

ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده 
سازي آنها در مديريت شهري سطح منطقه

200منطقه 4

۱۱۷.6569.58منطقه 4احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري شهيد کرد260۳۱0060204

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 26۱۳0۱040۱04
5۷.۷955.9096.۷4منطقه 4منطقه

توسعه و تجهيز سراي محله، مقبرۀالشهدا )بوستان 262۱08۱۱0504
۳00منطقه 4مجيديه)

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 26۳205040۱04
9.600.545.6۷منطقه 4سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 264209250۱04
52.9946.8۱88.۳5منطقه 4سازي دريچه ها، سطح منطقه

توسعه و تجهيز زمين ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 265۱0609۱204
۱۳.50۱.4۳۱0.56منطقه 4سطح منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حريم، عمليات عمراني واقع در 26650۳0۱0۱04
۳92.6۷6.85منطقه 4حريم سطح منطقه 4

26۷۳0۷080۱04
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱52.68۱۷.86منطقه 4

۱2.442.5420.44منطقه 4خريد مخازن پسماند268۳04060۳04

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 2696060۳0۱04
۳0.9025.۱88۱.49منطقه 4اداري، سطح منطقه

توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهيز اسکان 2۷0۳۱0060۳04
۱86.۱9۳4.۳۷منطقه 4کارگري خيابان جعفرپناه

تعمير و تجهيز تاسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، 2۷۱۳040۷0۱04
40.۳۱۷.8۱منطقه 4سطح منطقه

2۷2۳0۷۱۱0۳04
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي ، طراحي ، 

احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير 
،سطح منطقه

۱.۷00.4۷2۷.49منطقه 4



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۱4

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت 2۷۳۳090۱0204
0.4500منطقه 4محيط زيست ايزو ۱400۱ درسطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي 2۷4۳090۱0504
0.۳00.۱240منطقه 4منابع آب مصرفي و پساب توليدي سطح منطقه

0.500.۳۳65منطقه 4احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه2۷52۱50۱0۱04

۱2.۳85.9۷48.25منطقه 4احداث و توسعه مرکز کارآفريني و اشتغال زايي اتحاد2۷6۱04020904

۱09.9۷99.۷0منطقه 4کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه2۷۷۱0۷02۳004

2۷8۳0۷0۷0۱04

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

44.90۳2.60۷2.60منطقه 4

احداث دسترسي بزرگراه زين الدين به خيابان زهدي و 2۷9209220۱04
۱000منطقه 4بابائيان

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري 280۳0۷0۳0۱04
20.۷96.0829.22منطقه 4آبهاي سطحي، سطح منطقه

42.99۷4.82منطقه 4احداث پل عابر پياده سطح منطقه28۱2۱40۳0۱04

۳.6000منطقه 4نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه282204۱50۱04

0.400.۳280منطقه 4بهبود نظام هاي مديريتي28۳602060۱04

۱000منطقه 4تملک امالک جهت کاربري مديريت بحران، سطح منطقه2844050۱0۱04

۱5۱۱.0۷۷۳.82منطقه 4تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه2852۱4040۱04

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 286204۱40204
0.۱500منطقه 4جهت گذر دانش آموزان

۷۳.5550.۷۳منطقه 4تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه28۷204۱۷0۱04

2.90۱.5252.2۷منطقه 4تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه288۱06۱00۱04

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 2892۱4020204
۱.840.25۱۳.۳۳منطقه 4دوستدار کودک)

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، شناسايي منابع آالينده 290۳090۱0404
۱.2500منطقه 4هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 29۱۳۱0080۱04
۳.502.۱56۱.۳9منطقه 4عمومي در معابر، سطح منطقه

2.۳50.۳8۱6.02منطقه 4نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه292204۱40۱04

۱5۳.2۷2۱.8۳منطقه 4توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي و ورزشي گلشن29۳۱06090۷04



۱۲ضمیمه

5۱5

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 2946۱۷060۱04
9.80۳.9240.05منطقه 4شهري ۱۳۷،سطح منطقه

4.۱94.۱09۷.96منطقه 4بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه2952۱4060۱04

200منطقه 4تجهيز سراي محله قاسم آباد296۱08۱۱۱004

20۱۷.۱885.88منطقه 4اجراي عاليم افقي ترافيکي،سطح منطقه29۷204080۱04

20۱2.6۱6۳.05منطقه 4تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه298204۱00۱04

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 299۳020۳0۱04
6.506.4۷99.5۱منطقه 4تنديس، سطح منطقه

4۷۱۱.۱82۳.۷9منطقه 4توسعه مجموعه پارک جنگلي لويزان۳00۳0۱024۷04

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۳0۱2۱4020۱04
۱6.26۱5.۱59۳.20منطقه 4سطح منطقه

200منطقه 4تجهيز سراي محله شميران نو۳02۱08۱۱۱۱04

۷۱.۳5۱9.22منطقه 4تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۳0۳204۱20204

24.502۳.۷۳96.85منطقه 4رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۳04۳020۱0۱04

2200منطقه 4توسعه انرژي هاي نو ، مکانيابي ، طراحي ،سطح منطقه۳05۳09040204

5.604.8۳86.۱۷منطقه 4اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۳06۳0۷060۱04

احداث رمپ راستگرد خيابان فرشادي به امام علي )ع) ۳0۷209220404
۱0۳.55۳5.48منطقه 4شمال

۱۷9.055۳.26منطقه 4تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۳08۱08090۱04

۱04.۳04۳.0۳منطقه 4تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه۳09204۱20۱04

2۱.8592.50منطقه 4تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۳۱02۱80۳0۱04

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۳۱۱۳0۷020۱04
65.۳989.8۷منطقه 4منطقه

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۳۱2۳0۱0۷0۱04
۳5.449.0925.64منطقه 4منطقه

۱0440.0۳منطقه 4تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۳۱۳202۱20۱04

۳0.082.50منطقه 4نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه۳۱42020۳0204

244.28۱۷.85منطقه 4کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۳۱5۱0۷200۱04



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۱6

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

209.۷۳48.6۷منطقه 4تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه۳۱6۳080۱0۱04

۱۱.۱۷۳.0۳2۷.۱۳منطقه 4احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۳۱۷۳0۱0۳0۱04

۱0.6565منطقه 4نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۳۱8۳02080۱04

۱2.6۷۳.۷029.2۳منطقه 4توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه۳۱9۳0۱0۳0۳04

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۳20202۱00204
2.500.0۳۱.04منطقه 4منطقه

۱۳9.۱۳۷0.25منطقه 4تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۳2۱۱08۱20۱04

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۳222020۳0۱04
۳00منطقه 4منطقه

0.5000منطقه 5احداث سوله ورزشي الزهرا )جابجايي سوله زيتون)۳2۳۱06090805

۱۱5.5050.04منطقه 5کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۳24۱0۷200۱05

20.64۱2.۷56۱.۷۷منطقه 5احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۳25۳0۱0۳0۱05

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح ۳26202۱00205
۱00منطقه 5منطقه

20۷.2۱۳6.06منطقه 5تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۳2۷۱08۱20۱05

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۳282020۳0۱05
۱500منطقه 5منطقه

6466.6۷منطقه 5احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري ناحيه 2 و ۳29۳۱0060۱055

2.500.94۳۷.4۷منطقه 5تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۳۳02۱5020۱05

۳۳۱۳0۷040۱05

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

4.94۳.60۷2.9۱منطقه 5

۱.500.654۳.46منطقه 5نصب پل پياده هم سطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۳۳22020۳0205

6۱.۳02۱.6۷منطقه 5تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۳۳۳202۱20۱05

۳۳.60۱8.۷۳55.۷۳منطقه 5تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۳۳4۱08090۱05

۱2.506.۳۷50.94منطقه 5تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه۳۳5204۱20۱05

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۳۳6۳0۱0۷0۱05
28.2220.20۷۱.60منطقه 5منطقه



۱۲ضمیمه

5۱۷

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱.500.49۳2.۳۳منطقه 5تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۳۳۷2۱80۳0۱05

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۳۳8۳0۷020۱05
۱.0۷0.۳5۳2.50منطقه 5منطقه

۷0.659.۳۱منطقه 5رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۳۳9۳020۱0۱05

8.۱28.۱2۱00منطقه 5اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۳40۳0۷060۱05

52.۷254.۳6منطقه 5تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه۳4۱204۱20205

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۳42۳020۳0۱05
۱.050.4۷44.6۷منطقه 5تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۳4۳2۱4020۱05
۱2.۳4۱.2۱9.8۳منطقه 5سطح منطقه

2۱5.۷۳2۷.۳0منطقه 5اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۳44204080۱05

4.06۱.5۳۳۷.۷2منطقه 5تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۳45204۱00۱05

6.890.90۱۳.0۷منطقه 5بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۳462۱4060۱05

0.5000منطقه 5احداث مجموعه ورزشي چند منظوره محله کن۳4۷۱06090۷05

۱.۱000منطقه 5نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۳48204۱40۱05

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۳492۱4020205
۱.8400منطقه 5دوستدار کودک)

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، شناسايي منابع آالينده ۳50۳090۱0405
0.620.۳۷59.۱5منطقه 5هاي بزرگ و ارائه راه کارهاي رفع آلودگي ، سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۳5۱۳۱0080۱05
4.944.629۳.45منطقه 5عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۳526۱۷060۱05
5.90۱.۷529.59منطقه 5شهري ۱۳۷،سطح منطقه

60.040.۷0منطقه 5تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۳5۳۱06۱00۱05

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۳54204۱40205
0.۱500منطقه 5جهت گذر دانش آموزان

5.50۳.4662.85منطقه 5تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۳55204۱۷0۱05

۱02.۱۷2۱.68منطقه 5تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه۳562۱4040۱05

۳00منطقه 5نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۳5۷204۱50۱05

4.902.5۳5۱.54منطقه 5احداث پل عابر پياده سطح منطقه۳582۱40۳0۱05



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۱8

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

8.295.94۷۱.6۳منطقه 5ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۳59۳02040۱05

۱9.5000منطقه 5احداث دوربرگردان بلوار شهران۳60209200۳05

6.200.85۱۳.۷۱منطقه 5جمع آوري آبهاي سطحي حصارک و مرادآباد۳6۱۳0۷040۳05

۳62۳0۷0۷0۱05

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۳۱.50۱2.8840.88منطقه 5

255.292۱.۱5منطقه 5احداث و توسعه بوستان کوهسار۳6۳۳0۱020۱05

۱.4۷0.۷۷52.4۱منطقه 5احداث پهلوگاه ايستگاه هاي اتوبوس خط 6 مترو۳642050۱0۱05

0.5000منطقه 5توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي چندمنظوره محله ارم۳65۱06090605

۳66۳0۷۱۱0۳05
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي ، طراحي ، 

احداث و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير 
سطح منطقه

0.۱500منطقه 5

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، استقرار نظام مديريت ۳6۷۳090۱0205
0.450.۱5۳۳.98منطقه 5محيط زيست ايزو ۱400۱ ، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي ۳68۳090۱0505
0.۱50.0959منطقه 5منابع مصرفي و پساب توليدي

۳69۳0۷080۱05
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۷.880.92۱۱.۷0منطقه 5

5.۱40.54۱0.5۷منطقه 5خريد مخازن پسماند۳۷0۳04060۳05

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۳۷۱6060۳0۱05
۳.262.2669.20منطقه 5اداري، سطح منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حريم، عمليات عمراني واقع در ۳۷250۳0۱0۱05
۱۳.50۱.۷۱۱2.66منطقه 5حريم منطقه پنج

تعمير و تجهيز زيرگذرهاي عابر پياده محمدعلي جناح و ۳۷۳2۱4040205
5۱.0520.92منطقه 5شهيد لشگري

60.0۱0.۱۷منطقه 5کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۳۷4۱0۷022۷05

0.500.224۳.58منطقه 5توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي محله پرواز۳۷5۱06090505

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۳۷6209250۱05
۱9.696.09۳0.94منطقه 5سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۳۷۷205040۱05
2۱.۳0۱۳.4062.92منطقه 5سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۳۷8۳0۱040۱05
۳6.0426.28۷2.92منطقه 5منطقه



۱۲ضمیمه

5۱9

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱۱2.8554.2048.0۳منطقه 5بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۳۷9209280۱05

بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح ۳802۱50۳0۱05
۱00منطقه 5منطقه

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۳8۱2۱۳020۱05
6.640.۳55.۳4منطقه 5منطقه

8.406.05۷2.08منطقه 5تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه۳82۳0۱040205

۱۷.492.69۱5.۳8منطقه 5نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۳8۳209260۱05

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک، عبور و ۳842080۱0۱05
0.900.8999.08منطقه 5مرور ، سطح منطقه

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۳85۳۱00۱0۱05
9.۱06.62۷2.۷8منطقه 5منطقه

۱800منطقه 5ساماندهي و نوسازي بافت هاي فرسوده منطقه ۳865060۱0۱055

۳8۷۳090۱0۳05
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه هاي عمراني ، توليدي و اقتصادي ، سطح 
منطقه

0.600.20۳۳.۳۳منطقه 5

۱.۷00.9052.۷2منطقه 5ترميم و ايمن سازي سازه چادري بوستان جوانمردان۳88۳0۱040405

2.800.8229.۱۱منطقه 5نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۳89۳02060۱05

5.604.۳0۷6.۷9منطقه 5ديوار حائل معابر سطح منطقه۳90209200۱05

55۱00منطقه 5توسعه مرکز بهاران۳9۱۱04020205

0.0500منطقه 5توانمندسازي اجتماعي بانوان۳92۱۱۱050۱05

۱.4۷0.9664.9۷منطقه 5تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۳9۳۳020۷0۱05

۱400منطقه 5طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۳94209۱40۱05

۳95۳09040۳05
توسعه انرژي هاي نو ، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.650.۱929.98منطقه 5

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۳9650۱060605
0.۷500منطقه 5هاي سطح منطقه

۱.680.5029.8۷منطقه 5نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۳9۷۳02080۱05

0.5000منطقه 5احداث مجموعه ورزشي پيشکسوتان ورزش ايران۳98۱06090405

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۳99202۱00۱05
2.50۱.0542منطقه 5سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

0.080.08۱00منطقه 5تملک امالک واقع در مسير خطوط مترو4006250۱2۳05

5۱۳9.۳5۷۷.۱5منطقه 6احداث ايستگاه بازيافت بيهقي40۱۳04060۱06

توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 402۱06090406
۷0.08۱.۱4منطقه 6سطح منطقه

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 40۳202۱00۱06
5۳.52۷0.4۱منطقه 6سطح منطقه

۳0.8829.22منطقه 6نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه404۳02080۱06

تهيه طرح هاي زيست محيطي،تهيه طرحهاي زيست 405۳090۱0۱06
۱.۷00.02۱.۳۳منطقه 6محيطي ،سطح منطقه

۳029.۳69۷.86منطقه 6احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه4062۱40۱0۱06

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح 40۷202۱00206
50.۳26.40منطقه 6منطقه

۱52.۳۱۱5.۳۷منطقه 6تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه408۱08۱20۱06

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 4092020۳0۱06
90.040.4۱منطقه 6منطقه

6.205.4988.6۱منطقه 6احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري4۱0۳۱0060۱06

50۳.۱46.28منطقه 6احداث ساختمان اداري منطقه 4۱۱6060202066

20۱.809منطقه 6تملک امالک واقع در مسير خطوط مترو4۱26250۱2۳06

0.500.2855.4۱منطقه 6تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه4۱۳۳020۷0۱06

4۱4۳09040۳06
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي ،سطح 
منطقه

0.۷000منطقه 6

۱08.8588.5۳منطقه 6طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه4۱5209۱40۱06

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع 4۱650۱060606
۱0.۳۱۳0.86منطقه 6هاي سطح منطقه

احداث سوله ورزشي الزهرا )جابجايي سوله پارک 4۱۷۱0609۱۱06
0.۷00.6896.9۱منطقه 6هنرمندان)

85.4668.۳۱منطقه 6نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه4۱8۳02060۱06

احداث روگذر و زيرگذر عابر پياده، احداث تونل دسترسي 4۱92۱40۳0۳06
۱6.50۱۱.55۷0منطقه 6زيرگذر چهارراه وليعصر)عج) به خط 4 مترو

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 4202۱۳020۱06
8.۷04.5852.69منطقه 6منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

85.4568.۱۱منطقه 6تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه42۱۳0۱040206

66۱00منطقه 6نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه422209260۱06

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 42۳۳۱00۱0۱06
۱.250.9۱۷2.92منطقه 6منطقه

24.۷۳24.4298.۷4منطقه 6بهسازي و نوسازي معابر غيربزرگراهي ، سطح منطقه424209280۱06

425۳090۱0606
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين استاندارد ها ، 

ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده 
سازي آنها در مديريت شهري

۱0.۱۷۱۷.42منطقه 6

50.60۱۱.98منطقه 6تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه426۱08020۱06

6۳.۱۷52.84منطقه 6کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه42۷۱0۷02۱206

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 428209250۱06
۳5۳5۱00منطقه 6سازي دريچه ها، سطح منطقه

۳0.۷۱2۳.۷0منطقه 6تعمير و تجهيز پارک سوار بيهقي429205040۱06

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 4۳0۳0۱040۱06
26.58۱8.۷0۷0.۳5منطقه 6منطقه

4۳۱۳0۷080۱06
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱09.5095.04منطقه 6

6.۳2۱.۱4۱8.05منطقه 6خريد مخازن پسماند4۳2۳04060۳06

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 4۳۳6060۳0۱06
۳2.5524.۳2۷4.۷2منطقه 6اداري، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي 4۳4۳090۱0506
0.۱50.0640منطقه 6منابع آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت 4۳5۳090۱0206
0.450.۱840منطقه 6محيط زيست ايزو۱400۱درسطح منطقه

4۳6۳0۷0۷0۱06

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱08.5985.95منطقه 6

۳4۳۳.۱۳9۷.4۳منطقه 6احداث پايگاه مديريت بحران ، شهرک والفجر4۳۷4020۳0۱06

5۳.4268.۳6منطقه 6احداث پل عابر پياده، سطح منطقه4۳82۱40۳0۱06

۱06.4۱64.۱4منطقه 6ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه4۳9۳02040۱06

تملک امالک جهت کاربري مديريت بحران،سوله بحران 4404050۱0۱06
2۳00منطقه 6سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

2.20۱.8۳8۳.۱0منطقه 6نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه44۱204۱50۱06

96.۳6۷0.6۷منطقه 6تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه4422۱4040۱06

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 44۳204۱40206
0.۱50.۱5۱00منطقه 6جهت گذر دانش آموزان

85.4568.۱4منطقه 6تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه444204۱۷0۱06

20.۱88.۷5منطقه 6تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه445۱06۱00۱06

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 4462۱4020206
۱.840.20۱0.66منطقه 6دوستدار کودک)

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده 44۷۳090۱0406
0.400.۱640منطقه 6هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي،سطح منطقه

۱.85۱.8۱9۷.۷6منطقه 6نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه448204۱40۱06

52.605۱.5898.05منطقه 6احداث سالن ورزشي کردستان449۱06090۷06

54.۱68۳.22منطقه 6کمک به ساخت و توسعه مسجد سراي محله گلها450۱0۷020۳06

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 45۱۳۱0080۱06
0.500.۱6۳2.50منطقه 6عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 4526۱۷060۱06
4.60۳.۱۳68.06منطقه 6شهري ۱۳۷،سطح منطقه

4.50۱.۱۷26.۱۱منطقه 6احداث و توسعه فضاي سبز دانشگاه تهران45۳۳0۱0۳0206

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و 4542080۱0606
6.502.۳8۳6.54منطقه 6مرور سطح منطقه

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و 455۱090۱0۱06
۱06.5۳65.۳5منطقه 6فرهنگي،سطح منطقه

۱۱۱0.9099.05منطقه 6اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه456204080۱06

4۳.۳48۳.42منطقه 6تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه45۷204۱00۱06

تجهيز و ترميم خوابگاه هاي دانشجويي و دانشگاه ها 458۱080۱۱506
۱000منطقه 6دولتي

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني، مجسمه و 459۳020۳0۱06
۱0۳.86۳8.59منطقه 6تنديس، سطح منطقه

65.499۱.5۷منطقه 6تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه460204۱20206

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 46۱2۱4020۱06
2.662.05۷۷.24منطقه 6سطح منطقه

۱66.0۷۳۷.95منطقه 6رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه462۳020۱0۱06
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱4۳.5۷25.49منطقه 6تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه46۳۱08090۱06

5۱.68۳۳.69منطقه 6تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه464204۱20۱06

6۱.۱9۱9.۷6منطقه 6تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه4652۱80۳0۱06

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 466۳0۱0۷0۱06
40۱6.9642.4۱منطقه 6منطقه

85.۳۷6۷.۱۳منطقه 6کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه46۷۱0۷200۱06

50.408.04منطقه 6تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز،سطح منطقه468۳080۱0۱06

۳۱2۱.۳868.98منطقه 6احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه469۳0۱0۳0۱06

4۷0۳0۷040۱06

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۳۱.05۳5منطقه 6

۱۱9.5486.68منطقه 6تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه4۷۱2۱5020۱06

4۱.4۱۳5.۳۷منطقه 6نصب پل پياده هم سطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه4۷22020۳0206

95.546۱.60منطقه 6تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه4۷۳202۱20۱06

20۱9.9499.۷2منطقه ۷تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه4۷4۱08090۱0۷

۳۱.9۳64.۳۷منطقه ۷تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه4۷5204۱20۱0۷

۱5۱5۱00منطقه ۷احداث بوستان خياط خانه4۷6۳0۱020۳0۷

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 4۷۷۳0۱0۷0۱0۷
20۱0.۱550.۷4منطقه ۷منطقه

۳۱.02۳4.0۳منطقه ۷تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه4۷82۱5020۱0۷

4۷9۳0۷040۱0۷

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

20.۷6۳۷.92منطقه ۷

20.9044.۷5منطقه ۷نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه4802020۳020۷

۷۳.۱244.5۱منطقه ۷تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه48۱202۱20۱0۷

۱09.۳99۳.9۱منطقه ۷رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه482۳020۱0۱0۷
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)
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)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح 48۳۳0۷020۱0۷
84.۱۳5۱.65منطقه ۷منطقه

۱0۱.55۱5.5۱منطقه ۷توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي شهيد توکلي484۱06090۳0۷

2625.9599.82منطقه ۷کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه485۱0۷02۱60۷

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 486۳020۳0۱0۷
0.500.2856.4۷منطقه ۷تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 48۷2۱4020۱0۷
۱۱.۱66.2656.۱۳منطقه ۷سطح منطقه

۷.504.4659.50منطقه ۷اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه488۳0۷060۱0۷

5۳.4569منطقه ۷تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه489204۱2020۷

۱06.4864.8۳منطقه ۷اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه490204080۱0۷

85.2۷65.8۷منطقه ۷تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه49۱204۱00۱0۷

توسعه و تجهيز زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 492۱0609020۷
52.۱242.۳5منطقه ۷سطح منطقه

۱5۱4.9999.90منطقه ۷احداث مجموعه ورزشي خياط خانه49۳۱06090۷0۷

4.852.8959.50منطقه ۷نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه494204۱40۱0۷

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 4952۱402020۷
۱.840.28۱5منطقه ۷دوستدار کودک)

۷.۳02.۷۳۳۷.۳۳منطقه ۷بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه4962۱4060۱0۷

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 49۷۳۱0080۱0۷
۳۱.9464.۷۷منطقه ۷عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 4986۱۷060۱0۷
5.60۱.90۳۳.89منطقه ۷شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۳۱.۳04۳.26منطقه ۷تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه499۱06۱00۱0۷

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 500204۱4020۷
0.۱50.05۳0.80منطقه ۷جهت گذر دانش آموزان

84.9862.20منطقه ۷تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه50۱204۱۷0۱0۷

55۱00منطقه ۷تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه5022۱4040۱0۷

20.۳0۱4.94منطقه ۷نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه50۳204۱50۱0۷

2۱.959۷.۷0منطقه ۷احداث پل عابر پياده، سطح منطقه5042۱40۳0۱0۷
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505۳0۷0۷0۱0۷

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱58.۳۱55.40منطقه ۷

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي 506۳090۱050۷
0.۱50.۱5۱00منطقه ۷منابع آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت 50۷۳090۱020۷
0.450.2964.5۳منطقه ۷محيط زيست ايزو۱400۱ درسطح منطقه

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 5086060۳0۱0۷
2۷26.8۷99.5۱منطقه ۷اداري، سطح منطقه

509۳0۷080۱0۷
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱06.2562.5۱منطقه ۷

6.۳22.9646.۷6منطقه ۷خريد مخازن پسماند5۱0۳04060۳0۷

۱55.59۳۷.29منطقه ۷احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه5۱۱2۱40۱020۷

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، 5۱2۳040۷0۱0۷
4۳.۳۱82.۷8منطقه ۷سطح منطقه

26.۳920.45۷۷.48منطقه ۷ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه5۱۳۳02040۳0۷

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 5۱4۳0۱040۱0۷
25۱6.0564.22منطقه ۷منطقه

تعمير و تجهيز زمين هاي ورزشي روياز و چمن هاي 5۱5۱06۱0020۷
۳۱.09۳6.۳9منطقه ۷مصنوعي، سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 5۱6209250۱0۷
208.4442.۱8منطقه ۷سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 5۱۷205040۱0۷
84.۱45۱.80منطقه ۷سطح منطقه

احداث پل عابر پياده مکانيزه تقاطع خيابان انقالب و پل 5۱82۱40۳060۷
500منطقه ۷چوبي

۳۳۱9.۷959.95منطقه ۷بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه5۱9209280۱0۷

۱04.۷۱4۷.۱0منطقه ۷تعريض معابر سطح منطقه5202092۱020۷

62.۷۱45.۱۳منطقه ۷تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه52۱۱08020۱0۷

۱58.055۳.66منطقه ۷نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه522209260۱0۷

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 52۳۳۱00۱0۱0۷
5۳.۷6۷5.۱0منطقه ۷منطقه

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 5242۱۳020۱0۷
8.۷0۳.9۷45.64منطقه ۷منطقه

احداث پل عابر پياده مکانيزه تقاطع خيابان دماوند و 5252۱40۳050۷
252۳.0892.۳2منطقه ۷منتظري
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اعتبار ابالغی
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پيشرفت ريالی 
قطعی

بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح 5262۱50۳0۱0۷
۱0.۳0۳0منطقه ۷منطقه

85.86۷۳.26منطقه ۷تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه52۷۳0۱04020۷

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و 5282080۱0۱0۷
2525۱00منطقه ۷مرور،سطح منطقه

54.8۱96.۱۳منطقه ۷نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه529۳02060۱0۷

5۳0۳09040۳0۷
توسعه انرژي هاي نو،استفاده ازسامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار درساختمان هاي سطح 

منطقه
0.500.295۷.98منطقه ۷

۱02.۷52۷.54منطقه ۷احداث و تجهيز همراه سرا5۳۱۱0402020۷

206.80۳4منطقه ۷توسعه و تجهيز سراي محله، بهار5۳2۱08۱۱040۷

۱05.4054منطقه ۷طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه5۳۳209۱40۱0۷

تهيه ويکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر وتقاطع 5۳450۱06060۷
20.۷5۳۷.60منطقه ۷هاي سطح منطقه

۱۷۱۷۱00منطقه ۷ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 5۳55060۱0۱0۷۷

۱0.504.554۳.۳4منطقه ۷کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه5۳6۱0۷200۱0۷

۱59.486۳.۱9منطقه ۷احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه5۳۷۳0۱0۳0۱0۷

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح 5۳8202۱0020۷
۳2.4۷82.25منطقه ۷منطقه

20۱۳.۷468.68منطقه ۷تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه5۳9۱08۱20۱0۷

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 5402020۳0۱0۷
۳۱.۳۳44.45منطقه ۷منطقه

۱0.4645.8۷منطقه ۷نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه54۱۳02080۱0۷

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 542202۱00۱0۷
2۱.۳064.۷9منطقه ۷سطح منطقه

0.500.۳059منطقه 8نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه54۳۳02080۱08

۱06.8۱68.09منطقه 8احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه5442۱40۱0۱08

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح 545202۱00208
۱.500.۷046.6۷منطقه 8منطقه

۱۳8.۳۷64.۳8منطقه 8تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه546۱08۱20۱08

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 54۷2020۳0۱08
2.80۱.9469.2۱منطقه 8منطقه
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۱25.9۱49.26منطقه 8کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه548۱0۷200۱08

5.404.4۷82.۷0منطقه 8احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه549۳0۱0۳0۱08

۷.505.94۷9.۱9منطقه 8تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه5502۱5020۱08

55۱۳0۷040۱08

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۱۷.4۷۱2.۱669.62منطقه 8

6.۳05.4586.44منطقه 8تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه552202۱20۱08

0.500.5099.90منطقه 8تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه55۳۳020۷0۱08

۱9۱۷.2۷90.9۱منطقه 8ساماندهي ميادين صد و هفت گانه  نارمک )هفت حوض)554۳02040208

555۳09040۳08
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار درساختمانهاي شهرداري 

تهران
0.5000منطقه 8

42.4059.9۷منطقه 8طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه556209۱40۱08

۱64.2526.5۷منطقه 8ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 55۷5060۱0۱088

تهيه ويکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر وتقاطع 55850۱060608
۱.50۱.۳۳88.۷4منطقه 8هاي سطح منطقه

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 559202۱00۱08
5.604.8486.4۷منطقه 8سطح منطقه

204.9۱24.56منطقه 8تعريض  خيابان دماوند5602092۱0۱08

2.802.6۷95.4۱منطقه 8نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه56۱۳02060۱08

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، عبور 5622080۱0۱08
202.42۱2.۱0منطقه 8و مرور سطح منطقه

4.202.5۷6۱.26منطقه 8نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه56۳209260۱08

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 5642۱۳020۱08
6.204.2۱6۷.85منطقه 8منطقه

5۳.64۷2.۷۷منطقه 8تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه565۳0۱040208

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 566۳۱00۱0۱08
۳266.82منطقه 8منطقه

۳2۱5.8949.6۷منطقه 8بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه56۷209280۱08

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 568۳0۱040۱08
۳۳.5۱۱8.085۳.95منطقه 8منطقه
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528

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

64.056۷.50منطقه 8کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه569۱0۷02۱408

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 5۷0209250۱08
4022.0۱55.02منطقه 8سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 5۷۱205040۱08
4۳.288۱.95منطقه 8سطح منطقه

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، 5۷2۳040۷0۱08
4.902.6۳5۳.58منطقه 8سطح منطقه

50.۳۷۷.۳6منطقه 8احداث زمين چمن، سطح منطقه5۷۳۱06090608

4.50۱.9۱42.46منطقه 8رنگ آميزي و پاکسازي نماي، جداره اتوبان امام علي)ع)5۷4۳020۱0۳08

5۷5۳0۷080۱08
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

42.96۷۳.95منطقه 8

5.۳04.2980.88منطقه 8خريد مخازن پسماند5۷6۳04060۳08

احداث و توسعه پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 5۷۷2050۱0۱08
۱25.۷۱4۷.54منطقه 8سه راه تهران پارس و علم و صنعت

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 5۷86060۳0۱08
2۷۱۳.۷650.9۷منطقه 8اداري، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع 5۷9۳090۱0508
0.۱50.06۳9.68منطقه 8آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت 580۳090۱0208
0.450.۱8۳9.۷8منطقه 8محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

۳5۱.554.42منطقه 8احداث سوله بحران منطقه 58۱4020۳0۱088

582۳0۷0۷0۱08

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

92.522۷.9۷منطقه 8

۱8۱5.6۳86.85منطقه 8ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه58۳۳02040۱08

8.402.6۳۳۱.۳۱منطقه 8احداث پل عابر پياده، سطح منطقه5842۱40۳0۱08

۱000منطقه 8احداث بوستان در محله وحيديه )زمين حمام مرمر)585۳0۱020208

2۱.58۷8.88منطقه 8نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه586204۱50۱08

۱08.۳۷8۳.69منطقه 8تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه58۷2۱4040۱08

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 588204۱40208
0.۱500منطقه 8جهت گذر دانش آموزان

84.۳454.۳۱منطقه 8تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه589204۱۷0۱08



۱۲ضمیمه

529

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

54.5089.96منطقه 8تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه590۱06۱00۱08

0.500.09۱8.29منطقه 8توسعه و تجهيز مجموعه ورزشي ثامن االحجج59۱۱06090۷08

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 5922۱4020208
۱.84۱.6086.۷۷منطقه 8دوستدار کودک)

۱.25۱.0۳82.48منطقه 8نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه59۳204۱40۱08

2.80۱.6۳58.۱5منطقه 8بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه5942۱4060۱08

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 595۳۱0080۱08
۱.540.۷850.8۷منطقه 8عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 5966۱۷060۱08
2.902.8999.۷۱منطقه 8شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱۱.50۱۱.4۷99.۷۱منطقه 8اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه59۷204080۱08

2.802.22۷9.46منطقه 8تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه598204۱00۱08

۳.50۱.9455.44منطقه 8تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه599204۱20208

2.802.2580.4۱منطقه 8اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه600۳0۷060۱08

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 60۱۳020۳0۱08
0.800.80۱00منطقه 8تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 6022۱4020۱08
5.۱6۳.66۷0.85منطقه 8سطح منطقه

۱5۱2.548۳.60منطقه 8تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه60۳۱08090۱08

2.50۱.686۷.0۱منطقه 8تعمير و تعويض گاردريل معابر  سطح منطقه604204۱20۱08

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 605۳0۱0۷0۱08
65.0۱8۳.48منطقه 8منطقه

6.906.۳592.09منطقه 8رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه606۳020۱0۱08

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 60۷۳020۳0۱09
2.452.289۳.۱9منطقه 9تنديس، سطح منطقه

۳2.508۳.40منطقه 9تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه6082۱80۳0۱09

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 6092۱4020۱09
۱.86۱.86۱00منطقه 9سطح منطقه

۱.400.5۷4۱.0۷منطقه 9تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه6۱0204۱20209

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح 6۱۱۳0۷020۱09
۱.40۱.۳09۳.20منطقه 9منطقه
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5۳0

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱0.20۱9.50منطقه 9احداث ساختمان درمانگاه6۱2606020۱09

۱.40۱.4099.98منطقه 9رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه6۱۳۳020۱0۱09

۱2.50۱0.5۱84.08منطقه 9اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه6۱4204080۱09

5.905.۱۷8۷.۷۱منطقه 9تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه6۱5204۱00۱09

۱.85۱.065۷.08منطقه 9نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه6۱6204۱40۱09

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 6۱۷2۱4020209
۱.84۱.44۷8.۱۷منطقه 9دوستدار کودک)

۱.40۱.۳999.29منطقه 9بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه6۱82۱4060۱09

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 6۱9۳۱0080۱09
۱.050.42۳9.۷۷منطقه 9عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 6206۱۷060۱09
2.50۱.0۳4۱.۳4منطقه 9شهري ۱۳۷،سطح منطقه

54.4588.95منطقه 9تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه62۱2۱4040۱09

۱5۱۳.959۳.0۱منطقه 9ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر سطح منطقه622۳02040۷09

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 62۳204۱40209
0.۱50.0۱9.۷5منطقه 9جهت گذر دانش آموزان

5.50۳.5865منطقه 9تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه624204۱۷0۱09

۱.40۱.05۷5.0۱منطقه 9تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه625۱06۱00۱09

۱.500.۷۳48.48منطقه 9نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه626204۱50۱09

2.۱0۱.9090.25منطقه 9احداث پل عابر پياده سطح منطقه62۷2۱40۳0۱09

۱09.9699.58منطقه 9آماده سازي مسير جهت مراسم ها628۳02040609

629۳0۷0۷0۱09

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۷.۷2۷.۷099.۷5منطقه 9

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت 6۳0۳090۱0209
0.400.2562.۱۳منطقه 9محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع 6۳۱۳090۱0509
0.۱50.0۳2۱.90منطقه 9آب مصرفي و پساب توليدي

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 6۳26060۳0۱09
۱9.94۱8.5092.۷9منطقه 9اداري، سطح منطقه



۱۲ضمیمه

5۳۱

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

6۳۳۳0۷080۱09
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱6.80۱6.2۱96.4۷منطقه 9

2.4۷۱.6۱65منطقه 9خريد مخازن پسماند6۳4۳04060۳09

۳024.2580.85منطقه 9ساماندهي ميدان آزادي6۳5۳02040409

۳2.4882.50منطقه 9توسعه و تجهيز زمينهاي ورزشي روباز، سطح منطقه6۳6۱06090۱09

4۱.۱۳28.۳۳منطقه 9کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه6۳۷۱0۷02۱409

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 6۳8205040۱09
۱.500.52۳4.62منطقه 9سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 6۳9209250۱09
5۱.۳05۱.۱899.۷۷منطقه 9سازي دريچه ها، سطح منطقه

640۳0۷۱۱0۳09
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي،طراحي،احداث 

وبهره برداري ازسيستم هاي رسوبگير وزباله گيرسطح 
منطقه

0.۳00.0۷24.۷۳منطقه 9

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 64۱۳0۱040۱09
۳۱.۷52۳.۳9۷۳.68منطقه 9منطقه

54.۷895.60منطقه 9بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه642209280۱09

0.۷00.۳۱4۳.89منطقه 9احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه64۳2۱50۱0۱09

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 6442۱۳020۱09
۷4.۳46۱.9۳منطقه 9منطقه

4.۳04.۳0۱00منطقه 9نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه645209260۱09

4.20۳.۷890منطقه 9تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه646۳0۱040209

2.452.45۱00منطقه 9نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه64۷۳02060۱09

بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه  سطح 6482۱50۳0۱09
0.500.2448.۳5منطقه 9منطقه

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک، سطح 6492080۱0۱09
2.402.۳۳9۷.2۱منطقه 9منطقه

64.5۷۷6.۱۷منطقه 9طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه650209۱40۱09

65۱۳09040۳09
توسعه انرژي هاي نو،استفاده ازسامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار درساختمانهاي سطح 
منطقه

0.650.284۳.08منطقه 9

توسعه جمع آوري کانال آبهاي سطحي دستغيب، 652۳0۷020209
22.40۱0.554۷.۱2منطقه 9هاشمي، دامپزشکي

۱0۷.45۷4.49منطقه 9ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 65۳5060۱0۱099
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5۳2

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه ويکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر وتقاطع 65450۱060609
۱0.۷069.5۱منطقه 9هاي سطح منطقه

2.۱0۱.848۷.56منطقه 9نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه655۳02080۱09

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 656202۱00۱09
2۱.0552.60منطقه 9سطح منطقه

0.5000منطقه 9ايجاد مرکز آموزش و کارآفريني بهاران65۷۱04020۳09

۱.۳50.654۷.9۳منطقه 9نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه6582020۳0209

۱۱8.۷8۷9.84منطقه 9تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه659۱08090۱09

۱.40۱.۱0۷8.9۳منطقه 9تعمير و تعويض گاردريل معابر ، سطح منطقه660204۱20۱09

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 66۱۳0۱0۷0۱09
9.۱05.۳058.۱9منطقه 9منطقه

۱.82۱.8299.89منطقه 9تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه662۳080۱0۱09

66۳۳0۷040۱09

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۱2.50۷.۳558.۷8منطقه 9

2524.6298.4۷منطقه 9احداث مجموعه فرهنگي و انديشه سرای دکتر قريب664۱08۱00۱09

2.502.449۷.55منطقه 9تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه665202۱20۱09

۱04.5945.9۱منطقه 9کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه666۱0۷200۱09

۱6.۱0۱۳.۳282.۷۱منطقه 9احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه66۷۳0۱0۳0۱09

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح 668202۱00209
۱.400.56۳9.۷۳منطقه 9منطقه

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 6692020۳0۱09
۳.502.50۷۱.۳6منطقه 9منطقه

۷.50۷.059۳.94منطقه 9تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه6۷0۱08۱20۱09

۱9.۱0۱6.658۷.۱۷منطقه 9توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي کوثر6۷۱۱0609۱009

۱00.۷4۷.42منطقه ۱0کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه6۷2۱0۷200۱۱0

۱۷۱.6۷9.80منطقه ۱0احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه6۷۳۳0۱0۳0۱۱0

2۱20.8۳99.۱8منطقه ۱0احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه6۷42۱40۱0۱۱0



۱۲ضمیمه

5۳۳

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

6۷5۳0۷040۱۱0

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

5.502.5۳45.95منطقه ۱0

4۳.498۷.25منطقه ۱0تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه6۷6202۱20۱۱0

۱06.۱۷6۱.۷2منطقه ۱0تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه6۷۷۱08090۱۱0

50.4۳8.۷0منطقه ۱0احداث زمين چمن مصنوعي سطح منطقه6۷8۱060909۱0

۱0.9595منطقه ۱0تعمير و تعويض گاردريل معابر سطح منطقه6۷9204۱20۱۱0

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 680۳0۱0۷0۱۱0
20.۳5۳.82۱8.۷8منطقه ۱0منطقه

تملک امالک جهت ساماندهي و نوسازي بافت هاي 68۱5060۳0۱۱0
۱0.0۷۷.۱۱منطقه ۱0فرسوده سطح منطقه

8۷.۳892.28منطقه ۱0رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه682۳020۱0۱۱0

60.۱0۱.69منطقه ۱0کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه68۳۱0۷02۱۷۱0

۱0.2020.25منطقه ۱0تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه684۳020۷0۱۱0

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 685202۱00۱۱0
2۱.۱658.0۷منطقه ۱0سطح منطقه

686۳0۷0۷02۱0
بهسازي نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري آب 
هاي سطحي، بازسازي انهار خيابان قزوين جهت رفع 

آبگرفتگي و آب ماندگي
2000منطقه ۱0

2.450.6426.0۷منطقه ۱0نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه68۷۳02080۱۱0

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح 688202۱002۱0
۱0.6059.84منطقه ۱0منطقه

۱0۷.۱5۷۱.45منطقه ۱0تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه689۱08۱20۱۱0

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 6902020۳0۱۱0
2۱.۷۳86.4۳منطقه ۱0منطقه

۳2.2۱۷۳.80منطقه ۱0طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه69۱209۱40۱۱0

692۳09040۳۱0
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمان هاي سطح 

منطقه
0.5000منطقه ۱0

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع 69۳50۱0606۱0
۱.5000منطقه ۱0هاي سطح منطقه

5۱2.565.0۳منطقه ۱0ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 6945060۱0۱۱0۱0



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۳4

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱۱.06۷6۳.2۷منطقه ۱0نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه695۳02060۱۱0

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک)تعريض 6962080۱0۱۱0
4.5000منطقه ۱0خيابان امام خميني)

۱04.2642.5۷منطقه ۱0تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه69۷۳0۱0402۱0

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 6982۱۳020۱۱0
5.۷02.4442.80منطقه ۱0منطقه

6.505.949۱.44منطقه ۱0نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه699209260۱۱0

28۱8.4۳65.8۱منطقه ۱0بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۷00209280۱۱0

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۷0۱۳0۱040۱۱0
۳9۱2.۷4۳2.66منطقه ۱0منطقه

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، ۷02۳040۷0۱۱0
6.505۷6.95منطقه ۱0سطح منطقه

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري ۷0۳۳0۷0۳0۱۱0
۱0۳.۳5۳۳.48منطقه ۱0آبهاي سطحي، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۷04205040۱۱0
۱.50۱.۳589.۷۳منطقه ۱0سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۷05209250۱۱0
20۱2.6۳6۳.۱۷منطقه ۱0سازي دريچه ها، سطح منطقه

۷06۳0۷080۱۱0
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه،  
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱۷۱6.۳095.88منطقه ۱0

۳.4000منطقه ۱0خريد مخازن پسماند۷0۷۳04060۳۱0

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۷086060۳0۱۱0
۱8۱4.۷882.۱۱منطقه ۱0اداري، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي، پايش کمي و کيفي منابع ۷09۳090۱05۱0
0.۱50.0640منطقه ۱0آب مصرفي و پسآب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت ۷۱0۳090۱02۱0
0.400.28۷0.۳4منطقه ۱0محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

۷۱۱۳0۷0۷0۱۱0

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

20۱4.54۷2.۷۱منطقه ۱0

2۱.49۷4.۳4منطقه ۱0ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۷۱2۳02040۱۱0

4۱.6040.04منطقه ۱0بازسازي موزه هفت چنار۷۱۳۱080۱0۱۱0

تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري، ۷۱4۳08020۱۱0
2.502.۳995.48منطقه ۱0تاسيسات و تجهيزات شهري

۱00منطقه ۱0نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۷۱5204۱50۱۱0



۱۲ضمیمه

5۳5

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، تملک ۷۱62080۱02۱0
4۱.42۳5.58منطقه ۱0جهت عبور و مرور سطح منطقه

4.694.69۱00منطقه ۱0تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده سطح منطقه۷۱۷2۱4040۱۱0

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۷۱8204۱402۱0
0.۱50.05۳5منطقه ۱0جهت گذر دانش آموزان

5۳.50۷0.06منطقه ۱0تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۷۱9204۱۷0۱۱0

2.502.۱686.58منطقه ۱0تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۷20۱06۱00۱۱0

۱.85۱.۳6۷۳.۳5منطقه ۱0نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۷2۱204۱40۱۱0

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۷222۱40202۱0
۱.840.۳820.۷4منطقه ۱0دوستدار کودک)

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۷2۳۳۱0080۱۱0
82.62۳2.۷8منطقه ۱0عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۷246۱۷060۱۱0
2.202.۱49۷.42منطقه ۱0شهري ۱۳۷،سطح منطقه

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۷25۳020۳0۱۱0
20.60۳0.۱0منطقه ۱0تنديس، سطح منطقه

0.۷50.۱۷22.24منطقه ۱0تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۷262۱80۳0۱۱0

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۷2۷2۱4020۱۱0
۷.۱66.959۷.0۳منطقه ۱0سطح منطقه

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۷28۳0۷020۱۱0
4.502.۳552.۳0منطقه ۱0منطقه

توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، ۷29۳0۷0۳02۱0
۱000منطقه ۱0بازسازي کانال خيابان کميل

۱.25۱.098۷.۱2منطقه ۱0تعمير و تعويض نرده ايمني معابر سطح منطقه۷۳0204۱202۱0

۱9۱8.۳296.40منطقه ۱0اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۷۳۱204080۱۱0

54.4488.۷۳منطقه ۱0تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۷۳2204۱00۱۱0

2.850.5۱۱۷.82منطقه ۱۱نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۷۳۳204۱40۱۱۱

4.۱0۳.4684.28منطقه ۱۱کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۷۳4۱0۷02۱6۱۱

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۷۳52۱40202۱۱
۱.840.65۳5.44منطقه ۱۱دوستدار کودک)

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۷۳66۱۷060۱۱۱
۳.80۳.489۱.۷۱منطقه ۱۱شهري ۱۳۷،سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۷۳۷۳۱0080۱۱۱
۱.500.9865منطقه ۱۱عمومي در معابر، سطح منطقه



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۳6

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱04.۷04۷.05منطقه ۱۱اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۷۳8204080۱۱۱

۳۱.4۷49.۱4منطقه ۱۱تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۷۳9204۱00۱۱۱

42.4260.50منطقه ۱۱تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۷402۱4040۱۱۱

5.۳02.6950.۷۳منطقه ۱۱بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۷4۱2۱4060۱۱۱

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۷42204۱402۱۱
0.۱500منطقه ۱۱جهت گذر دانش آموزان

۷4.6466.22منطقه ۱۱تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۷4۳204۱۷0۱۱۱

2۱.54۷6.۷6منطقه ۱۱تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۷44۱06۱00۱۱۱

۱.0500منطقه ۱۱خريد انشعاب پارکينگهاي وليعصر،آژيده،۱2فروردين۷4520۳060۱۱۱

۳0.96۳۱.9۷منطقه ۱۱نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۷46204۱50۱۱۱

تهيه طرح هاي زيست محيطي، شناسايي منابع آالينده ۷4۷۳090۱04۱۱
0.400.۱۳۳۱.۳5منطقه ۱۱هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

۷48۳0۷0۷0۱۱۱

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱48.۷862.۷۱منطقه ۱۱

56.602۳.۱۳40.8۷منطقه ۱۱ساماندهي ميادين و معابر محدوده ويژه۷49۳02040۱۱۱

تهيه طرح هاي زيست محيطي، پايش کمي و کيفي منابع ۷50۳090۱05۱۱
0.۱500منطقه ۱۱آب مصرفي و پسآب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي، استقرار نظام مديريت ۷5۱۳090۱02۱۱
0.450.۱840منطقه ۱۱محيط زيست ايزو ۱400۱ در سطح منطقه

۳.5000منطقه ۱۱احداث سوله بحران )انبار نفت)۷524020۳0۱۱۱

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۷5۳6060۳0۱۱۱
22.95۱9.5۱85.02منطقه ۱۱اداري، سطح منطقه

تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، تملک حاشيه ۷54۳080۱0۳۱۱
۱2۳.5529.59منطقه ۱۱مجموعه رازي

۷55۳0۷080۱۱۱
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

52.۷554.99منطقه ۱۱

5.۱82.965۷.09منطقه ۱۱خريد مخازن پسماند۷56۳04060۳۱۱

۳۳۱00منطقه ۱۱کمک به توسعه و تجهيز مدارس کودکان استثنايي۷5۷۱0۷2002۱۱

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، ۷58۳040۷0۱۱۱
۱0.6060منطقه ۱۱سطح منطقه



۱۲ضمیمه

5۳۷

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري ۷59۳0۷0۳0۱۱۱
۳۱.09۳6.4۷منطقه ۱۱آبهاي سطحي، سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۷60۳0۱040۱۱۱
۱۷۱۳.۳۱۷8.29منطقه ۱۱منطقه

ساماندهي و ايمن سازي محوطه اطراف ايستگاه هاي ۷6۱2050۱0۱۱۱
۳0۱۳.۷645.88منطقه ۱۱مترو

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۷62205040۱۱۱
82.2928.58منطقه ۱۱سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۷6۳209250۱۱۱
58.502۳.8۱40.۷0منطقه ۱۱سازي دريچه ها، سطح منطقه

22۷.29۳۳.۱۳منطقه ۱۱بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۷64209280۱۱۱

توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، ۷65۱06090۱۱۱
۱.600.02۱.08منطقه ۱۱سطح منطقه

۱.0500منطقه ۱۱کمک به ساخت مسجد سجاد۷66۱0۷02۱4۱۱

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۷6۷2۱۳020۱۱۱
۷.۷0۳.۳64۳.6۱منطقه ۱۱منطقه

۷4.286۱.۱۳منطقه ۱۱نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۷68209260۱۱۱

۱04.9۷49.۷4منطقه ۱۱تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه۷69۳0۱0402۱۱

۱0.۳4۳4.25منطقه ۱۱احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۷۷02۱50۱0۱۱۱

۳.50۳.5099.92منطقه ۱۱نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۷۷۱۳02060۱۱۱

تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز )بهسازي محله ۷۷2۳080۱02۱۱
۱4.805.۱4۳4.۷4منطقه ۱4-۱۱۱۱)

۱۷.502.44۱۳.9۷منطقه ۱۱ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۷۷۳5060۱0۱۱۱۱۱

تهيه  و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع ۷۷450۱0606۱۱
۱00منطقه ۱۱هاي سطح منطقه

5.6۱۱.۷8۳۱.8۱منطقه ۱۱طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۷۷5209۱40۱۱۱

۷۷6۳09040۳۱۱
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 
پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمان هاي سطح 

منطقه
0.5000منطقه ۱۱

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۷۷۷۳۱00۱0۱۱۱
۱0.088.4۱منطقه ۱۱منطقه

2000منطقه ۱۱توسعه، تجهيز و تملک زورخانه پوالد۷۷8۱060905۱۱

۱.5000منطقه ۱۱تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۷۷9۳020۷0۱۱۱
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5۳8

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳0.98۳2.50منطقه ۱۱کمک به ساخت مسجد امام محمدباقر)ع)۷80۱0۷0209۱۱

۱08.۳88۳.8۱منطقه ۱۱کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۷8۱۱0۷200۱۱۱

۱8.9۱8.2۱4۳.4۳منطقه ۱۱احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۷822۱40۱0۱۱۱

4۳.5889.62منطقه ۱۱احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۷8۳۳0۱0۳0۱۱۱

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۷84202۱002۱۱
۱.۷5۱.۱۱6۳.40منطقه ۱۱منطقه

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۷852020۳0۱۱۱
۱۱۱00منطقه ۱۱منطقه

۷5.9۷85.22منطقه ۱۱تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۷86۱08۱20۱۱۱

۷0.446.24منطقه ۱۱تخريب و نوسازي ساختمان شهرداري منطقه۷8۷6060۳02۱۱

۳0.5۱۱6.86منطقه ۱۱نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۷88۳02080۱۱۱

5۳.4869.5۱منطقه ۱۱باز پيرايي، ترميم و تجهيز بوستان رازي۷89۳0۱0404۱۱

5525.۷246.۷6منطقه ۱۱ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۷90۳020402۱۱

کمک به مرکز پزشکي و آموزشي و درماني لقمان حکيم ۷9۱۱080۱08۱۱
600منطقه ۱۱و فارابي )همراه سرا)

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۷92202۱00۱۱۱
۱.۷5۱.۳0۷4.06منطقه ۱۱سطح منطقه

54.6592.98منطقه ۱۱تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۷9۳204۱202۱۱

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۷94۳020۳0۱۱۱
4۳۷4.99منطقه ۱۱تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۷952۱4020۱۱۱
۱2.۱66.6955.02منطقه ۱۱سطح منطقه

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۷96۳0۷020۱۱۱
۳2.2۱۷۳.80منطقه ۱۱منطقه

تملک اراضي و امالک جهت ساير ماموريتهاي سطح ۷9۷6250۱0۱۱۱
۱۱.292.2920.۳0منطقه ۱۱منطقه

2.50۱.85۷۳.9۳منطقه ۱۱رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۷98۳020۱0۱۱۱

۱.۱00.۷568.۱8منطقه ۱۱نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۷992020۳02۱۱

6.505.6586.99منطقه ۱۱تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه800۱08090۱۱۱

۳2.0۳6۷.50منطقه ۱۱کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان80۱۱0۷0208۱۱



۱۲ضمیمه

5۳9

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳۱.۷۷59.08منطقه ۱۱تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه802204۱20۱۱۱

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 80۳۳0۱0۷0۱۱۱
28۱9.4869.5۷منطقه ۱۱منطقه

تملک امالک جهت ساماندهي و نوسازي بافت هاي 8045060۳0۱۱۱
۱6.۷0۱5.۱290.54منطقه ۱۱فرسوده ، سطح منطقه

805۳0۷040۱۱۱

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۳۱.۷458.۱۳منطقه ۱۱

96.۷۱۷4.58منطقه ۱۱تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه806202۱20۱۱۱

2۱۱5.۱4۷2.08منطقه ۱2تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه80۷۱08090۱۱2

20۱۷.9989.9۷منطقه ۱2توسعه و تجهيز ورزشگاه ويژه بانوان محله امامزاده يحيي808۱060904۱2

۱.50۱.۱2۷4.6۳منطقه ۱2تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه809204۱20۱۱2

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 8۱0۳0۱0۷0۱۱2
۳0۱2.۳24۱.08منطقه ۱2منطقه

6.۱6۳.946۳.9۷منطقه ۱2رنگ آميزي و پاکسازي نما , سطح منطقه8۱۱۳020۱0۱۱2

۱0۷.5۱۷5.۱۳منطقه ۱2تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه8۱2۳080۱0۱۱2

2.800.86۳0.64منطقه ۱2ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه8۱۳۱040۱0۱۱2

احداث سوله ورزشي الزهرا )جا به جايي سوله بحران 8۱4۱060909۱2
۱02.۳22۳.22منطقه ۱2محله تختي)

۳۱.4548.۳۳منطقه ۱2تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه8۱5204۱202۱2

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 8۱6۳020۳0۱۱2
5.60۱.69۳0.۱0منطقه ۱2تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 8۱۷2۱4020۱۱2
۱6.۳6۱5.6۱95.40منطقه ۱2سطح منطقه

۱2.۷4۱۱.699۱.۷6منطقه ۱2تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه8۱8۳0۱040۳۱2

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني , سطح 8۱9۳0۷020۱۱2
2.۱00.9۷46.05منطقه ۱2منطقه

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري 820۳0۷0۳02۱2
6.۳0۳.۱850.52منطقه ۱2آبهاي سطحي، سطح منطقه

۱8۱6.۱989.92منطقه ۱2استانداردسازي بار اندازي در بازار تهران82۱۳0204۱6۱2

2.502.0۳8۱.0۳منطقه ۱2تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه8222۱80۳0۱۱2
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱5۱5۱00منطقه ۱2اجراي عاليم افقي ترافيکي , سطح منطقه82۳204080۱۱2

9.50۷.28۷6.60منطقه ۱2تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه824204۱00۱۱2

9.۱06.2068.۱6منطقه ۱2نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه825۳02080۱۱2

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح 826202۱002۱2
52.9۷59.42منطقه ۱2منطقه

۷.50۷.4999.8۱منطقه ۱2تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه82۷۱08۱20۱۱2

20۱5.۷۷۷8.86منطقه ۱2مرمت فضاهاي تاريخي و ميراثي سطح منطقه828۱080۱0۷۱2

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 8292020۳0۱۱2
55۱00منطقه ۱2منطقه

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، خط 8۳02080۱0۳۱2
۳029.9999.98منطقه 6۱2 و ۷ مترو

5846.04۷9.۳8منطقه ۱2احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه8۳۱2۱40۱0۱۱2

۳8۱5.2۱40.0۳منطقه ۱2کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه8۳2۱0۷200۱۱2

۳024.8682.86منطقه ۱2احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه8۳۳۳0۱0۳0۱۱2

8۳4۳0۷040۱۱2

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

5.602۳5.۷5منطقه ۱2

توسعه، تجهيز  و تملک زورخانه گردان و خانه موزه آقا 8۳5۱0609۱0۱2
۱59.۱56۱.02منطقه ۱2تختي

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و 8۳6۱090۱06۱2
5۳.5۷۷۱.44منطقه ۱2فرهنگي ، آمايش منطقه ۱2

5۳.۱86۳.62منطقه ۱2تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه8۳۷202۱20۱۱2

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 8۳8202۱00۱۱2
54.۳085.96منطقه ۱2سطح منطقه

۳.۱5۱.5۱48.05منطقه ۱2تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر , سطح منطقه8۳9۳020۷0۱۱2

6۷54.568۱.44منطقه ۱2احداث زيرگذر چهار راه گلوبندک840209240۱۱2

۳۱.۷458منطقه ۱2تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه84۱۱08020۱۱2

842۳09040۳۱2
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.500.۱0۱9.59منطقه ۱2

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 84۳۳۱00۱0۱۱2
۷۳.۳04۷.۱6منطقه ۱2منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

50.0۱0.2۱منطقه ۱2احداث و تجهيز پياده راه ها، خيابان الله زار8442۱40502۱2

۱28.096۷.۳8منطقه ۱2طراحي و اصالح هندسي معابر , سطح منطقه845209۱40۱۱2

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، عبور 8462080۱0۱۱2
۱6.90۱5.0689.۱2منطقه ۱2و مرور سطح منطقه

200منطقه ۱2مرمت و تجهيز خانه شيخ فضل اله نوري84۷۱080۱۱۱۱2

تعمير و تجهيز زمين هاي ورزشي روياز و چمن هاي 848۱06۱002۱2
6.6۳2.9945.۱۳منطقه ۱2مصنوعي، سطح منطقه

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع 84950۱0606۱2
۱0.2۳22.50منطقه ۱2هاي سطح منطقه

6664.۱۷9۷.2۳منطقه ۱2ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 8505060۱0۱۱2۱2

5۳.20۳6.8869.۳۳منطقه ۱2احداث و تجهيز پياده راه ها، سطح منطقه85۱2۱4050۳۱2

4.904.۷69۷.۱0منطقه ۱2نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه852۳02060۱۱2

5۱.4829.60منطقه ۱2توسعه و تجهيز سراي محله،ايران، سراي محله فردوسي85۳۱08۱۱08۱2

65.248۷.۳5منطقه ۱2بهسازي، تعمير و تجهيز قطار هاي چرخ الستيکي بازار854202۱40۱۱2

۱04.4044منطقه ۱2کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه855۱0۷02۳4۱2

بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان , سطح 8562۱۳020۱۱2
5.505.5099.92منطقه ۱2منطقه

۱0.۱6۷.40۷2.۷8منطقه ۱2نصب و ترميم سنگدال و جداول , سطح منطقه85۷209260۱۱2

2۳.60۱8.8۷۷9.95منطقه ۱2باز پيرايي، ترميم و تجهيز پارک شهر858۳0۱0402۱2

5.60۱.95۳4.۷9منطقه ۱2احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه8592۱50۱0۱۱2

48.5۷4۷.2۱9۷.۱9منطقه ۱2بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه860209280۱۱2

9۱.588۱.6۱89.۱۱منطقه ۱2ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه86۱۳020404۱2

نگهداري طرح هاي محدوديت حرکت وسايل نقليه 862202۱402۱2
40۳6.9۷92.4۳منطقه ۱2)گيتهاي بازار)

باز پيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها وفضاي سبز , سطح 86۳۳0۱040۱۱2
25.۱522.۱488.0۱منطقه ۱2منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 864205040۱۱2
۱۱8.62۷8.۳8منطقه ۱2سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 865209250۱۱2
45۳8.9986.64منطقه ۱2سازي دريچه ها، سطح منطقه



سالنامه آماری شهرداری تهـران

542

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

9۳.0۷۳4.06منطقه ۱2کمک به تعمير و تجهيز مسجد ارگ866۱0۷0۳08۱2

کمک به نگهداري  فازهاي ۱ و 2 و ۳ مرکز مداخله در 86۷۱080902۱2
6.۳0۳.4454.55منطقه ۱2بحران زنان بدسرپرست خانوار پيام

868۳0۷080۱۱2
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱0.505.9۷56.82منطقه ۱2

5.0۷0.499.69منطقه ۱2خريد مخازن پسماند869۳04060۳۱2

2020۱00منطقه ۱2احداث مجتمع فرهنگي  ميدان مشق8۷0۱080۱۱4۱2

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 8۷۱6060۳0۱۱2
۳2.9۱2۷.۷584.۳۳منطقه ۱2اداري، سطح منطقه

20۱4.6۳۷۳.۱۷منطقه ۱2طرح توسعه هرندي8۷2۳020406۱2

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي 8۷۳۳090۱05۱2
0.۱50.0۳20منطقه ۱2منابع آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت 8۷4۳090۱02۱2
0.450.۳۳۷2.۷0منطقه ۱2محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي، شناسايي منابع آالينده 8۷5۳090۱04۱2
0.500.048منطقه ۱2هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

توسعه انرژي هاي نو ، مکانيابي ، طراحي و اجراي پارک 8۷6۳090402۱2
2.5000منطقه ۱2انرژي هاي نو

20۱0.8054منطقه ۱2تکميل مجتمع فرهنگي خانه ديپلمات8۷۷۱080۱۱5۱2

6۱.85۳0.8۳منطقه ۱2کمک به موزه صلح جانبازان شيميايي8۷8۱08090۳۱2

۱6۱4.2989.۳2منطقه ۱2توسعه و تجهيز مجموعه  ورزشي بهارستان8۷9۱06090۷۱2

52.585۱.55منطقه ۱2ساماندهي ميدان امام خميني)ره)880۳020408۱2

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و 88۱۱090۱02۱2
54.6292.48منطقه ۱2فرهنگي ، ميدان بهارستان )ضلع شمالي)

۱.200.02۱.89منطقه ۱2نگهداري چراغهاي هوشمند و غيرهوشمند سطح منطقه882204۱50۱۱2

8۱68.2۷84.29منطقه ۱2ساماندهي  بازار تهران88۳۳020409۱2

4.850.69۱4.2۳منطقه ۱2نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه884204۱40۱۱2

29.۷0۱۷.۱۷5۷.82منطقه ۱2ساماندهي معابر محله عودالجان885۳0204۱2۱2

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 8862۱40202۱2
۱.84۱.۱۱60.۱۳منطقه ۱2دوستدار کودک)



۱۲ضمیمه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 88۷۳۱0080۱۱2
6.۳0۳.۱550.08منطقه ۱2عمومي در معابر، سطح منطقه

۷۷۱00منطقه ۱2کمک به احداث مدرسه عالي شهيد مطهري888606020۱۱2

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 8896۱۷060۱۱2
4.۳02.8065.۱2منطقه ۱2شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱.2۳0.۷86۳.6۷منطقه ۱2تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه8902۱4040۱۱2

5.۷0۳.6964.۷2منطقه ۱2بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه89۱2۱4060۱۱2

2.6۳۱.۳55۱.۳۱منطقه ۱2اليروبي و بازسازي قنوات , سطح منطقه892۳0۷060۱۱2

95.0656.۱۷منطقه ۱2ساماندهي محور امامزاده يحيي89۳۳0204۱۱۱2

۱5۱۱.24۷4.94منطقه ۱2تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه894۱06۱00۱۱2

۱۷۷.9046.45منطقه ۱2احداث و توسعه پارکينگ عمومي، سطح منطقه89520۳060۱۱2

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و 896۱090۱0۳۱2
55۱00منطقه ۱2فرهنگي ، خانه شهر ) بانک مرکزي)

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 89۷204۱402۱2
0.۱500منطقه ۱2جهت گذر دانش آموزان

۱2.50۱۱.۳۳90.62منطقه ۱2تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه898204۱۷0۱۱2

۳00منطقه ۱۳نگهداري چراغ هاي هوشمند و غيرهوشمند سطح منطقه899204۱50۱۱۳

احداث سوله ورزشي الزهرا )جابجايي سوله بحران محله 900۱06090۳۱۳
۳۱.0۷۳5.۷0منطقه ۱۳شورا ناحيه ۳)

2.۷0۱.4854.84منطقه ۱۳تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه90۱2۱4040۱۱۳

0.900.6۳۷0.28منطقه ۱۳بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه9022۱4060۱۱۳

2.۷02.6598.۱۱منطقه ۱۳اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه90۳۳0۷060۱۱۳

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي 904204۱402۱۳
0.۱500منطقه ۱۳جهت گذر دانش آموزان

6.۱55.5۱89.64منطقه ۱۳تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه905204۱۷0۱۱۳

54.۱082.02منطقه ۱۳احداث مجموعه فرهنگي مقبره الشهدا906۱080۱02۱۳

۳0.۷۱2۳.6۳منطقه ۱۳تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه90۷۱06۱00۱۱۳

طرحهاي زيست محيطي ، شناسايي منابع آالينده هاي 908۳090۱04۱۳
0.6200منطقه ۱۳بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

6.600.406منطقه ۱۳توسعه انرژيهاي نو،مکانيابي و طراحي سطح منطقه909۳090402۱۳

20.۷4۳۷.08منطقه ۱۳تعمير، تجهيز و بهسازي پارکينگ، سطح منطقه9۱020۳050۱۱۳

0.900.829۱.6۳منطقه ۱۳احداث پل عابر پياده سطح منطقه9۱۱2۱40۳0۱۱۳

۱2۱۱.۳494.5۱منطقه ۱۳ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه9۱2۳02040۱۱۳

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت 9۱۳۳090۱05۱۳
0.۱50.0640منطقه ۱۳محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

تهيه طرحهاي زيست محيطي استقرار نظام مديريت 9۱4۳090۱02۱۳
0.450.۱5۳۳.۳۳منطقه ۱۳محيط زيست ايزو ۱400۱در سطح منطقه

9۱5۳0۷0۷0۱۱۳

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

95.9466.0۱منطقه ۱۳

9۱6۳0۷080۱۱۳
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱۱۷.90۷۱.84منطقه ۱۳

احداث و تکميل مجتمع تفريحي و فرهنگي کودکان 9۱۷۱080۱0۱۱۳
۱48.6962.04منطقه ۱۳بهمن )موزه شهدا)

۳.۷02.0455.24منطقه ۱۳خريد مخازن پسماند9۱8۳04060۳۱۳

تملک امالک جهت کاربري مديريت بحران ، سوله 9۱94050۱02۱۳
۱05.۳55۳.46منطقه ۱۳مديريت بحران

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي 9206060۳0۱۱۳
۱۳.95۱۳.8۷99.44منطقه ۱۳اداري، سطح منطقه

64.۳8۷2.95منطقه ۱۳احداث سوله بحران محله صفا92۱4020۳0۱۱۳

4۱.40۳4.95منطقه ۱۳کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه922۱0۷02۱5۱۳

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح 92۳209250۱۱۳
۳52۷.۳5۷8.۱6منطقه ۱۳سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 924205040۱۱۳
5.۱5۳.6۷۷۱.2۱منطقه ۱۳سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح 925۳0۱040۱۱۳
۳02۳.90۷9.66منطقه ۱۳منطقه

۱06.5565.50منطقه ۱۳بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه926209280۱۱۳

احداث و توسعه پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، 92۷2050۱0۱۱۳
۳۱.2۱40.49منطقه ۱۳شيخ الرئيس

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري 928۳0۷0۳0۱۱۳
۱۳.506.454۷.8۱منطقه ۱۳آبهاي سطحي، سطح منطقه

66۱00منطقه ۱۳تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه929۳0۱0402۱۳



۱۲ضمیمه

545

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح 9۳02۱۳020۱۱۳
4.85۳.096۳.۷5منطقه ۱۳منطقه

84.926۱.55منطقه ۱۳نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه9۳۱209260۱۱۳

توسعه و تجهيز زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي 9۳2۱06090۱۱۳
۷0.26۳.۷۳منطقه ۱۳سطح منطقه

۱5۱2.9986.60منطقه ۱۳احداث  وتوسعه بوستان شهدا9۳۳۳0۱020۱۱۳

۳.60۳.۱888.24منطقه ۱۳نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه9۳4۳02060۱۱۳

۱0.508.۱2۷۷.۳4منطقه ۱۳طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه9۳5209۱40۱۱۳

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،تملک 9۳62080۱0۱۱۳
۳۳۱00منطقه ۱۳جهت عبور و مرور سطح منطقه

9۳۷۳09040۳۱۳
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.500.۱5۳0منطقه ۱۳

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح 9۳8۳۱00۱0۱۱۳
2۱.246۱.85منطقه ۱۳منطقه

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع 9۳950۱0606۱۳
۱.500.۷449.60منطقه ۱۳هاي سطح منطقه

209.۱845.89منطقه ۱۳ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 9405060۱0۱۱۳۱۳

25۱8.۱2۷2.48منطقه ۱۳توسعه جنگلکاري پارک جنگلي سرخه حصار94۱۳0۱050۱۱۳

0.۷00.689۷.۳4منطقه ۱۳تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه942۳020۷0۱۱۳

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، 94۳202۱00۱۱۳
۱.۳5۱.۱88۷.50منطقه ۱۳سطح منطقه

400منطقه ۱۳کمک به ساخت و توسعه  مسجد علي اکبر944۱0۷02۱۳۱۳

5۱.4929.۷۱منطقه ۱۳توسعه و تجهيز مجتمع فوريتها و خدمات اجتماعي945۱04020۷۱۳

0.900.4044.4۱منطقه ۱۳نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه946۳02080۱۱۳

۷۳.9055.6۷منطقه ۱۳تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه94۷204۱20۱۱۳

5.50۳.99۷2.49منطقه ۱۳تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه948۱08090۱۱۳

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح 949۳0۱0۷0۱۱۳
20.۱0۱8.6492.۷5منطقه ۱۳منطقه

ساخت و تجهيز محل اسکان موقت شهروندان در پارک 950402۱502۱۳
20۱9.۷598.۷6منطقه ۱۳جنگلي سرخه حصار
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

95۱۳0۷040۱۱۳

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

54.۱082.06منطقه ۱۳

۱.400.56۳9.90منطقه ۱۳تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه952202۱20۱۱۳

۱69.۷060.64منطقه ۱۳تعريض خيابان پيروزي95۳2092۱0۱۱۳

۱06.8۷68.66منطقه ۱۳کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه954۱0۷200۱۱۳

۱28.2068.۳6منطقه ۱۳احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه955۳0۱0۳0۱۱۳

4.500.4۱9.05منطقه ۱۳احداث و بهسازي مسيل هاي منوچهري و جاجرودي956۳0۷0۳0۳۱۳

95۷۳090۱0۳۱۳
تهيه طرحهاي زيست محيطي ، ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه هاي عمراني ، توليدي و اقتصادي شهر 
تهران

0.6000منطقه ۱۳

۱08.4984.8۷منطقه ۱۳اليروبي و بازسازي قنوات،سليمانيه،چايچي و عزيزيه958۳0۷0602۱۳

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح 959202۱002۱۳
0.900.5864.۱4منطقه ۱۳منطقه

۱0۳.۷4۳۷.۳5منطقه ۱۳تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه960۱08۱20۱۱۳

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح 96۱2020۳0۱۱۳
۱.500.9865.5۱منطقه ۱۳منطقه

2.۳5۱.2452.80منطقه ۱۳نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه962204۱40۱۱۳

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 96۳2۱40202۱۳
۱.840.9450.9۱منطقه ۱۳دوستدار کودک)

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 9646۱۷060۱۱۳
۳.۳5۱.04۳۱.0۱منطقه ۱۳شهري ۱۳۷،سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 965۳۱0080۱۱۳
۱.۳00.۳52۷.0۱منطقه ۱۳عمومي در معابر، سطح منطقه

۱0.9695.۷8منطقه ۱۳احداث و بهسازي کانال سرخه حصار966۳0۷0۳02۱۳

0.400.۱84۳.۷5منطقه ۱۳تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه96۷2۱80۳0۱۱۳

2۳۱6.40۷۱.۳0منطقه ۱۳اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه968204080۱۱۳

۳.20۱.5648.86منطقه ۱۳تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه969204۱00۱۱۳

۱0۷.۱8۷۱.84منطقه ۱۳توسعه قطب گردشگري شرق تهران )پهنه اتوبان دوران)9۷0۱0۳020۱۱۳

428.۳۱۱9.۷8منطقه ۱۳احداث ساختمان ستادي9۷۱6060202۱۳
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱0۷.9۱۷9.09منطقه ۱۳کمک به احداث مجتمع فرهنگي چند منظوره9۷2۱080۱0۳۱۳

0.900.0۱0.۷2منطقه ۱۳نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه9۷۳2020۳02۱۳

۳2.2۱۷۳.65منطقه ۱۳تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه9۷4204۱202۱۳

تهيه طرح هاي زيست محيطي، طرحهاي زيست محيطي 9۷5۳090۱0۱۱۳
2.۳00.0۱0.4۱منطقه ۱۳سطح منطقه

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح 9۷6۳0۷020۱۱۳
۳.60۳.۳592.98منطقه ۱۳منطقه

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 9۷۷۳020۳0۱۱۳
0.900.849۳.۱4منطقه ۱۳تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 9۷82۱4020۱۱۳
8.۱65.۳064.90منطقه ۱۳سطح منطقه

88۱00منطقه ۱۳رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه9۷9۳020۱0۱۱۳

206.04۳0.۱9منطقه ۱۳احداث، توسعه و تجهيز سوله بازيافت شهيد دوران980۳04060۱۱۳

0.220.۱25۳.86منطقه ۱۳تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه98۱۳080۱0۱۱۳

۱0.۳5۳4.98منطقه ۱۳ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه982۱040۱0۱۱۳

2299.8۳منطقه ۱4نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه98۳2020۳02۱4

2.50۱.5۷62.89منطقه ۱4تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه984204۱202۱4

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و 985۳020۳0۱۱4
۱0.6۱60.54منطقه ۱4تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، 9862۱4020۱۱4
2.۳6284.82منطقه ۱4سطح منطقه

0.500.0۷۱4منطقه ۱4جمع آوري کارگاه و پارکينگ طبقاتي تونل اميرکبير98۷2092۷02۱4

2۱.50۷5منطقه ۱4تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه9882۱80۳0۱۱4

۱۷۱4.5285.4۱منطقه ۱4اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه989204080۱۱4

4۳.۷۳9۳.22منطقه ۱4تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه990204۱00۱۱4

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي 99۱6۱۷060۱۱4
۳.502.۷8۷9.۳9منطقه ۱4شهري ۱۳۷،سطح منطقه

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي 992۳۱0080۱۱4
۱.۱0۱.0999.۱۷منطقه ۱4عمومي در معابر، سطح منطقه

۳0.692۳.۱0منطقه ۱4کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه99۳۱0۷02۱۷۱4
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

0.850.۱5۱۷.5۱منطقه ۱4نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه994204۱40۱۱4

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر 9952۱40202۱4
۱.840.5026.98منطقه ۱4دوستدار کودک)

2.502.2690.44منطقه ۱4تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه9962۱5020۱۱4

55۱00منطقه ۱4تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه99۷2۱4040۱۱4

0.400.025منطقه ۱4بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه9982۱4060۱۱4

۳۱.6۳54.49منطقه ۱4اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه999۳0۷060۱۱4

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱000204۱402۱4
0.۱500منطقه ۱4جهت گذر دانش آموزان

۳۱.9464.6۷منطقه ۱4تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱00۱204۱۷0۱۱4

۱.400.49۳4.۷۳منطقه ۱4تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱002۱06۱00۱۱4

۳.۳02.55۷۷.25منطقه ۱4کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱00۳۱0۷200۱۱4

تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعريض خيابان ۱0042080۱0۳۱4
6.405.899۱.96منطقه ۱4کرمان

۱005۳090۱0۳۱4
تهيه طرحهاي زيست محيطي ،ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه هاي عمراني،توليدي و اقتصادي شهرداري 
تهران

0.600.2440منطقه ۱4

6.۳0۳.405۳.9۷منطقه ۱4احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱006۳0۱0۳0۱۱4

۱00۷۳0۷040۱۱4

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۳.502.46۷0.۱8منطقه ۱4

2.80۱.۷۱6۱.24منطقه ۱4احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۱0082۱40۱0۱۱4

54.9۳98.64منطقه ۱4تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱009202۱20۱۱4

0.0500منطقه ۱4تعريض خيابان کرمان۱0۱02092۱0۱۱4

4.504.۳۷9۷.02منطقه ۱4تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱0۱۱204۱20۱۱4

5.504.06۷۳.8۱منطقه ۱4تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱0۱2۱08090۱۱4

۱5۱.469.۷4منطقه ۱4احداث سوله بازيافت۱0۱۳۳040604۱4

استفاده مجدد از پسآب و رواناب سطحي ، امکان سنجي ۱0۱4۳0۷۱۱02۱4
۳.۷02.84۷6.۷4منطقه ۱4و طراحي روشهاي بازيافت آب
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱0۱5۳0۱0۷0۱۱4
۷.502.66۳5.44منطقه ۱4منطقه

تملک امالک جهت ساماندهي و نوسازي بافت هاي ۱0۱65060۳0۱۱4
۱0.۷06.۱45۷.۳8منطقه ۱4فرسوده , سطح منطقه

4.202.4959.۳0منطقه ۱4رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱0۱۷۳020۱0۱۱4

0.۳00.۳099.58منطقه ۱4تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز, سطح منطقه۱0۱8۳080۱0۱۱4

6.602.42۳6.۷۳منطقه ۱4ساماندهي محور خاوران۱0۱9۳020402۱4

احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگری ناحيه های 2 ۱020۳۱00602۱4
۱06.6۷66.۷۱منطقه ۱4و ۳

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱02۱202۱002۱4
2.502.۳۳9۳.28منطقه ۱4منطقه

۳.68۳.5496.24منطقه ۱4تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱022۱08۱20۱۱4

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱02۳2020۳0۱۱4
2.502.۳995.50منطقه ۱4منطقه

20.9۷48.4۷منطقه ۱4نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱024۳02080۱۱4

8.50۷.۱۷84.40منطقه ۱4توسعه و تجهيز سراي محله، تاکسيراني۱025۱08۱۱06۱4

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱026202۱00۱۱4
4۳.۷59۳.۷9منطقه ۱4سطح منطقه

تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور ، تعريض خيابان ۱02۷2080۱04۱4
20.40۱5.9۱۷۷.99منطقه ۱4پيروزي

اجراي طرح هاي عمراني حريم،عمليات عمراني واقع ۱02850۳0۱0۱۱4
۷5.29۷5.5۳منطقه ۱4درحريم  منطقه ۱4

0.500.2۷54.28منطقه ۱4تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱029۳020۷0۱۱4

۱0.545۳.۷4منطقه ۱4تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه۱0۳0۱08020۱۱4

توسعه جنگل و کمربند سبز پيرامون شهر،جنگلکاری قصر ۱0۳۱۳0۱050۱۱4
4.20۳.528۳.69منطقه ۱4فيروزه )محله 25)

بهسازي و ساماندهي معابر حاشيه بزرگراه امام علي)ع)، ۱0۳2209220۱۱4
۱۱.60۱0.2۷88.52منطقه ۱4تعريض خيابان منتهي به شرق منطقه

۱۳۱۱.۱085.۳۷منطقه ۱4محوطه سازي ايستگاه متروخط 6 و ۱0۳۳2020۳0۳۱4۷

استفاده مجدد ازپساب و روان آب سطحي ،طراحي،احداث ۱0۳4۳0۷۱۱0۳۱4
۳.85۱.20۳۱.20منطقه ۱4و بهره برداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع ۱0۳550۱0606۱4
۱.5000منطقه ۱4هاي سطح منطقه

۱5۱۱.95۷9.68منطقه ۱4طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱0۳6209۱40۱۱4
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

20.62۱9.۳69۳.90منطقه ۱4تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه۱0۳۷2080۱0۱۱4

۱9۱۳.0268.5۳منطقه ۱4ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱0۳85060۱0۱۱4۱4

۱0۳9۳09040۳۱4
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.۷50.056.۱0منطقه ۱4

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱040۳۱00۱0۱۱4
0.500.۳8۷6.42منطقه ۱4منطقه

85.۱06۳.۷5منطقه ۱4نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱04۱۳02060۱۱4

2.402.0886.46منطقه ۱4احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱0422۱50۱0۱۱4

8.۳04.8258.0۷منطقه ۱4تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه۱04۳۳0۱0402۱4

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱0442۱۳020۱۱4
5.۳05.0695.52منطقه ۱4منطقه

8.505.9569.99منطقه ۱4نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱045209260۱۱4

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري ۱046۳0۷0۳0۱۱4
85.2966.۱8منطقه ۱4آبهاي سطحي، سطح منطقه

۳42۷.8۱8۱.8۱منطقه ۱4بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱04۷209280۱۱4

2.۷02.05۷5.9۳منطقه ۱4کمک به ساخت و توسعه مسجد الشهدا۱048۱0۷0202۱4

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱049209250۱۱4
402۷.2268.06منطقه ۱4سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱050205040۱۱4
2۱.286۳.98منطقه ۱4سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱05۱۳0۱040۱۱4
20.80۱۷.۱582.4۳منطقه ۱4منطقه

29۱0.50۳6.2۱منطقه ۱4احداث سوله بحران، امام علي )ع)۱0524020۳0۱۱4

۱05۳۳0۷080۱۱4
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱45.۷۷4۱.24منطقه ۱4

نگهداري و باز پيرايي فضاي سبز حاشيه بزرگراه امام ۱054۳0۱0۳02۱4
۷4.5965.60منطقه ۱4علي)ع)

توسعه و تجهيز زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، ۱055۱060902۱4
5۱.89۳۷.80منطقه ۱4سطح منطقه

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱0566060۳0۱۱4
22.50۱6.2۱۷2.05منطقه ۱4اداري، سطح منطقه

6.۱۷2.5۱40.62منطقه ۱4خريد مخازن پسماند۱05۷۳04060۳۱4



۱۲ضمیمه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي زيست محيطي، پايش کمي و کيفي منابع ۱058۳090۱05۱4
0.۱50.0426.6۷منطقه ۱4آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي , استقرار نظام مديريت ۱059۳090۱02۱4
0.450.0920منطقه ۱4محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

۱060۳0۷0۷0۱۱4

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱04.9649.58منطقه ۱4

2.402.209۱.69منطقه ۱4احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱06۱2۱40۳0۱۱4

ساماندهي ميادين و معابر، امام علي )ع)، محالتي، افسريه ۱062۳02040۱۱4
۱2۱۱.289۳.99منطقه ۱4و سعيدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي، شناسايي منابع آالينده ۱06۳۳090۱04۱4
0.600.08۱2.6۷منطقه ۱4هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

۳۱.۳04۳.۳0منطقه ۱4نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱064204۱50۱۱4

۳.50۳.058۷.۱۳منطقه ۱4ساماندهي ترافيکي محدوده حريم و اماکن نظامي۱065209۱40۳۱4

تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور ، بزرگراه امام ۱0662080۱02۱4
2.50۱.2550منطقه ۱4علي )ع)

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسائي منابع آالينده ۱06۷۳090۱04۱5
۱.۱20.44۳8.9۳منطقه ۱5هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تملک امالک جهت معابر حاشيه بزرگراه امام علي )ع) و ۱0682080۱02۱5
۱0۱0۱00منطقه ۱5سيده ملک خاتون

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع ۱069۳090۱05۱5
0.2000منطقه ۱5آب مصرفي و پساب توليدي

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت ۱0۷0۳090۱02۱5
0.4500منطقه ۱5محيط زيست ايزو ۱400۱ در سطح منطقه

۱0۷۱۳0۷0۷0۱۱5

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

9۷.6۱84.5۱منطقه ۱5

5۳.95۷8.94منطقه ۱5ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱0۷2۳02040۱۱5

2299.89منطقه ۱5احداث پل عابر پياده مکانيزه سطح منطقه۱0۷۳2۱40۳0۱۱5

۱0۷4۳0۷080۱۱5
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۳020.0666.86منطقه ۱5

9.5۷0.080.88منطقه ۱5خريد مخازن پسماند۱0۷5۳04060۳۱5

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱0۷66060۳0۱۱5
22.50۱6.2۳۷2.۱4منطقه ۱5اداري، سطح منطقه

کمک به تکميل و راه اندازي بيمارستان خيريه شهداي ۱0۷۷۱080۱0۱۱5
200منطقه ۱5گمنام
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱58.۱854.50منطقه ۱5احداث پايانه هاي مبادي شرقي شهر تهران۱0۷82050۱02۱5

۱26۱26۱00منطقه ۱5بزرگراه شهيد حاج کاظم رستگار )دولت آباد)۱0۷92080۱06۱5

۳۱.5۷52.46منطقه ۱5توسعه و تجهيز سراي محله، مسگر آباد۱080۱08۱۱۱2۱5

2.5000منطقه ۱5کمک به ساخت و توسعه  مصلي خاورشهر۱08۱۱0۷0204۱5

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱082205040۱۱5
2۱.۳065.۱۱منطقه ۱5سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱08۳209250۱۱5
54.8054.5999.62منطقه ۱5سازي دريچه ها، سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱084۳0۱040۱۱5
5۳.۷04۱.20۷6.۷۱منطقه ۱5منطقه

۱۷2.29۱۳.4۷منطقه ۱5احداث و توسعه بوستان  مسگرآباد۱085۳0۱0202۱5

42۱۳.۱9۳۱.40منطقه ۱5بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱086209280۱۱5

5.۱0۱.۳826.98منطقه ۱5توسعه و بهسازي کانال سرخه حصار۱08۷۳0۷0۳0۱۱5

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱0882۱۳020۱۱5
6.۷06.۱49۱.6۷منطقه ۱5منطقه

8.408.40۱00منطقه ۱5نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱089209260۱۱5

۱500منطقه ۱5مسقف نمودن پايانه خاوران۱0902050۱0۱۱5

۱05.5055.02منطقه ۱5تأمين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه۱09۱۳0۱0402۱5

۳.۳9۱.8554.50منطقه ۱5توسعه و بهسازي بزرگراه  امام رضا)ع)۱0922092202۱5

ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر،  شهرک شهيد ۱09۳۳020404۱5
۱0۳.0۱۳0.۱0منطقه ۱5بهشتي

85.88۷۳.52منطقه ۱5نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱094۳02060۱۱5

۱095۳09040۳۱5
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديوئي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

۱0.9999.49منطقه ۱5

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱096۳۱00۱0۱۱5
۳.50۱.26۳5.94منطقه ۱5منطقه

۱9.52۱9.4099.۳۷منطقه ۱5بزرگراه شهيد شوشتري و اراضي مسعوديه۱09۷2080۱05۱5

۱0۱0۱00منطقه ۱5طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱098209۱40۱۱5

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرائي معابر و تقاطع ۱09950۱0606۱5
۱.500.۷650.5۳منطقه ۱5هاي سطح منطقه



۱۲ضمیمه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

204.5822.89منطقه ۱5ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱۱005060۱0۱۱5۱5

۳.500.۳5۱0منطقه ۱5تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه۱۱0۱۱08020۱۱5

۳022.94۷6.4۷منطقه ۱5ايجاد زيرساخت هاي محلي مسگر آباد۱۱02۳02040۳۱5

2۱.۷989.52منطقه ۱5تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱۱0۳۳020۷0۱۱5

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۱04202۱00۱۱5
۳.۳52.۱865منطقه ۱5سطح منطقه

اتصال پل B۳ تقاطع بزرگراه امام علی )ع) و خيابان ۱۱05209240۱۱5
۱500منطقه ۱5خاوران

۷6.5894.0۱منطقه ۱5احداث مجموعه ورزشي مظاهري۱۱06۱0609۱4۱5

۷۳.6۷52.۳9منطقه ۱5نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۱0۷۳02080۱۱5

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۱082020۳0۱۱5
2.50۱.2۱48.44منطقه ۱5منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱۱09202۱002۱5
2.50۱.5۱60.۳8منطقه ۱5منطقه

۱6۱0.۳564.66منطقه ۱5تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱۱۱0۱08۱20۱۱5

۱6.60۳.9۷2۳.90منطقه ۱5کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱۱۱۱۱0۷200۱۱5

20.262.42۱۱.9۳منطقه ۱5احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱۱۱2۳0۱0۳0۱۱5

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱۱۱۳۳020۳0۱۱5
۱0.4645.۷4منطقه ۱5تنديس، سطح منطقه

2.500.8۱۳2.5۳منطقه ۱5تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱۱۱4204۱202۱5

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱۱۱52۱4020۱۱5
۱.66۱.0865منطقه ۱5سطح منطقه

۱.500.8254.50منطقه ۱5نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه۱۱۱62020۳02۱5

29.60۱4.5۷49.22منطقه ۱5احداث مجموعه ورزشي افسريه جنوبي۱۱۱۷۱060904۱5

۱۷۱6.2095.۳2منطقه ۱5رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱۱۱8۳020۱0۱۱5

تملک امالک جهت ساماندهي و نوسازي بافت هاي ۱۱۱95060۳0۱۱5
۱4.50۱4.50۱00منطقه ۱5فرسوده سطح منطقه

۳00.822.۷2منطقه ۱5احداث معابر و زيرساختهاي محله قيامدشت۱۱20209200۱۱5

42.5864.56منطقه ۱5تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱۱2۱204۱20۱۱5
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

2۱۱۳.2۷6۳.۱۷منطقه ۱5تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱۱22۱08090۱۱5

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱۱2۳۳0۱0۷0۱۱5
۳56.۳6۱8.۱8منطقه ۱5منطقه

۱۱24۳0۷040۱۱5

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۷4.5565منطقه ۱5

5۱.۱52۳.0۱منطقه ۱5تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱۱25202۱20۱۱5

4.۱02.6۷65منطقه ۱5نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱۱26204۱50۱۱5

98.9999.8۷منطقه ۱5تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱۱2۷2۱4040۱۱5

54.8۷9۷.۳8منطقه ۱5بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱۱282۱4060۱۱5

0.۷00.456۳.8۷منطقه ۱5اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱۱29۳0۷060۱۱5

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱۱۳0204۱402۱5
0.۱500منطقه ۱5جهت گذر دانش آموزان

۷2.884۱.09منطقه ۱5تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱۱۳۱204۱۷0۱۱5

۱48.5۳60.9۱منطقه ۱5تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱۱۳2۱06۱00۱۱5

۱0۱.50۱5.02منطقه ۱5احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري ناحيه ۳ و ۱۱۳۳۳۱0060۱۱55

۳.8500منطقه ۱5نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱۱۳4204۱40۱۱5

50.۱42.۷6منطقه ۱5کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱۱۳5۱0۷02۱۷۱5

۱.500.9۷64.9۱منطقه ۱5تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱۱۳62۱5020۱۱5

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱۱۳۷2۱40202۱5
۱.84۱.8499.95منطقه ۱5دوستدار کودک)

۱۱۳8۳0۷0۳02۱5
احداث کانال جمع آوري آب هاي سطحي در بزرگراه 

شوشتري حد فاصل کانال خيابان طالقاني تا کانال خيابان 
شيرازي

2500منطقه ۱5

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱۱۳9۳۱0080۱۱5
2.500.۷5۳0منطقه ۱5عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱۱406۱۷060۱۱5
5.۷0۱.9۷۳4.5۱منطقه ۱5شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱.50۱.۳992.۳۳منطقه ۱5تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱۱4۱2۱80۳0۱۱5

402۷.۳568.۳۷منطقه ۱5اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱۱42204080۱۱5
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳۱.۳۷45.82منطقه ۱5تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱۱4۳204۱00۱۱5

۱.500.9865.45منطقه ۱6نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱۱44204۱40۱۱6

کمک به ساخت و توسعه مقبره الشهدا جامعه علميه ۱۱45۱0۷0208۱6
۳.502.52۷۱.9۱منطقه ۱6اميرالمنين)ع)

0.280.۱865منطقه ۱6تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱۱462۱5020۱۱6

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱۱4۷2۱40202۱6
۱.84۱.۱260.82منطقه ۱6دوستدار کودک)

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱۱48۳۱0080۱۱6
۱.۷50.5028.۷4منطقه ۱6عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱۱496۱۷060۱۱6
4.80۳.49۷2.64منطقه ۱6شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱05.8458.44منطقه ۱6احداث و تجهيز ساختمان اسکان کارگري، سطح منطقه۱۱50۳۱0060۱۱6

96.50۷2.22منطقه ۱6بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان  بعثت۱۱5۱۳0۱040۳۱6

2.80۱.۷۳6۱.9۳منطقه ۱6اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱۱52۳0۷060۱۱6

۱۷.20۱۱.9069.۱۷منطقه ۱6تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱۱5۳2۱4040۱۱6

2.۳02.۳0۱00منطقه ۱6بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱۱542۱4060۱۱6

5.404.8589.88منطقه ۱6تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱۱55۱06۱00۱۱6

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱۱56204۱402۱6
0.۱50.۱5۱00منطقه ۱6جهت گذر دانش آموزان

4.954.95۱00منطقه ۱6تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱۱5۷204۱۷0۱۱6

2.۱0۱.5۱۷۱.69منطقه ۱6نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱۱58204۱50۱۱6

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و ۱۱592080۱02۱6
0.۱00.۱096.84منطقه ۱6مرور سطح منطقه

802.9۳۳.66منطقه ۱6احداث مجموعه فرهنگي ورزشي  شهربانو۱۱60۱080۱02۱6

54.۳۳86.64منطقه ۱6تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱۱6۱204۱20۱۱6

9.50۷.8282.26منطقه ۱6تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱۱62۱08090۱۱6

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱۱6۳۳0۱0۷0۱۱6
2۱۱2.5259.64منطقه ۱6منطقه

5.604.۷۱84.0۷منطقه ۱6احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۱۱642۱40۱0۱۱6
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۷.۷04.5559.0۳منطقه ۱6رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱۱65۳020۱0۱۱6

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱۱66۳020۳0۱۱6
0.۷00.۳854.50منطقه ۱6تنديس، سطح منطقه

۱.40۱.40۱00منطقه ۱6نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح منطقه۱۱6۷2020۳02۱6

توسعه و تجهيز زمينهاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، ۱۱68۱0609۱0۱6
4.۷۱4.599۷.4۷منطقه ۱6سطح منطقه

42.4962.۳۱منطقه ۱6تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱۱69204۱202۱6

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱۱۷02۱4020۱۱6
5.۱65.۱299.29منطقه ۱6سطح منطقه

۱2۱2۱00منطقه ۱6اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱۱۷۱204080۱۱6

۱۱.05۱۱.05۱00منطقه ۱6تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱۱۷2204۱00۱۱6

9.549.۱595.88منطقه ۱6تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱۱۷۳2۱80۳0۱۱6

۱۱۷4۳0۷040۱۱6

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۱4۱۳.8899.۱4منطقه ۱6

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،حريم ۱۱۷52080۱0۳۱6
۳.9۱00منطقه ۱6راه آهن-فاز يک

۳.50۳.50۱00منطقه ۱6تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱۱۷6202۱20۱۱6

۱۳6.9۷5۳.6۳منطقه ۱6کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱۱۷۷۱0۷200۱۱6

۷05۷.۱5منطقه ۱6توسعه و تجهيز سامانسراي منطقه ۱۱۷8۱04020۷۱6۱6

۱0.588.648۱.60منطقه ۱6احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱۱۷9۳0۱0۳0۱۱6

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱۱80202۱002۱6
۱.۳8۱.۳8۱00منطقه ۱6منطقه

6.506.۱294.22منطقه ۱6تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱۱8۱۱08۱20۱۱6

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۱822020۳0۱۱6
۱.۷9۱.۷9۱00منطقه ۱6منطقه

80.2۳2.8۳منطقه ۱6توسعه و تجهيز سراي محله باغ آذري، نازي آباد شرقي۱۱8۳۱08۱۱06۱6

۱.400.896۳.42منطقه ۱6نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۱84۳02080۱۱6

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۱85202۱00۱۱6
4۳.889۷.09منطقه ۱6سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱.400.۷۱50.۷0منطقه ۱6تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱۱86۳020۷0۱۱6

۱500منطقه ۱6بازگشايي و بهسازي تاسيسات زيرسطحي سطح منطقه۱۱8۷۳0۷040۳۱6

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، ۱۱88۳040۷0۱۱6
۱۳.9۳9.۱865.86منطقه ۱6سطح منطقه

4.954.629۳.۳4منطقه ۱6طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱۱89209۱40۱۱6

۱۱90۳09040۳۱6
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.500.059.06منطقه ۱6

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۱۱9۱50۱0606۱6
۱.500.۷۱4۷.45منطقه ۱6هاي سطح منطقه

2۳.8020.0684.29منطقه ۱6ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱۱925060۱0۱۱6۱6

۳.50۱.۳4۳8.۳9منطقه ۱6نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱۱9۳۳02060۱۱6

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱۱942۱۳020۱۱6
5.۷05.6098.26منطقه ۱6منطقه

۱6.۳0۱۱.0968.02منطقه ۱6تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه۱۱95۳0۱0402۱6

۳2.9۱9۷.۱5منطقه ۱6نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱۱96209260۱۱6

توسعه و تجهيز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، ۱۱9۷۳0۷0۳0۱۱6
۱2۱0.۷589.59منطقه ۱6سطح منطقه

4۱.404۱.۳299.8۱منطقه ۱6بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱۱98209280۱۱6

66۱00منطقه ۱6کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱۱99۱0۷02۱5۱6

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱200205040۱۱6
54.689۳.50منطقه ۱6سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱20۱209250۱۱6
2525۱00منطقه ۱6سازي دريچه ها، سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱202۳0۱040۱۱6
۷0.4۷55.58۷8.88منطقه ۱6منطقه

۱20۳۳0۷080۱۱6
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

2۷26.۳99۷.۷۳منطقه ۱6

4.600.040.89منطقه ۱6خريد مخازن پسماند۱204۳04060۳۱6

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱2056060۳0۱۱6
۱9.80۱6.628۳.95منطقه ۱6اداري، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده ۱206۳090۱04۱6
0.500.۱۷۳4منطقه ۱6هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي ۱20۷۳090۱05۱6
0.۱50.0426.6۷منطقه ۱6منابع آب مصرفي و پساب توليدي

۱208۳0۷0۷0۱۱6

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱2۱2۱00منطقه ۱6

۷5.۷۷82.۳8منطقه ۱6احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱2092۱40۳0۱۱6

۳22۱.8468.26منطقه ۱6ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱2۱0۳02040۱۱6

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت ۱2۱۱۳090۱02۱6
0.450.2044.۳۳منطقه ۱6محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱2۱26060۳0۱۱۷
۳۱.0۱2۳.۷6۷6.64منطقه ۱۷اداري، سطح منطقه

۱2۱۳۳0۷080۱۱۷
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۱0.864.2۳۳8.9۷منطقه ۱۷

2.80۱.2444.۳2منطقه ۱۷خريد مخازن پسماند۱2۱4۳04060۳۱۷

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي ۱2۱5۳090۱05۱۷
0.۱50.0۱6.6۷منطقه ۱۷منابع آب مصرفي و پساب توليدي سطح منطقه

۱2۱6۳0۷0۷0۱۱۷

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

8.824.9856.42منطقه ۱۷

۳4.۱5۱9.۳256.5۷منطقه ۱۷ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱2۱۷۳02040۱۱۷

900منطقه ۱۷کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱2۱8۱0۷02۱6۱۷

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، استقرار نظام مديريت ۱2۱9۳090۱02۱۷
0.450.۱840منطقه ۱۷محيط زيست ايزو ۱400۱ سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱220۳0۱040۱۱۷
۳۱.602۳.۱6۷۳.28منطقه ۱۷منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱22۱205040۱۱۷
۱0.6565منطقه ۱۷سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱222209250۱۱۷
2۱.۳۳8.۷84۱.۱6منطقه ۱۷سازي دريچه ها، سطح منطقه

۱9.80۷.82۳9.49منطقه ۱۷بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱22۳209280۱۱۷

کمک به ساخت و توسعه مسجد و حسينيه قمر بني ۱224۱0۷02۱5۱۷
2.5000منطقه ۱۷هاشم )ع)

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱2252۱۳020۱۱۷
۷.۱۱۳.0242.42منطقه ۱۷منطقه

6.825.6082منطقه ۱۷نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱226209260۱۱۷
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

2.802.۱6۷۷.0۱منطقه ۱۷تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه۱22۷۳0۱0402۱۷

۱24.55۳۷.92منطقه ۱۷احداث پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱2282۱8020۱۱۷

۷.۷0۳.644۷.25منطقه ۱۷نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱229۳02060۱۱۷

۱2۳0۳09040۳۱۷
توسعه انرژي هاي نو ، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.600.0۷۱۱.6۷منطقه ۱۷

۱4.۱58.646۱.05منطقه ۱۷طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱2۳۱209۱40۱۱۷

204.9524.۷۳منطقه ۱۷ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱2۳25060۱0۱۱۷۱۷

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۱2۳۳50۱0606۱۷
۱.500.8556.6۷منطقه ۱۷هاي سطح منطقه

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱2۳4۳۱00۱0۱۱۷
۱.050.8۷82.96منطقه ۱۷منطقه

0.۳50.۱954.50منطقه ۱۷احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱2۳52۱50۱0۱۱۷

توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز وچمن مصنوعي، ۱2۳6۱06090۱۱۷
4.552.4854.4۳منطقه ۱۷سطح منطقه

0.۷00.۳۳4۷.50منطقه ۱۷تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱2۳۷۳020۷0۱۱۷

۳۱.5049.99منطقه ۱۷تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه۱2۳8۱08020۱۱۷

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱2۳9202۱00۱۱۷
۱.500.2۱۱4.۱۷منطقه ۱۷سطح منطقه

2.۱02.0898.95منطقه ۱۷نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱240۳02080۱۱۷

20.5020.4۱99.54منطقه ۱۷تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱24۱۱08۱20۱۱۷

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱2422020۳0۱۱۷
20.8442منطقه ۱۷منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱24۳202۱002۱۷
۱.50۱.06۷0.6۳منطقه ۱۷منطقه

۱06.۷46۷.4۱منطقه ۱۷کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱244۱0۷200۱۱۷

کمک به ساخت مقبره الشهدا در پارک ابوذر)پشت ۱245۱0۷02۱۳۱۷
52.0440.۷2منطقه ۱۷شهرداري منطقه ۱۷)

توسعه و تجهيز مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي منطقه ۱246۱060905۱۷
50۱۱.802۳.59منطقه ۱۷۱۷

25.۱5۱۳.6254.۱4منطقه ۱۷احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱24۷۳0۱0۳0۱۱۷

۳۱.50۱9.۳06۱.28منطقه ۱۷ساماندهي حريم راه آهن۱248۳020402۱۷
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱249۳090۱06۱۷
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين استاندارد ها ، 

ضوابط  و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده 
سازي آنها در مديريت شهري سطح منطقه

۱.200.282۳.۳۳منطقه ۱۷

۱250۳0۷040۱۱۷

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

9.۷06.۷۷69.۷۳منطقه ۱۷

۳.500.54۱5.45منطقه ۱۷تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱25۱202۱20۱۱۷

۱5۱۱.95۷9.66منطقه ۱۷تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱252۱08090۱۱۷

۳۱.6۱5۳.6۳منطقه ۱۷تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱25۳204۱20۱۱۷

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱254۳0۱0۷0۱۱۷
۷.۷06.5885.49منطقه ۱۷منطقه

28.85۱2.8944.69منطقه ۱۷احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۱2552۱40۱0۱۱۷

2.85۱.۳۱45.8۷منطقه ۱۷نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱256204۱40۱۱۷

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱25۷2۱40202۱۷
۱.840.۷2۳9.۳۳منطقه ۱۷دوستدار کودک)

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱258۳۱0080۱۱۷
0.۳50.۱029.۳۱منطقه ۱۷عمومي در معابر، سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱2596۱۷060۱۱۷
4.404.۱895.02منطقه ۱۷شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱۳8.6466.46منطقه ۱۷اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱260204080۱۱۷

۱.50۱.50۱00منطقه ۱۷تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱26۱204۱00۱۱۷

۱500منطقه ۱۷مکانيزه کردن پل هاي هوايي عابر پياده۱2622۱40۳02۱۷

54.0480.8۳منطقه ۱۷تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز سطح منطقه۱26۳۳080۱0۱۱۷

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱264۳020۳0۱۱۷
0.۷00.۳۱44.۷5منطقه ۱۷تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱2652۱4020۱۱۷
۷.864.۳955.8۷منطقه ۱۷سطح منطقه

۱.50۱.4495.6۷منطقه ۱۷تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱266204۱202۱۷

22۱00منطقه ۱۷نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱26۷2020۳02۱۷

۳.۱۳2.۳۱۷۳.8۷منطقه ۱۷رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱268۳020۱0۱۱۷
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۳8۳5.449۳.25منطقه ۱۷تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور سطح منطقه۱2692080۱02۱۷

20.5۳26.5۷منطقه ۱۷نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱2۷0204۱50۱۱۷

5۳.056۱.0۷منطقه ۱۷تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱2۷۱2۱4040۱۱۷

4.۳6۱.9444.48منطقه ۱۷بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱2۷22۱4060۱۱۷

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱2۷۳۳0۷020۱۱۷
۱.۷60.28۱5.85منطقه ۱۷منطقه

۱0۱.۳0۱2.9۷منطقه ۱۷توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه۱2۷4۳۱0060۱۱۷

۳2.9999.59منطقه ۱۷تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱2۷5۱06۱00۱۱۷

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱2۷6204۱402۱۷
0.۱50.0854.50منطقه ۱۷جهت گذر دانش آموزان

8۷.9899.۷0منطقه ۱۷تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱2۷۷204۱۷0۱۱۷

۳.500.0۳0.90منطقه ۱8نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱2۷8204۱50۱۱8

۳2.2۱۷۳.5۳منطقه ۱8احداث يادمان شهدا گمنام۱2۷9۱080۱04۱8

تهيه طرح هاي زيست محيطي،تهيه طرح هاي زيست ۱280۳090۱0۱۱8
۱0.545۳.94منطقه ۱8محيطي سطح منطقه

۱28۱۳0۷0۷0۱۱8

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

40۳6.4۳9۱.08منطقه ۱8

تهيه طرح هاي زيست محيطي،استقرار نظام مديريت ۱282۳090۱02۱8
0.4500منطقه ۱8محيط زيست ايزو ۱400۱ در سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسائي منابع آالينده ۱28۳۳090۱04۱8
۱.400.05۳.2۱منطقه ۱8هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، پايش کمي و کيفي ۱284۳090۱05۱8
0.۱50.0۳20منطقه ۱8منابع آب مصرفي و پساب توليدي

2۱.۳۳66.2۷منطقه ۱8ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱285۳02040۱۱8

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱286۳020۳0۱۱8
۷4.446۳.45منطقه ۱8تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱28۷2۱4020۱۱8
۳۳.۱62۷.4282.68منطقه ۱8سطح منطقه

۳.50۱.29۳6.9۳منطقه ۱8تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱288204۱202۱8

0.500.۱8۳5منطقه ۱8نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱2892020۳02۱8
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱5۱0.98۷۳.۱9منطقه ۱8اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱290204080۱۱8

8.50۱.9۱22.42منطقه ۱8تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱29۱204۱00۱۱8

۱.500.9462.۷2منطقه ۱8تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱2922۱80۳0۱۱8

2.850.98۳4.۳6منطقه ۱8نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱29۳204۱40۱۱8

۱۳9.۷۳۷4.82منطقه ۱8ساماندهي بازارآهن۱2942۱40202۱8

توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، ۱295۱060904۱8
۱5۱2.۱۳80.8۷منطقه ۱8سطح منطقه

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱2966۱۷060۱۱8
4.804.5895.۳6منطقه ۱8شهري ۱۳۷،سطح منطقه

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱29۷204۱402۱8
0.۱50.0۷4۷.۷5منطقه ۱8جهت گذر دانش آموزان

۱04.۳54۳.5۳منطقه ۱8تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱298204۱۷0۱۱8

5۳.4۱68.۱4منطقه ۱8تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱299۱06۱00۱۱8

۷2.48۳5.4۷منطقه ۱8تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱۳002۱4040۱۱8

5.۳04.949۳.۱6منطقه ۱8بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱۳0۱2۱4060۱۱8

0.۷500منطقه ۱8تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱۳022۱5020۱۱8

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱۳0۳۳0۷020۱۱8
5۳.۷5۷4.9۷منطقه ۱8منطقه

5.605.0۱89.40منطقه ۱8رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱۳04۳020۱0۱۱8

2000منطقه ۱8احداث کانال بهار۱۳05۳0۷0۳04۱8

۳026.8۳89.45منطقه ۱8ساماندهي و ايمن سازي مسيل کن۱۳0640۳۱۱0۱۱8

۱۳0۷۳090۱0۳۱8
تهيه طرح هاي زيست محيطي،ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه هاي عمراني،توليدي و اقتصادي سطح 
منطقه

۱.۱00.۷064.05منطقه ۱8

۱5۱۱.54۷6.9۳منطقه ۱8تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱۳08۱08090۱۱8

۳۱.4548.2۷منطقه ۱8تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱۳09204۱20۱۱8

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱۳۱0۳0۱0۷0۱۱8
۱9۱۳.۳8۷0.4۱منطقه ۱8منطقه

توسعه و بهسازي تجهيزات و اثاثه عمومي شهري، سطح ۱۳۱۱۳۱0090۱۱8
۱5۱۳.۷89۱.8۷منطقه ۱8منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱۳۱22۱4020۳۱8
۱.۳40.۱0۷.4۷منطقه ۱8دوستدار کودک)

۱۳۱۳۳090۱06۱8
تهيه طرح هاي زيست محيطي،تدوين استانداردها ،ضوابط 

و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده سازي 
آنها در مديريت شهري سطح منطقه

0.5000منطقه ۱8

۱۳۱4۳0۷040۱۱8

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۷5.20۷4.28منطقه ۱8

42.۷668.90منطقه ۱8تعمير و تجهيز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه۱۳۱5202۱20۱۱8

50.59۱۱.80منطقه ۱8کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱۳۱6۱0۷02۳0۱8

۱04.2642.6۳منطقه ۱8کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱۳۱۷۱0۷200۱۱8

46.95۳4.8۳۷4.۱8منطقه ۱8احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱۳۱8۳0۱0۳0۱۱8

اجراي طرح هاي عمراني حريم،عمليات عمراني واقع در ۱۳۱950۳0۱0۱۱8
54.50۳5.5965.۳0منطقه ۱8حريم سطح منطقه ۱8

تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، فضاي سبز ۱۳20۳080۱02۱8
6.606.۳295.۷۱منطقه ۱8سطح منطقه

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱۳2۱202۱002۱8
0.500.0۳6منطقه ۱8منطقه

9۷.8286.88منطقه ۱8تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱۳22۱08۱20۱۱8

0.500.50۱00منطقه ۱8کمک به ساخت و توسعه مسجد صاحب الزمان۱۳2۳۱0۷02۳۱۱8

22۱6.6۱۷5.48منطقه ۱8کمک به مجموعه ورزشي امام رضا )ع)۱۳24۱06۱002۱8

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۳252020۳0۱۱8
۳0.92۳0.۷۷منطقه ۱8منطقه

۱5۱۱.40۷6.02منطقه ۱8توسعه و تجهيز سراي محله، صاحب الزمان)عج)، شهربانو۱۳26۱08۱۱08۱8

42.5۳6۳.۱6منطقه ۱8نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۳2۷۳02080۱۱8

۱0.4545منطقه ۱8تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه۱۳28۱08020۱۱8

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۳29202۱00۱۱8
2.500.682۷.05منطقه ۱8سطح منطقه

200منطقه ۱8تهيه و نصب پالک شناسائي اماکن و معابر سطح منطقه۱۳۳0۳020۷0۱۱8

8066.۷48۳.42منطقه ۱8احداث خيابان 45 متري بهار و زيرگذر اکبر حسيني۱۳۳۱2092004۱8

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱۳۳2۳۱00۱0۱۱8
۳.502.80۷9.92منطقه ۱8منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

0.۳50.۱2۳5منطقه ۱8احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱۳۳۳2۱50۱0۱۱8

۱5۱2.0880.5۳منطقه ۱8طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱۳۳4209۱40۱۱8

۱۳۳5۳09040۳۱8
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديوئي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.650.02۳.08منطقه ۱8

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرائي معابر و تقاطع ۱۳۳650۱0606۱8
5.20۳.0658.94منطقه ۱8هاي سطح منطقه

۱5۱0.2۷68.50منطقه ۱8ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱۳۳۷5060۱0۱۱8۱8

5.602.۱4۳8.۱5منطقه ۱8نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱۳۳8۳02060۱۱8

بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱۳۳92۱۳020۱۱8
4.۷02.685۷.۱2منطقه ۱8منطقه

86.528۱.44منطقه ۱8نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱۳40209260۱۱8

۳.50۱.06۳0.29منطقه ۱8تامين درخت و درختچه و گل و گياه سطح منطقه۱۳4۱۳0۱0402۱8

2520.۷۱82.82منطقه ۱8بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱۳42209280۱۱8

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ،  عبور ۱۳4۳2080۱06۱8
۷.۱0۷.0899.۷2منطقه ۱8و مرور سطح منطقه

۱09.۱۳9۱.۳۱منطقه ۱8احداث و توسعه پايانه مترو و پايانه اتوبوس هاي بي آر تي۱۳442050۱0۳۱8

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱۳45205040۱۱8
۳0.299.۷4منطقه ۱8سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱۳46۳0۱040۱۱8
5044.۳288.65منطقه ۱8منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱۳4۷209250۱۱8
۱۱0۱00.۱29۱.02منطقه ۱8سازي دريچه ها، سطح منطقه

22۱۷.26۷8.44منطقه ۱8کمک به ساخت و توسعه  مسجد الهادي۱۳48۱0۷0206۱8

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱۳496060۳0۱۱8
45۳6.2880.62منطقه ۱8اداري، سطح منطقه

424۱.4998.80منطقه ۱8احداث مجموعه ورزشي شهيد دستجردي۱۳50۱06090۳۱8

5۱.۳۳26.52منطقه ۱8احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱۳5۱2۱40۳0۱۱8

۱۳52۳0۷080۱۱8
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۳.50۳.068۷.46منطقه ۱8

4.9۱2.5۱5۱.۱۳منطقه ۱8خريد مخازن پسماند۱۳5۳۳04060۳۱8



۱۲ضمیمه

565

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، ۱۳542080۱0۷۱8
۱.800.8۷48.۱۷منطقه ۱8بزرگراه آزادگان

9۷.2۳80.۳4منطقه ۱8ساماندهي و بهسازي حريم خط راه آهن تهران- تبريز۱۳552092008۱8

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱۳56209250۱۱9
20.5020.50۱00منطقه ۱9سازي دريچه ها، سطح منطقه

مرمت و مقاوم سازي مسجد حضرت صاحب الزمان)عج) ۱۳5۷۱0۷0206۱9
99۱00منطقه ۱9عبدل آباد جنوبي

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱۳58205040۱۱9
6.۳04.۷۷۷5.66منطقه ۱9سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱۳59۳0۱040۱۱9
۳۱.6028.849۱.26منطقه ۱9منطقه

9.809.549۷.۳۳منطقه ۱9بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱۳60209280۱۱9

4۳.6۷9۱.۷6منطقه ۱9توسعه انرژي هاي نو ،مکانيابي و طراحي  سطح منطقه۱۳6۱۳090402۱9

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱۳622۱۳020۱۱9
6.206.2099.99منطقه ۱9منطقه

6.۳05.9694.68منطقه ۱9نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱۳6۳209260۱۱9

88۱00منطقه ۱9کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد اثني عشر۱۳64۱0۷0205۱9

6.666.66۱00منطقه ۱9نگهداري بوستان واليت۱۳65۳0۱0402۱9

۳.50۳.068۷.44منطقه ۱9نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱۳66۳02060۱۱9

تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و ۱۳6۷۱090۱0۱۱9
۱02.2422.۳9منطقه ۱9فرهنگي سطح منطقه

۱۳68۳09040۳۱9
توسعه انرژي هاي نو ، استفاده ازسامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

۱.۱00.454۱.22منطقه ۱9

8.۳08.0296.5۷منطقه ۱9طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱۳69209۱40۱۱9

تهيه ويکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع ۱۳۷050۱0606۱9
۱۱۱00منطقه ۱9هاي سطح منطقه

۱۳4.9۱۳۷.۷۳منطقه ۱9ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱۳۷۱5060۱0۱۱9۱9

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱۳۷2۳۱00۱0۱۱9
0.۷00.۷0۱00منطقه ۱9منطقه

۷6.۷596.46منطقه ۱9نگهداري بوستان واليت۱۳۷۳۱080902۱9

0.420.42۱00منطقه ۱9تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱۳۷4۳020۷0۱۱9

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،خطوط ۱۳۷52080۱05۱9
8.۱000منطقه ۱9مترو سطح منطقه
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱۳۷6202۱00۱۱9
6.۳04.0965منطقه ۱9سطح منطقه

۱۳۱2.0692.۷4منطقه ۱9کمک به ساخت و توسعه مسجد محله شماره)5) رسالت۱۳۷۷۱0۷02۱4۱9

2.802.۷698.6۷منطقه ۱9نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱۳۷8۳02080۱۱9

۱۳۷9۳0۷۱۱0۳۱9
استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي ، طراحي ، 

احداث وبهره برداري ازسيستم هاي رسوبگير و زباله گير 
سطح منطقه

۱.60۱.60۱00منطقه ۱9

2.202.۱۱96.0۳منطقه ۱9تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز سطح منطقه۱۳80۳080۱02۱9

۱۳.50۱۱.۳08۳.69منطقه ۱9تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱۳8۱۱08۱20۱۱9

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱۳82202۱002۱9
۱.۷5۱.۷۱9۷.68منطقه ۱9منطقه

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱۳8۳2020۳0۱۱9
2.802.8099.99منطقه ۱9منطقه

6.50۳.۳25۱.۱0منطقه ۱9کمک به استاديوم شهيد کاظمي۱۳84۱06۱002۱9

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک،عبور و ۱۳852080۱04۱9
5.050.94۱8.55منطقه ۱9مرور سطح منطقه

۱09.9۷99.69منطقه ۱9کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱۳86۱0۷200۱۱9

4944.989۱.80منطقه ۱9احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱۳8۷۳0۱0۳0۱۱9

اجراي طرح هاي عمراني حريم، عمليات عمراني واقع در ۱۳8850۳0۱0۱۱9
99۱00منطقه ۱9حريم سطح منطقه ۱9

۱۳89۳090۱06۱9
تهيه طرح هاي زيست محيطي،تدوين استانداردها ضوابط 
دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده سازي آنها 

در مديريت شهري
0.950.8۱85منطقه ۱9

29.5029.4999.96منطقه ۱9احداث خيابان شکوفه )تملک و اجرا)۱۳902092002۱9

۱۱۱0.5996.26منطقه ۱9تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱۳9۱۱08090۱۱9

2۳2۱.2892.5۱منطقه ۱9تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱۳92204۱20۱۱9

2۱.۷888.84منطقه ۱9ساماندهي خيابان خالزيل۱۳9۳۳020402۱9

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱۳94۳0۱0۷0۱۱9
۳0.۱0۳0.۱0۱00منطقه ۱9منطقه

8.۱26.828۳.99منطقه ۱9رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱۳95۳020۱0۱۱9



۱۲ضمیمه

56۷

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
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پيشرفت ريالی 
قطعی

۱۳96۳090۱0۳۱9
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه هاي عمراني ، توليدي و اقتصادي سطح 
منطقه

0.600.4880منطقه ۱9

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱۳9۷۳020۳0۱۱9
4.554.4998.۷4منطقه ۱9تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱۳982۱4020۱۱9
22.6622.5۳99.42منطقه ۱9سطح منطقه

6.۳04.۷9۷5.96منطقه ۱9تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱۳99204۱202۱9

2.802.۳48۳.۷0منطقه ۱9نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱4002020۳02۱9

4040۱00منطقه ۱9توسعه و تجهيز سراي محله ، اسماعيل آباد۱40۱۱08۱۱05۱9

۱09.9۱99.۱5منطقه ۱9توسعه محل هاي اسکان کارگري، سطح منطقه۱402۳۱0060۱۱9

2.50۱.۷068.۱6منطقه ۱9نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱40۳204۱50۱۱9

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱404۳۱0080۱۱9
2.۱0۱.64۷۷.98منطقه ۱9عمومي در معابر، سطح منطقه

۱.40۱.4099.6۷منطقه ۱9تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱405۱06۱00۱۱9

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱406204۱402۱9
0.۱50.۱5۱00منطقه ۱9جهت گذر دانش آموزان

9.80۷.6۱۷۷.6۷منطقه ۱9تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱40۷204۱۷0۱۱9

2.۱02.۱0۱00منطقه ۱9تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱4082۱4040۱۱9

0.800.80۱00منطقه ۱9بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱4092۱4060۱۱9

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱4۱0۳0۷020۱۱9
۳.50۳.50۱00منطقه ۱9منطقه

0.۳50.۳5۱00منطقه ۱9نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱4۱۱204۱40۱۱9

مرمت و نگهداري بزرگراه ها ، ساماندهي و بهسازي اتوبان ۱4۱22092۳0۳۱9
۱2.۳5۱2.۳5۱00منطقه ۱9خليج فارس

209.9949.94منطقه ۱9احداث چمن مصنوعي ورزشگاه شهيد باکري۱4۱۳۱060904۱9

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱4۱42۱40202۱9
۱.84۱.84۱00منطقه ۱9دوستدار کودک)

۱.40۱.۳898.89منطقه ۱9تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱4۱52۱80۳0۱۱9

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري ، فوريتهاي خدمات ۱4۱66۱۷060۱۱9
۳.۷5۳.۱082.5۷منطقه ۱9شهري ۱۳۷ سطح منطقه

۱۷.20۱۷.۱899.90منطقه ۱9اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱4۱۷204080۱۱9
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اعتبار ابالغی
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پيشرفت ريالی 
قطعی

6.۳04.85۷۷.0۳منطقه ۱9تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱4۱8204۱00۱۱9

262۳.6090.۷۷منطقه ۱9احداث خيابان شقايق )تملک و اجرا)۱4۱9209200۱۱9

5050۱00منطقه ۱9بهسازي معابر خاکي سطح منطقه۱4202092۱0۱۱9

۱.05۱.0۳98.0۷منطقه ۱9احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱42۱2۱40۳0۱۱9

۱422۳0۷080۱۱9
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

2.۱02.۱0۱00منطقه ۱9

۳.۳62.6۳۷8.۳9منطقه ۱9خريد مخازن پسماند۱42۳۳04060۳۱9

کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد حضرت ابوالفضل ۱424۱0۷020۷۱9
88۱00منطقه ۱9نعمت آباد

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱4256060۳0۱۱9
6.۳06.۳0۱00منطقه ۱9اداري، سطح منطقه

۱426۳0۷0۷0۱۱9

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱9.60۱8.۷695.۷0منطقه ۱9

9.۱08.8۱96.۷8منطقه ۱9ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱42۷۳02040۱۱9

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، شناسايي منابع آالينده ۱428۳090۱04۱9
2.402.۱۷90.46منطقه ۱9هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع ۱429۳090۱05۱9
0.250.249۷.28منطقه ۱9آب مصرفي و پساب توليدي

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، ۱4۳02080۱02۱9
۱06.2262.24منطقه ۱9تعريض خيابان شکوفه

5.955.9299.46منطقه ۱9اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱4۳۱۳0۷060۱۱9

4.694.۱488.28منطقه ۱9تامين درخت، درختچه و گل و گياه سطح منطقه۱4۳2۳0۱040۳۱9

6699.99منطقه ۱9کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱4۳۳۱0۷02۱۷۱9

۱4.50۱۱.2۷۷۷.۷0منطقه 20ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱4۳4۳02040۱20

۱4۳5۳0۷0۷0۱20

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

20۱6.9084.50منطقه 20

تهيه طرح هاي زيست محيطي،شناسايي منابع آالينده ۱4۳6۳090۱0420
0.5000منطقه 20هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه



۱۲ضمیمه

569

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع ۱4۳۷۳090۱0520
0.۱50.0426.6۷منطقه 20آب مصرفي و پساب توليدي سطح منطقه

2000منطقه 20احداث ساختمان درمانگاه منطقه ۱4۳860602022020

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱4۳96060۳0۱20
۱5.5۷۱۳.5۳86.92منطقه 20اداري، سطح منطقه

4۱.4۷۳6.۷9منطقه 20احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱4402۱40۳0۱20

۱44۱۳0۷080۱20
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

54.599۱.۷2منطقه 20

5.۷52.5۷44.۷5منطقه 20خريد مخازن پسماند۱442۳04060۳20

توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، ۱44۳۱06090۳20
20۱.999.95منطقه 20سطح منطقه

۱444۱090۱0۳20
تملک اراضي و امالک جهت کاربري ورزشي تفريحي و 

فرهنگي ، توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظيم حسني 
)ع)

42.0952.22منطقه 20

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري، فوريت هاي خدمات ۱4456۱۷060۱20
4.۷02.9462.55منطقه 20شهري  ۱۳۷ سطح منطقه

4.65۱.68۳6.۱9منطقه 20نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱446204۱40۱20

9۱.66۱8.40منطقه 20کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱44۷۱0۷022۳20

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱4482۱4020220
۱.840.2۱۱۱.2۱منطقه 20دوستدار کودک)

6۱.0۷۱۷.۷6منطقه 20تعمير و تجهيز پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱4492۱80۳0۱20

۱5۱2.9886.5۷منطقه 20تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱450204۱۷0۱20

4۱.4۱۳5.20منطقه 20تعمير و تجهيز پل عابر پياده سطح منطقه۱45۱2۱4040۱20

4.۳04.0494.06منطقه 20بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱4522۱4060۱20

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱45۳۳0۷020۱20
۳۱.9۳64.۳5منطقه 20منطقه

5۳.206۳.94منطقه 20تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱454۱06۱00۱20

۱00.454.49منطقه 20کمک به ساخت و توسعه مسجد امام حسن عسگري)ع)۱455۱0۷02۱۱20

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱456204۱40220
0.۱500منطقه 20جهت گذر دانش آموزان
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

94.805۳.۳0منطقه 20توسعه محلهاي اسکان کارگري، ناحيه 5 و نواحي ۷ گانه۱45۷۳۱0060۱20

۳.200.8526.45منطقه 20نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱458204۱50۱20

۱0۷.۷6۷۷.6۳منطقه 20کمک به ساخت و توسعه  مسجد امام رضا)ع)۱459۱0۷02۱020

۳۱.856۱.59منطقه 20اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱460۳0۷060۱20

۳00منطقه 20کمک به بازسازي امام زاده ابوالحسن )ع)۱46۱۱0۷022620

20۱۳.8969.46منطقه 20اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱462204080۱20

۱۳.50۷.۱85۳.۱9منطقه 20تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱46۳204۱00۱20

۱09.8698.59منطقه 20بهسازي معابر خاکي دولت آباد۱464209200۱20

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱465۳020۳0۱20
۱.500.46۳0.95منطقه 20تنديس، سطح منطقه

20۱9.4۳9۷.۱4منطقه 20احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۱4662۱40۱0۱20

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱46۷2۱4020۱20
5.۱65.۱6۱00منطقه 20سطح منطقه

2.۷00.48۱۷.68منطقه 20تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱468204۱20220

4۱.8۱45.2۱منطقه 20نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱4692020۳0220

۱۱.509.۷484.۷2منطقه 20رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱4۷0۳020۱0۱20

۱00.۱0۱منطقه 20مطالعه و اجراء پياده راه بي بي شهربانو۱4۷۱2۱4050۱20

بهسازي و نگهداري تجهيزات سامانه دوچرخه، سطح ۱4۷22۱50۳0۱20
0.500.۱224منطقه 20منطقه

۱0۳.۳۳۳۳.25منطقه 20تعريض گذر و بهسازي معابر اطراف حرم۱4۷۳2092۱0220

۱۷4.۱424.۳۷منطقه 20تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱4۷4204۱20۱20

۱26.905۷.48منطقه 20تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱4۷5۱08090۱20

۱4۷6۳0۷040۱20

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

۳۱.9565منطقه 20

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱4۷۷۳0۱0۷0۱20
۳02۱.66۷2.20منطقه 20منطقه



۱۲ضمیمه

5۷۱

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱4۷8۳090۱0620
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين 

استانداردها،ضوابط ودستورالعمل هاي زيست محيطي و 
نحوه پياده سازي آنها درمديريت شهري

0.950.5۱5۳.49منطقه 20

20۱۳.2۳66.۱5منطقه 20ايجاد زير ساخت شهربازي۱4۷9۱080۱۱۱20

2۱.606.4۱29.68منطقه 20کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱480۱0۷200۱20

4۷.5040.0584.۳۱منطقه 20احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱48۱۳0۱0۳0۱20

تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، فضاي سبز ۱482۳080۱0220
4.552.5656.۱8منطقه 20سطح منطقه

۳020.4868.28منطقه 20احداث بوستان بانوان۱48۳۳0۱020۱20

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱484202۱00220
2۱.45۷2.48منطقه 20منطقه

500منطقه 20توسعه و تجهيز سراي محله، حمزه آباد۱485۱08۱۱0820

24۷.2۱۳0.0۳منطقه 20تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱486۱08۱20۱20

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱48۷2020۳0۱20
20.8944.59منطقه 20منطقه

۱.500.2۷۱8.۱6منطقه 20نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱488۳02080۱20

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي،طراحي ، احداث ۱489۳0۷۱۱0۳20
200منطقه 20و بهرهبرداري از سيستم هاي رسوبگير و زباله گير

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱490202۱00۱20
4.404.۳498.۷2منطقه 20سطح منطقه

تعمير و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش پسماند، ۱49۱۳040۷0۱20
2.۷0۱.284۷.50منطقه 20سطح منطقه

۱09.9699.5۷منطقه 20احداث و توسعه پارک سوار جوانمرد۱4922050۱0۱20

۱.500.05۳.6۱منطقه 20تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱49۳۳020۷0۱20

۱۱.508.۳۷۷2.۷5منطقه 20طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱494209۱40۱20

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدايت و جمع آوري ۱495۳0۷0۳0۱20
2۷20.8۱۷۷.08منطقه 20آبهاي سطحي، کانالهاي درجه 2

احداث و توسعه بوستان باغ مينياتوري )دولت آباد ۱496۳0۱020220
202.۱5۱0.۷5منطقه 20قيصريه)

۱49۷۳09040۳20
توسعه انرژي هاي نو،استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.8500منطقه 20

20۱.5۱۷.5۷منطقه 20ساخت و تجهيز سوله هاي مديريت بحران سطح منطقه۱4984020۳0۱20
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۱49950۱060620
۱.5000منطقه 20هاي سطح منطقه

20.98۱.406.6۷منطقه 20ساماندهي ونوسازي بافتهاي فرسوده منطقه ۱5005060۱0۱2020

۱۳.506.۳94۷.۳4منطقه 20نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱50۱۳02060۱20

۱9۱۱.۱258.54منطقه 20تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه۱502۳0۱040220

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱50۳2۱۳020۱20
۱2.60۳.۱224.۷۷منطقه 20منطقه

۷5.50۷8.52منطقه 20نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱504209260۱20

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، عبور ۱5052080۱0620
4۱.8646.5۷منطقه 20و مرور سطح منطقه

5045.0۱90.02منطقه 20بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱506209280۱20

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱50۷۳0۱040۱20
66.2560.869۱.86منطقه 20منطقه

2000منطقه 20احداث خانه کشتي جوانمرد۱508۱06090820

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱509209250۱20
85۷6.۷۳90.28منطقه 20سازي دريچه ها، سطح منطقه

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱5۱0205040۱20
۱.5000منطقه 20سطح منطقه

۱06.۳26۳.22منطقه 2۱احداث فضاي سبز حاشيه پل هاي کاروانسراي سنگي۱5۱۱۳0۱0۳0۳2۱

59۳0.4۱5۱.54منطقه 2۱بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱5۱2209280۱2۱

20۱9.۱۱95.55منطقه 2۱احداث و توسعه بوستان  فتح فاز ۱ و ۱5۱۳۳0۱020۳2۱2

بهسازي معابرجهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱5۱42۱۳020۱2۱
6.206.۱999.9۱منطقه 2۱منطقه

5.254.8۷92.8۱منطقه 2۱تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه۱5۱5۳0۱04022۱

۷.۷05.۳669.56منطقه 2۱نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱5۱6209260۱2۱

6.۳04.58۷2.۷۱منطقه 2۱نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱5۱۷۳02060۱2۱

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي جمع آوري آبها ۱5۱8۳0۷0۳0۱2۱
۱98.284۳.58منطقه 2۱سطحي ياس، گلها، بزرگراه فتح

55۱00منطقه 2۱احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمال فاز ۱ و ۱5۱9۳0۱02022۱2

۷.505.۷9۷۷.22منطقه 2۱طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱520209۱40۱2۱



۱۲ضمیمه

5۷۳

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱52۱۳09040۳2۱
توسعه انرژي هاي نو ، استفاده ازسامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.500.۱22۳منطقه 2۱

تهيه ويکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع ۱52250۱06062۱
۱.5000منطقه 2۱هاي سطح منطقه

۱50۱9.94۱۳.29منطقه 2۱احداث و توسعه تقاطع  لشکري - انديشه )دوگاز )۱52۳20924042۱

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱524۳۱00۱0۱2۱
۱.540.8454.50منطقه 2۱منطقه

۳.50۳.50۱00منطقه 2۱تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱525۳020۷0۱2۱

۳2.۳6۷8.6۱منطقه 2۱احداث پارک هاي آموزش ترافيک، سطح منطقه۱5262۱8020۱2۱

2.۱02.۱0۱00منطقه 2۱احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱52۷2۱50۱0۱2۱

20۱۳.0565.26منطقه 2۱احداث کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد۱52820922022۱

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱529202۱00۱2۱
42.2556.۳6منطقه 2۱سطح منطقه

۱.40۱.40۱00منطقه 2۱نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱5۳0۳02080۱2۱

احداث و توسعه بوستان حضرت خديجه )قوري چاي) فاز ۱5۳۱۳0۱020۱2۱
۱09.209۱.9۷منطقه ۱2۱ و 2

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱5۳2202۱0022۱
۱.50۱.08۷۱.6۷منطقه 2۱منطقه

6.504.2۳65منطقه 2۱تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱5۳۳۱08۱20۱2۱

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱5۳42020۳0۱2۱
52.۷۳54.50منطقه 2۱منطقه

20.۷0۳5منطقه 2۱تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه۱5۳5۱08020۱2۱

۱2۷.۷664.۷0منطقه 2۱کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱5۳6۱0۷200۱2۱

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، عبور ۱5۳۷2080۱0۱2۱
۳.۱0۳.0۱9۷منطقه 2۱و مرور سطح منطقه

۱۷.50۱6.۱892.46منطقه 2۱احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱5۳8۳0۱0۳0۱2۱

۱5۳9۳090۱062۱
تهيه طرح هاي زيست محيطي ، تدوين استانداردها، 

ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطي ونحوه پياده 
سازي آنها درمديريت شهري سطح منطقه

0.4500منطقه 2۱

احداث رمپ و لوپ شمالي تقاطع غيرهمسطح آزادگان ۱540209220۱2۱
55۱00منطقه 2۱فتح

85.5268.9۷منطقه 2۱تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱54۱۱08090۱2۱



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۷4

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱542۳0۷040۱2۱

مرمت، بهسازي و توسعه شبکه اصلي جمع آوري آبهاي 
سطحي شامل مسيل ها و کانال هاي سرپوشيده، روباز، 
مدفون، منهول، آبگيرها، تاسيسات آشغال گير و رسوب 

گير، سطح 

42.6۷66.۷2منطقه 2۱

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱54۳۳0۱0۷0۱2۱
56.2048.8۱86.85منطقه 2۱منطقه

۳.۷5۳.۷5۱00منطقه 2۱تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱544204۱20۱2۱

2.۱00.9545.۱۷منطقه 2۱رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱545۳020۱0۱2۱

2.502.50۱00منطقه 2۱تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱546204۱2022۱

2.50۱.۳654.50منطقه 2۱نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱54۷2020۳022۱

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱5482۱4020۱2۱
4.46۳.۱۷۷۱.0۷منطقه 2۱سطح منطقه

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱549۳020۳0۱2۱
۱.40۱.0۳۷۳.55منطقه 2۱تنديس، سطح منطقه

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي و هدايت و جمع آوري ۱550۳0۷0۳052۱
۱0.۱4۱4.۳2منطقه 2۱آبهاي سطحي کاروانسراي سنگي

20۱9.9۳99.6۳منطقه 2۱اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱55۱204080۱2۱

۱۱۱00منطقه 2۱تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱552204۱00۱2۱

50.55۱0.9۷منطقه 2۱احداث و بهسازي مسيل دستواره۱55۳۳0۷0۳042۱

200۷۷.۷5۳8.8۷منطقه 2۱تعريض معابر غير بزرگراهي،سطح منطقه۱5542092۱0۱2۱

2.۳5۱.۷۱۷2.۷2منطقه 2۱نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱555204۱40۱2۱

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱5562۱402022۱
۱.84۱.2065منطقه 2۱دوستدار کودک)

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱55۷6۱۷060۱2۱
2.25۱.۱049.۱0منطقه 2۱شهري ۱۳۷،سطح منطقه

2.802.80۱00منطقه 2۱اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱558۳0۷060۱2۱

0.250.۱665منطقه 2۱تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱5592۱5020۱2۱

22۱00منطقه 2۱نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱560204۱50۱2۱

۱0.989۷.84منطقه 2۱تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز ، سطح منطقه۱56۱۳080۱0۱2۱

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱562۳۱0080۱2۱
2.۳۱۱.5065منطقه 2۱عمومي در معابر، سطح منطقه



۱۲ضمیمه

5۷5

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

2.۱0۱.۳۷65منطقه 2۱تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه۱56۳2۱4040۱2۱

۳.60۳.۱48۷.۳2منطقه 2۱بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱5642۱4060۱2۱

احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي سطحي، بزرگراه فتح ۱565۳0۷0۳0۳2۱
90.6۷۷.4۱منطقه 2۱از پل کفش ملي تا رودخانه وردآورد

۱.400.49۳4.8۳منطقه 2۱تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱566۱06۱00۱2۱

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱56۷204۱4022۱
0.۱500منطقه 2۱جهت گذر دانش آموزان

۱0۱0۱00منطقه 2۱تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱568204۱۷0۱2۱

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱569205040۱2۱
0.500.244۷.50منطقه 2۱سطح منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱5۷0209250۱2۱
422۷.8۳66.26منطقه 2۱سازي دريچه ها، سطح منطقه

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱5۷۱۳0۱040۱2۱
۱۷.۳2۱6.5۱95.29منطقه 2۱منطقه

52.2۳44.62منطقه 2۱کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱5۷2۱0۷020۷2۱

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱5۷۳6060۳0۱2۱
۱4.859.۳۱62.69منطقه 2۱اداري، سطح منطقه

۱5۷4۳0۷080۱2۱
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

۷4.90۷0منطقه 2۱

۳.40۱.404۱.28منطقه 2۱خريد مخازن پسماند۱5۷5۳04060۳2۱

9.808.0۳8۱.90منطقه 2۱احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱5۷62۱40۳0۱2۱

تملک امالک جهت کاربري حمل و نقل و ترافيک ، ۱5۷۷2080۱022۱
۱0۱0۱00منطقه 2۱تقاطع غيرهمسطح کاروانسراسنگي

۱5.25۱4.۱۳92.6۷منطقه 2۱ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱5۷8۳02040۱2۱

۱5۷9۳0۷0۷0۱2۱

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱26.465۳.84منطقه 2۱

احداث و بهسازي کانال زيرگذر تقاطع چيتگر-بزرگراه ۱580۳0۷0۳022۱
50.۱22.46منطقه 2۱فتح

تهيه طرح هاي زيست محيطي ، شناسايي منابع آالينده ۱58۱۳090۱042۱
۱.۱500منطقه 2۱هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي،پايش کمي و کيفي منابع ۱582۳090۱052۱
0.2000منطقه 2۱آب مصرفي و پساب توليدي



سالنامه آماری شهرداری تهـران

5۷6

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱58۳۳0۷080۱22
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 

آبهاي سطحي )شامل انهار، جداول، پل فلزي، دريچه، 
سنگدال، آشغالگير و رسوب گير) سطح منطقه

5۳.۷9۷5.8۱منطقه 22

۳.96۳.8096.0۱منطقه 22خريد مخازن پسماند۱584۳04060۳22

۳0۳0۱00منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز پارک چيتگر۱585۳0۱0۳0822

۱2۱.068.8۷منطقه 22احداث پل عابر پياده سطح منطقه۱5862۱40۳0۱22

8۳.۷446.۷8منطقه 22احداث و توسعه معابر  شهرک شهيد باقري۱58۷20920۱۳22

202۱0منطقه 22توسعه و تجهيز سرای محله، محله 4،6 و ۱588۱08۱۱0۱22۷

مقاوم سازي، بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان هاي ۱5896060۳0۱22
22.622۱.8۷96.۷0منطقه 22اداري، سطح منطقه

4۱.6۱40.۳4منطقه 22احداث و توسعه معابر محله گلستان شرقي۱59020920۱222

تعمير و تجهيز پايانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، ۱59۱205040۱22
5.504.608۳.6۳منطقه 22سطح منطقه

64.۱569.۱8منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زيبادشت باال۱59220920۱۱22

بازپيرايي، ترميم و تجهيز بوستان ها و فضاي سبز، سطح ۱59۳۳0۱040۱22
605۷.۱995.۳2منطقه 22منطقه

لکه گيري، درز گيري، مرمت نوار حفاري و همسطح ۱594209250۱22
50۳8۷6.0۱منطقه 22سازي دريچه ها، سطح منطقه

احداث و توسعه فضاي سبز  45 متري شهرداري فاز ۱595۳0۱0۳0۳22
۱0۳.4۳۳4.۳۳منطقه 22شرقي

5050۱00منطقه 22احداث و توسعه تفرجگاه، مسيل کن۱596۳0۱020۳22

۷04۷.586۷.9۷منطقه 22بهسازي و نوسازي معابر غير بزرگراهي، سطح منطقه۱59۷209280۱22

52.9۳58.50منطقه 22انجام مطالعات ترافيکي در سطح منطقه۱598209۱60۱22

6.504.۳۱66.۳4منطقه 22احداث و توسعه معابر  محله اميد دژبان۱59920920۱022

۳.20۳.20۱00منطقه 22نگهداري چراغ هاي هوشمند و غير هوشمند سطح منطقه۱600204۱50۱22

توسعه و تجهيز مجموعه آبي چند منظوره )استخر ـ ۱60۱۱06090422
۱۱۱00منطقه 22سونا) کوثر وردآورد

کنترل و پايش آب هاي سطحي و زيرزميني، سطح ۱602۳0۷020۱22
۱08.8488.۳6منطقه 22منطقه

۱0۱0۱00منطقه 22تملک امالک جهت کاربري فضاي سبز، سطح منطقه۱60۳۳080۱0۱22



۱۲ضمیمه

5۷۷

واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تعمير و تجهيز آبخوري ها و سرويس هاي بهداشتي ۱604۳۱0080۱22
54.۳۷8۷.۳۱منطقه 22عمومي در معابر، سطح منطقه

50.89۱۷.۷5منطقه 22نگهداري بوستان آبشار۱605۳0۱040522

۱0.506.8۷65.44منطقه 22توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه۱606۳۱0060۱22

استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحي، امکانسنجي و ۱60۷۳0۷۱۱0222
0.5000منطقه 22طراحي روش هاي بازيافت آب سطح منطقه

6.۳06.۳0۱00منطقه 22اليروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه۱608۳0۷060۱22

۳2.25۷5منطقه 22تعمير و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱6092۱5020۱22

62.02۳۳.60منطقه 22کمک به تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه۱6۱0۱0۷022۱22

۱54.85۳2.۳۱منطقه 22احداث و توسعه بوستان  تندرسي۱6۱۱۳0۱02۱۱22

20۱2.4062.02منطقه 22توسعه و تجهيز سراي محله، زيبادشت۱6۱2۱08۱۱0۳22

۱6۱۳۳0۷0۷0۱22

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفيت، اجراي 
روش هاي نوين و سرپوشيده سازي انهار، آشغالگير و 

رسوب گير) 

۱5۷.۷۳5۱.5۳منطقه 22

احداث، توسعه و تجهيز تأسيسات جمع آوري و پردازش ۱6۱4۳04060۱22
۱۷.50۱6.6995.40منطقه 22پسماند، سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي، شناسايي منابع آالينده ۱6۱5۳090۱0422
۱.۱20.۱۳۱۱.4۳منطقه 22هاي بزرگ و ارائه راهکارهاي رفع آلودگي سطح منطقه

تهيه طرح هاي زيست محيطي، پايش کمي و کيفي منابع ۱6۱6۳090۱0522
0.250.۱040منطقه 22آب مصرفي و پساب توليدي

احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي، باالدست ۱6۱۷۳0۷0۳0222
۱۱0۱09.4599.50منطقه 22بزرگراه شهيد خرازي مسيل کن به وردآورد

تهيه طرح هاي زيست محيطي، طرحهاي زيست محيطي ۱6۱8۳090۱0۱22
2۱.۷888.92منطقه 22سطح منطقه

۱4۱۳.689۷.۷2منطقه 22ساماندهي ميادين و معابر خاص شهر، سطح منطقه۱6۱9۳02040۱22

بازپيرايي، ترميم و تجهيز پهنه ساحلي و درياچه شهداي ۱620۳0۱040۳22
۷۷۱00منطقه 22خليج فارس

20945منطقه 22تملک امالک جهت کاربري عبور ومرور سطح منطقه۱62۱2080۱0222

۳۱.9564.88منطقه 22تعمير و تجهيز پل هاي عابر پياده، سطح منطقه۱6222۱4040۱22

2.۳0۱.4۳62.۱5منطقه 22بهسازي و نوسازي پياده روها و پياده راه ها، سطح منطقه۱62۳2۱4060۱22

نصب چراغ هوشمند و عاليم هشدار دهنده و خط کشي ۱624204۱40222
0.۳۳0.۱854.50منطقه 22جهت گذر دانش آموزان
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

۱8۷.۳640.88منطقه 22تعمير و تعويض عالئم عمودي ترافيکي، سطح منطقه۱625204۱۷0۱22

4۳.5588.84منطقه 22تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه۱626۱06۱00۱22

مناسب سازي وضعيت حمل و نقل و ترافيک )شهر ۱62۷2۱4020222
۱.84۱.۳6۷۳.68منطقه 22دوستدار کودک)

2۷۱5.5۳5۷.5۳منطقه 22احداث ديوار حائل در سطح منطقه۱628209200۱22

۷.6۷۳.2942.9۳منطقه 22نصب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، سطح منطقه۱629204۱40۱22

تملک و تجهيز سراي محله درياچه شهداي خليج فارس، ۱6۳0۱08۱۱0522
۱00منطقه 22سراي محله صدرا، سراي محله دهکده، سراي محله آبشار

اعتبارات فوريتهاي خدمات شهري سامانه فوريت هاي ۱6۳۱6۱۷060۱22
2.852.5۱88.04منطقه 22شهري ۱۳۷،سطح منطقه

۱59.۳862.54منطقه 22اجراي عاليم افقي ترافيکي، سطح منطقه۱6۳2204080۱22

۱5۱۱.64۷۷.60منطقه 22تعمير و تعويض تجهيزات ترافيکي، سطح منطقه۱6۳۳204۱00۱22

۳5۳۱.۷590.۷0منطقه 22احداث و تجهيز پياده روها، سطح منطقه۱6۳42۱40۱0۱22

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزييني، مجسمه و ۱6۳5۳020۳0۱22
6.۳06.۳0۱00منطقه 22تنديس، سطح منطقه

مرمت پياده روها، پياده راه ها و همسطح سازي دريچه، ۱6۳62۱4020۱22
۱2.۱69.48۷۷.92منطقه 22سطح منطقه

4۳.8295.۳8منطقه 22نصب پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس سطح منطقه۱6۳۷2020۳0222

5۳.2064.0۷منطقه 22تعمير و تعويض نرده ايمني معابر، سطح منطقه۱6۳8204۱20222

۳.50۳.50۱00منطقه 22رنگ آميزي و پاکسازي نما، سطح منطقه۱6۳9۳020۱0۱22

4۱۳0.64۷4.۷2منطقه 22تکميل معابر محله شهرک صنعتي دانشگاه شريف۱640209200222

۱09.2692.62منطقه 22تعمير و تعويض گاردريل معابر، سطح منطقه۱64۱204۱20۱22

2525۱00منطقه 22تکميل و توسعه زيرساخت هاي درياچه چيتگر۱6422۱40۱0222

احداث سوله ورزشي الزهرا )جايگزيني سوله هاي ستاد ۱64۳۱06090622
۱00منطقه 22بحران)

2۳22.۱696.۳۳منطقه 22تعمير و تجهيز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه۱644۱08090۱22

اجراي طرح هاي عمراني حريم، عمليات عراني واقع در ۱64550۳0۱0۱22
4.50۱.۷4۳8.69منطقه 22حريم سطح منطقه 22

توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پيرامون شهر، سطح ۱646۳0۱050۱22
۱09.9999.8۷منطقه 22منطقه



۱۲ضمیمه

5۷9
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 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

طراحي و اجراي شبکه هاي آبرساني فضاي سبز، سطح ۱64۷۳0۱0۷0۱22
45۳4.44۷6.5۳منطقه 22منطقه

۱648۳090۱0622
تهيه طرح هاي زيست محيطي، تدوين استانداردها، 

ضوابط و دستورالعمل هاي زيست محيطي و نحوه پياده 
سازي آنها در مديريت شهري سطح منطقه

0.450.0۱2.۳0منطقه 22

۱۷۱4.5۷85.۷۳منطقه 22احداث و توسعه  معابر محله گلستان غربي۱649209200۳22

۱2.508.۳۷66.99منطقه 22کمک به توسعه و تجهيز مدارس، سطح منطقه۱650۱0۷200۱22

2000منطقه 22تملک امالک جهت کاربري عبور ومرور، بزرگراه حکيم۱65۱2080۱0۱22

۷065.۳۳9۳.۳۳منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه۱652۳0۱0۳0۱22

تعمير و تجهيز پل پياده همسطح ايستگاه اتوبوس، سطح ۱65۳202۱00222
۳۱.4046.6۷منطقه 22منطقه

۱0۷.55۷5.45منطقه 22تعمير و تجهيز سراي محله، سطح منطقه۱654۱08۱20۱22

احداث ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، سطح ۱6552020۳0۱22
۳.50۳.4۷99.09منطقه 22منطقه

20۱9.8099منطقه 22توسعه و تجهيز زمين هاي ورزشي روباز، سطح منطقه۱656۱06090۱22

2۳20.۱۷8۷.69منطقه 22احداث و توسعه معابر محله دهکده المپيک۱65۷209200522

55۱00منطقه 22نقاشي ديواري و گرافيک محيطي، سطح منطقه۱658۳02080۱22

5۳.2۳64.6۳منطقه 22احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه، سطح منطقه۱6592۱50۱0۱22

تعمير و تجهيز ايستگاههاي حمل و نقل عمومي غيرريلي، ۱660202۱00۱22
۳.50۳.4999.۷9منطقه 22سطح منطقه

احداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح ۱66۱۳۱00۱0۱22
۳.50۳.429۷.82منطقه 22منطقه

۳۳۱00منطقه 22تهيه و نصب پالک شناسايي اماکن و معابر، سطح منطقه۱662۳020۷0۱22

۱۱۳.2429.44منطقه 22احداث و توسعه معابر فرعي آزادشهر و پيکانشهر۱66۳209200622

۱0.8686.05منطقه 22ايجاد و توسعه ميدان ميوه و تره بار محله سروآزاد۱664۳۱0020۱22

29۱۳.2945.82منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زيبادشت پايين۱665209200۷22

8.۱0۷.4692.۱4منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز رسالت آزادگان۱666۳0۱0۳0222

۱66۷۳09040۳22
توسعه انرژي هاي نو، استفاده از سامانه کنترل راديويي 

پايانه هاي حرارتي دمنده دار در ساختمانهاي سطح 
منطقه

0.۷000منطقه 22
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

مطالعه و طراحي نهرها و اتصال آبها به سرشاخه ها،سطح ۱668۳0۷0۳0۱22
۱00منطقه 22منطقه

۷6.849۷.۷0منطقه 22طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه۱669209۱40۱22

تهيه و يکپارچه سازي طرحهاي اجرايي معابر و تقاطع ۱6۷050۱060622
0.۷50.59۷8.80منطقه 22هاي سطح منطقه

تملک امالک جهت کاربري تاسيسات خدمات شهري ، ۱6۷۱۳08020۳22
۱۷۱6.۷298.۳۳منطقه 22درياچه چيتگر

۳.5000منطقه 22توسعه انرژي هاي نو،مکانيابي و طراحي سطح منطقه۱6۷2۳09040222

۱09.6596.50منطقه 22نورپردازي و زيباسازي معابر، سطح منطقه۱6۷۳۳02060۱22

بهسازي معابر جهت تردد معلولين و سالمندان، سطح ۱6۷42۱۳020۱22
۷.۷05.4۷۷۱.0۷منطقه 22منطقه

۱0۷.۷۳۷۷.۳0منطقه 22تامين درخت و درختچه و گل و گياه، سطح منطقه۱6۷5۳0۱040222

40۳۱.9۳۷9.82منطقه 22روشنايي معابر سطح منطقه۱6۷6۳02060222

۱08.۳68۳.6۳منطقه 22نصب و ترميم سنگدال و جداول، سطح منطقه۱6۷۷209260۱22

مطالعه و طراحي و اجراي زيرساختهاي پروژه مرواريد ۱6۷850۱060۷22
2.50۱.2۷50.۷2منطقه 22شهر

معاونت فني و احداث، توسعه و تجهيز پارکينگ هاي عمومي طبقاتي۱6۷9504040۳2۳
28۷.96286.0999.۳5عمراني

نظارت عاليه و کنترل کيفي و خدمات جنبي پروژه هاي ۱6806۱50۱042۳
عمراني مناطق، شرکتها و سازمانهاي منطقه اي

معاونت فني و 
4544.9599.90عمراني

معاونت فني و احداث بزرگراه حکيم و تقاطع هاي مربوطه۱68۱209222۳2۳
54۳.4654۳.۱۱99.94عمراني

احداث تقاطع غيرهمسطح امام علي)ع) ـ شهيد صياد ۱68220924462۳
شيرازي ـ ارتش

معاونت فني و 
۳۳۷.59۳۳4.4999.08عمراني

معاونت فني و احداث پارکينگ طبقاتي شهيد آژيده )خيابان جمالزاده)۱68۳20۳060۱2۳
۱5.۳۱۳.4۳22.۳۷عمراني

احداث بزرگراه شهيد باقري از استقالل تا اتوبان شهيد ۱684209222۱2۳
بابايي و تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 
۱.550.55۳5.55عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع غيرهمسطح آزادي ـ استادمعين۱68520924422۳
85.22۷4.988۷.99عمراني

معاونت فني و احداث پل عابر اتصال درياچه به بوستان چيتگر۱68650404022۳
۳.592.0958.24عمراني

مطالعه زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي طرحهاي ۱68۷6۱50۱0۳2۳
خاص

معاونت فني و 
۱0.۱6۱5.95عمراني

احداث بزرگراه دولت آباد )کاظم رستگار) و تقاطع هاي ۱68820922۱92۳
مربوطه

معاونت فني و 
28۷.24266.4892.۷۷عمراني

معاونت فني و مطالعه و طراحي تونل هاي شهري۱68920924۳62۳
۱09.6896.80عمراني
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پيشرفت ريالی 
قطعی

معاونت فني و احداث تونل مشترک تأسيسات شهري۱690۳۱0050۱2۳
45.94۳9.8۳86.۷۱عمراني

احداث بزرگراه شهيد شوشتري به بزرگراه رسالت و تقاطع ۱69۱20922۱62۳
هاي مربوطه

معاونت فني و 
۳۷.06۳۱.6۳85.۳4عمراني

احداث تقاطع نمايشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد ۱69220924202۳
مطهر امام)ره)

معاونت فني و 
2۱۷.502۱۱.8۷9۷.4۱عمراني

معاونت فني و توسعه برج طغرل )منطقه 20)۱69۳۱080۱0۱2۳
299.89282.6۳94.25عمراني

احداث و تکميل پايگاه هاي پشتيباني و سوله هاي ۱6944020۳0۱2۳
بحران،سطح مناطق22گانه

معاونت فني و 
۷5۷5۱00عمراني

معاونت فني و مطالعه و طراحي احداث مجموعه باغشهر واليت۱695504040۱2۳
۱0۷.82۷8.24عمراني

اجراي طرح محور نيلوفري  )ساماندهي خط راه آهن ۱6965060۱0۱2۳
تهران - تبريز)

معاونت فني و 
5050۱00عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع) و بزرگراه دولت آباد۱69۷20922۱۳2۳
۱۳8.68۱28.۱592.4۱عمراني

کمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت )منطقه ۱698۱0۷02042۳
(۱5

معاونت فني و 
22۱۷.25۷8.4۳عمراني

احداث آشغالگيرها بر اساس طرح جامع مديريت آبهاي ۱699۳0۷۱2022۳
سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
۷.5۳۱.۱0۱4.66عمراني

معاونت فني و احداث کانال هالل احمر ـ هرنجي۱۷00۳0۷0۳442۳
۳۷.85۳۱.۱۳82.26عمراني

احداث و بهسازي آبگيرها و شفت ها و سازه هاي اتصال ۱۷0۱۳0۷۱20۱2۳
شبکه اصلي هدايت و مديريت آبهاي سطحي

معاونت فني و 
6.۱۱4.998۱.68عمراني

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مسيل وردآورد و ۱۷02۳0۷0۳4۳2۳
سرشاخه هاي آن

معاونت فني و 
59.۷2۳۷.0662.06عمراني

مطالعه بهبود اجرايي و کنترل کيفي و آزمايشات پروژه ۱۷0۳6۱50۱022۳
هاي عمراني

معاونت فني و 
40۳8.909۷.26عمراني

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مسيل کن و سرشاخه ۱۷04۳0۷0۳422۳
هاي آن

معاونت فني و 
225.9۳225.9۳۱00عمراني

کمک به احداث مسجد آدينه )معوض طرح بزرگراه امام ۱۷05۱0۷02۱42۳
علي)ع))

معاونت فني و 
6.۷44.4465.89عمراني

معاونت فني و طراحي بزرگراه هاي سطح شهر تهران۱۷06209220۱2۳
۳۱۳0.8899.62عمراني

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز مرکزي و سرشاخه ۱۷0۷۳0۷0۳4۱2۳
هاي آن

معاونت فني و 
0.6500عمراني

مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز سرخه حصار و ۱۷08۳0۷0۳402۳
سرشاخه هاي آن

معاونت فني و 
۱۱9.29۱۱4.8296.25عمراني

معاونت فني و طراحي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران۱۷09209240۱2۳
۱2۱۱.9299.۳6عمراني

مطالعه و اجراي پروژه هاي اضطراري)ايمن سازي ۱۷۱0۳0۷0۳۳92۳
رودخانه کن)

معاونت فني و 
8.650.۱5۱.۷6عمراني

معاونت فني و تهيه طرحهاي بهسازي لرزه اي ابنيه۱۷۱۱40۳۱۳022۳
54.869۷.۱6عمراني
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

مديريت راهبردي و نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي ۱۷۱2۳0۷0۳۳82۳
هدايت و مديريت آبهاي سطحي مناطق 22گانه

معاونت فني و 
24.2۳2۱.4088.۳0عمراني

معاونت فني و طراحي ساختمانها و ابنيه۱۷۱۳6۱50۱0۱2۳
2۱20.9999.96عمراني

معاونت فني و تهيه طرح هاي بهسازي لرزه اي پل ها۱۷۱440۳۱۳0۱2۳
۳0۱۱.99۳9.95عمراني

احداث مخازن تعديل کننده سيالب بر اساس طرح جامع ۱۷۱540۳۱۱۱۳2۳
مديريت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
2.۱62.۱6۱00عمراني

بررسي و طراحي مسيل ها و عملياتي کردن طرح جامع ۱۷۱640۳۱۱0۱2۳
مديريت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
50۱9.85۳9.۷۱عمراني

احداث شبکه پايش و مانيتورينگ بر اساس طرح جامع ۱۷۱۷۳0۷02022۳
مديريت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
۱0۳.0894.۳09۱.49عمراني

مطالعه و ارايه خدمات آزمايشگاهي پروژه هاي عمراني ۱۷۱86۱50۱092۳
مناطق 22گانه شهرداري تهران

معاونت فني و 
۳00عمراني

معاونت فني و تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو سطح شهر تهران۱۷۱92092۳0۱2۳
۱۱08۳.64۷6.0۳عمراني

احداث مجموعه فرهنگي خانه شهر )ميدان امام ۱۷20۱080۱042۳
خميني)ره))

معاونت فني و 
۱۱4.09۱06.۱49۳.04عمراني

پياده سازي طرح جامع ساماندهي و احيا رودخانه ها و ۱۷2۱۳0۷۱۱0۱2۳
قنوات شهر تهران

معاونت فني و 
25.6۷۳.94۱5.۳4عمراني

تعمير و نگهداري آسفالت و ابنيه بزرگراه هاي سطح شهر ۱۷222092۳022۳
تهران و حوادث اضطراري

معاونت فني و 
۱00۷.45۱00۱.۷۱99.4۳عمراني

معاونت فني و مطالعات مهندسي ارزش۱۷2۳6۱50۱0۷2۳
۳۱.5۳5۱.09عمراني

معاونت فني و مقاوم سازي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران۱۷242092۳0۳2۳
۳60۳56.9۱99.۱4عمراني

مطالعه و بررسي گره هاي ترافيکي شهر تهران و ارائه ۱۷256۱50۱082۳
راهکار الزم براي رفع آنها

معاونت فني و 
5۱.86۳۷.۱۷عمراني

احداث، اتصال بزرگراه يادگار امام)ره) به ميدان فتح و ۱۷2620922262۳
تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 
8۷.۷۷84.6996.50عمراني

احداث تقاطع غيرهمسطح چمران ـ جالل آل احمد ۱۷2۷209244۷2۳
)گيشا)

معاونت فني و 
۱55.25۱46.6594.46عمراني

معاونت فني و تعمير و نگهداري تونل هاي ترافيکي۱۷282092۷0۱2۳
۱5.250.25۱.65عمراني

معاونت فني و احداث پارکينگ طبقاتي نيايش۱۷2920۳06052۳
۱48.98۱۳۱.8۷88.5۱عمراني

معاونت فني و تراش و روکش اساسي معابر غير بزرگراهي۱۷۳0209280۱2۳
۱۷۱.۳6۱54.6290.2۳عمراني

معاونت فني و احداث بزرگراه شهيد بروجردي )۷6 متري سعيدآباد)۱۷۳۱20922۳52۳
۱۳2.۳۷۱29.529۷.85عمراني

معاونت فني و احداث و توسعه تقاطع غير همسطح آرش - اسفنديار۱۷۳220924642۳
690.0۱6۷۱.۷29۷.۳5عمراني

معاونت فني و احداث پارکينگ طبقاتي شهيد عراقي۱۷۳۳20۳06062۳
۳65.8۱۳۱۷.۱586.۷0عمراني
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

معاونت فني و بهسازي کندروهاي آزادراه آزادگان۱۷۳420922422۳
۱5۳.۷8۱5۳.۷8۱00عمراني

معاونت فني و احداث دسترسي آزادراه آزادگان به خيابان دستواره۱۷۳520924652۳
۱500عمراني

معاونت فني و احداث پارکينگ عمومي در بافت فرسوده۱۷۳620۳06082۳
۱0090.8290.82عمراني

معاونت فني و احداث کندرو بزرگراه شهيد نواب۱۷۳۷209224۳2۳
22.۷66.86۳0.۱4عمراني

معاونت فني و احداث دوربرگردان بزرگراه حکيم - بلوار تعاون۱۷۳820924662۳
۱00عمراني

ارتقاء کيفيت طراحي شهري و معماري در تهران۱۷۳950۱۱۳02۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱20.494.۱۱

ساماندهی بوستان پرديسان۱۷405040422۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱0.۳۷۳۷.08

ارتقاء کيفيت ساخت و ساز شهري۱۷4۱50۱۱۳0۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱4.۷09.0۳6۱.42

احداث درياچه هنر - شرکت نوسازي عباس آباد۱۷42504042۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

5.505.0۱9۱.04

تهيه طرح راه آهن تهران تبريز۱۷4۳50۱0608۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱6.90۳.5۱20.۷6

احداث و توسعه مبلمان شهري براي کليه پارکها شرکت ۱۷4450404۱9۳۷
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۷.2۱6.۱585.2۳

تسهيل پروژه هاي محرک توسعه۱۷4550۱060۷۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱6.89۱6.89۱00

توسعه و ساماندهي مجموعه فردوسي )باغ هنر)ـ شرکت ۱۷4650404۱4۳۷
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۷2.0۳۷۱.۱098.۷۱

تسهيلگري و ترويج نوسازي۱۷4۷506020۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱98.55۱88.2894.8۳

عمليات عمراني مرتبط با اصالح سيما و نما ابنيه در ۱۷4850۱۱۳05۳۷
تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۷.556.۷۱88.8۳

نظارت بر طراحي و ساماندهي شهر۱۷4950۱۱۳04۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱00

اصول و معيارهاي طراحي شهري۱۷5050۱۱۳0۳۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

0.6000
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

نگهداري مجموعه ها و عرصه هاي طبيعي شرکت ۱۷5۱504050۱۳۷
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱46۱46۱00

مطالعات و طراحي پروژه هاي واقع در اراضي عباس اباد۱۷525080۱0۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

5.0۷۱.96۳8.۷0

راه اندازي نهاد مطالعات و توسعه شهري۱۷5۳5080۱02۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱00

نظارت و راهبري نحوه اجراي طرحهاي توسعه شهري ۱۷546۱50۱0۱۳۷
شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱000

تعيين و تدقيق و عالمتگذاري خط حريم شهر تهران۱۷5550۳020۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱۱۱0.8298.۳9

تدقيق و اجراي مرز محدوده طرح هاي هادي مصوب ۱۷5650۳0202۳۷
روستاهاي واقع در حريم شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
8.5000

ايجاد فضاي سبز۱۷5۷۳0۱0۳0۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱00

تهيه و اجراي طرحهاي ويژه ساماندهي حريم شهر تهران ۱۷5850۳020۳۳۷
در بخشهاي شمالي ، جنوبي ، شرقي و غربي

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
6000

ارتقاء مکانيزاسيون و هوشمندسازي سامانه شهرسازي۱۷596۱50۱02۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱00

ساماندهي و مرمت بافت ها، محورها و محوطه ها و ۱۷60504020۱۳۷
محالت واجد ارزش فرهنگي  ـ  تاريخي شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۳۳۳2.069۷.۱4

هدايت و راهبري طرح هاي تفصيلي در مناطق۱۷6۱50۱0۱۱۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱۳.64۱۳.2۳96.99

طراحي، اجرا و راه اندازي خانه معمار۱۷625040202۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

800

بازنگري طرح تفصيلي شهر تهران با محوريت نهاد ۱۷6۳50۱0۱۱2۳۷
مطالعات، برنامه ريزي و توسعه شهري تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱00

هماهنگی تامين خدمات و زير ساخت۱۷645060۱0۱۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱69۷۳.894۳.۷2

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۱۷6550۱060۱۳۷
هاي سطح شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱02.5625.5۷

اصالح ساختار و بهبود فرآيندها درحوزه معاونت ۱۷666۱50۱0۳۳۷
شهرسازي و معماري

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱00.282.8۱
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

تهيه طرح هاي هاي موضعي و موضوعي توسعه شهري، ۱۷6۷50۱0602۳۷
سطح شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱8.20۱۷.5996.65

تهيه و يکپارچه سازي طرح هاي اجرايي معابر و تقاطع ۱۷6850۱0606۳۷
هاي مناطق

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
۱۳4.۱8۳2.۱8

زيرساختهاي مجموعه ها و عرصه هاي طبيعي شرکت ۱۷695040402۳۷
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
242.۷۳۱98.048۱.59

تکميل مسکن پيشگام۱۷۷05060۱02۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

2۱۳2۱2.۱099.58

بهسازي محيطی۱۷۷۱5060۱0۳۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۳0.5028.059۱.96

تهيه طرح هاي موضوعي و موضعي، بوستان واليت۱۷۷250۱060۳۳۷
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

۱00

دفتر شهردار ايجاد، تکميل و توسعه سامانه هشدار سيل۱۷۷۳4020۳0242
۱84.8426.90تهران 

تکميل و تجهيز سوله هاي مديريت بحران سطح ۱۷۷44020۳0۱42
شهرتهران

دفتر شهردار 
24۳.۱5۱۳.۱2تهران 

تجهيز و راه اندازي مرکز اسناد شهرداري تهران در اراضي ۱۷۷5۱080۱0۱56
عباس آباد

دفتر شهردار 
2000تهران 

دفتر شهردار تهيه طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند۱۷۷66۱50۱0256
600تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهري۱۷۷۷۳۱40۱0456
25۱0.۳24۱.28تهران 

مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و معماري شهر ۱۷۷85080۱0۱56
تهران

دفتر شهردار 
2۱.۱04.892۳.۱6تهران 

دفتر شهردار خريد خودروي عملياتي يگان حفاظت شهرداري تهران۱۷۷9608۱40255
۱۳00تهران 

دفتر شهردار خريد تجهيزات اداري يگان حفاظت شهرداري تهران۱۷80608090۳55
۳.50۱.0229.۱۷تهران 

دبيرخانه شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي پژوهش ۱۷8۱6۱50۱۱۱56
شهرداري تهران

دفتر شهردار 
۱0.۳5۳4.85تهران 

خريد تجهيزات امنيتي و انتظامي جهت ساختمان هاي ۱۷82608090۱55
شهرداري و شورا

دفتر شهردار 
۳۳0.9۳2.82تهران 

مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و ترافيک شهر ۱۷8۳22۱0۱0256
تهران

دفتر شهردار 
204.602۳تهران 

دفتر شهردار راه اندازي پارک علم و فن آوري۱۷846۱50۱0۷56
۳02.۱۱۷.04تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور فرهنگي و اجتماعي شهر تهران۱۷85۱۱60۱0۱56
20.908.22۳9.۳4تهران 

دفتر شهردار ايجاد، تکميل و توسعه سامانه هشدار سريع زلزله۱۷864020۳0۳42
45۱6.62۳6.94تهران 
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 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

دفتر شهردار ايجاد  سامانه پورتابل فرماندهي حادثه۱۷8۷4020۳0442
20۱9.8899.۳8تهران 

دفتر شهردار تجهيز کانکس هاي گروه هاي دوام۱۷884020۳0542
2۳0.522.25تهران 

دفتر شهردار احداث دکلهاي خود ايستا۱۷894020۳0642
۱200.0۳0.0۳تهران 

بررسي و مطالعه نيازها و امکانات شهري در امور اداري و ۱۷906۱50۱0656
مالي و قوانين و مقررات شهر تهران

دفتر شهردار 
2۷۱5.۷458.28تهران 

دفتر شهردار تعمير و تجهيز مجموعه ورزشي شهيد طهراني مقدم۱۷9۱۱06۱0056۳
۱.۷500تهران 

نگهداري، تجهيز و ساماندهي مجموعه فرهنگي و ورزشي ۱۷92۱06۱0026۳
شهدا )وحيديه غربي -سبالن)

دفتر شهردار 
۳.5000تهران 

۱۷9۳604050۱۷0VOIP ايجاد و توسعه تلفن
معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

9.40۷۷4.46

توسعه پورتال شهرداري۱۷946200۱0۷۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱۷۱2.48۷۳.4۱

توسعه سرويس هاي شهروندي و پرداخت الکترونيکي۱۷9562۱0۳0۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

4025.۱262.۷9

ايجاد و توسعه شبکه بي سيم شهرداري تهران۱۷966040502۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

2۱.2562.۳۳

ارتقاء امنيت سرويس هاي نرم افزاري۱۷9۷6200۱08۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

64.908۱.۷0

تهيه ليسانس هاي نرم افزاري و تامين اينترنت و امنيت ۱۷986200۱05۷0
شبکه

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۳02۷.8492.8۱

بهبود و پايش فرآيندهاي مرتبط با اي سي تي۱۷9962۱0202۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱۷۱5.4490.8۳

توليد و توسعه نرم افزارهاي معاونتهاي ستادي و مناطق۱8006200۱0۳۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

245۱۳۱.095۳.5۱
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

پشتيباني از دفاتر خدمات الکترونيک۱80۱62۱0۱0۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۷.50۷.4298.90

توسعه زير ساخت فيبر نوري۱802204۱۱0۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

602۷.8۱46.۳5

پشتيباني از رصدخانه شهري تهران۱80۳6200۳۱8۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱6.50۱4.۳586.99

ارتقاء سطح دانش )آي تي)۱804620040۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱۷۱4.۳684.45

توسعه و تجهيز رصدخانه شهري تهران۱8056200402۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱2۱۱.۳۱94.22

ايجاد، توسعه و نگهداري سرويس هاي آماري۱806620040۳۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱29.۷۷8۱.۳9

۱80۷604۱00۱۷0(Lan -Wan( توسعه شبکه ديتا

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱59.۷544.262۷.۷0

ايجاد و توسعه سرويس هاي اطالعات مکاني۱808620020۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱9۱۷.6۱92.6۷

ايجاد و فراگيرسازي کارت هوشمند مشترک شهروندي۱80962۱0۳04۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱8۱5.6۷8۷.06

توسعه شبکه شهروندي )وايفاي)۱8۱0604۱002۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

20.۷۳۳6.4۳

تهيه و بروزرساني نقشه ها، اطلسها و داده هاي مکاني۱8۱۱6200202۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۳52۷.45۷8.4۳

راه اندازي فناوري هاي نوين۱8۱262۱0۳05۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

62.۷245.۳4
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

توسعه سامانه خروجي هاي پروژه هاي پژوهشي و توسعه ۱8۱۳6200۱۱0۷0
سامانه پژوهشيار

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

2.202.029۱.۷4

آموزش خدمات الکترونيک شهروندي۱8۱462۱0۳0۳۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۷.506.2۱82.8۳

احداث و تجهيز ديتاسنتر جديد شهرداري۱8۱56040902۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

0.950.222۳.66

تامين تجهيزات ديتا سنتر۱8۱6604090۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱4026.۱2۱8.66

بسترسازي جهت استفاده از امضاء الکترونيک۱8۱۷6200۱09۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

5.204.6689.59

توسعه پورتال اينترنتي و موبايل شهر تهران۱8۱862۱0۳02۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱2۱0.0۳8۳.58

تامين تجهيزات رايانه اي و برق اضطراري۱8۱9604۱۱0۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

84۳5.6042.۳8

پشتيباني ديتاسنتر و تاسيسات۱8206200۳0۷۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۳524.50۷0

توسعه مرکز کنترل ترافيک شبکه و خدمات۱82۱604۱00۳۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱9.50۱6.5۱84.68

ارائه خدمات جهت پرونده هاي ارجاعي به کميسيون ۱8226200۳05۷0
ماده صد

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱2۱0.6588.۷۷

تهيه نظام جامع آماري و تهيه نظام جامع فن آوري ۱82۳62۱0۳06۷0
ارتباطات و اطالعات

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱0.50۱0.4۷99.69

پشتيباني شبکه ديتا شهرداري۱8246200۳08۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

4242۱00
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

استقرار نظام جامع آماري۱82562۱0۳08۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

2.502.4999.64

پشتيباني شبکه بي سيم۱8266200۳09۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

22.4022.40۱00

توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند۱82۷62۱0۳09۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱60۱4۳.9689.98

۱8286200۳۱۳۷0(GIS( پشتيباني

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱2.۱09.8080.99

آرشيو الکترونيکي و اسکن پرونده ها۱8296200۳۱2۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱28.۷۳۷2.۷8

تهيه برنامه هاي عملياتي مربوط به برنامه پنج ساله ۱8۳06۱50۱04۷0
توسعه شهر تهران در سطوح منطقه اي و محله اي

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

9۱.۷۱۱9.0۱

پشتيباني از تجهيزات برق اضطراري۱8۳۱6200۳۱۱۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

24.5024.50۱00

پشتيباني مخابرات و تلفن۱8۳26200۳۱0۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

26.6026.60۱00

پشتيباني از سخت افزار۱8۳۳6200۳۱6۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

29.4022.89۷۷.85

پشتيباني از نرم افزار۱8۳46200۳۱۷۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۱22.20۷6.4662.5۷

پشتيباني و تأمين تجهيزات رايانه اي۱8۳56200۳۱4۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

4242۱00
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

پشتيباني و تامين تجهيزات ويژه الکترونيکي۱8۳66200۳۱5۷0

معاونت برنامه 
ريزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

۳۱.50۱4.5946.۳۳

ساماندهي و اصالح ساختار سازمانها و شرکتهاي تابعه ۱8۳۷6۱50۱06۷۱
شهرداري تهران

معاونت مالي و 
۱00اقتصاد شهری

توسعه و تکميل زيرساخت هاي نمايشگاه  بين المللي ۱8۳8۱080۱02۷۱
شهر آفتاب تهران

معاونت مالي و 
2۷.4200اقتصاد شهری

مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه هاي ۱8۳96۱50۱05۷۱
مشارکتي

معاونت مالي و 
۱6.646.49۳9اقتصاد شهری

معاونت مالي و طراحي و اجراي )فاز۳) نظام حسابداري نوين شهرداريها۱8406۱50۱02۷۱
۱8.204.۱222.62اقتصاد شهری

معاونت مالي و عملياتي کردن طرح جامع درآمدهاي پايدار۱84۱6۱50۱0۱۷۱
5.80۱.4825.46اقتصاد شهری

احداث و توسعه بوستان دوستدارکودک )منطقه 20)۱842۳0۱0244۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱4۱4۱00

توسعه جنگلکاري کمربند فضاي سبز پيرامون شهر تهران۱84۳۳0۱050۱۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
240240۱00

طرح جامع آب خام شهر تهران۱844۳0۱0۷0۱۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2020۱00

احيا و تملک باغات با اولويت مناطق ۱845۳0۱0245۷220،۱۷،۱۱،۱0،9،۷
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
200200۱00

جنگلکاري پيرامون سازمان بهشت زهرا )س)۱846۳0۱0502۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
6.۳06.2۱98.5۱

توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند، در حوزه ۱84۷62۱0۳0۱۷2
مديريت پسماند

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
4444۱00

طرح جامع احيا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران۱8486۱50۱0۱۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱09.6596.54

احداث و توسعه باغ گل۱849۳0۱02۳8۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2020۱00

خريد تجهيزات و امکانات سازمان اتش نشاني و خدمات ۱85040۱0۱08۷2
ايمني

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱2۳.50۱2۳.50۱00

احداث و توسعه بوستان بانوان لويزان۱85۱۳0۱02۳9۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۳0۳0۱00
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

نگهداري 2000 چشمه سرويس هاي بهداشتي شهرداري ۱852۳۱0080۱۷2
صحن مطهر امام )ره)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱0۱0۱00

بهسازي، مرمت و تجهيز ايستگاههاي خدمات شهري۱85۳۳0406۱2۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۳.45۳.۱۳90.60

ساماندهي و شناسنامه دار نمودن درختان خيابان هاي ۱854۳0۱040۷۷2
سطح شهر تهران

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱09.8۷98.6۷

۱855۳0406۱5۷2
توسعه و تجهيز مجتمع بازيافت خاک و نخاله جاجرود)از 

محل مصوبه بهاي خدمات مديريت پسماندهاي 
ساختماني و عمراني)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱.90۱.8295.58

پارک هاي خواجوي کرماني شوش و حقاني )طرح آمايش ۱856۳0۱04۱2۷2
منطقه ۱2)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
205205۱00

احداث و توسعه بوستان دانش و طبيعت۱85۷۳0۱0228۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
0.۱000

احداث و توسعه بوستان چهارباغ )بهشت، ايمان، دانش و ۱858۳0۱02۳2۷2
آفرينش)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2.۳02.0۷89.۷8

تهيه شناسنامه باغات محدوده و حريم شهرتهران۱859۳0۱04۱4۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱0۱0۱00

احداث و توسعه بوستان ايرانيان۱860۳0۱0229۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
0.۱000

طراحي و آماده سازي آرامستان هاي جديد بهشت زهرا ۱86۱۳0۳0۱02۷2
)س) )فازهاي ۱ و 2 و ۳)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2۷2۷۱00

احداث و توسعه فضاي سبز عمودي و بام سبز بدنه اماکن ۱862۳0۱0۳0۱۷2
شهرداري

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2۱.۳065

طراحي و احداث واحدهاي توليد انرژي از پسماند )هاضم ۱86۳۳09040۱۷2
و زباله سوز)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
4.954.95۱00

توسعه و بهره برداري بوستان و تفرجگاه جنگلي ياس ۱864۳0۱0246۷2
فاطمي

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۳9۳9۱00

احداث و توسعه فضاي سبز مشترک مناطق 22گانه۱865۳0۱0۳02۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
95.۱095.۱0۱00

ساخت و تجهيز  2 دستگاه سوله  خدمات رساني در ۱8664020۳02۷2
شرايط بحران )سازمان بهشت زهرا )س))

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
2020۱00
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

ساماندهي قطعات شهدا )هشت قطعه)، بهشت زهرا )س)۱86۷۳0۳050۱۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۷.۳2۷.۳2۱00

احداث و توسعه فضاي سبز صحن مطهر امام )ره)۱868۳0۱0۳04۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱5.۷6۱5.۷6۱00

احداث و توسعه فضاي سبز حاشيه بزرگراه ها۱869۳0۱0۳0۳۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
5050۱00

تامين درخت و درختچه و گل و گياه فضاي سبز سطح ۱8۷0۳0۱0402۷2
شهر تهران

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۳029.8999.6۳

توسعه و تجهيز خطوط پردازش پسماند۱8۷۱۳040604۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱.50۱.50۱00

خريد مخازن زباله و تسهيالت تأمين خودرو۱8۷2۳040606۷2
معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
5.۷55.۷5۱00

۱8۷۳۳04060۳۷2
طراحي، احداث ايستگاههاي مياني خدمات شهري 

سطح شهر تهران)از محل مصوبه بهاي خدمات مديريت 
پسماندهاي ساختماني و عمراني)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
0.0500

توسعه و تجهيز مجتمع آرادکوه)از محل مصوبه بهاي ۱8۷4۳040602۷2
خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني)

معاونت خدمات 
شهري و محيط 

زيست
۱.60۱.60۱00

ايجاد سامانه مرکز پيش بيني،پايش و اطالع رساني ۱8۷5۳090۱04۷۳
آلودگي هواي شهر تهران

معاونت حمل و 
۱.600.8050.۱9نقل و ترافيک

معاونت حمل و مطالعه و تهيه طرح هاي زيست محيطي۱8۷6۳090۱0۱۷۳
۱59.0960.58نقل و ترافيک

معاونت حمل و مکانيزاسيون محدوده زوج و فرد تهران۱8۷۷2040۱04۷۳
۱۷0۱68.2898.99نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث و تجهيز ساختمان مرجع )آزمايشگاه جايکا)۱8۷8606020۳۷۳
۱۳2.۷۷2۱.۳0نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث خط ۳ شهري۱8۷920۱0۱02۷۳
۱۳50۱42.5۳۱0.56نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه سيستم نظارت تصويري )مرحله دوم)۱8802040۱2۱۷۳
۱۱۱00نقل و ترافيک

نصب دوربين هاي ثبت تخلف مکانيزه تعرض خودروهاي ۱88۱2040۱05۷۳
غيرمجاز به مسيرهاي ويژه

معاونت حمل و 
8060.۷9۷5.99نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث و توسعه پايانه شرق جديد۱8822050205۷۳
۳۷.50۳5.5۳94.۷5نقل و ترافيک

معاونت حمل و راهبري و نگهداري و بهسازي مراکز معاينه فني۱88۳۳09۱20۱۷۳
0.5000نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري و بهسازي تونل هاي شهري و پل طبقاتي صدر۱8842092۷0۱۷۳
420420۱00نقل و ترافيک
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

معاونت حمل و تهيه طرحهاي راهبردي آلودگي هواي شهر تهران۱885۳090۱02۷۳
25.20۱5.526۱.59نقل و ترافيک

معاونت حمل و مطالعات پايانه جنوب غرب۱8862050206۷۳
0.5000نقل و ترافيک

کمک به جايگزيني موتورسيکلت هاي بنزيني به ۱88۷۳09۱۳0۱۷۳
موتورهاي برقي

معاونت حمل و 
۳2.۱2۷0.66نقل و ترافيک

معاونت حمل و هوشمندسازي پايانه هاي برون شهري۱888205020۷۷۳
۷00نقل و ترافيک

توسعه و بروزرساني ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و ۱889۳09۱۷02۷۳
صدا

معاونت حمل و 
۷.906.8۳86.42نقل و ترافيک

مطالعات مکانيابي پايانه هاي متمرکز نيمه متمرکز و ۱89020502۱4۷۳
پارکسوارها

معاونت حمل و 
۳0.50۱6.6۳نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه و بهسازي پايانه جنوب۱89۱205020۳۷۳
۱۱.۳8۳.90۳4.24نقل و ترافيک

معاونت حمل و خدمات رساني به معلولين شهر تهران۱892۱080۱0۱۷۳
۱.5000نقل و ترافيک

معاونت حمل و بهسازي پارک سوارهاي اقماري )نيمه متمرکز)۱89۳2050204۷۳
4.20۱.2۱28.86نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه و بهسازي پايانه غرب۱8942050202۷۳
۱۷.50۱.86۱0.65نقل و ترافيک

معاونت حمل و کمک به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده ناوگان اتوبوسراني۱8952020506۷۳
2000نقل و ترافيک

تعمير و نگهداري تجهيزات ثابت، ايستگاهها و مراکز ۱89620۱0۱۱۱۷۳
فرمان

معاونت حمل و 
۱590۱0۳.666.52نقل و ترافيک

معاونت حمل و تعمير و تجهيز سامانه هوشمند پايش تاکسيراني۱89۷202۱406۷۳
۱0۱0۱00نقل و ترافيک

کمک فني و اعتباري پرداخت مابه التفاوت تسهيالت ۱898202۱50۱۷۳
بازسازي و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومي و دوچرخه

معاونت حمل و 
۱000نقل و ترافيک

۱89920۱0۱۱2۷۳
توسعه و تأمين ناوگان خطوط متروی تهران )متناسب با 
تحقق منابع حاصل از طرح محدوده کاهش آلودگی هوا 

)LEZ) در رديف درآمدی ۱۱0۳۱9)

معاونت حمل و 
۳66.۳۱00نقل و ترافيک

معاونت حمل و کمک به تاکسيراني بابت تعويض کاتاليست تاکسي ها۱900202050۷۷۳
۱000نقل و ترافيک

توسعه،نوسازي و بهسازي تجهيزات،مراکز و سامانه هاي ۱90۱202020۱۷۳
هوشمند اتوبوسراني

معاونت حمل و 
42۳.458.20نقل و ترافيک

کمک به شرکت واحد بابت تهيه و نصب فيلتر جذب دوده ۱9022020508۷۳
اتوبوس هاي ديزلي

معاونت حمل و 
500نقل و ترافيک

معاونت حمل و ساماندهي و توسعه پايانه هاي درون شهري۱90۳2050۱0۱۷۳
۱.48۱.۳99۳.6۷نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه سطح شهر تهران۱9042۱50۱0۱۷۳
500نقل و ترافيک

کمک جهت جايگزيني ناوگان تاکسيراني با استفاده از ۱9052020509۷۳
خودروهاي استاندارد

معاونت حمل و 
۷8.5000نقل و ترافيک

معاونت حمل و تهيه طرحهاي راهبردي آلودگي صدا۱906۳090۱0۳۷۳
۷2.2۳۳۱.80نقل و ترافيک
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 اصلی

اعتبار ابالغی
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)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

معاونت حمل و توسعه سيستم هوشمند و کنترل مرکزي۱90۷204۱40۱۷۳
۱۱۱00نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري سيستم نظارت تصويري۱908204۱602۷۳
۱۷0۱۷0۱00نقل و ترافيک

کمک سرمايه اي به شرکت مترو از محل %2 عوارض  ۱90920۱0۱05۷۳
صدور پروانه ساختماني

معاونت حمل و 
۱56۳.20545.۳۳۳4.89نقل و ترافيک

معاونت حمل و مکانيزاسيون خروجي هاي محدوده طرح ترافيک تهران۱9۱02040۱2۷۷۳
۱2056.0946.۷4نقل و ترافيک

توسعه و نوسازي وسايل نقليه راهنمايي و رانندگي تهران ۱9۱۱2۱60۱0۱۷۳
بزرگ

معاونت حمل و 
59.8956.8۱94.84نقل و ترافيک

کمک سرمايه اي به شرکت بهره برداري مترو جهت خريد ۱9۱220۱0۱06۷۳
قطعات يدکي و اورهال

معاونت حمل و 
۱098.50۷۳2.4666.68نقل و ترافيک

معاونت حمل و تکميل و توسعه مرکز کنترل ترافيک تهران۱9۱۳2040202۷۳
50۱8.84۳۷.68نقل و ترافيک

تجهيز تقاطع ها به سيستم تشخيص و ثبت تخلف عبور ۱9۱42040۱25۷۳
از چراغ قرمز

معاونت حمل و 
280255.۷29۱.۳۳نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران۱9۱520۱0۱04۷۳
۳۱6.90۱52.۳648.08نقل و ترافيک

تبديل تقاطع هاي مجهز به چراغ چشمک زن به چراغ ۱9۱6204۱402۷۳
هاي راهنمايي و رانندگي برنامه پذير

معاونت حمل و 
۱۱۱00نقل و ترافيک

نگهداري سيستم مکانيزه محدوده طرح ترافيک و ثبت ۱9۱۷204۱60۱۷۳
تخلف

معاونت حمل و 
200200۱00نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري تابلوهاي متغير خبري۱9۱8204۱۷0۱۷۳
2222۱00نقل و ترافيک

۱9۱920۱0۱0۳۷۳

کمک سرمايه اي به شرکت راه آهن شهري تهران و 
حومه )مترو) از محل %20 عوارض تردد وسايل نقليه در 
محدوده هاي مرکزي و ترافيک )مجوز ورود به محدوده 

طرح ترافيک)

معاونت حمل و 
650544.۳58۳.۷5نقل و ترافيک

معاونت حمل و نصب و راه اندازي دوربين هاي ثبت تخلف سرعت۱9202040۱2۳۷۳
۳50۳24.۷۱92.۷۷نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري چراغ هاي هوشمند و غيرهوشمند۱92۱204۱50۱۷۳
2۷6.502۷5.8699.۷۷نقل و ترافيک

معاونت حمل و تجهيز فني راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ۱9222۱6040۱۷۳
۳۷.60۳۷.5599.8۷نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه سيستم مديريت هوشمند بزرگراهي۱92۳204۱۱02۷۳
60۳۷.886۳.۱۳نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث خط ۷ شهري۱92420۱0۱08۷۳
552554۷8.6099.۱6نقل و ترافيک

معاونت حمل و خريد انواع اتوبوس شهري۱925202050۱۷۳
۱۷۱۱50.9۱88.25نقل و ترافيک

استقرار سيستم مکانيزه پايش برنامه ريزي و کنترل مرکز ۱926202۱40۱۷۳
مديريت ناوگان اتوبوسراني

معاونت حمل و 
402۳.025۷.56نقل و ترافيک

بازسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه راهنمايي و رانندگي ۱92۷2۱6020۱۷۳
تهران بزرگ

معاونت حمل و 
۳۷.4۳24.9966.۷9نقل و ترافيک
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پيشرفت ريالی 
قطعی

معاونت حمل و احداث خط 6 شهري۱92820۱0۱0۷۷۳
۳2۱5.42299۷.499۳.22نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافيک محلي۱929204020۳۷۳
5۳.۱026.۱۳49.20نقل و ترافيک

نصب تابلوهاي متغير )وي ام اس-دي ام اس) و عالئم ۱9۳0204090۳۷۳
راهنمائي

معاونت حمل و 
40۳۱۷۷.50نقل و ترافيک

معاونت حمل و نوسازي ناوگان فرسوده ميني بوسراني۱9۳۱202050۳۷۳
۱00نقل و ترافيک

احداث و تکميل پايانه ها و پارکينگ هاي خطوط مترو ۱9۳220۱0۱۱0۷۳
تهران

معاونت حمل و 
۱۷۷500نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه و نگهداري بليت الکترونيک۱9۳۳202۱402۷۳
55۳۱.585۷.42نقل و ترافيک

تجهيز اداري، آمادي تاسيسات و ابنيه راهنمايي و ۱9۳42۱60402۷۳
رانندگي تهران بزرگ

معاونت حمل و 
۷2.58۳6.89نقل و ترافيک

معاونت حمل و توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان و سامانه اتوبوس برقي۱9۳52020502۷۳
۱2.5000نقل و ترافيک

معاونت حمل و احداث ساير خطوط مترو۱9۳620۱0۱09۷۳
9058.4۱64.90نقل و ترافيک

معاونت حمل و نگهداري زيرساخت شبکه سيستم هاي هوشمند ترافيکي۱9۳۷204۱۱0۳۷۳
6060۱00نقل و ترافيک

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح شهر تهران۱9۳8۱08090۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
8۳.608۳.5299.90

حمايت از تجهيز مساجد و اماکن مذهبي، سطح شهر ۱9۳9۱0۷0۳0۱۷5
تهران )کمک)

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
55۱00

توسعه  باغ کتاب تهران۱940۱080۱۱۳۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
255255۱00

توسعه مرکز تئاتر حرفه اي شهر تهران۱94۱۱080۱۱۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
2۳.982۳.۱896.68

تعمير و تجهيز فضاها و اماکن ورزشي، سطح شهر تهران۱942۱06۱00۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
5۳05۱۷9۷.55

مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي سطح شهر ۱94۳6۱50۳0۱۷5
تهران

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
40۱4.24۳5.60

ساماندهي،مرمت و بازسازي خانه هاي مشاهير۱944۱0۷۱00۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
24.6624.۳۷98.82

تعمير و تجهيز کتابخانه ها و قرائت خانه ها ،سطح شهر ۱945۱08020۱۷5
تهران

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
58.858.8099.99
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پيشرفت ريالی 
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تکميل و تجهيز طرح هاي باقيمانده فني و مهندسي برج ۱946۱080۱۳5۷5
ميالد

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
6565۱00

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، باغ موزه قصر۱94۷۱080905۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
50۳5.0۳۷0.06

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، برج ميالد تهران۱948۱080904۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
8.400

توسعه و تجهيز مرکز نمايش هاي آئيني۱949۱080۱29۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
4.۳84.۳8۱00

کمک به ساخت و توسعه مسجد ۷2 تن۱950۱0۷0206۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۳4.8۳۳۱.۳۷90.0۷

مطالعات و طراحي و احداث پروژه شهر تنديسان۱95۱۱080۱45۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
6.۷66.۳994.50

نگهداري مرکز فرهنگي باغ کتاب تهران۱952۱080909۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
202099.99

نگهداشت و بهره برداري از مراکز فرهنگي پرديس ۱95۳۱080908۷5
خاوران، باغ صبا

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۱5۱۱.68۷۷.85

مطالعه، طراحي و احداث پرديس هاي سينمايي رفاهي ۱954۱080۱5۱۷5
ورزشي مناطق

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
2.5۱.95۷۷.96

مطالعه، طراحي و اجراي گذر فرهنگي الله زار۱955۱080۱50۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
0.0500

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي رودکي )محدود به ۱956۱080۱49۷5
خيابان هاي انقالب، حافظ، نوفل لوشاتو و وليعصر عج)

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۷.0۷۱00

مطالعه، طراحي و احداث موزه اسباب بازي ايراني۱95۷۱080۱48۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۱.۱8۱.۱8۱00

کمک به بازسازي حسينيه تاريخي درکه۱958۱0۷02۱۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
9.59.4098.9۳

کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا۱959۱080۱55۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
2.5۱.4055.9۱

کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروش ها۱960۱080۱52۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
52.5450.۷۷
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واحد سازمانیعنوان پروژهکد پروژه رديف
 اصلی

اعتبار ابالغی
)ميليارد ريال)

هزينه قطعی 
)ميليارد ريال)

پيشرفت ريالی 
قطعی

ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح شهر تهران۱96۱۱040۱0۱۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۳۳۱00

کمک به توسعه و رونق راسته صنايع دستي۱962۱080۱5۳۷5
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
۳.86۳.2۷84.۷4

معاونت توسعه جامعه ايمن شهر تهران۱96۳6۱50۱0۱۳4
۱00منابع انسانی

تهيه سامانه آموزش هاي مجازي و تدوين محتواي ۱9646200۱0۱۳4
آموزش

معاونت توسعه 
85.60۷0منابع انسانی

معاونت توسعه نگهداري ساختمانهاي رفاهي۱9656060۳0۱۳4
۱۳.5۷.۱552.9۷منابع انسانی




