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مقدمه

زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  یکپارچه  اهداف  تدوین  و  توسعه شهری  و طرح های  برنامه ها  به سیاست ها،  جامع  نگرش   
از  فراهم می کند که  مکانیزمی  اطالعات،  تحلیل  و  آمار  دارد.  قرار  تهران   محیطی در رأس سیاست گذاری های کالن شهر 
طریق آن می توان به صورت واضح فرصت ها، چالش ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی و برای رفع موانع در راستای اهداف 
و سیاست های کالن شهرداری تهران برنامه ریزی نمود. آمار و برنامه ریزی در شهرداری و مدیریت شهر تهران از گذشته 
در دستور کار قرار داشته، اما رویکرد مدیران در استفاده از آن متفاوت بوده است. امروزه استفاده از روش ها و سیستم های 
مدرن و شیوه های نوین پشتیبانی تصمیم های مدیریتی)MIS، DSS، SIS( در حال تحول و تکامل بوده و ظرفیت های آماری 
و برنامه ریزی در شهر تهران گسترده تر شده است. بدون آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاست گذاری، برنامه ریزی، تعیین 
اهداف، راهکارها، فعالیت ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان پذیر نخواهد بود. ضرورت این امر در شهرداری تهران 
بر کسی پوشیده نیست. چرا که ماهیت آمار و اطالعات به گونه ای است که نه تنها موجب تسهیل امر برنامه ریزی در سطح 
مدیریت شهری می شود. بلکه مدیران به وسیله آن بهتر می توانند به نیازها و درخواست های مخاطبان خود پاسخ دهند و 
بدون آمار و اطالعات دقیق، کارآمد و متمرکز، این مهم امکان پذیر نخواهد بود. باید توجه کرد که آمارها براساس مدل ها 
به دست می آیند و مدل ها ساخته ذهن انسان است. اختالف در آمار نیز نشانه ضعف برنامه و ناکارآمدی آماری است؛ ازاین 
رو، ضرورت دارد که آمارها از یک مرکزیت فکری، جهت گرد آوری، طراحی و اجرا برخوردار باشد. نمی توان بدون در نظر 
گرفتن آمار و تحلیل آن، به برنامه ریزی اندیشید. عالوه براین، از نظر تهیه و تولید، پردازش و پاالیش، یکپارچه سازی و 
متراکم سازی آمار و برنامه ها در سطح شهرداری تهران باید چاره ای اندیشیده شود تا هماهنگی و همسان سازی آمارها برای 
ارایه نتایج قابل اتکا شود. نکته دیگر این که، در راستای مدیریت مطلوب شهری باید بین واحد آمار با واحد برنامه ریزی و 
سایر واحدها در درون ساختار تشکیالتی و عملکردی شهرداری تهران پیوندی تنگاتنگ، هدفمند و ارگانیک ایجاد شود تا 

وظایف و اهداف مدیریت شهری به شکل سیستماتیک و سازمان یافته در سطوح مختلف مدیریت شهر تهران انجام گیرد.
در این راستا شهرداری تهران به عنوان متولی مدیریت و ارائه خدمات به شهروندان در بزرگترین کالن شهر ایران، نیازمند 
برنامه ریزی و تصمیم گیری یکپارچه براساس آمار و عملکرد در اداره امور شهر است. با توجه به نقش بسزای شهرداری تهران 
در فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای نوین خدمات رسانی مطلوب، شورای اســالمی شهر تهران، شهرداری را مکلف به تهیه 
نظام جامع آمار و اطالعات شــهر تهران نمود. از مهمترین اهداف اصلی نظام جامع آمار و اطالعات، ساماندهی و اتخاذ 
روش های علمی مناسب در فرآیند تولید آمار و ارائه خدمات مدیریت شهری مبتنی بر آمار دقیق و به روز است. مرکز آمار و 
رصد شهری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان متولی نظام آمار و اطالعات، عهده دار این وظیفه 
می باشد و در این راستا ضمن انتشار ساالنه آمارنامه شهرداری، که سابقه آن نخستین بار به سال 1363 باز می گردد و با 
استفاده از تجربیات سایر کالنشهرها و کشورها در جهت تحلیل های آماری به روز در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی، 
اقدام به تهیه سالنامه آماری سال 1398 نموده و دسترسی برخط به این اطالعات را نیزاز طریق درگاه data.tehran.ir فراهم 
کرده است. در اینجا شایسته است از همکاران مرکز آمار و رصد شهری و همچنین از کلیه معاونت ها و واحدهای اجرایی 
شهرداری تهران که طی 36 سال به صورت مستمر در تهیه، تدوین، جمع آوری و جمع بندی اطالعات، چاپ و انتشار این 
مجموعه گرانقدر نقش آفرینی داشته اند، تقدیر و تشکر نموده و امید دارد که تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری را بیش 
از پیش دراهتمام به این مقوله و به کارگیری نتایج آن در بهبود و ارتقای عملکردهای مرتبط با شهرداری تهران ترغیب و 

تشویق نماید.
از استفاده کنندگان و عالقه مندان خواهشمند است،  با اعالم نواقص احتمالي و ارسال نقطه نظرهای ارزشمند خود به آدرس 

پست الکترونیکي Info.statistic@tehran.ir ،این سازمان را در تهیه سالنامه آماري در آینده یاري فرمایند. 

مهر ماه سال 1399
محمد فرجود 

مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران
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1مصوبات شورای شهر

مصوبات شورای شهر

1-1- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98-مصوبات عمومی )87(

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

زمان برگزاري جلسات عادي و فوق العاده شوراي اسالمي شهر تهران )دوره پنجم( در 1
1398/12/25160/2642/362651398/12/27نیمه اول سال 1399

2
تمدید زمان اجراي ماده یکم )1( مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه 
به شماره  ابالغي  ساختماني، نظارت فني و عوارض استفاده موقت در شهر تهران- 

160/2624/32265 مورخ 98/11/14
1398/12/25160/2643/362561398/12/27

3
پروژه هاي  )ذینفعان(  مالکین  از  تعهد  اخذ  براي  تهران  شهرداري  به  مجوز  اعطاي 
ساختماني براي ارائه تاییدیه نماي ساختمان، به منظور کاهش ترددهاي غیرضروري 

متقاضیان حوزه شهرسازي در راستاي مقابله با شیوع ویروس کرونا
1398/12/25160/2644/362601398/12/27

الزام شهرداري تهران به ایجاد زمینه تولید مواد و انرژي )سوخت هاي زیستي( با ارزش 4
1398/12/20160/2639/359661398/12/24اقتصادي و محیط زیستي از انواع پسماندهاي آلي و غیرآلي شهر تهران

1398/12/20160/2637/358701398/12/21اصالح نرخ کرایه تاکسي براي پوشش افزایش نرخ بنزین5

1398/12/20160/2638/358711398/12/21مساعدت و حمایت از مودیان و شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا6

1398/12/13160/2640/355401398/12/14بودجه سال 1399 شهرداري تهران و سازمان ها و شرکت هاي تابعه7

مالي 8 سال  براي  تهران  شهرداري  بازنشستگي  صندوق  سازمان  حسابرسي  گزارش 
1398/11/29160/2631/350881398/12/10منتهي به 1393/12/29

الزام شهرداري تهران به انجام اقدامات الزم و فوري جهت افزایش تاب آوري شهر 9
1398/12/06160/2636/349121398/12/07تهران براي پیش گیري وکاهش اثر آلودگي ناشي از ویروس کرونا

الزام شهرداري تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمني ساختمان هاي موجود شهر 10
1398/11/06160/2619/320681398/11/14تهران در برابر خطر آتش سوزي

1398/11/13160/2623/322311398/11/14تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضاي سفر در سال 111399

1398/11/13160/2625/322671398/11/14اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز مبتني بر ارزش اکولوژیکي درختان12

استفاده از ظرفیت همکاري و مشارکت شهرداري تهران در حمایت از مشاغل خانگي 13
1398/11/08160/2620/320671398/11/14تولیدي در معرض آسیب

نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و عوارض استفاده 14
1398/11/13160/2624/322651398/11/14موقت در شهر تهران

واگذاري 15 ضوابط  تعیین  و   1399 سال  در  حاشیه اي  پارک  عوارض  نرخ  تعیین 
1398/11/13160/2622/321091398/11/14بهره برداري از پارکینگ هاي عمومي شهرداري تهران

و 16 دکل ها  بر  دوره اي  نظارت  و  نصب  مجوز  عوارض صدور  دریافت  و  محاسبه  نحوه 
1398/11/13160/2626/322031398/11/14آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران

17
مصوبه  سوم  ماده  موضوع  پایه  عوارض  جداول  در  مندرج  تعرفه  میزان  اصالحیه 
شماره  به  تهران-ابالغي  شهر  در  پیشه  و  کسب  عوارض  دریافت  آیین نامه  و  تعرفه 

160/372/3525 مورخ 1367/7/6 با اصالحات بعدي آن 
1398/11/06160/2621/318401398/11/12

1398/11/06160/2618/316521398/11/08متمم بودجه 1398 شهرداري تهران18

1398/10/24160/2614/306471398/10/30سند جامع سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري تهران19
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

به 20 تهران-ابالغي  شهرداري  شهرسازي  حوزه  مطالبات  اخذ  نحوه  مصوبه  اصالحیه 
1398/10/24160/2617/302981398/10/28شماره 160/2471/15049 مورخ 1397/05/30 با اصالحات و الحاقات بعدي آن 

21

جوابیه شوراي اسالمي شهر تهران به نامه شماره 98/1/9975 مورخ 1398/10/15 
 )6( ششم  و   )3( سوم  بندهاي  به  تطبیق  هیات  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شماره  به  ابالغي  تهران«-  شهر  عمومي  معبر  نام شش  تغییر  و  »نامگذاري  مصوبه 

160/2510/95/27513 مورخ 1398/10/01

1398/10/24160/2616/302031398/10/26

1398/10/24160/2615/300861398/10/25مجوز به شهرداري تهران جهت مساعدت به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان 22

الزام شهرداري تهران به الیحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختماني 23
1398/10/22160/2613/300841398/10/25مبتني بر مرغوبیت مکان امالک در شهر تهران

1398/10/2229683/2611/1601398/10/22ایجاد یادمان جان باختگان هواپیماي مسافربري اوکراین24

انتخاب آقایان صفا صبوري دیلمي و محمدرضا جوادي یگانه جهت عضویت در هیات 25
1398/10/15160/2609/296981398/10/22امناي سازمان پیشگیري و مدیریت بحران

به شماره 160/1447/7644 26 ابالغي  نشان هاي شهروندي-  اعطاي  مصوبه  اصالحیه 
1398/10/15160/2606/297361398/10/22مورخ 1389/05/25

27

جوابیه شوراي اسالمي شهر تهران به نامه شماره 98/1/9742 مورخ 1398/10/10 
»سیاست هاي  مصوبه  متن  به  تطبیق،  هیات  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
شماره  به  ابالغي  تهران«  شهرداري   1399 سال  بودجه  تدوین  الزامات  و  اجرایي 

160/2598/26763 مورخ 1398/09/24

1398/10/17160/2612/293171398/10/18

قاسم 28 یادمان سردار شهید سپهبد حاج  احداث  و  به طراحي  تهران  الزام شهرداري 
1398/10/15160/2608/291671398/10/17سلیماني از طریق انتشار فراخوان بین المللي

شماره 29 به  تهران-ابالغي  شهرداري  در  منافع  تعارض  مدیریت  مصوبه  اصالحیه 
160/2486/203551398/10/10160/2605/290151398/10/15 مورخ 1397/07/16

1398/10/08160/2604/289901398/10/14تعیین رشته هاي تخصصي مراکز آموزش علمي-کاربردي شهرداري تهران30

معرفي جناب آقاي علي اعطا جهت عضویت در شعبه اول کمیسیون ماده صد قانون 31
1398/09/26160/2603/1/270771398/09/26شهرداري

معرفي جناب آقاي افشین حبیب زاده جهت عضویت در شعبه دوم کمیسیون ماده 32
1398/09/26160/2603/2/27071398/09/26صد قانون شهرداري 

معرفي جناب آقاي سید آرش حسیني میالني جهت عضویت در شعبه سوم کمیسیون 33
1398/09/26160/2603/3/270751398/09/26ماده صد شهرداري

معرفي جناب آقاي حسن خلیل آبادي جهت عضویت در شعبه چهارم کمیسیون ماده 34
1398/09/26160/2603/3/270731398/09/26صد قانون شهرداري

معرفي جناب آقاي محمد ساالري جهت عضویت در شعبه ششم کمیسیون ماده صد 35
1398/09/26160/2603/6/270681398/09/26قانون شهرداري

معرفي جناب آقاي محمد علیخاني جهت عضویت در شعبه هشتم کمیسیون ماده 36
1398/09/26160/2603/8/270651398/09/26صد قانون شهرداري

نهم کمیسیون ماده صد 37 الهام فخاري جهت عضویت در شعبه  معرفي سرکار خانم 
1398/09/26160/2603/9/270641398/09/26قانون شهرداري

معرفي جناب آقاي مجید فراهاني جهت عضویت در شعبه سوم کمیسیون ماده صد 38
1398/09/26160/2603/5/270701398/09/26قانون شهرداري

1-1- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98-مصوبات عمومی )87()ادامه(
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1مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

معرفي سرکار خانم زهرا نژادبهرام جهت عضویت در شعبه دهم کمیسیون ماده صد 39
1398/09/26160/2603/10/270631398/09/26قانون شهرداري

معرفي سرکار خانم زهرا صدراعظم نوري جهت عضویت در شعبه هفتم کمیسیون 40
1398/09/26160/2603/7/270661398/09/26ماده صد قانون شهرداري

تأیید سیزده )13( نفر از کارکنان شهرداري تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در 41
1398/09/24160/2601/269051398/09/26واحدهاي تابعه شهرداري تهران 

1398/09/24160/2598/267631398/09/24سیاست هاي اجرایي و الزامات تدوین الیحه بودجه سال 1399 شهرداري تهران 42

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیصد و بیست 43
1398/09/24160/2500/801/267611398/09/24و سه )323( واقع در محدوده منطقه دوازده )12( شهرداري تهران 

آبان ماه 44 اواخر  در  تهران  شهر  اخیر  حوادث  از  آسیب دیده  خانواده هاي  به  رسیدگي 
1398/09/10160/2599/251601398/09/10سال 1398

1398/08/26160/2597/241451398/09/02حمایت از اجراي شبکه فاضالب تهران45

کمي 46 جداول  شامل  تهران  شهر  توسعه  سوم  ساله  پنج  برنامه  سند  پیوست  اسناد 
1398/07/23160/2592/240431398/08/29شاخص ها، چارچوب منابع مالي و جداول منابع و مصارف

47
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پنج فرعي از هزار 
و سیصد و شانزده اصلي قطعه دوم تفکیکي )1316/5/2( واقع در محدوده منطقه 

پنج )5(
1398/08/19160/2500/7982/227701398/08/19

الزام شهرداري تهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و 48
1398/08/12160/2596/224021398/08/14موسسات تابعه در بازار سرمایه

اصالحیه مصوبه "اصالحیه اساسنامه نمونه سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران"- 49
1398/08/12160/2595/221221398/08/12ابالغي به شماره 160/2568/9202 مورخ 1398/4/9

50
شوراي  محترم  اعضاي  فراهاني  مجید  و  میالني  حسیني  آرش  سید  آقایان  معرفي 
اسالمي شهر تهران به عنوان نمایندگان ناظر شوراي اسالمي شهر تهران در هیات 

مدیره شرکت آب و فاضالب شهر تهران 
1398/07/23160/2593/210381398/07/29

جهت 51 تهران  شهر  اسالمي  شوراي  نماینده  عنوان  به  چهر  پاک  مریم  خانم  معرفي 
1398/07/23160/2594/211031398/07/29عضویت در کمیته فني نورپردازي شهر تهران

52

مورخ 1398/7/10  نامه شماره 98/1/6475  به  تهران  اسالمي شهر  جوابیه شوراي 
انتصاب  »افزایش  مصوبه  متن  به  تطبیق  هیات  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
جوانان در تصدي پست هاي مدیریتي و ارتقاء سهم و نقش آنان در مدیریت شهرداري 

تهران« ابالغي به شماره 160/2581/17123 مورخ 1398/06/25

1398/07/21160/2591/203591398/07/21

اتوبوسراني 53 صورت جلسه مجمع عمومي عادي )به صورت فوق العاده( شرکت واحد 
1398/07/14160/2590/198531398/07/17تهران و حومه )مورخ 1398/07/14(

1398/07/09160/2588/190461398/07/11تعیین بهاي بلیت بازدید از موزه نقشه تهران54

55

الزام شهرداري تهران به پیگیري از دولت براي تخصیص ردیف بودجه بند ث ماده 
88 برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تعمیم خدمات رایگان حمل و نقل 
عمومي و مراکز فرهنگي عمومي به جانبازان زیر بیست و پنج درصد و کلیه رزمندگان 

و آزادگان و همسران و فرزندان آنان

1398/07/09160/2589/190521398/07/11

اربعین 56 مراسم  برگزاري  در  مشارکت  براي  تهران  شهرداري  به  هزینه  انجام  مجوز 
1398/07/07160/2587/186931398/07/08حسیني)ع(

معرفي خانم سپیده حبیبي جهت عضویت در کمیته کنترل و پایش آلودگي صوتي 57
1398/06/31160/2584/179901398/07/02شهر تهران

58
شهر  اسالمي  شوراي  نماینده  عنوان  به  حق شناس  محمدجواد  آقاي  جناب  معرفي 
تهران جهت عضویت در کمیته اجرایي موضوع بند پنجم ذیل ماده چهارم مصوبه - 

ابالغي به شماره 160/633/6105 مورخ 1384/04/07
1398/06/31160/2586/179931398/07/02

1-1- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98-مصوبات عمومی )87()ادامه(
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تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ صدور
)ابالغ(

59

معرفي جناب آقاي سید آرش حسیني میالني جهت عضویت در کمیسیون موضوع 
مصوبه الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجیه فني، اقتصادي زیست محیطي، 
فرهنگي و اجتماعي و ارائه برنامه زمان بندي براي کلیه طرح ها و پروژه هاي شهرداري 

تهران

1398/06/31160/2585/179961398/07/02

زمان برگزاري جلسات عادي و فوق العاده شوراي اسالمي شهر تهران )دوره پنجم( در 60
1398/06/31160/2583/180041398/07/02نیمه دوم سال 1398

شماره 61 به  تهران-ابالغي  شهر  در  محیطي  تبلیغات  ساماندهي  مصوبه  اصالحیه 
160/1898/92201398/06/26160/2582/176901398/06/31 مورخ 1393/04/10 

1398/06/24160/2580/175461398/06/30ساماندهي منابع آالینده دیزل در محیط هاي کارگاهي و عمراني شهر تهران62

افزایش انتصاب جوانان در تصدي پست هاي مدیریتي و ارتقاي سهم و نقش آنان در 63
1398/06/24160/2581/171231398/06/25مدیریت شهرداري تهران 

و 64 توسعه  از  بودجه حمایت  ردیف  از  درصد  اختصاص 20  به  تهران  الزام شهرداري 
1398/06/17160/2579/165891398/06/17تجهیز مدارس براي مناسب سازي مدارس دخترانه دولتي در مناطق 22گانه تهران

الزام شهرداري تهران به ایجاد سامانه هوشمند و انتشار عمومي اطالعات فضاي سبز 65
1398/06/05160/2578/157271398/06/09و درختان شهر تهران

انتخاب اعضاي هیأت رئیسه، سخنگو و خزانه دار شوراي اسالمي شهر تهران )سال 66
1398/06/03160/2576/154191398/06/05سوم از دوره پنجم( 

1398/06/05160/2577/153671398/06/05تعیین اعضاي کمیسیون هاي شوراي اسالمي شهر تهران )دوره پنجم-سال سوم(67

گزارش تلفیقي حسابرسي از عملکرد مالي )حساب درآمد و هزینه( شهرداري تهران 68
1398/05/13160/2575/137781398/05/16براي سال مالي منتهي به 1393/12/29

69
تهران  شهرداري   1398 سال  بودجه  مصوبه   )4( چهارم  تبصره  )الف(  بند  اصالح 
مورخ   160/2550/37275 شماره  به  ابالغي  تابعه-  شرکت هاي  و  سازمان ها  و 

1397/12/15
1398/05/13160/2574/133901398/05/13

70

جوابیه شوراي اسالمي شهر تهران به نامه شماره 98/1/3291 مورخ 1398/04/24 
اساسنامه  اصالحیه  متن مصوبه  به  تطبیق  هیأت  اعتراض  موضوع  تهران  فرمانداري 
نمونه سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران- ابالغي به شماره 160/2568/9202 

مورخ 1398/04/09

1398/05/01160/2573/123111398/05/02

الزام شهرداري تهران به تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختماني و گواهي پایان کار 71
1398/04/30160/2571/121861398/05/01کلیه ساختمان هاي در تمک شهرداري تهران

و 72 ساختماني  عملیات  پروانه  صدور  فرآیند  الیحه  ارائه  به  تهران  شهرداري  الزام 
1398/04/30160/2572/121881398/05/01گواهي هاي ساختماني

انتخاب آقاي مهدي وحدت کار به عنوان عضو اصلي هیأت عامل سازمان مدیریت و 73
1398/04/16160/2570/104411398/04/18نظارت بر تاکسیراني شهر تهران

1398/04/16160/2569/104311398/04/18تفریغ بودجه سال 1396 شهرداري تهران74

اصالحیه اساسنامه نمونه سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران- ابالغي به شماره 75
160/2535/341531398/04/02160/2568/92021398/04/09 مورخ 1397/11/21

1398/03/26160/2566/80391398/03/28آیین نامه اجرایي انتخابات پنجمین دوره شورایاري هاي شهر تهران76

77

آخرین  اساس  بر  تهران  شهر  بلوک هاي  از  یک  هر  معامالتي  ارزش  تعدیل  ضرایب 
دفترچه ارزش معامالتي امالک موضوع ماده 64 قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره 
سوم ذیل ماده یکم مصوبه »عوارض افزایش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي توسعه 
مورخ  شماره 160/2530/33637  به  ابالغي  محله اي«-  پارکینگ  ساخت  و  شهري 

1397/11/15 و اصالح ماده چهارم )4( آن

1398/03/28160/2567/80751398/03/28

عنوان 78 به  اموال  و  مالي  اداره کل  محترم  سرپرست  زارعلي  محمدرضا  آقاي  تأیید 
1398/03/21160/2503/72561398/03/21ذیحساب 2 شهرداري تهران

1-1- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98-مصوبات عمومی )87()ادامه(
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تاريخ عنوانرديف
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شماره صدور
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تابلوهاي 79 اصالح  و  شیوه نامه  تهیه  ساماندهي،  شناسایي،  به  تهران  شهرداري  الزام 
1398/03/07160/2563/64661398/03/13راهنماي مراکز تاریخي و گردشگري

80
تعیین حسابرسان منتخب شوراي اسالمي شهر تهران جهت انجام عملیات حسابرسي 
سال هاي 1397 و 1398 شوراي اسالمي شهر تهران، شهرداري تهران و سازمان ها و 

شرکت هاي وابسته به آن
1398/03/07160/2564/63771398/03/12

1398/03/05160/2560/58781398/03/08اصالح موادي از مصوبه تشکیل انجمن هاي شورایاري شهر تهران81

معرفي خانم ناهید خداکرمي جهت عضویت در کمیته برنامه ریزي و نظارت بر حسن 82
1398/02/29160/2561/51301398/03/01اجراي مصوبه - ابالغي به شماره 160/1250/2447 مورخ 1388/02/20

معرفي آقایان اسداله کي قبادي، علیرضا شفیع مطهر و خانم لیال ارشد جهت عضویت 83
1398/02/29160/2562/48501398/02/30در ستاد شهر دوستدار سالمند

تهران، سازمان ها، شرکت 84 طرح ساماندهي مراکز آموزش علمي-کاربردي شهرداري 
1398/02/15160/2559/31561398/02/16ها و مؤسسات وابسته

85
فاضالب  و  آب  تأسیسات  بازسازي  و  توسعه  پروژه هاي  نیاز  مورد  مالي  منابع  تأمین 
شهري و اجراي طرح آب رساني اضطراري شهر تهران و تأمین بخشي از کسري قیمت 

تمام شده تعرفه خدمات آب
1398/02/10160/2558/27691398/02/14

دانا جهت عضویت در شوراي سازمان 86 نصراله جهانگرد و رضا فرجي  آقایان  معرفي 
1398/01/27160/2557/12261398/01/28فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

مجوز به شهرداري تهران جهت مساعدت به سیل زدگان استان هاي گلستان، لرستان 87
1398/01/25160/2556/10331398/01/26و خوزستان

1-1- فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98-مصوبات عمومی )87()ادامه(
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

2-1- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 98 - مصوبات باغات )119( 

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

1
و  هزار  به شماره چهار  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
شصت و پنج فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه پنجاه و چهار تفکیکي 

)1863/4065/54( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/868/327011398/11/19

2
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارهزار و صد 
و هفت فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي )1863/4107( واقع در محدوده 

منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/867/326911398/11/19

3
و  هزار  به شماره چهار  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
شصت و سه فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه بیست و دو تفکیکي 

)1863/4063/22( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/866/326871398/11/19

4
سه  و  صد  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
فرعي از صد و بیست و یک فرعي از صد و بیست و یک اصلي قطعه اول تفکیکي 

)121/103/1( واقع در محدوده منطقه پنج )5( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/848/325181398/11/16

5
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهار هزار و نود 
و هفت فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي )1863/4097( واقع در محدوده 

منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/864/326361398/11/16

6
از  به شماره پنج فرعي  مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي 
سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلي قطعه پنجم تفکیکي )3764/5/5( واقع در 

محدوده منطقه )1( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/857/326371398/11/16

7

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره هفتاد و دو 
فرعي از پانصد و نود و چهار اصلي قطعه اول تفکیکي )594/72/1( و پنجاه و هفت 
فرعي از پانصد و نود و چهار اصلي قطعه دوم تفکیکي )594/57/2( و پنجاه و هشت 
فرعي از پانصد و نود و چهار اصلي قطعه دوم تفکیکي )594/58/2( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران

1398/11/15160/2500/849/326301398/11/16

8
و  چهارهزار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
هفتصد و هفتاد و چهار فرعي از چهل و دو اصلي )42/4774( واقع درمحدوده منطقه 

چهار )4( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/852/326321398/11/16

9

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهارهزار و 
هفتاد و سه فرعي از هزار و هشتصد و شصت سه اصلي )1863/4073( و چهار هزار 
و هفتاد و پنج فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي )1863/4075( واقع در 

محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران

1398/11/15160/326341398/11/16

10

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره نه هزار و 
پنجاه و سه فرعي از چهل و هشت اصلي قطعه سي و شش تفکیکي )48/9053/36( 
از چهل و هشت اصلي قطعه سي و پنج تفکیکي  و نه هزار و پنجاه و چهار فرعي 
)48/9054/35( و نه هزار و پنجاه و پنج فرعي از چهل و هشت اصلي قطعه سي و 

چهار تفکیکي )48/9055/34( واقع در محدوده منطقه چهار )4( شهرداري تهران

1398/11/15160/2500/854/326351398/11/16

11
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانزده فرعي از 
سه هزار و هفتصد و چهارده اصلي قطعه اول تفکیکي )3714/15/1( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/853/326251398/11/16

12
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پنج هزار و سیصد 
و هفتاد چهار فرعي از بیست و هشت اصلي قطعه اول تفکیکي )28/5374/1( واقع در 

محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/851/326271398/11/16

13
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهار هزار و صد 
و بیست و چهار فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه چهل و نه تفکیکي 

)1863/4124/49( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/865/326261398/11/16
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1مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نوزده فرعي از 14
1398/11/15160/2500/850/326281398/11/16شصت و نه اصلي )69/19( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

15
هزار  چهار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
تفکیکي  سیزده  قطعه  اصلي  سه  شصت  و  هشتصد  و  هزار  از  فرعي  و شش  نود  و 

)1863/4096/13( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/863/326201398/11/16

16
و  هزار  به شماره چهار  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
هفتصد و هفتاد و سه فرعي از چهل و دو اصلي )42/4773( واقع در محدوده منطقه 

چهار )4( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/847/326211398/11/16

17
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نوزده فرعي از سه 
هزار و صد و شانزده اصلي قطعه سي و پنج تفکیکي )3116/19/35( واقع در محدوده 

منطقه سه )3( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/856/326221398/11/16

18
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارهزار و پانصد 
و سه فرعي از سي و هفت اصلي قطعه اول تفکیکي )37/4503/1( واقع در محدوده 

منطقه سه )3( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/855/326231398/11/16

19
و  هزار  به شماره چهار  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
هفتاد و شش فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه هشتاد و دو تفکیکي 

)1863/4076/82( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/859/326181398/11/16

20
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارهزار و صد 
و بیست و هشت فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه نوزده تفکیکي 

)1863/4128/19( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/860/326081398/11/16

21
و  هزار  به شماره چهار  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
پنجاه و هفت فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه پنجاه و دو تفکیکي 

)1863/4057/52( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/858/326091398/11/16

22
و  چهارهزار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
سي و سه فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه هفتاد و هفت تفکیکي 

)1863/4033/77( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/862/326121398/11/16

23

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره سي هزار و 
چهارصد و چهل و دو فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه اول تفکیکي )72/30442/1( 
و سي هزار و چهارصد و چهل و سه فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه دوم تفکیکي 

)72/30443/2( واقع در محدوده منطقه دو )2( شهرداري تهران

1398/11/15160/2500/839/324791398/11/15

24
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دویست و نوزده 
 )5( پنج  منطقه  محدوده  در  واقع   )122/219( اصلي  دو  و  بیست  و  صد  از  فرعي 

شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/846/324671398/11/15

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دویست و یازده 25
1398/10/15160/2500/843/324851398/11/15)211( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

26
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزار و ششصد و 
بیست و شش فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه سي تفکیکي )72/1626/30( واقع در 

محدوده منطقه دو )2( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/842/324841398/11/15

27
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانزده هزار و 
سیصد و سه فرعي از سي و سه اصلي قطعه بیست و چهار تفکیکي )33/15303/24( 

واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/11/15160/2500/845/324641398/11/15

28
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و هشتاد 
و سه فرعي از صد و بیست و شش اصلي قطعه دهم تفکیکي )126/2083/10( واقع 

در محدوده منطقه دو )2( شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/830/312501398/11/06

29
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهل و یک هزار 
و نهصد و سي و نه فرعي از هفتاد اصلي )70/41939( واقع در محدوده منطقه سه 

)3( شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/837/313251398/11/06

2-1- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 98 - مصوبات باغات )119()ادامه( 
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

30
و هفتاد  به شماره صد  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
و هفت فرعي از شصت و هفت اصلي )67/177( واقع در محدوده منطقه یک )1( 

شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/825/311331398/11/05

31
به شماره هفده هزار و  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
پانصد و بیست و دو فرعي از دو اصلي قطعه هفتاد و شش تفکیکي )2/17522/76( 

واقع در محدوده منطقه هجده )18( شهرداري تهران
1398/11/01160/25008/836/311241398/11/05

و 32  412( به شماره  ثبتي  در خصوص پالک هاي  تهران  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
412/11398/11/01160/2500/832/311271398/11/05 و 418( واقع در نمحدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

33
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و چهل 
و شش فرعي از هشتاد اصلي )80/546( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران
1398/11/01160/2500/827/308281398/11/02

34

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره سه فرعي از 
هزار و پانصد و هفتاد و سه اصلي قطعه دوم تفکیکي )1573/3/2( سه فرعي از چهار 
هزار و سي و شش اصلي قطعه دوم تفکیکي )4036/3/2( واقع در محدوده منطقه 

یک )1( شهرداري تهران

1398/11/01160/2500/831/309661398/11/02

35
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هشتصد و شصت 
و دو فرعي از شصت و نه اصلي )69/862( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران
1398/11/01160/2500/828/308301398/11/02

36
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهارصد و 
چهل و چهار فرعي از شصت و شش اصلي )66/444( و چهارصد و چهل و پنج فرعي 

از شصت و شش اصلي )66/445( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/829/308311398/11/02

37
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره ششصد و سي و 
نه فرعي از هشتاد اصلي قطعه بیست و پنج تفکیکي )80/639/25( واقع در محدوده 

منطقه )1( شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/821/307691398/11/02

38
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزار و هفتصد و 
چهل و چهار )1744( قطعه دوم تفکیکي واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران
1398/11/01160/2500/824/308321398/11/02

39

بیست و  به شماره  ثبتي  تهران در خصوص پالک هاي  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
شش هزار و سیصد و پنجاه و چهار فرعي از سي و هفت اصلي قطعه اول تفکیکي 
)37/26354/1( و بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه و چهار فرعي از سي و هفت 
اصلي قطعه دوم تفکیکي )37/26354/2( واقع در محدوده منطقه سه )3( شهرداري 

تهران

1398/06/10160/2500/838/308291398/11/02

40
و  هزار  پنج  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
پانصد و بیست و دو فرعي از یک اصلي )1/5522( واقع در محدوده منطقه یک )1( 

شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/826/308261398/11/02

41
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره صد و چهل و 
چهار فرعي از سي و یک اصلي )31/144( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران 
1398/11/01160/2500/835/307661398/11/02

و 42 هزار  سه  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
1398/11/01160/2500/834/307601398/11/02چهارصد و شش )3406( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

43

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره صد و نود 
و چهار فرعي از سه هزار و سیصد و سي و پنج اصلي قطعه هفتاد و چهار تفکیکي 
)3335/194/74( و دویست و پنجاه و پنج فرعي از سه هزار و سیصد و سي و پنج 
اصلي قطعه هفتاد و سه تفکیکي )3335/255/73( واقع در محدوده منطقه یک )1( 

شهرداري تهران

1398/11/01160/2500/822/307851398/11/01

44
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره یازده فرعي از 
منطقه  در محدوده  واقع   )4458/11( اصلي  و هشت  پنجاه  و  و چهارصد  چهارهزار 

چهارده )14( شهرداري تهران
1398/11/01160/2500/823/307481398/11/01
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45

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره هجده فرعي 
از سه هزار و  اصلي )3843/18( و سه فرعي  از سه هزار و هشتصد و چهل و سه 
هشتصد و چهل و سه اصلي قطعه دوم تفکیکي )3843/3/2( واقع در محدوده منطقه 

چهارده )14( شهرداري تهران

1398/10/17160/2500/813/298171398/10/23

46
و  هزار  به شماره شش  ثبتي  تهران در خصوص پالک  اسالمي شهر  مصوبه شوراي 
چهارصد و پنجاه و شش فرعي از سي و پنج اصلي قطعه سوم تفکیکي )35/6456/3( 

واقع در محدوده منطقه سه )3( شهرداري تهران 
1398/10/17160/2500/806/298281398/10/23

47
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارصد و چهل 
فرعي از سي و یک اصلي قطعه بیست و نه تفکیکي) 31/440/29( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/820/297071398/10/22

48

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره یک فرعي از دو 
هزار و سیصد و پنج اصلي قطعه پنجم تفکیکي )2305/1/5( و سي و یک فرعي از 
دو هزار و سیصد و چهار اصلي قطعه چهارم تفکیکي )2304/31/4( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران 

1398/10/17160/2500/819/297111398/10/22

49
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دویست و هشتاد 
و نه فرعي از هفت اصلي قطعه چهل و چهار تفکیکي )7/289/44( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران 
1398/10/17160/2500/817/295511398/10/21

50
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و شصت 

و پنج فرعي از هشتاد اصلي قطعه بیست و هفت تفکیکي )80/565/27( واقع در 
محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

1398/10/17160/2500/814/295521398/10/21

51
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و شصت 
و هفت فرعي از هشتاد اصلي قطعه بیست و هشت تفکیکي )80/567/28( واقع در 

محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/815/295491398/10/21

52
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و شصت 
در  واقع   )80/568/29( تفکیکي  نه  و  بیست  قطعه  اصلي  هشتاد  از  فرعي  هشت  و 

محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/816/295481398/10/21

53
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و هفتصد 
و بیست و یک فرعي از هفتاد اصلي قطعه صد و دو تفکیکي )70/2721/102( واقع 

در محدوده منطقه سه )3( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/812/295541398/10/21

54
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سي و شش 
فرعي از دو هزار و نهصد و پانزده اصلي )2915/36( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/818/295501398/10/21

55
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره پانصد و نود و 
یک فرعي از هفت اصلي قطعه اول تفکیکي )7/591/1( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/809/294541398/10/18

56
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه هزار و نهصد 
و هشتاد فرعي از چهار اصلي )4/3980( واقع در محدوده منطقه بیست و یک )21( 

شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/808/293871398/10/18

57
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو فرعي از هزار 
و سیصد و هفتاد و چهار اصلي قطعه سوم تفکیکي )1374/2/3( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/811/294531398/10/18

58
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سي و هشت هزار 
و سیصد و پنجاه فرعي از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلي قطعه چهارم تفکیکي 

)2395/38350/4( واقع در محدوده منطقه دو )2( شهرداري تهران
1398/10/17160/2500/810/293841398/10/18

59
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره ششصد و هشتاد 
و نه فرعي از هزار و چهارصد و بیست و پنج اصلي قطعه بیست و هشتم تفکیکي 

)1425/689/28( واقع در محدوده منطقه پنج )5( شهرداري تهران 
1398/09/26160/2500/802/270861398/09/26
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60
به شماره صد و سي و  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
یک فرعي از شصت و نه اصلي )69/131( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران
1398/09/26160/2500/803/270851398/09/26

61
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو فرعي از هزار 
و سیصد و شش اصلي قطعه اول تفکیکي )1306/2/1( واقع در محدوده منطقه پنج 

)5( شهرداري تهران 
1398/09/26160/2500/804/270841398/09/26

62
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و هفتصد 
و نود و هفت فرعي از شصت و نه اصلي )69/2797( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران 
1398/09/26160/2500/805/270831398/09/26

63
به شماره صد و بیست  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
 )4( منطقه چهار  در محدوده  واقع   )47/121( اصلي  و هفت  از چهل  فرعي  یک  و 

شهرداري تهران 
1398/09/24160/2500/782/267581398/09/24

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نود و دو فرعي از 64
1398/08/19160/2500/796/229151398/08/20هشتاد اصلي )80/92( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران 

65
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران د رخصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و نهصد 
و دو فرعي از دو هزار و صد یازده اصلي )2111/2902( واقع در محدوده منطقه پنج 

)5( شهرداري تهران 
1398/08/14160/2500/795/227731398/08/19

66
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزار و چهارصد و 
شصت و نه فرعي از شصت و هفت اصلي قطعه سي و هفتم تفکیکي )67/1469/37( 

واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران 
1398/08/19160/2500/797/227721398/08/19

67
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره شش هزار و سي 
و یک فرعي از چهار اصلي قطعه هشتم تفکیکي )4/6031/8( واقع در محدوده منطقه 

نوزده )19( شهرداري تهران 
1398/08/19160/2500/800/227271398/08/19

68
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و پانصد 
و بیست و نه فرعي از شصت و هشت اصلي )68/2529( واقع در محدوده منطقه سه 

)3( شهرداري تهران 
1398/08/14160/2500/794/223801398/08/14

69
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نه هزار و پانصد 
و سي و نه فرعي از چهار اصلي قطعه چهل تفکیکي )4/9539/40( واقع در محدوده 

منطقه بیست ودو )22( شهرداري تهران 
1398/07/14160/2500/789/794941398/07/14

70
مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران در خصوص پالک ثبتي به شماره صد و شصت و دو 
فرعي از شش هزار و هفتصد و بیست اصلي قطعه صدو ده تفکیکي )6720/162/110( 

واقع در محدوده منطقه چهار )4( شهرداري تهران 
1398/07/14160/2500/788/194891398/07/14

71
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیزده فرعي از 
سه هزار و پانصد و پنجاه و هشت فرعي )3558/13( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران
1398/06/17160/2500/783/165871398/06/17

72
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نه فرعي از سه 
در محدوده  واقع   )3416/9/1( تفکیکي  اول  قطعه  اصلي  و شانزده  و چهارصد  هزار 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/06/17160/2500/784/165921398/06/17

73
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره یازده فرعي از 
شش هزار و دویست و چهل اصلي )6240/11( واقع در محدوده منطقه هفت )7( 

شهر تهران
1398/06/17160/2500/785/166611398/06/17

74
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نه هزار و دویست 
و هفتاد و شش فرعي از هشت اصلي )8/9276( واقع در محدوده منطقه یک )1( 

شهرداري تهران
1398/04/30160/2500/780/120291398/04/31
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75
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهل و دو فرعي 
از شش هزار و هشتصد و دوازده اصلي )6812/42( واقع در محدوده منطقه هفت 

)7( شهرداري تهران
1398/04/30160/2500/778/120361398/04/31

76
فرعي  هفت  شماره  به  ثبتي  پالک  در خصوص  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
از هزار و دویست و هجده اصلي قطعه دوم تفکیکي )1218/7/2( واقع در محدوده 

منطقه )1( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/775/120811398/04/31

77
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره شانزده هزار و 
دویست و نه فرعي از چهل و پنج اصلي )45/16209( واقع در محدوده منطقه چهار 

)4( شهرداري تهران
1398/04/30160/2500/779/120431398/04/31

78
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هشتصد و نود و 
سه فرعي از سي و پنج اصلي قطعه اول تفکیکي )35/893/1( واقع در محدوده منطقه 

یک )1( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/772/103051398/04/17

79
نه  و  سیصد  شماره  به  ثبتي  پالک  در خصوص  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
فرعي از سیصد و هفتاد و پنج اصلي )375/309( واقع در محدوده منطقه پنج )5( 

شهرداري تهران 
1398/04/16160/2500/773/103061398/04/17

80
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و ششصد 
و بیست فرعي از سي و سه اصلي قطعه اول تفکیکي )33/2620/1( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/768/101001398/04/16

81
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیصد و چهل و 
پنج فرعي از هفتاد و نه اصلي )79/345( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري 

تهران
1398/04/16160/2500/769/101011398/04/16

82
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره چهارهزار و نهصد 
و هشتاد و هفت فرعي از چهار اصلي قطعه پنجاه تفکیکي )4/4987/50( واقع در 

محدوده منطقه نوزده )19( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/770/101091398/04/16

83
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هشتصد و سي و 
دو فرعي از چهل و دو اصلي )42/832( واقع در محدوده منطقه چهار )4( شهرداري 

تهران
1398/04/16160/2500/771/101081398/04/16

84
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سي و هشت هزار و 
ششصد و چهل فرعي از صد و بیست و سه اصلي قطعه اول تفکیکي )123/38640/1( 

واقع در محدوده منطقه پنج )5( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/774/101031398/04/16

85
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزار و ششصد 
واقع در محدوده منطقه یک )1(  اصلي )8/1661(  از هشت  فرعي  و یک  و شصت 

شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/776/101051398/04/16

86
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره صد و نود و پنج 
فرعي از دو اصلي قطعه بیست و چهارم تفکیکي )2/195/24( واقع در محدوده منطقه 

یک )1( شهرداري تهران
1398/04/16160/2500/777/101101398/04/16

87
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه هزار و نهصد 
و هفتاد فرعي از هفتاد و نه اصلي قطعه هفتاد و دو تفکیکي )79/3970/72( واقع در 

محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران 
1398/03/19160/2500/766/69431398/03/19

88
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره بیست و پنج 
هزار و ششصد و سي و پنج فرعي از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلي قطعه ششم 

تفکیکي )2395/25635/6( واقع در محدوده منطقه دو )2( شهرداري تهران 
1398/03/19160/2500/767/69441398/03/19

89
به شماره هفده هزار و  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
پانصد و بیست و سه فرعي از دو اصلي قطعه هفتاد و هفت تفکیکي )2/17523/77( 

واقع در محدوده منطقه )18( شهرداري تهران 
1398/03/19160/2500/765/69451398/03/19

90
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دوارده فرعي از 
سه هزار و هفتصد و چهل و هشت اصلي )3748/12( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران
1398/03/12160/2500/764/64201398/03/13
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تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

91
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیصد و نود و 
دو فرعي از هفت اصلي قطعه شصت و یکم تفکیکي )7/392/61( واقع در محدوده 

منطقه یک )1( شهرداري تهران
1398/03/12160/2500/763/64351398/03/13

92
و  پنج هزار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
هشتصد و شانزده فرعي از دوهزار و صد و شش اصلي )2106/5816( واقع در محدود 

منطقه بیست و یک )21( شهرداري تهران
1398/03/07160/2500/762/58121398/03/08

93

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره سه هزار و 
چهارصد و چهارده فرعي از دو هزا رو سیصد و نود و پنج اصلي قطعه چهارم تفکیکي 
)2395/3414/4( و صد و سیزده هزار و پانصد و هفده فرعي از دوهزار و سیصد و 
نود و پنج اصلي قطعه اول تفکیکي )2395/113517/1( واقع در محدوده منطقه دو 

)2( شهرداري تهران

1398/03/05160/2500/756/56381398/03/07

94
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص پالک ثبتي به شماره دوهزا و صد و 
پنجاه و یک فرعي از هفتاد اصلي قطعه ششصد و یازده تفکیکي )70/2151/611( 

واقع در محدوده منطقه شش )6( شهرداري تهران
1398/03/0757381398/03/07

95
و  هزار  چهار  شماره  به  ثبتي  پالک  درخصوص  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
نود و چهار فرعي از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلي قطعه پنجاه و سه تفکیکي 

)1863/4094/53( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/03/0757391398/03/07

96
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص پالک ثبتي به شماره نهصد و سي و دو 
فرعي از چهار اصلي )4/932( واقع در محدوده منطقه بیست و یک )21( شهرداري 

تهران
1398/03/0757351398/03/07

97
و  هزار  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
چهارصد و شصت و هفت فرعي از دوهزار و صد و شش اصلي قطعه سي ام تفکیکي 

)2106/1467/30( واقع در محدوده منطقه بیست و یکم )21( شهرداري تهران
1398/03/05160/2500/757/55541398/03/05

98
و  هزار  دو  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
سیصد و پنجاه و نه فرعي از چهل و چهار و چهل و پنج اصلي قطعه سوم تفکیکي 

)45/2359/3 و44( واقع در محدوده منطقه )4( شهرداري تهران
1398/03/05160/2500/754/55551398/03/05

99
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره یک فرعي از هزار 
و پانصد و چهل و دو اصلي قطعه اول تفکیکي )1542/1/1( واقع در محدوده منطقه 

یک )1( شهرداري تهران
1398/01/27160/743/12621398/01/28

100

و  هزار  شماره  به  ثبتي  پالک هاي  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
هشتصد و چهل و هشت فرعي از سي و یک اصلي )31/1848( و چهار هزار و نهصد 
و پنجاه و هشت فرعي از سي و یک اصلي )31/4958( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران

1398/01/27160/747/12611398/01/28

101

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهارهزار و 
چهارصدو شصت و هفت فرعي از چهار اصلي قطعه پانزدهم تفکیکي )4/4467/15( 
و چهارهزار و چهارصد و شصت و هشت فرعي از چهار اصلي قطعه شانزدهم تفکیکي 

)4/4468/16( واقع در محدوده منطقه بیست و یک )21( شهرداري تهران

1398/01/27160/753/12601398/01/28

از 102 به شماره پنج فرعي  مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي 
1398/01/27160/2500/750/12231398/01/28صد و هفتاد و سه اصلي )173/5( واقع در محدوده منطقه پنج )5( شهرداري تهران

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه هزار و نهصد 103
1398/01/27160/2500/744/12191398/01/28و بیست و نه )3929( واقع در محدوده منطقه دوازده )12( شهرداري تهران

104
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره دو هزار و دویست 
و بیست و هشت فرعي از سي و چهار اصلي قطعه اول تفکیکي )34/2228/1( واقع در 

محدوده منطقه سه )3( شهرداري تهران
1398/01/27160/2500/745/12181398/01/28

2-1- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 98 - مصوبات باغات )119()ادامه( 
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1مصوبات شورای شهر

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیزده فرعي 105
1398/01/27160/2500/752/12201398/01/28از نهصد و پنجاه اصلي )950/13( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

106
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هفتصد و هفتاد 
و هشت فرعي از نود و سه اصلي قطعه پنجم تفکیکي )93/778/5( واقع در محدوده 

منطقه چهار )4( شهرداري تهران
1398/01/27160/2500/751/12171398/01/28

107
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره یک فرعي از دو 
هزار و هفتاد و چهار اصلي قطعه اول تفکیکي )2074/1/1( واقع در محدوده منطقه 

بیست و دو )22( شهرداري تهران
1398/01/27160/2500/746/12161398/01/28

108
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره نهصد و شصت 
و شش فرعي از یک اصلي قطعه دوم تفکیکي )1/966/2( واقع در محدوده منطقه 

یک )1( شهرداري تهران
1398/01/27160/2500/749/12151398/01/28

109
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه فرعي از هزار 
و پانصد و چهل و دو اصلي قطعه تفکیکي )1542/3/2( واقع در محدوده منطقه یک 

)1( شهرداري تهران
1398/01/27160/2500/742/12141398/01/28

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سه هزار و چهار 110
1398/01/27160/2500/748/12131398/01/28فرعي از سه اصلي )3/3004( واقع در محدوده منطقه یک )1( شهرداري تهران

111
از  به شماره یک فرعي  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
دوهزار و شصت و شش اصلي )2066/1( واقع در محدوده منطقه بیست و دو )22( 

شهرداري تهران
1398/01/25160/2500/741/10451398/01/27

112

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک هاي ثبتي به شماره چهارهزار و 
چهارصد و شصت و پنج فرعي از چهار اصلي قطعه سیزدهم تفکیکي )4/4465/13( 
و چهارهزار و چهارصد و شصت و شش فرعي از چهار اصلي قطعه چهاردهم تفکیکي 

)4/4466/14( واقع در محدوده منطقه بیست و یک )21( شهرداري تهران

1398/01/25160/2500/738/10441398/01/27

113
به شماره دوازده هزار و  ثبتي  تهران در خصوص پالک  مصوبه شوراي اسالمي شهر 
هشتصد و بیست و پنج فرعي از هفتاد اصلي )70/12825( واقع در محدوده منطقه 

سه )3( شهرداري تهران 
1398/01/25160/2500/740/10481398/01/27

114
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سي و دو هزار و 
شصت و نه فرعي از هفتاد و دو اصلي )72/32069( واقع در محدوده منطقه دو )2( 

شهرداري تهران
1398/01/25160/2500/739/10491398/01/27

115
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره سیزده فرعي از 
دوهزار و پانصد و نود و چهار اصلي )2594/13( واقع در محدوده منطقه دوازده )12( 

شهرداري تهران
1398/01/25160/2500/736/10521398/01/27

مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره )617( 38/90 116
1398/01/25160/2500/737/9951398/01/26واقع در محدوده منطقه چهار )4( شهرداري تهران

117
مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي به شماره هزارو بیست و سه 
فرعي از چهل و سه قطعه هفدهم تفکیکي )43/1023/17( واقع در محدوده منطقه 

چهار )4( شهرداري تهران
1398/01/18160/2500/735/3671398/01/20

118
هزار  شش  شماره  به  ثبتي  پالک  خصوص  در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  مصوبه 
تفکیکي  چهارم  قطعه  اصلي  یک  و  بیست  و  صد  از  فرعي  هفتاد  و  چهارصد  و 

)121/6470/4( واقع در محدوده منطقه پنج )5( شهرداري تهران
1398/01/18160/2500/734/3311398/01/19

119
از  به شماره پنج فرعي  مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص پالک ثبتي 
پانصد و چهل و شش اصلي )546/5( واقع در محدوده منطقه دوازده )12( شهرداري 

تهران
1398/03/0757371397/03/07

2-1- فهرست مصوبات شورای اسالمی شهر تهران  در سال 98 - مصوبات باغات )119()ادامه( 
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3-1-فهرست مصوبات شورای شهر تهران در سال 98- مصوبات نامگذاری )19(

تاريخ عنوانرديف
جلسه)تصويب(

شماره صدور
)ابالغ(

تاريخ 
صدور)ابالغ(

1398/11/29160/2510/98/353101398/12/12نامگذاري و تغییر نام یک )1( بوستان و نه )9( معبر عمومي شهر تهران1

1398/11/29160/2510/99/345111398/12/04نامگذاري و تغییر نام چهار )4( معبر عمومي شهر تهران2

1398/11/29160/2510/97/345081398/12/04نامگذاري و تغییر نام هشت )8( معبر عمومي شهر تهران3

1398/11/20160/2510/96/336501398/11/27نامگذاري و تغییر نام شش )6( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر تهران4

نام 5 به  یاسیني(  شهید  بزرگراه  تا  کردستان  بزرگراه  فاصل  )حد  رسالت  بزرگراه  تغییرنام 
1398/10/15160/2608/291671398/10/17سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني

تغیر نام بزرگراه رسالت )حدفاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید یاسیني( به نام سردار 6
1398/10/15160/2607/291461398/10/15شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني

1398/09/26160/2510/94/278271398/10/03نامگذاري و تغییر نام یک )1( بازار میوه و تره بار و سیزده )13( معبر عمومي شهر تهران 7

1398/09/26160/2510/95/275131398/10/01نامگذاري و تغییرنام شش )6( معبر عمومي شهر تهران8

1398/08/19160/2510/92/229381398/08/21تغییر نام چهار )4( معبر عمومي شهر تهران 9

نامگذاري و تغییر نام دو )2( بوستان و پانزده )15( مورد از معابر و اماکن عمومي شهر 10
1398/08/19160/2510/93/229041398/08/20تهران

1398/07/07160/2510/91/190451398/07/11نامگذاري و تغییر نام بیست و سه )23( معبر عمومي شهر تهران11

1398/02/29160/2510/90/51361398/03/01نامگذاري و تغییرنام 5 معبر عمومي شهر تهران12

1398/01/27160/2510/88/24281398/02/10نامگذاري و تغییر نام بیست و یک )21( معبر عمومي شهر تهران13

1398/01/27160/2510/87/19671398/02/07نامگذاري و تغییر نام سه )3( بازار میوه و تره بار و چهار )4( معبر عمومي شهر تهران14

1398/01/27160/2510/85/17341398/02/04نامگذاري و تغییرنام دو )2( ایستگاه مترو و شش )6( معبر عمومي شهر تهران15

1398/01/27160/2510/89/17381398/02/04نامگذاري و تغییر نام شش )6( معبر عمومي شهر تهران16

1398/01/27160/2510/84/14991398/02/03نامگذاري و تغییر نام یک )1( بازار میوه و تره بار و پنج )5( معبر عمومي شهر تهران17

1398/01/27160/2510/86/15011398/02/03نامگذاري و تغییر نام نه )9( معبر عمومي شهر تهران18

تغییر نام خیابان "ج" واقع در محدوده منطقه 1 شهرداري تهران به نام "استاد جمشید 19
1398/01/18160/2555/3741398/01/20مشایخي"
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مرکز ارتباطات و امور بين الملل
1-2- آمار فعاليت های دبيرخانه کميسيون نامگذاری مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران  در سال  98

سال 98عنوان
54ابالغ مصوبات شورای اسالمی شهر تهران به مناطق و سازمان های مرتبط در خصوص نامگذاری و تغییر نام معابر - مورد

404بازدید از معابر جهت تنظیم گزارش در خصوص نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی - مورد
11برگزاری جلسات کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران- مورد

134پرونده های تصویب شده توسط کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی- مورد
144پیگیری و رسیدگی به پرونده های ارسالی به دبیرخانه کمیسیون - مورد

16تهیه و تنظیم صورت جلسات ، گزارشات و مکاتبات مربوطه - مورد
3حضور در جلسات شورای اسالمی شهر تهران - مورد

179رسیدگی به درخواست های حضوری شهروندان - مورد
107کل معابر و اماکن عمومی نام گذاری شده - تعداد

33معابر نامگذاری شده به نام شهدا در کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی - مورد
74معابر نامگذاری شده به نام غیرشهید در کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی - مورد

2-2- آمار فعاليت های معاونت تبليغات و انتشارات مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران در سال  98
سال 98عنوانسال 98عنوان
500پوستر - تعداد15اجرای اکران مناسبتی فراگیر - مورد

25تولید کتاب - مورد250استرابورد - تعداد
30تولید کتابچه گزارش موضوعی - مورد200استند - تعداد

15تیزر - تعداد40همکاری با نهاد ها و سازمان های مرتبط - مورد
45حمایت از نشریات - مورد38برگزاری رویداد تبلیغی - مورد

20طراحی و اجرای کمپین تبلیغی - مورد25برگزاری کارگاه و ورکشاپ - مورد
20کتابچه - تعداد20برگزاری نمایشگاه - مورد

90کلیپ - تعداد30بروشور - تعداد
300لمپوست بنر )آویز( - تعداد7,000بسته تبلیغی ترویجی -تعداد

300لمپوست بنر )آویز( - تعداد500بنر - تعداد
10مستند - تعداد7,000هدایای تبلیغاتی - تعداد

ایده پردازی و تهیه پیشنهادات تبلیغی فرهنگی اختصاصی بخش های 
مشارکت در جشنواره ی های محلی، ملی و16مختلف شهرداری - مورد

17 بین المللی - مورد

3-2- آمار فعاليت های معاونت رسانه مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران در سال  98
سال 98عنوانسال 98عنوان

1,785انتشار اخبار در صدا و سیما - خبر10,118ارسال اخبار برای tehran.iri - تعداد
1,560پاسخ به پیام های مردمی - تعداد8,225ارسال اخبار برای سایت شهرنوشت/شهر - خبر

600تعامل با اصحاب رسانه - تعداد3,000ارسال اخبار هفتگی "گزارش تهران" - تعداد
473تهیه بولتن الکترونیک و بولتن تحلیلی اخبار - تعداد0انتشار اخبار در پرتال منطقه - خبر
42جریان سازی خبری در رسانه ها - مورد59,180انتشار اخبار در خبرگزاری ها - خبر

1,592تولیدات گرافیکی رسانه ای - تعداد7,556انتشار اخبار در روزنامه ها - خبر
70تهیه پیوست رسانه ای و ارتباطی پیش از پروژه ها - تعداد95,339انتشار اخبار در فضای مجازی و رسانه های تخصصی - تعداد
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4-2- آمار فعاليت های معاونت امور بين الملل مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران در سال  98  
سال 98عنوان

25اخذ روادید کشورهای خارجی برای هیأت های شهرداری تهران - نفر
23اخذ روادید ورودی ایران برای هیأت های خارجی - نفر

15اخذ مجوز و استعالم و هماهنگی با وزارت امور خارجه برای پاسخگویی به دعوت نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران - مورد
8اعزام مامور از AMF به خارج از کشور - نفر
84اعزام مامورین شهرداری بر حسب کشو ر- نفر

9اعزام هیأت از شهرداری تهران به خارج از کشور - نفر
43بررسی و ارزیابی گزارشات دریافتی در حوزه موضوعات بین المللی - مورد

39بررسی و رسیدگی به مشکالت و درخواست های نمایندگی های دیپلماتیک - مورد
11برگزاری بازدید مقامات خارجی - مورد

7برگزاری جلسات راه اندازی و اجرای سامانه سفرهای خارجی - تعداد
551برگزاری جلسات مختلف - مورد

11برگزری مالقات با مقامات خارجی - مورد
6برنامه ریزی و تنظیم مناسبات خارجی شهرداری تهران - مورد

12پذیرش هیئت های خارجی - نفر
1,249پیگیری ها و هماهنگی ها - مورد

2,690پیگیری های تلفنی - مورد
1,243پیگیری ها و هماهنگی های اداره روابط خارجی - مورد

588ترجمه فارسی به التین و بالعکس - صفحه
11تنظیم برنامه بازدیدها و مالقات ها - نفر

1,057تهیه پیام دعوت، تبریک، تسلیت و پاسخگویی به پیام ها - مورد
20تهیه راهنمای سفر - مورد

78تهیه گزارش از متون انگلیسی - صفحه
75تهیه گزارش کارشناسی - مورد

26تهیه گزارش های عملکرد - مورد
15تهیه و امضای تفاهم نامه و قراردادهای همکاری - مورد

15تهیه و تنظیم قراردادهای همکاری دوجانبه - مورد
141تهیه و تنظیم گزارش )کارشناسی - توجیهی-سفر هیات ها - بازدید و مالقات ها و ..( - مورد

110ثبت نام در رویدادهای بین المللی - مورد
12جلسات تشکیل شده کمیته سفرهای خارجی - تعداد

7حضور در مراسم ویژه سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی - تعداد
2رایزنی و برنامه ریزی مربوط به پذیرش هیات های میهمان - مورد

5رایزینی، هماهنگی و برنامه ریزی مربوط به سفرهای رسمی دو و چندجانبه - مورد
5رسیدگی به موضوعات و مسایل مربوط به مناسبات دو جانبه با سایر شهرهای خارجی - مورد

16سازمان ها و مجامع بین المللی طرف همکاری - مورد
42شرکت در جلسات، رویدادها و مالقات های دو جانبه مجمع شهرداران آسیایی - تعداد

5,077شرکت در جلسات، مکاتبات داخلی و خارجی، جستجو در سایت و ترجمه - تعداد
7شرکت در مراسم ویژه نمایندگی های سیاسی- مورد
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سال 98عنوان
26صدور گواهی اشتغال به کار برای سفرهای شخصی و غیراداری همکاری شهرداری - مورد

6عضویت در سازمانهای بین المللی - مورد
6عملکرد دبیرخانه جایزه خشت طالیی- مورد

200ماموریت اداری و بازدیدهای بخش سازمان ها و مجامع بین المللی - تعداد
200ماموریت های اداری و بازدیدها اداره روابط خارجی - مورد

448مذاکرات داخلی و خارجی )حضوری یا تلفنی( - مورد
1مراسم و میهمانی های بین المللی )برگزاری، مشارکت و سرپرستی( - مورد

4مشارکت در برگزاری رویدادهای داخلی و بین المللی - مورد
51مصوبات کمیته سفرهای خارجی - مورد

4,034مکاتبات داخلی و خارجی - مورد
5,602مکاتبات داخلی، خارجی، پیگیری و مأموریتهای بخش تشریفات - مورد

5,091مکاتبات و دعوتنامه ها - تعداد
42موافقت با اعزام ها - تعداد

16همکاری با سازمان های داخلی و بین المللی - مورد
16همکاری با سازمانهای داخلی و بین المللی و کمیسیون های مشترک همکاری - تعداد

35ویرایش و تایید اخبار پورتال انگلیسی - مورد

4-2- آمار فعاليت های معاونت امور بين الملل مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران در سال  98 )ادامه(

5-2- آمار فعاليت های معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بين الملل تهران در سال  98

سال 98عنوانسال 98عنوان

ارتباط با سازمانهای غیردولتی )NGOs (، شورایاران، اصناف - 
ارتباط با نخبگان فرهنگی واجتماعی در سطوح مختلف 3تعداد

5- تعداد برنامه

1راه اندازی سامانه الکترونیکی مالقات مردمی - تعداد4افکارسنجی و نظرسنجی از شهروندان در خصوص خدمات - تعداد
اصالح و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و ابالغ دستورالعمل 

5تهیه پیوست رسانه ای رویدادها - تعداد1- تعداد

26کمیته انتصابات - نفر21کمیته انتصابات - انتصاب
2شبگردی مسئولین و اصحاب رسانه - تعداد940بارگذاری اخبار در پرتال مرکز ارتباطات و امور بین الملل- خبر

بازدید، برگزاری، مشارکت و همکاری در همایش ها، گردهمایی ها 
بررسی ارزیابی عملکرد روابط عمومی های تابعه 75و اجالس ها - تعداد

2شهرداری تهران - تعداد

30برگزاری سه شنبه های بدون خودرو - تعداد215مراسم ها، همایش ها و افتتاحیه ها - تعداد

برگزاری جلسات گردهمایی مدیران روابط عمومی واحدهای تابعه 
مالقات اداره کل منابع انسانی با پرسنل شهرداری 9شهرداری تهران )دورنگاه( - تعداد

311تهران - نفر

12,248مالقات مردمی شهرداران مناطق با شهروندان - نفر5تشکیل جلسات کمیته انتصابات - تعداد
5نظارت ستادی از مناطق - تعداد1تشکیل دبیرخانه سند جامع اطالع رسانی تهران - تعداد

تنظیم دستورالعمل پیوست رسانه ای پروژه های 2تنظیم دستورالعمل شورای اطالع رسانی مناطق و معاونت ها - تعداد
1مدیریت شهری - تعداد
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مرکز سامانه مديريت شهری 137

6-2- تعداد گزارش آماري سامانه 137 در سال هاي 96-98        

درصد سهمدرصد تغيير سال 98سال 97سال 96گروه موضوعات درخواست

10.10.14-2,2202,0921,881اتوبوس
21,81726,28533,42727.22.5آب گرفتگي و آب افتادگي

17816819717.30.01آتش نشانی
37131744139.10.03آرامستان
0.38.46-120,929113,656113,368آسفالت

21.70.81-16,94213,83110,827آسیبهای اجتماعی
46,0743,05531,060916.72.32برف

25328455093.70.04پارکبانها و پارکینگ
9.50.01-747467ترمینال

19.82.58-44,66043,12134,579تفکیک و بازیافت
145,318147,659149,4711.211.16جمع آوری و نصب

73,69473,39777,5075.65.79حیوانات
1.713.63-211,538185,750182,615درخت/بوستان/فضای سبز/جنگل

7941656322830.05درخواست های متفرقه
72,44669,92893,14533.26.95زباله و ضایعات
145,392139,400147,829611.04ساخت و ساز

سازمان بوستان ها /بوستان های فرامنطقه ای
24813322065.40.02)باغ ایرانی/یاس فاطمی/گفتگو/مصلی(

132,751110,550117,9586.78.81سد معبر
3634681000.01سالمت
30,75630,90852,36869.43.91شستشو

87.70.05-17,2285,321652طرح جمع آوري کاال
2,7703,5854,74932.50.35کارگران

15592191107.60.01کنترل کیفیت هوا
36,69942,20561,03944.64.56الیروبي
45445574563.70.06مترو

72,45673,47882,80212.76.18مرمت و ترمیم
36,08432,46033,3322.72.49مزاحمت
46.30.08-522,0111,080مساجد

2,7292,2702,3413.10.17نصب عالئم ایمنی
69,30878,940100,07426.87.47نظافت

1961371466.60.01نکات ایمني
بوستان های اراضی عباس آباد 

022237977.30.02)آب و آتش، نوروز، طالقانی، پل طبیعت، بلوار کتابخانه ملی(

06326360.60.05پیام هاي ورزشي )سازمان ورزش(
0210501138.60.04پیام هاي ورزشي )مناطق(

0.2-2,670--ویروس کرونا
0-65--اینترنت
1,477,3291,202,8621,339,47011.4100جمع
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7-2-تعداد پيام ها به تفکيک ماهيت پيام در سال های 96-98

درصد سهمدرصد تغيير سال 98سال 97سال 96ماهيت درخواست

172,34365038,283.30.04اجرایی

99,093100,720104,79347.82توسعه ای

24.513.37-262,329237,391179,137کنترل عملکرد

943,564864,7511,055,0372278.77نگهداشت

1,477,3291,202,8681,339,47011.4100جمع

8-2- تعداد پيام های 137 به تفکيک واحد اجرايی پيام در سال های 96-98

درصد سهمدرصد تغيير سال 98سال 97سال 96واحد اجرايی

1,2841,3351,73730.10.13خدمات شهري و محیط زیست

798129287122.50.02سامانه 137

2897,10311,38560.30.86معاونت اجتماعی و فرهنگی

1,0469461,27134.40.1معاونت حمل و نقل و ترافیک

79.20.1-7,5716,4421,337معاونت فنی و عمران

1,275,0051,179,1781,310,10111.198.76معاونت هماهنگی و امور مناطق

0.02-227--معاونت شهرسازی و معماری

0.01-169--معاونت توسعه منابع انسانی

1,477,3291,200,4541,326,51410.5100جمع

1-2- سهم پيام ها به تفکيک ماهيت در سال 98
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1-2- تعداد پيام های 137 به تفکيک منطقه در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97 

9-2- تعداد پيام های 137 به تفکيک منطقه در سال های 96-98   

درصد سهمدرصد تغيير   سال 98سال 97سال 96منطقه

98,05588,521108,41422.58.28منطقه 1
101,93192,897110,523198.44منطقه 2
68,04259,02660,5642.64.62منطقه 3
119,069113,469128,68713.49.82منطقه 4
92,22582,42595,54515.97.29منطقه 5
0.23.59-53,35047,05846,968منطقه 6
51,13352,66854,6903.84.17منطقه 7
44,76042,92644,8394.53.42منطقه 8
27,23027,19127,72322.12منطقه 9
50,20144,02644,8411.93.42منطقه 10
3.24.01-56,65854,30052,589منطقه 11
84,80671,11274,4154.65.68منطقه 12
34,41530,28831,2703.22.39منطقه 13
59,76464,85568,6865.95.24منطقه 14
74,96271,88288,31922.96.74منطقه 15
38,92934,67937,3697.82.85منطقه 16
39,61636,85239,7407.83.03منطقه 17
50,09242,83950,90218.83.89منطقه 18
33,96529,71534,178152.61منطقه 19
46,10142,25652,48724.24.01منطقه 20
28,29227,43529,0445.92.22منطقه 21
21,40922,75828,30724.42.16منطقه 22

1,275,0051,179,1781,310,10011.1100جمع
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سامانه نظارت همگانی 1888

10-2- مقايسه موضوعات انتقاد و شکايت شهروندان در سال های 98 - 96

موضوع
سال 98سال 97سال 96

درصد 
تغيير سهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

81.5-2,52953,3206.16132.2تاخیر اتوبوس )بخش خصوصی و عمومی(

81.4-2,5084.91,09922040.7عملکرد راننده اتوبوس بخش خصوصی

99.5-2,3924.72,2204.1110سد معبر دستفروشان

45.6-1,4632.91,61938803.1تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری

1,0452.1401290.53,125لغزندگی معابر

78.4-1,037252711140.4عملکرد راننده اتوبوس بخش عمومی
تاسیسات و خدمات

1.1-99021,2322.31,2184.3)ورزشگاه، سرای محله، کتابخانه و فرهنگسرا(

34.6-9381.89391.76142.2ایستگاه های اتوبوس عمومی و خصوصی

16.3-8791.71,0371.98683.1تعیین هزینه حمل و نقل عمومی تاکسی

99.3-8771.78371.560سد معبر اصناف

19.3-8571.71,2522.31,0103.6تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده

28.6-8541.79421.76732.4برخورد با مسافر

74.3-7891.68081.52080.7مزاحمت های صنفی صنایع و مشاغل مزاحم

96.8-6471.36161.1200.1نصب مخزن زباله تر

91.6-6381.39711.8820.3نظافت   معابر

6351.36561.27562.715.2نصب و نگهداری عالئم )تابلوها، چشم گربه ای و دیوار صوتی(

93.9-6171.27431.4450.2آلودگی ها و مزاحمت های ناشی از ساخت و ساز شهرسازی

42.3-5751.16221.13591.3ساخت و احداث بنای بدون مجوز

90.3-50616011.1580.2آبیاری درختان

66.3-4400.95901.11990.7تامین روشنایی پارکها

39.4-29,48758.233,48461.920,30771.6سایر موضوعات

47.6-50,70310054,11910028,374100جمع

 توضیحات: با توجه به اصالح رویه صورت گرفته مبنی بر عدم ثبت پیامهای رسیدگی نشده 137 در سامانه 1888  برخی از موضوعات نظیر سد معبر دستفروش 
و اصناف، مخزن زباله، نظافت معابر و آبیاری درختان در سامانه 1888 ثبت نشده است بنابراین در مقایسه با سال 97 کاهش محسوسی داشته است.
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11-2- مقايسه تعداد پيامها بر اساس موضوعات عملکردی در سال های98- 96
درصد تغيير سال 98سال 97سال 96حيطه عملکرد

62-18,72918,7717,135موضوعات خدمات شهری

49-18,36620,30710,423موضوعات حمل و نقل و ترافیک

45-4,8215,7063,128موضوعات شهرسازی و معماری

66-3,5713,2651,108موضوعات فنی و عمران

3,4583,9564,1685موضوعات اجتماعی و فرهنگی

1,2591,0911,45333موضوعات مالی و اقتصاد شهری

42-1,1371,049604موضوعات منابع انسانی

10-2,0862,3622,132سایر موضوعات

47-53,42756,50730,151جمع

12-2- مقايسه وضعيت تماس های دريافتی در سال های 97-98

درصد تغييرسال 98سال 97ابزارهای تماس های دريافتی

3-234,545227,115تلفن 1888

14-24,97521,545سایر ابزار ها 

4-259,520248,660جمع

2-2- سهم پيامها بر اساس موضوعات عملکردی در سال 98
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14-2- مقايسه وضعيت تماسهای دريافتی در سال های 98- 97

درصد تغييرسال 98سال 97وضعيت تماس های دريافتی

133,705179,41534راهنمایی و رفع ابهام

45-125,81569,245ثبت و رسیدگی به پیام ها

4-259,520248,660جمع

13-2-مقايسه تعداد پيامها به تفکيک ماه در سال های 98 - 96

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96ماه

52-2,8113,0071,443فروردین

56-4,0265,5222,448اردیبهشت

50-3,6314,2202,117خرداد

32-3,8495,0913,443تیر

41-3,7525,1393,009مرداد

37-4,2794,0062,525شهریور

50-4,0935,9613,010مهر

61-4,9775,9202,314آبان

45-5,1095,3942,941آذر

58-5,4155,9452,480دی

32-6,8213,9432,695بهمن

27-4,6642,3591,726اسفند

47-53,42756,50730,151جمع

3-2- مقايسه تعداد پيامها به تفکيک ماه در سال 98
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15-2-مقايسه تعداد پيامهای ارجاع شده بر مبنای نوع پيام در سال های 98 - 96
درصد تغيير سال 98سال 97سال 96نوع پيام

48-49,10152,87127,485انتقاد
28-2,4672,3501,683تقدیر و تشکر

2573894147پیشنهاد
29-1,6021,248889شکایت
47-53,42756,50730,151جمع

 توضیحات: کاهش محسوس )47 درصدی( پیامهای ارجاع شده، در سال 98 در مقایسه با سال 97 به دلیل ثبت تذکر روی پیامهای 137 می باشد در حالیکه در 
سنوات گذشته این تماس ها منجر به ثبت پیام جدید در سامانه 1888 می شد.

16-2- مقايسه تعداد پيامها براساس منبع دريافت پيام در سال های 98 -96   
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منبع خبر

47-39,86341,43821,794تلفن

24-8,5638,2386,284اینترنت

98-3,2934,81489صندوق صوتی

1,1201,4011,65518ارتباط مستقیم

51-12911757پست الکترونیک

14131838مراجعه حضوری

83-661پیام کوتاه

-2502نمابر

89-7192صندوق پستی

46-407461249اپلیکیشن  موبایل

47-53,42756,50730,151جمع

4-2- سهم پيام های ارجاع شده بر مبنای نوع پيام در سال 98
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17-2- مقايسه تعداد پيامهای معاونت ها در سال های 98 - 96

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96معاونت ها

55-30,74232,37614,566معاونت هماهنگی و امور مناطق + مناطق 22 گانه

59-14,26015,9146,490معاونت حمل و نقل و ترافیک

15-2,3232,2461,902معاونت خدمات شهری  و  محیط زیست

1,5942,4273,22533معاونت اجتماعی و فرهنگی

21-807238188معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

92624328718معاونت مالی و اقتصادی شهر

54-7591,061488معاونت توسعه منابع انسانی

41-505298176معاونت فنی و عمران

32038567275معاونت شهرسازی

1,1911,3192,15764سایر حوزه های اجرایی

47-53,42756,50730,151جمع

18-2-مقايسه آيتم پيامهای ثبت و رسيدگی شده در سال های 98 - 97  

درصد تغييرسال 98سال 97پيام دهنده

5822,844389ثبت تذکر روی پیام های 137
47-56,50730,151ثبت و ارجاع پیام جدید
47-68,72636,250پیگیری و اعالم وضعیت

45-125,81569,245جمع

توضیحات: ثبت تذکر روی پیامهای 137، به عنوان یک فرایند جدید در سامانه 1888 از بهمن ماه سال 97 شروع شد. بنابراین عدد درج شده در سال 97 
مربوط به دو ماه بهمن و اسفند می باشد.

5-2- سهم پيام های معاونت ها در سال 98
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2-2- تعداد پيام های ثبت شده در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

! !

!

!

ري

شمیرانات

قدس

تعداد پیام
289 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 850
851 - 1,296

تهران

تهران

شهریار

کرج

تهران

21

5
22

18

9

19

1

2
6 7

3

8

4

10 11 12
14

17

16

15

20

13

درصد تغییر

اسالمشهر

بهارستان

_

_

_

_
! -65    -60
! -59/9    -55

! -54/9    -50

! -49/9    -38

19-2- مقايسه تعداد پيامهای ثبت شده به تفکيک مناطق در سال های 98 - 96  
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منطقه

54-2,7552,6911,226منطقه 1
50-2,5072,4101,201منطقه 2
60-1,5601,617643منطقه 3
57-2,5662,9881,296منطقه 4
53-2,6622,6701,253منطقه 5
40-1,3681,400835منطقه 6
53-1,4131,475694منطقه 7
46-1,2021,236665منطقه 8
57-603715306منطقه 9
53-1,2311,055493منطقه 10
64-1,0421,086388منطقه 11
43-1,9091,7771,013منطقه 12
44-789789443منطقه 13
65-1,3191,474517منطقه 14
62-1,7681,689649منطقه 15
59-851894368منطقه 16
54-694802372منطقه 17
51-980891439منطقه 18
51-847864420منطقه 19
45-1,2351,076595منطقه 20
64-720807289منطقه 21
39-677725443منطقه 22

53-30,69831,13114,548جمع
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سازمان پيشگيری و مديريت بحران

20-2- اقدامات ايمن سازی فضاهای شهری در برابر زلزله در سال های 94-98

توضيحات سال 98 سال 97 سال 96 سال95 سال 94 اقدامات

- 75 70 70 55 50-80 ارتقای بانک جامع اطالعات پایه مدیریت بحران - درصد

- 13 13 13 13 13 پایگاه های مجهز به سیستم ارتباطي خاص با سازمان
)دریافت داده های برخط شتاب نگاری( - تعداد تجمیعی

- 85 55 40 40 40 طرح و پیشبرد پروژه ایجاد سامانه ارزیابی سریع تلفات و خسارات 
ناشی از رخداد زمین لرزه - تعداد

- 26 100 100 90 70 سامانه پایلوت هشدار سریع زلزله شهر تهران - تعداد
- 36 18 18 18 18 ایستگاه های فعال شتاب نگاری - تعداد

- 26 4 4 4 4 ایستگاه  فعال شتاب نگاری خارج از شهر
)سامانه هشدار سریع زلزله( - عدد

4 تا خارج شهر و 8 تا در 
دست اقدام 36 14 14 14 14 ایستگاه  فعال شتاب نگاری داخل شهر

)سامانه تخمین خسارت زلزله( - عدد

4 تا خارج شهر و 6 تا 
درچاهی و در دست اقدام 19 13 13 13 13 ایستگاه های فعال لرزه نگاری-عدد

- 85 85 80 70 60 جمع آوری، تحلیل و مدیریت داده ها در پایگاه داده های سامانه 
مدیریت بحران - درصد

- 85 65 65 55 45 میزان پیشرفت و تکمیل نرم افزار تخمین خسارت زلزله - درصد

21-2- اقدامات ايمن سازی فضاهای شهری در برابر زمين لغزش در سال های 94-98
سال 98 سال 97 سال 96 سال95 سال 94 اقدامات

354 354 354 286 286 محالت دارای نقشه تخلیه امن - تعداد

100 100 100 76.47 76.47 محالت دارای نقشه تخلیه امن - درصد

100 100 100 95 40 تهیه نقشه محدوده شناسایی شده مستعد لغزش و فرونشست- درصد

99 87 86 70 69 نسبت پایگاه ها و اماکن ایمن تجهیز شده به کل پایگاه ها - درصد

354 354 354 326 209 نقشه های محل تخلیه امن تهیه شده - عدد

10,933 10,933 3,305 3,305 3,305 مساحت نقشه محدوده شناسایی شده مستعد لغزش و فرونشست تهیه شده - هکتار

22-2- فعاليت های گروه های دوام سازمان پيشگيری و مديريت بحران در سال های 95-98 
درصدتغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 عنوان

14.4 2,300 2,010 1,950 1,900 جذب داوطلب - نفر
2.5 138,000 134,670 130,650 127,440 برگزاری دوره های آموزشی - نفرساعت

-72.2 12,500 45,000 45,000 40,000 توزیع اقالم آموزشی و کمک آموزشی )شاسی، پوستر و ...( - عدد
-7.6 327 354 354 354  محالت دارای خانه های دوام و ایمنی فعال - تعداد
42.9 0.4 0.28 0.27 0.28 نسبت شهروندان عضو گروه های دوام به کل جمعیت شهروندان - درصد
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23-2- ايمن سازی شهر در برابر سوانح طبيعی و انسان ساز در سال های 94-98
درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال95 سال 94 عنوان

53.1 978 639 397 326 324 مانورهای تخلیه امن برگزار شده در مناطق 22گانه در سال - تعداد تجمیعی
572.7 148 22 17 14 8 مانورهای تخصصی برگزار شده در سال - تعداد تجمیعی

0 57 57 32 9 10 مانورهای تخلیه امن برگزار شده  سراسري - تعداد تجمیعی

24-2- آموزش های درون و  برون سازمانی سازمان پيشگيری و مديريت بحران در سال های 94-98 
سال 98 سال 97 سال 96 سال95 سال 94 عنوان

4,900,000 424,000 30,000 23,800 6,800 دوره هاي آموزش الکترونیکي بحران برگزار شده - نفرساعت

1,350 1,059 1,200 2,850 2,581 برگزاري دوره هاي آموزش عمومي براي شهروندان - تعداد

820 597 612 600 450 آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله در مدارس - دوره

8,020 8,430 7,840 7,500 7,700 میزان آموزش تخصصی برگزار شده - نفر ساعت

202,000 55,800 57,000 240,000 190,000 میزان آموزش همگانی)عمومی( برگزار شده - نفر ساعت

6.8 2.14 1.92 9 7 نسبت افراد آموزش دیده در زمینه مدیریت بحران به کل جمعیت 
شهروندان - درصد

214 472 347 500 210 آموزش اعضای ستاد مدیریت بحران نواحی - نفر

25-2- طرح مدرسه آماده )ارتقاي آمادگي و ايمني مدارس( در سال های 95-98

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال95 عنوان

-99.15 7 830 500 517 دوره آموزشي مدیریت بحران ویژه مدیران مدارس - مدرسه
-99.72 72 26,500 8,700 9,700 دوره آموزشي مدیریت بحران ویژه پرسنل مدارس - نفر
-11.5 885 1,000 400 400 بازدید و تکمیل سند مخاطرات مدارس - مدرسه
-11.5 885 1,000 400 400 تهیه برنامه کاهش مخاطرات مدارس - عدد

27-2- ليست پروژه هاي سازمان پيشگيري و مديريت بحران- معاونت آمادگي، مقابله و پدافند غير عامل در سال 98 

درصد 
پيشرفت

واقعي
عنوان

ف
تاريخ پايانردي تاريخ شروع زمان پروژه

90 1398/11/16 1398/08/16 سه ماهه قفسه بندی 3 پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران  1

100 1399/01/09 1398/07/02 شش ماه  بهبود سامانه تخمین خسارت و تلفات زلزله 2

70 1398/08/05 1398/05/05 سه ماهه تهیه سند کاهش خطر پذیری محالت شهر تهران  3

30 1399/04/13 1397/10/13 دو سال طراحی و راه اندازی سامانه پیش بینی و هشدار سیل حوضه های آبریز شمال تهران 4

15 1399/12/08 1398/12/08 یک سال احداث 8 ایستگاه شتاب نگاری 5

100 1399/01/02 1398/07/02 شش ماه  بهبود سامانه تخمین خسارت و تلفات زلزله شهر تهران  6

80 1399/11/16 1398/08/16 یک سال ساخت و استقرار تعداد 35 دستگاه کمد مدرسه آماده  7

10 1399/12/28 1398/12/28 یک سال خرید تجهیزات پایش حرکات پوسته زمین  8



42

سالنامه آماری شهرداری تهـران

26-2- فعاليت گروه های دوام براساس مناطق 22 گانه در سال 98 

منطقه

پايگاه های مديريت 
بحران)سوله بحران( 

تشکيل  شده در سال 
- عدد

پايگاه های مجهز 
به سيستم ارتباطي 

خاص با سازمان-
تعداد تجميعی

ايستگاه های 
فعال شتاب نگاری 

- تعداد

ايستگاه  فعال 
شتاب نگاری داخل 

شهر - عدد

ايستگاه های 
فعال لرزه نگاری-

عدد

محالت دارای 
نقشه تخليه امن 

- تعداد

0122124منطقه 1
0022123منطقه 2
0000010منطقه 3
0222019منطقه 4
0022129منطقه 5
1000016منطقه 6
0111013منطقه 7
0000013منطقه 8
000008منطقه 9
0011010منطقه 10
0000017منطقه 11
0122012منطقه 12
0011112منطقه 13
0011027منطقه 14
0222118منطقه 15
011109منطقه 16
0000011منطقه 17
0122016منطقه 18
0011115منطقه 19
0111221منطقه 20
0111015منطقه 21
012219منطقه 22

11224249347جمع

3-2- تعداد محالت دارای نقشه تخليه امن به تفکيک مناطق در سال 98

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

تعداد
8 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 29
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28-2- شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران -  خدمات اجتماعی در سال 98  
سال 98 عنوان سال 98 عنوان

626 جمع آوری کارتن خواب زن - نفر 2,607 جمع آوری متکدیان مرد - نفر

150 جمع آوری کودکان کار - نفر
27,133 جمع آوری کارتن خواب مرد - نفر
7,354 جمع آوری متکدیان زن - نفر

31-2- شاخص های اصلی يگان حفاظت شهرداری تهران- ساير در سال 98  
سال 98 عنوان سال 98 عنوان

9 انتقال افراد فراری از منزل - تعداد 272 همکاری انتظامی در وقوع تصادفات - تعداد
1,012 پوشش انتظامی تجمعات قانونی - تعداد 153,100 آموزش کارکنان )انتظامی و یگانی( - نفر ساعت

101,200 پوشش مراسمات دارای مجوز - تعداد 65,647 بازدید از رده های تابعه - تعداد
45 کنترل تجمعات غیر قانونی - تعداد 38,890 اعزام به گشت )خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، پیاده( - مورد

1,134 صدور قبض ابالغ تخلفات خودرویی )امنیت اخالقی( - برگ 45 انتقال موتورسیکلت بالصاحب و سرقتی به پارکینگ - دستگاه
15,212 انجام مکاتبات اداری دبیرخانه)جمع ارسال و دریافت( - مورد 82 انتقال خودرو بالصاحب و سرقتی به پارکینگ - دستگاه

29-2- کشفيات يگان حفاظت شهرداری تهران در سال 98 
سال 98 عنوان سال 98 عنوان

0 سی دی های غیر مجاز و مبتذل - حلقه 10 انواع سالح جنگی - تعداد
12 پاسور - دست 8 انواع مهمات و تجهیزات جنگی - عدد 
23 تجهیزات انتظامی - تعداد 1 انواع سالح بادی و شکاری - تعداد
23 موتورسیکلت مسروقه- دستگاه 67 سالح سرد - تعداد
24 خودرو مسروقه - دستگاه 469.37 انواع مواد مخدر - گرم
13 سایر موارد مسروقه - مورد 109.1 انواع مشروبات الکلی - لیتر

 ستاد يگان حفاظت شهرداری تهران

30-2- آمار عملکرد و دستگيری يگان حفاظت شهرداری تهران در سال 98
سال 98 عنوان سال 98 عنوان

33 در ارتباط با مفاسد اجتماعی - نفر 1 در ارتباط با سالح جنگی - تعداد
96 در ارتباط با سرقت - تعداد 23 در ارتباط با تجهیزات انتظامی - تعداد

235 در ارتباط با نزاع و درگیری - تعداد 0 در ارتباط با زورگیری - تعداد
13 در ارتباط با پرداخت رشوه به مأمورین - نفر 2 اتباع خارجه - تعداد
34 مظنونین - تعداد 0 در ارتباط با سی دی های غیر مجاز مبتذل و پاسور - تعداد
2 افراد اغفال کننده - تعداد 2 در ارتباط سالح بادی و شکاری - تعداد

149 سایر جرایم - تعداد 70 در ارتباط با سالح سرد - تعداد
2 اراذل و اوباش - تعداد 131.4 در ارتباط با مواد مخدر - تعداد

32-2- آمار عملکرد و دستگيری يگان حفاظت شهرداری تهران در سال 98
سال 98 عنوان سال 98 عنوان

96 سرقت سایر وسایل - تعداد 13 پیشنهاد رشوه - تعداد
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33-2- عملکرديگان حفاظت شهرداری تهران به تفکيک مناطق در سال 98 

ابالغ اخطاريه و پيش منطقه
آگهی - فقره

همکاری با اداره درآمد 
منطقه در تحقيق 

واحدهای کسبی - 
مورد

همکاری مراقبتی 
انتظامی در رفع سد 

معبر و پاکسازی معابر 
- مورد

همکاری مراقبتی 
انتظامی با عوامل 
خدمات شهری در 
جهت جلوگيری از 

ساخت و ساز غير مجاز 
- مورد

همکاری مراقبتی 
انتظامی در خصوص 

برخورد قانونی با 
خودروهای حامل نخاله 

- دستگاه

1086871,38230منطقه 1
160000منطقه 2
260300منطقه 3
8026338115منطقه 4
621096430منطقه 5
3,2513479000منطقه 6
7,68401,40000منطقه 7
9100000منطقه 8
51420833180منطقه 9
5460000منطقه 10
4721311,55200منطقه 11
435858000منطقه 12
150720109منطقه 13
4406000منطقه 14
1687100منطقه 15
6544000منطقه 16
470000منطقه 17
2080030منطقه 18
15702,382360منطقه 19
601854700منطقه 20
1800170360منطقه 21
21304000منطقه 22

16,3512,45317,53416014جمع

ري

شمیرانات

قدس

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

بهارستان

اسالمشهر

ابالغ اخطاریه و
پیش آگهی(فقره) 

16 - 108
109 - 215
216 - 910
911 - 3,260
3,261 - 7,684

4-2- عملکرد يگان حفاظت شهرداری تهران در ابالغ اخطاريه و پيش آگهی به تفکيک مناطق در سال 98
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34-2- عملکرديگان حفاظت شهرداری تهران در کميسيون ماده 100 به تفکيک مناطق در سال 98 

تيغه ، تسمه کشی و پلمپ منطقه
رفع خالف يا قلع- موردبازديد پلمپ- موردفک پلمپ- مورد- مورد

15857788منطقه 1
1,29337424منطقه 2
1,64501,7295منطقه 3
1,87530521162منطقه 4
6488961846منطقه 5
25405,0831منطقه 6
1056615115منطقه 7
10908311منطقه 8
320840منطقه 9
490335منطقه 10
36922,06610منطقه 11
73210223645منطقه 12
134177239115منطقه 13
62018321منطقه 14
001240منطقه 15
581146132120منطقه 16
45330071منطقه 17
440039منطقه 18
4861411163منطقه 19
0010منطقه 20
5746427049منطقه 21
380214منطقه 22

9,2331,18911,800634جمع

35-2- عملکرديگان حفاظت شهرداری تهران در بند 20 ماده 55  به تفکيک مناطق در سال 98 

 انتقال صنايع و مشاغل بازديد پلمپ- موردفک پلمپ- مورد پلمپ- موردمنطقه
مزاحم- مورد

43310منطقه 1
20000منطقه 2
001,7290منطقه 3
7000منطقه 4
1706229منطقه 5
8001منطقه 6
8040منطقه 7
200301منطقه 8
140840منطقه 9
4010منطقه 10
5702450منطقه 11
0000منطقه 12
84202منطقه 13
410960منطقه 14
1870120منطقه 15
82000منطقه 16
32300منطقه 17
38000منطقه 18
9456570منطقه 19
0011منطقه 20
202700منطقه 21
0000منطقه 22

653652,64234جمع
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36-2- عملکرديگان حفاظت شهرداری تهران به تفکيک مناطق در سال 98 

منطقه

ابالغ آراء صادره از 
کميسيون اجرايی 

شهرداری )ماده 100و 
55( - فقره

ابالغ آراء صادره از 
کميسيونهای ماده 5 و 

ماده 13- فقره

ابالغ آراء کميسيون 
ماده 39- فقره

ابالغ آراء صادره از 
کميسيون رسيدگی 
به تخلفات کارکنان 

شهرداری-فقره

همکاری مراقبتی 
انتظامی با اداره امالک 

و مستغالت منطقه 
در جهت اعمال ماده 

10 - مورد
7013934082منطقه 1
94402200منطقه 2
2,07303700منطقه 3
1,31791000منطقه 4
6093152100منطقه 5
44173200منطقه 6
78803800منطقه 7
53751000منطقه 8
105,900000منطقه 9
4100600منطقه 10
1,8030000منطقه 11
54105000منطقه 12
92445032149منطقه 13
1,2010700منطقه 14
78670000منطقه 15
1,249895005منطقه 16
2360000منطقه 17
605000180منطقه 18
1,53702000منطقه 19
2850000منطقه 20
5350000منطقه 21
319694200منطقه 22

17,8517,8413511316جمع

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

ابالغ آراء صادره
ماده 55 و 100(فقره)

10 - 320
321 - 610
611 - 950
951 - 1,540
1,541 - 2,073

5-2- عملکرد يگان حفاظت شهرداری تهران در ابالغ آراء صادره از کميسيون اجرايی)ماده 55 و 100( به تفکيک مناطق در سال 98
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سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

37-2- خالصه آماری فعاليت های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران درسال 98

سال 98نوع فعاليتسال 98نوع فعاليت
32تراکنش روزانه روی ESB - میلیون84,640پاسخگویی CTS - تعداد

40,608رایانه،چاپگرو... - دستگاه70,889کاربر - تعداد
2,974ساختمان متصل به شبکه ارتباطی - تعداد186,915نود شبکه - تعداد

1,851سرورفیزیکی و مجازی - تعداد353پرتال محالت - تعداد
256پرتال مناطق، ستاد و... - تعداد

126سرویس های داخلی و شهروندی - تعداد
1,646فیبرنوری - کیلومتر

38-2- انواع اتصاالت شبکه فراساختمانی شهرداری تهران )WAN( در سال98  

تحت پشتيبانیايجاد يا اضافه شدهانواع اتصاالت شبکه ديتا

701,659تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران - از طریق رادیو
35398تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران - از طریق فیبر
087تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران - از طریق کابل

343705تعداد نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران از طریق وایمکس به طرح مهاجرت از WIMAX به TD - نقطه
128128نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق اپراتور مخابراتی ایرانسل( - نقطه

82702نقاط متصل به شبکه شهرداری تهران )از طریق اپراتور مخابراتی مبین نت( - نقطه

39-2- مجموع توان برق اضطراری تحت پشتيبانی سازمان در سال 98

از رده خارج شدهتحت پشتيبانیايجاد يا اضافه شدهعنوان فعاليت

 KVA - 8521,7640توان برق اضطراری

7-2- نقاط تحت پشتيبانی متصل به شبکه فراساختمانی شهرداری تهران در سال 98
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41-2-توسعه شبکه مخابراتی در سال 98                                                                

از رده خارج شدهتحت پشتيبانیايجاد يا اضافه شدهنوع تجهيزاتعنوان

تلفن VoIP تحت پشتیبانی

UC63714,9532
VoIP1,54820,1020

تجهیزات امنیتی و مدار بسته
IP camera-5112,45626

881,390122مدار باز - ترمینالآمار خطوط بی سیم آنالوگ تحت پشتیبانی

40-2- تعداد API های اضافه شده به پرتال api.tehran.ir در سال 98
تعداد Api اضافه شدهماهتعداد Api اضافه شدهماه

14مهر1فروردین

1آبان0اردیبهشت
1آذر1خرداد
1دی0تیر

0بهمن8مرداد
1اسفند2شهریور

30جمع
 توضیحات: API پلتفرم اشتراک و تبادل داده های شهری است.

42-2- جدول تعداد سرورهای عمليانی در سال 98

از رده خارج شدهتحت پشتيبانیايجاد يا اضافه شدهنوع سرور

فیزیکی
3212118مخصوص مجازی سازی
1712512عملیاتی )اختصاصی(

202هاستینگ خارج از شهرداری
2461,403176عملیاتیمجازی

2971,649208جمع 

8-2- تعداد API های اضافه شده به پرتال در سال 98
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43-2- تأمين تجهيزات سخت افزاری در سال 98                                          
تعدادعنوانتعدادعنوان
11اسکنر1,114کامپیوتر

0تین کالینت602مانیتور

47نوت بوک و تبلت146پرینتر

1,920جمع

44-2- پشتيبانی تجهيزات سخت افزاری  در سال 98                                          
تعدادعنوانتعدادعنوان
132اسکنر1,239کامپیوتر

598مانیتور
25نوت بوک و تبلت

1,466پرینتر

3,460جمع

45-2- جدول عملکرد آموزش های برون سازمانی سال 98

نفر - ساعت آموزش ديدهتعداد نفرات آموزش ديدهعنوان فعاليت
1,16711,928دوره های پایه

1,68835,166دوره های تخصصی
4854,400دوره های کاربردی
10,00080,000دوره های مجازی

13,340131,494جمع 

46-2- گزارش فروش کتاب و نقشه در سال 98

مبلغ - ريالتعدادعنوان

629133,607,750فروش کتاب و نقشه چاپی

1,325362,315,324فروش اطالعات شامل فایل، پالت و عکس هوایی

9-2- تامين تجهيزات سخت افزاری در سال 98
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47-2- تعداد بازديد از سامانه شفاف به تفکيک ماه در سال 98
تعداد بازديدماهتعداد بازديدماه

10,452مهر10,568فروردین
9,691آبان13,070اردیبهشت

14,714آذر16,607خرداد
10,424دی21,750تیر

8,729بهمن13,774مرداد
2,770اسفند12,189شهریور

144,738جمع

48-2- تعداد جلسات برگزارشده در رصـدخـانـه شهـری تهران در سال های 97-98 

سال 98 سال 97جلساترديف

5622جلسه با زیرمجموعه های شهرداری1

4364جلسه با سازمانها، نهادها و جامعه دانشگاهی2

98جلسه با مهمانان خارجی3

10894جمع

49-2- عملکرد مرکز تهران هوشمند در سال های 98-97                                                                            )تعداد(
سال 98سال 97عنوان

5-جلسات شورای راهبردی تهران هوشمند
604فراخوان های عمومی

77 اسناد راهبردی و پشتیبان منتشر شده در حوزه شهر هوشمند
1556 کارگروه های تخصصی برگزار شده در حوزه شهر هوشمند 
1419 تفاهم نامه های منعقد/تمدید شده در حوزه شهر هوشمند

1310رویدادهای برگزار شده مرتبط با برنامه تهران هوشمند
12 مسابقات چالش نوآوری )هکاتون( برگزار شده

1313 سخنرانی ها و مشارکتها در رویدادهای داخلی مرتبط در حوزه شهر هوشمند
27سخنرانی ها و مشارکتها در رویدادهای بین المللی مرتبط در حوزه شهر هوشمند

10-2- تعداد بازديد کننده از سامانه شفاف به تفکيک ماه در سال 98
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مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
50-2- خالصه اقدامات پژوهشی شهرداری تهران در سال های 94-98

سال 98سال 97سال 96سال95سال94اقدامات

217239143180187پژوهش های علمی - تعداد
118914297تالیف و ترجمه کتاب - تعداد

11011برگزاری جشنواره های علمی - تعداد
4953695212گزارش های علمی و تخصصی - تعداد

4188236151برگزاری نشست های علمی تخصصی - تعداد 
5891141716پایان نامه های حمایت شده - تعداد

323851211تفاهم نامه های علمی با مراکز دانشگاهی - تعداد
11,32034,31810,03511,8308,060اعتبار مصوب جاری پژوهشی - میلیون ریال

11,00224,26054,7557,9157,842هزینه های جاری پژوهشی - میلیون ریال
115,559204,000173,000171,000171,400اعتبار مصوب عمرانی پژوهشی - میلیون ریال

115,512168,763865,99546,22569,552هزینه های عمرانی پژوهشی - میلیون ریال

51-2- زمان صرف شده براي انجام فعاليت هاي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در سال 98
جمع )نفرساعت در سال(نفرعنوان

118141.6زمان صرف شده براي انجام فعالیت هاي مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران

سال
بودجه جاري )ريال(

هزينه های جاریاعتبار مصوب
9411,320,000,00011,002,000,000
9534,318,000,00024,260,000,000
9610,035,000,0005,475,526,311
9711,830,000,0007,915,256,500
988,060,000,0007,842,273,000
بودجه عمراني)ريال(سال

هزينه هاي عمرانياعتبار مصوب
94115,559,000,000115,512,000,000
95204,000,000,000168,763,000,000
96173,000,000,00086,599,527,793
97171,000,000,00046,225,994,753
98171,400,000,00069,552,384,000

52-2- عملکرد بودجه اي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در سال های 94-98 

53-2- تاليف کتاب و متون ادبيات دانش تخصصی چاپ شده در حوزه مديريت شهري در سال 98
عنوانرديف

راهنمای طراحی مسیر دوچرخه روی شهری1
ژئومورفولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری2
روایت پیاده روی اربعین3
نگاشت تصویری راهبردها در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی4
راهنماي تعیین ظرفیت معابر - جلد سـوم5
61-Pavement engineering,principles and practice )جلد 1 مهندسي روسازي -اصول علمي و عملي )اصول و تجربیات
72-Pavement engineering,principles and practice )جلد 2 مهندسي روسازي -اصول علمي و عملي )اصول و تجربیات
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98     

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

1

طراحي و تدوین معیارها ، شاخص ها و 
مدل سنجش میزان آمادگي ستاد مدیریت 

بحران شهر تهران )با رویکرد مدیریت 
جامع(

- تعیین فهرست مراکز پر خطر موثر بر جمعیت بر مبناي 
 تهدیدات متصور بر مناطق پر خطر

- دسته بندی و ارایه توزیع مکانی تاسیسات در سطح شهر 
GIS تهران براساس نقشه های 

- تعیین معیارهاي کلي براي شناسائي تاسیسات پر خطر با در 
 نظر گرفتن شعاع تاثیر هر نقطه پر خطر

- شناسایي دستگاه هاي متولی و مسئول براساس نوع تاسیسات

95
/4/

13
98

/8/
فنی،عمرانی، 12

استاندارسازی و 
تهامور بحران

یاف
ام 

اتم

2
تهیه برنامه جامع کاهش خطرپذیري 

پدیده فرونشست ناشي از تغییرات تراز آب 
زیرزمیني در شهر تهران

- تعیین کارکردهای مدیریت جامع بحران در هر یک از 
 کارگروه های تخصصی ستاد مدیریت بحران شهر تهران

 - تدوین شاخص های مبتنی بر کارکردهای فوق 
- طراحی ابزار و متدولوژی اندازه گیری شاخص های تعیین 

 شده
 - طراحی نرم افزار تحلیل و گزارش گیری شاخص ها

- تدوین پروتکل نهادینه سازی سامانه سنجش کمی در سازمان 
 پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

- آزمون ابزارها و پروتکل اندازه گیری در کارگروه های تخصصی 
 و سازمان های مربوطه 

- تدوین آیین نامه اجرایی سنجش آمادگی کارگروه های 
تخصصی ستاد مدیریت بحران تهران جهت ارایه به شورای 

شهر تهران برای بررسی نهایی، تصویب و ابالغ

95
/5/

17
98

/6/
فنی،عمرانی، 29

استاندارسازی و 
تهامور بحران

یاف
ام 

اتم

3

تهیه چارچوب و ملزومات نرم افزار 
کاربردی تلفن تهران همراه برای مدیریت 

بحران های ناشی از بالیای طبیعی در 
شهر تهران

- تحلیل اپلیکیشن های مورد استفاده در مدیریت بحران در 
 دنیا

- ارزیابی روشهای جمع آوری اطالعات تلفنهای هوشمند مورد 
 نیاز در مدیریت بحران

- ارزیابی روشهای تحلیل اطالعات ارسال شده از تلفنهای 
هوشمند

97
/5/

2
98

/8/
فنی،عمرانی، 2

استاندارسازی و 
تهامور بحران

یاف
ام 

اتم

بررسی سوانح ثانویه ناشی از زلزله و امکان 4
رخداد آن ها در شهر تهران

شناخت سوانح ثانویه ناشی از زلزله در مناطق شهری که میتوانند 
تبعات یک زلزله را تشدید نمایند مهمترین هدف انجام این طرح 
می باشد. در این رابطه با توجه به احتمال رخداد این مخاطرات در 
شهر تهران، حوزه های نیازمند مطالعات تکمیلی در ابعاد مختلف 
تعیین خواهد شد. نتایج این مطالعه می تواند امکان برنامه ریزی 
تدقیق  خصوص  در  الزم  مطالعات  انجام  برای  بندی  اولویت  و 
نماید فراهم  ریسک  کاهش  اقدامات  انجام  و  موجود  مطالعات 

97
/10

/15
98

/8/
فنی،عمرانی، 10

استاندارسازی و 
تهامور بحران

یاف
ام 

اتم

5
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 ادبیات مرتبط با موضوع 

تاب آوری سازمانی و تاب آوری سازمانی خبرگزاری ها و نقش 
 رسانه ها در بحران

 - تبیین روش پژوهش و جمع آوری اطالعات از خبرگزاری ها
- پاسخ به سؤاالت پژوهش و اهداف آن و تحلیل یافته ها بر 

 اساس ادبیات علمی موجود
- تهیه خالصه ای کاربردی از وضعیت هر یک از خبرگزاری ها و 

راهکارهای پیشنهادی به آن ها

97
/10

/8
98

/10
فنی،عمرانی، 8/

استاندارسازی و 
امور بحران

90
ا %

د ب
ردا

قرا
خ 

فس
 

تعیین 6 برای  جدید  تجربی  روابط  معرفی 
مدول های دینامیکی خاک های شهر تهران

به کارگیری داده های آزمایش درون گمانه ای و الگ گمانه ها 
جهت ارائه روابطی جدید و قابل قبول برای تعیین مدول های 

97دینامیکی )مدول برشی حداکثر( خاک های شهر تهران
/12

/14
99

/3/
فنی،عمرانی، 12

استاندارسازی و 
ریامور بحران

جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

ارائه برآوردی ازبرد آوار ساختمان های 7
موجود در شهر تهران

- تعیین فاصله ای از بر ساختمان که در آن آوار یا قطعات 
 ناشی از خرابی ساختمان فرومی ریزد.

- ارائه روشی برای محاسبه ی برد آوار به صورت تابعی از 
 ارتفاع ساختمان 

 - تعیین فاصله ایمن بین بر ساختمان تا معبر 
- بررسی لزوم انجام اقداماتی برای جلوگیری از مسدود شدن 

 راهها بر اثر آوار ساختمانی در زلزله 

98
/1/

18
99

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

تهامور بحران
یاف

ام 
اتم

8

بررسی و امکان سنجی تولید نانو ذره  ي 
سیلیکاي اصالح شده با ماده فعال سطحي 

به منظور کاربرد در آسفالت معابر و 
بزرگراهها

- ارائه محصول سورفکتانت به منظور بهبود به کارگیری مصالح 
 پودر الستیک در قیر

- نحوه بکارگیری قیر پودر الستیکی در آسفالت معابر شهر 
98تهران به منظور حصول بیشترین کارآیی

/9/
17

99
/12

فنی،عمرانی، 17/
استاندارسازی و 

ریامور بحران
جا

9
بررسي وضعیت مسیل ها و اقدامات 
صورت گرفته براي جلوگیري از بروز 

خسارت در زمان وقوع سیالب شهر تهران

-گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش خطرات 
 وقوع سیالب

- گزارش مدیریتی اقدامات جهت ارائه در شورای معاونین 
98 شهرداری تهران، شورای اسالمی شهر تهران و هیات دولت 

/8/
21

99
/1/

فنی،عمرانی، 18
استاندارسازی و 

ریامور بحران
جا

10
بررسي روشهاي مناسب و جدید مرمت 
و لکه گیري روسازي آسفالتي با رویکرد 

عملیات شهري

-گزارش آسیب شناسی روشهای موجود لکه گیری و درزگیری 
 روسازی آسفالتی

98-روشهای کاهش آسیب در روسازی آسفالتی در شهر تهران
/5/

26
99

/5/
فنی،عمرانی، 16

استاندارسازی و 
ریامور بحران

جا

11
آسیب شناسي و ارائه راهکارهاي بهبود 

فرآیند اجراي نوار حفاري منطبق با 
امکانات موجود در کشور

-گزارش بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات و 
 فرآیندهای اداری مربوط به موضوع نوار حفاری

-گزارش ارائه راهکارهای طرح و اجرای نوار حفاری و 
پیشنهادهای نگهداری نوار حفاری

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

امور بحران

ود
حد

ه م
قص

منا

12
به روز رساني و تدوین مدل هاي تخمین 
خسارت و تلفات ناشي از آسیب پذیري 
ساختمان هاي شهر تهران در برابر زلزله

- به روز رسانی سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله 
 شهر تهران 

- بازنگری و تدقیق مدلهای موجود مورد استفاده در سامانه 
 تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران

- تهیه مدل های تخمین خسارت و تلفات براساس داده های 
 موجود و بانک های اطالعاتی

- افزایش قابلیت اطمینان نتایج خروجی سامانه جهت برنامه 
 ریزی براساس سناریوهای مختلف

- تعیین اقدامات بعدی جهت توسعه و افزایش دقت سامانه

98
/8/

18
14

00
/2/

فنی،عمرانی، 18
استاندارسازی و 

ریامور بحران
جا

13
ارزیابي تاثیر میزان جذب آب بر مقاومت و 
دوام قطعات بتني با مقایسه نتایج آزمایش 

یخبندان در شهر تهران
 - راهکارهای بهبود دوام کفپوش و جدول در برابر یخبندان 

- ارائه رابطه تجربی میان مقاومت و دوام

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

صه امور بحران
ناق

م
ود

حد
م

مطالعه پدافند غیر عامل شهر تهران14

 - گزارش ارزیابی داراییهای شهر تهران
 - گزارش ارزیابی مخاطرات شهر تهران

 - گزارش میزان ریسک
98- شناسایی تهدیدات شهر تهران

/11
/6

14
00

/5/
فنی،عمرانی، 6

استاندارسازی و 
ریامور بحران

جا

15

تدوین دستورالعمل اقدام بخش های 
مختلف شهرداری تهران برای کاهش 

شیوع عفونتcovid 19)کرونا ویروس 
جدید شناسایی شده در چین(

 13 بسته راهنمای اقدامات پیشگیری از بیماری کرونا برای 
--ادارات و مجموعه های زیر مجموعه شهرداری تهران 

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

امور بحران

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای
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ضعی
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رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

16
تدوین راهکارهاي جلب مشارکت همگاني 

در کاهش خطرپذیري سیالب و ارائه 
برنامه عملیاتي

- ارائه راهکارهای فرهنگ سازي، توانمند سازی و افزایش 
مشارکت همگانی در زمینه مدیریت سیالب شهري و آبگرفتگي 

 در شهر تهران و ارتقاء تاب آوری در برابر سیالب
- فراهم نمودن زمینه استفاده از مشارکت همگانی به منظور 
کاهش اثرات سیل در کلیه مراحل قبل، حین و پس از وقوع 

 سیالب 

--

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

امور بحران

می
مو

ه ع
قص

منا

مدیریت رواناب شهری)بخش اول: مدیریت 17
رواناب در طراحی معابر محلی(

تهیه راهنمای روش های نوین مدیریت رواناب شهری در معابر 
محلی 

98
/11

/14
99

/8/
فنی،عمرانی، 14

استاندارسازی و 
ریامور بحران

جا

18
تدوین سازوکارهاي عملیاتي به کارگیري 
آتش نشان داوطلب با تاکید بر مطالعات 

تطبیقي

- مطالعه تطبیقی و استانداردهای بین المللی آتش نشان 
 داوطلب 

- آسیب شناسی به کارگیری آتش نشان های داوطلب در شهر 
 تهران 

 - بهره مندی از تجارب بین المللی در تدوین سازوکار عملیاتی
 ارائه الگوی ساماندهی، جذب و بکارگیری آتش نشانان داوطلب 

 متناسب با شهر تهران)جمعیتی، کالبدی و مخاطره ای(
- بررسی جنبه های حقوقی مربوط به آتش نشان داوطلب

--

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

امور بحران

می
مو

ه ع
قص

منا

مطالعه تطبیقی مدیریت ازدحام جمعیت 19
در شهر تهران

- چک لیست و دستورالعمل اولیه پیشگیری از بروز حوادث و 
 بحرانهای ناشی از ازدحام جمعیت

- چک لیست و دستورالعمل اولیه امداد رسانی حوادث و 
بحرانهای ازدحام جمعیت

--

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

د امور بحران
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

20

آینده نگاري سوانح شهري کالنشهر 
تهران با رویکرد رصد فناوري هاي 

حوزه تجهیزات آتش نشاني با توجه به 
سناریو هاي محتمل در افق 1410

- تبیین وضعیت مخاطرات کنونی کالن شهر تهران در حوزه 
 ایمنی و آتش نشانی 

- شناسایی چالشها موجود در حوزه تجهیزات آتش نشانی 
 جهت افزایش ایمنی

- شناسایی پیشران ها، کالن روندها و عوامل کلیدی اثرگذار بر 
 حوادث شهری 

 - شناسایی عدم قطعیت های بحرانی در زمینه حوادث شهری 
- تبیین سناریو های محتمل، ممکن و مطلوب آینده مخاطرات 

شهر تهران و رصد فناوری های تقاضای مورد نیاز در حوزه 
 تجهیزات آتش نشانی 

- تدوین چارچوب آینده و مدیریت الزم در حوزه تامین 
تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

--

فنی،عمرانی، 
استاندارسازی و 

امور بحران

می
مو

ه ع
قص

منا

21
برنامه راهبردی  توسعه و ساماندهی 
پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران و 

پیرامون آن

- تدوین راهبردهای کالن برنامه ریزی، مدیریت و ساماندهی 
پارکها و فضاهای سبز

- تدوین سند عملیاتی توسعه و ساماندهی فضاهای سبز شهر 
تهران 

- پیشنهاد طرح های تکمیلی و ترمیمی فضاهای سبز شهر 
تهران بااولویت بندی زمانی و اجرایی پشتیبان حوادث غیر 

 مترقبه
 - دستورالعمل حفاظت گیاهان )آفات و بیماری ها(

 - دستورالعمل حفاظت از تنوع زیستی
 - دستورالعمل ایجاد، توسعه مدیریت و نگهداری کمربندسبز

 - دستورالعمل مدیریت و نگهداری جنگل های شهری 
 - دستورالعمل مدیریت مناطق خشک 

 - دستورالعمل مدیریت و حفظ باغات شهری
 - دستورالعمل مدیریت پارک ها و فضاهای سبز و باز عمومی

- دستورالعمل مدیریت فضای سبز و باز )عمومی و خصوصی( 
از نظر کانون های آفات شهری

95
/4/

6
98

/7/
خدمات شهری و 6

محیط زیست

85
ا %

د ب
ردا

قرا
خ 

فس
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 
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ت
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 سند توسعه کسب وکارهاي کوچک 22
تولیدي و خدمات فني در شهر تهران

- تدوین مدل تحلیلِی نظری بر پایه معیارها و شاخص ها)ارائه 
چارچوب مفهومی توسعه کسب وکارهای کوچک در شهر تهران 

 با تاکید بر جایگاه مدیریت شهری(
- تحلیل و ارزیابی وضع موجود و آینده پیش روی اصناف 

تولیدی و خدمات فنی در ابعاد اقتصادی، فنآوری، کالبدی و 
 فضایی، زیست محیطی و اجتماعی و پیش بینی آینده 

- بررسی و تحلیل شرایط تاسیس و استمرار فعالیت صنوف 
 تولیدی و خدمات فنی با وضعیت کنونی

 - تدوین سازوکارها و راهکارهای حمایتی ، تشویقی و تنبیهی 
تدوین فراگرد چرخش کار در شهرداری در رابطه با ساماندهی 

صنوف تولیدی و خدمات فنی

96
/5/

11
98

/7/
خدمات شهری و 11

محیط زیست

ته
یاف

ام 
اتم

23
بررسی اپیدمیولوژیک تآثیر آلودگی 

صوتی بر سالمت جسم و بهداشت روانی  
شهروندان 

- بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر آلودگی صوتی بر سالمت جسمی 
شهروندان تهرانی با تاکید بر گروههای حساس شامل کودکان، 

 سالمندان، و بیماران و به تفکیک جنسیت
- بررسی اپیدمیولوژیک تأثیر آلودگی صوتی بر بهداشت 

روحی-روانی شهروندان با تاکید بر گروههای حساس شامل 
کودکان، سالمندان، و بیماران و به تفکیک جنسیت

96
/5/

16
99

/2/
خدمات شهری و 29

محیط زیست

ته
یاف

ام 
اتم

ی(
صص

تخ
ته 

می
رک

تظ
)من

تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند 24
شهر تهران

گزارش های فنی مرتبط با مباحث اصلی طرح که به صورت 
97موضوعی و مبتنی بر نیازهای سازمان مدیریت 

/9/
26

99
/3/

خدمات شهری و 26
ریمحیط زیست

جا

25
شناسنامه دار کردن و رسمي سازي مشاغل 

غیررسمي؛ مطالعه موردي در خصوص 
ساماندهي فروشندگان کم سرمایه

فهرست کردن مجموعه متنوع در ایده های سیاست گذارانه
)اجراپذیر، اجماع پذیر، سنجش پذیر، تثبیت پذیر( برای 

رسمی سازی فروشندگی کم سرمایه بر اساس مرور تجربیات 
98بین المللی

/01
/25

98
/6/

خدمات شهری و 26
محیط زیست

اد 
ارد

 قر
سخ

ف
0%

با 

26

تعیین راهبرد سازمان مدیریت میادین 
میوه و تره بار در بازار فعلي و آتي خرده 

فروشي مواد غذایي شهر تهران و ارائه 
راهکارهاي عملیاتي متناسب با جایگاه 

مورد انتظار

ارائه نتایج، راهبردها، برنامه ها و راهکارهای عملیاتی متناسب 
98با جایگاه مورد انتظار و پیشنهادات برای استقرار گزینه برتر

/7/
1

99
/6/

خدمات شهری و 1
ریمحیط زیست

جا

27
مطالعه سازوکارهاي اخذ عوارض الیحه 
حفظ و گسترش فضای سبز بر اساس 

ارزش اکولوژیک

تعیین عوارض قطع درختان موضوع قوانین و مقررات حفظ و 
98گسترش فضای سبز و ارائه الیحه به شورای اسالمی شهر تهران

/7/
7

99
/3/

خدمات شهری و 28
ریمحیط زیست

جا

28
بررسي و تدوین راهکارهاي اجرایي 
مدیریت انواع پسماند هاي چوبي و 

سرشاخه ها در شهر تهران

- ارائه برنامه اقدام مدیریت بهینه انواع پسماندهای چوبی در 
 شهر تهران 

- تهیه و تدوین دستور العمل مدیریت بهینه انواع پسماندهای 
چوبی شهر تهران جهت ابالغ به مناطق 22 گانه و سازمان های 

بهره بردار

98
/12

/24
99

/12
خدمات شهری و 24/

ریمحیط زیست
جا

بررسي تحوالت گونه هاي معماري 29
مسکوني در تهران بر مبنای سبک زندگي

- دست مایۀ نظری در خصوص مفاهیم مسکن، سبک و شیوۀ 
 زندگی )به منظور تبیین گونه های معماری مسکونی(

- ارائۀ گونه شناسی معماری مسکونی در شهر تهران و شناسایی 
 عوامل مؤثر بر شکل گیری گونه ها

- تدوین پیش نهادۀ مطالعات بعدی )عنوان و پروپوزال( برای 
دستیابی پیشنهادهای راهنمای طراحی در حیطۀ معماری

94
/11

/18
98

/4/
معماری و 24

شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

سند جامع تبلیغات محیطي شهر تهران 30
در افق1410

- تدوین اهداف کمی تبلیغات محیطی در افق های کوتاه 
 مدت، میان مدت و بلندمدت

- تدوین اهداف کیفی تبلیغات محیطی در افق های کوتاه 
 مدت، میان مدت و بلندمدت

 - تدوین ماموریت های سازمان زیبا سازی شهر تهران
- تدوین افق مطلوب تبلیغات محیطی شهر تهران در بازه 

 زمانی 10 سال آینده
 - تدوین راهبردهای دستیابی به اهداف و افق های مطلوب

- تدوین برنامه های عملیاتی و راهکارهای اجرایی برای رسیدن 
 به افق های ترسیم شده

 - تدوین شاخص های نظارت و ارزیابی سند چشم انداز
- تدوین سیاست ها و لوایح قانونی مورد نیاز به منظور ارائه به 

نهادهای فرادست نظیر شورای شهر تهران

خدمات شهری و --
محیط زیست

می
مو

ه ع
قص

منا

31
مطالعات مناسب سازي تجهیزات و مبلمان 

شهري براي افراد کم توان و توان یاب در 
شهر تهران

- تدوین شرح وظایف شرکت ها و سازمان های ذیل شهرداری 
 تهران

- تدوین ماموریت ها و افق های سازمان زیباسازی شهر تهران 
 در این زمینه

 - تدوین راهبردهای دستیابی به اهداف و افق های مطلوب
- تدوین برنامه های عملیاتی و راهکارهای اجرایی برای رسیدن 

 به افق های ترسیم شده
 - تدوین شاخص های نظارت و ارزیابی سند چشم انداز

- تدوین سیاست ها و لوایح قانونی مورد نیاز به منظور ارائه به 
 نهادهای فرادست نظیر شورای شهر تهران

- طراحی فاز یک محور نمونه با در نظر گرفتن نیاز های افراد 
 کم توان و توان یاب در زمینه مبلمان شهری 

- تهیه محتوا برای برگزاری کارگاه های آموزشی با کارشناسان، 
شهروندان و با همکاری کارفرما

خدمات شهری و --
محیط زیست

می
مو

ه ع
قص

منا

32
نحوه استقرار مدیریت یکپارچه نوسازي 
و بازآفریني شهری در مجموعه مدیریت 

شهری تهران

- معرفي ساختار مدیریت یکپارچه نوسازي و بازآفریني شهري 
 با عنایت به ظرفیت ها، وظایف و اهداف در این حوزه

- شرح وظایف و مسئولیت هاي بخش هاي مختلف شهرداري 
 در نوسازي

- ارائه الزامات تحقق مدیریت هماهنگ نوسازي در مجموعه 
 شهرداري تهران

- ارائه راهکارهاي تحقق مدیریت هماهنگ نوسازي در 
شهردراي تهران

95
/11

/27
98

معماری و 
شهرسازی

40
ا %

د ب
ردا

قرا
خ 

فس

33
شناسایی و ارائه روش های استفاده از 

مصالح نوین در نماهای ساختمانی شهر 
تهران و تدوین ضوابط مربوطه

- احصاء خالهای قانونی در زمینه انتخاب مصالح مطلوب و 
 کارآمد در نماهای شهر تهران

- تدوین برنامه عملیاتی برای ترویج و استفاده مصالح نوین در 
 نماهای شهر تهران

- پیش نویس ضوابط و دستورالعمل استفاده از مصالح نوین در 
 نمای ساختمانها 

- تدوین ساختار مدیریتی در جهت اجرایی شدن ضوابط و 
دستوالعملها

95
/12

/7
98

/3/
معماری و 30

شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم

34

ارتقای پیاده مداری در خیابان های با 
قابلیت پیاده در شهر تهران از طریق باز 
تعریف معیارهای افزایش کیفیت زندگی 

پیاده

ارتقای پیاده مداری در خیابان های منتخب با قابلیت پیاده در 
97شهر تهران

/5/
6

98

معماری و 
شهرسازی

 با 
داد

رار
خ ق

فس
20

%
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

بررسي تاریخچه طرح راهبردي-ساختاري 35
)جامع( شهر تهران و طرح هاي تفصیلي آن

- بررسی تاریخچه طرح های اخیر توسعه شهری تهران
- طرح راهبردی - ساختاری )جامع( شهر تهران و طرح های 

97تفصیلی آن 
/12

/15
98

/8/
معماری و 15

شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم

36
اولویت بندی و امکان سنجی توجیه مالی 

اقتصادی رسته های صنفی منتخب و 
عملکردهای مجاز به استقرار در باغات

- تکمیل مستندات پشتیبان الیحه پیشنهادی 
بازنگری و اصالح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری

- امکان سنجی اجرایی شدن مصوبه 
- ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر 

تهران
- اولویت  بندی کاربری های مورد نظر جدول پیوست 3 الیحه 

پیشنهادی 
- بازنگری و اصالح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری

- جهت  دهی مناسب شهرداری برای تخصیص کاربری های 
اقتصادی موجه در سطح منطقه 1 شهری 

- امکان  سنجی حضور بخش خصوصی برای ایجاد کاربری های 
اولویت  دار و اقتصادی در اراضی باغات شهری منطقه 

97
/12

/14
98

/3/
معماری و 14

شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم

بررسي تجارب کالنشهرهاي جهان در 37
خواهرخواندگي شهري

- سیر تحوالت همکاری های شهر با شهر و خواهرخواندگی 
شهری شناخت وضعیت خواهرخواندگی شهرهای ایران

- شناخت و پیشنهاد الگوهای جهانی و تجارب موفق شهر های 
97جهان در خواهرخواندگی شهری

/9/
14

98
/7/

معماری و 12
شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم

تدوین ضوابط طراحی مجتمع های 38
مسکونی با رویکرد شهر دوستدار کودک

- راهنمای طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد دوستدار 
کودک )شامل فضاهای داخلی و باز مجتمع و فضاهای بازی 

 مخصوص کودکان(
- درسنامه آموزشی و برگزاریکارگاه آموزشی  برای مخاطبان 

شامل کاربران کنترل تقشه  و صدور پروانه مناطق و مسئولین 
 کنترل نقشه دفاتر

- پیش نویس اسناد قانونی و همچنین ضوابط منطبق بر مقررات 
ملی ساختمان جهت ارائه به دفتر مقررات ملی کنترل ساختمان 

)وزارت راه و شهرسازی(

98
/02

/31
99

/2/
معماری و 31

ریشهرسازی
جا

 ارزیابي اثربخشي نهادسازي به منظور 39
کنترل توسعه شهري در شهرداري تهران

- ارزیابی چارچوب نهادی کنترل توسعۀ شهر تهران
- ارائه پیشنهاد نهادی برای کنترل توسعه شهری در شهرداری 

98تهران
/6/

4
99

/1/
معماری و 4

ریشهرسازی
جا

مکان یابي میدان گاه پیاده در مناطق 40
22گانه در عرصه هاي داراي ظرفیت بالقوه

 - شناسایی فضاهای مستعد توسعه بر اساس بررسی گرایشات 
تجمع و حرکت شهروندان به تفکیک مناطق 22 گانه

- معرفی نهایی مختصات نقاط اولویت دار به تفکیک مناطق 
22گانه به همراه شناسنامه پروژه

- ارائه برنامه تحقق پذیری

98
/6/

24
99

/8/
معماری و 23

ریشهرسازی
جا

نیازسنجي احداث میدان مرکزي میوه و 41
تره بار جدید در شهر تهران

- نیازسنجی، امکان سنجی و توجیه فنی جهت تأسیس میدان 
مرکزی میوه و تره بار جدید در شهر و یا حریم شهر تهران

98- گزارش مطالعات نیاز سنجی 
/5/

27
98

/12
معماری و 28/

شهرسازی

ته
یاف

ام 
اتم

42

پایش تغییرات نماگرهاي زمین و مسکن 
در کالنشهر تهران؛ با تأکید بر تحوالت 

بازار رهن و اجاره و ارائه راه حل هاي 
کنترلي براي حل مسئله

- ارائه گزارشی از وضعیت تغییرات قیمت زمین، مسکن و 
اجاره بهاي مسکوني در کالنشهر تهران

98- مجموعه راهبردها و راهکارهاي مدیریتي
/9/

25
99

معماری و 
ریشهرسازی

جا

تدوین آسیب شناسي و ساماندهي دفاتر 43
خدمات الکترونیک شهر تهران

- ارائه گزارش آسیب شناسی دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
تهران

- الیحه اصالح دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران 

معماری و --
صه شهرسازی

ناق
م

می
مو

ع
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98 )ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

تدوین معیارهاي تشخیص و نحوه مدیریت 44
تقاضاي تخریب بناهاي بادوام

- ارایه برنامه راهبردی حفاظت از بناهای پایا
- ارایه الزامات تحقق پذیری برنامه پیشنهادی

- ارایه پیشنهادهای الزم )طرح، برنامه، اقدام و...(برای اقدامات 
98آتی جهت حفظ بناهای بادوام

/11
/8

99
/4/

معماری و 8
ریشهرسازی

جا

45
ارزیابی پیش از اجرای جابجایي ساکنین 

گود سیدالشهدا )محله باغ آذري( در قالب 
ساخت مسکن جایگزین درون محله

- سند مساله شناسی حوزه های فراگیر، بالفصل و مداخله
- سند ارزیابی طرح جابجایی ساکنین گود سیدالشهدا به 

98سایت خدمات موتوری شهرداری
/10

/7
99

/2/
معماری و 7

خ شهرسازی
فس

0%
دبا 

ردا
قرا

46

بررسی اثرات و پیامدهای انتقال 
سازمان های عمومی به نواحی فرسوده 

به مثابه پروژه ی محرک توسعه در محله 
های هدف

- ارزیابی پیامدهای )اجتماعی، اقتصادی و کالبدی( طرح 
انتقال سازمان های عمومی به محالت هدف

- تدوین نظام ارتباطی، اجرا و پایش
98- ارائه ی راهکارهای اجتنابی، جبرانی و تعدیلی

/12
/12

99
/7/

معماری و 12
ریشهرسازی

جا

تدوین راهنماي تعیین ظرفیت معابر 47
شهري، متناسب با شرایط تهران

- معرفی و اولویت بندی روابط و متغیرهای پیشنهادی جهت 
کالیبراسیون راهنمای ظرفیت راه ها

- پیشنهاد روش و متدولوژی مناسب جهت کالیبراسیون هر 
یک از متغیرها و روابط راهنما

- پیشنهاد اولیه ضرایب نهایی متغیرهای مرتبط با روابط مورد 
استفاده در مطالعات ترافیکی

95
/3/

17
98

/4/
حمل و نقل و 31

ترافیک

ته
یاف

ام 
اتم

48
ارائه چارچوب ارزیابی مقایسه ای سیستم 

مترو )و مقایسه عملکرد سیستم مترو 
تهران با سایر سیستم های مترو در جهان(

- اثبات افزایش سطح بهره وری در نتیجه استفاده از روش 
 ارزیابی مقایسه ای در سیستم مترو.

- ارائه چارچوب ارزیابی مقایسه ای برای سیستم مترو شهر 
 تهران

- مقایسه سطح بهره وری در بخش های مختلف سیستم مترو 
شهر تهران با دیگر سیستم های مترو جهان بخصوص در بخش 

نیروی انسانی

97
/8/

26
98

/8/
حمل و نقل و 26

ترافیک

ته
یاف

ام 
اتم

49
ارزیابي اجراي طرح جدید اخذ عوارض 

محدوده طرح ترافیک و امکانسنجي توسعه 
آن به محدوده تردد زوج یا فرد فعلي

- هزینه ورود به محدوده زوج و فرد 
- میزان تاثیر مجوزهای دائمی واگذار شده به کارکنان دولت، 

شهرداری، شورای شهر و ... 
- ارزیابی تعادل عرضه و تقاضا و سایر ارزیابیهای اجتماعی و 

زیست محیطی

97
/7/

15
98

/7/
حمل و نقل و 15

ترافیک

ته
یاف

ام 
اتم

50

ارزیابي ارگونومي صندلي ایستاده/نشسته 
در وسیله حمل ونقل عمومي درون شهري 

جهت کنترل تنش فیزیکي ناحیه پا در 
مسافران سالمند و جوان 

تعیین تاثیر صندلی ایستاده/ نشسته جهت کنترل تنش 
فیزیکی اندام تحتانی )پا( در اتوبوس

97
/12

/04
98

/7/
حمل و نقل و 4

ترافیک

ته
یاف

ام 
اتم

دسته بندي مجموعه اقدامات بازطراحي 51
خیابان هاي شهري در تجارب بین المللي

تحوالت طراحی خیابان های شهری در طول تاریخ، تجارب 
جهانی بازطراحی خیابان های شهری، ارائه دفترچه راهنمای 

98مجموعه اقدامات بازطراحی فضاهای شهری
/1/

18
98

/11
حمل و نقل و 18/

ترافیک

ته
یاف

ام 
اتم

بررسي تطبیقي و ارزیابي برنامه عملیاتي 52
طرح مدارس دوستدار دوچرخه در شهر 

- ارائه نتایج ارزیابی طرح پایلوت دوچرخه دانش آموزی و نقاط 
قوت و ضعف موجود و ارائه راهکارهای اصالحی

- تعریف مشوق های مالی در جهت توسعه طرح مشتمل بر 
نحوه ارائه تسهیالت و وام های کم بهره برای تشویق بیشتر 

مدارس جهت مشارکت در طرح
- ارائه راهکارهای تشویقی و اطالع رسانی در خصوص توسعه 

استفاده از دوچرخه و گسترش مدارس دوستدار دوچرخه
- تعیین نقش و وظایف گروه های ذینفع

- تدوین نقطه نظرات فنی، حقوقی، ایمنی و ارائه پیشنهادات

98
/9/

27
99

/3/
حمل و نقل و 27

ریترافیک
جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98 )ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

تدوین برنامه عملیاتي ایمني ترافیک شهر 53
تهران1410-1400

- ارائه برنامه عملیاتی ایمنی در معابر شهر تهران شامل: راهنما 
 و دستورالعمل های اجرائی، شاخص های ارزیابی و پایش

99- تدوین دستورالعمل ارتقاء ایمنی معابر شهر تهران
/02

/22
14

00
/02

حمل و نقل و 22/
ترافیک

می
مو

ه ع
قص

منا

ارایه روشی برای قیمت گذاری پارکینگ 54
حاشیه ای و غیر حاشیه ای

 - مدل مناسب قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای و 
غیرحاشیه ای در تهران

98- نرم افزار محاسبه قیمت پارکینگ حاشیه ای و غیر حاشیه ای
/11

/27
99

/3/
حمل و نقل و 27

ریترافیک
جا

55

مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و 
اقتصادی بازسازی و تبدیل اتوبوس های 

برقی شهری به اتوبوس  های باتری دار 
جهت استفاده در خطوط اتوبوسرانی شهر 

تهران

مطالعه جایگزینی اتوبوس های برقی با ناوگان فرسوده و 
آالینده دیزلی موجود در شهر تهران

98
/12

/28
99

/04
حمل و نقل و 28/

ترافیک

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

56

مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و 
اقتصادی احداث پارکینگ زیرسطحی در 

زیر میادین، معابر و فضاهای شهری توسط 
سرمایه گذاران بخش خصوصی

امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی فضاهای شهری که 
قابلیت استفاده به منظور پارکینگ زیر سطحی را دارا هستند

98
/12

/28
99

/04
حمل و نقل و 28/

ترافیک

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

تدوین راهنمای انتخاب سیستم مناسب 57
دوچرخه اشتراکی

- معرفی انواع سیستم های دوچرخه اشتراکی در دنیا )نسلهاي 
مختلف دوچرخه اشتراکي(

- بررسی جنبه های مثبت و منفی سیستم های دوچرخه 
اشتراکی

 - تشریح مشکالت به کارگیری سیستمهاي دوچرخه اشتراکي

99
/02

/03
99

/06
حمل و نقل و 03/

ترافیک

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

58
مطالعه وضعیت نهاد خانواده در شهر 

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

 - توصیف کیفیت روابط در خانواده
 - چگونگی ساختار قدرت در خانواده 

 - اولویت های بینشی و نگرشی در خانواده های تهرانی
 - آسیب های تهدید کننده نهاد خانواده و دسته بندی آن

 - الگوهای آموزشی و تربیتی در خانواده
- میزان و چگونگی آموزش مهارت های زندگی و شهروندی 

توسط خانواده

94
/6/

29
98

اموراجتماعی و 
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

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

- بانک اطالعات آسیبهای اجتماعی و فضاهای آسیب زای شهر 
تهران به تفکیک نوع آسیب و بافت شهری و حاشیه نشینی در 

 مناطق و محالت شهر تهران
- راهبردهای اصلی شهرداری در خصوص مهار، کنترل و 

کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با چشم انداز و تحلیل 
محیط راهبردی

- برنامه های مدیریت )پیشگیری، مقابله، کنترل و...( آسیب ها 
 و فضاهای اجتماعی

- برنامه های  ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای شهرداری تهران 
 در خصوص ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی؛

- گزارش برنامه ها و اقدامات اساسی برای دستیابی به 
شاخص های ذکر شده در چشم انداز در دو سطح موضوعی

- منطقه ای و محلی با رویکرد مهار، کنترل و کاهش

94
/12

/2
98

اموراجتماعی و 
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

60
بررسی سنخ های رانندگان تاکسی، 

مشاوران امالک، دستفروشان مترو و 
دریانی ها

توصیفی از سنخ های اجتماعی اقتصادی، الزامات و اقتضائات 
درونی هر یک از این سنخ ها در کالنشهر تهران

96
/12

/22
98

/12
اموراجتماعی و 22/

فرهنگی

70
با%

اد 
ارد

 قر
سخ

ف



60

سالنامه آماری شهرداری تهـران

54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 
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61
آسیب شناسی تبلیغات محیطی شهر 
تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی با 

رویکردهای فرهنگی- اجتماعی

- رویکردهای نظری در خصوص ابعاد اجتماعی فرهنگی 
 تبلیغات محیطی

- گونه شناسی انواع تبلیغات محیطی به کار رفته در شهر 
 تهران

- راهکارهای مدیریتی جهت برنامه ریزی تبلیغات محیطی با 
 رویکرد اجتماعی فرهنگی

- تدوین  برنامه های اجرایی و الزامات تبلیغات محیطی شهر 
 تهران با رویکرد اجتماعی فرهنگی 

- دستورالعمل و آیین نامه تبلیغات محیطی با محوریت 
اجتماعی فرهنگی

94
/12

/2
98

/3/
اموراجتماعی و 31

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

62
 شناسایی وضعیت اوقات فراغت )رسمی 
و غیر رسمی( شهروندان تهرانی و ارایه 

راهبردها و برنامه های مدیریتی

- وضعیت اوقات فراغت رسمی شهروندان تهران بر حسب 
متغیرهای زمینه ای مهم )سن، جنس، تأهل، وضعیت اقتصادی 

 و ...(
 - ترسیم اطلس فعالیت های اوقات فراغت در شهر تهران.

- وضعیت اوقات فراغت غیر رسمی شهروندان تهرانی بر اساس 
 توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود

- سند راهبردِی بهینه سازی مدیریت منابع، امکانات، برنامه ها 
و حمایت ها از فعالیت های فراغتی شامل راهبردها و راه کارهای 

پیشنهادی در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز تهران 
1404 و برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران

- ارایه طرح  مطالعه ی و ارزیابی مستمر وضعیت اوقات فراغت 
رسمی و غیر رسمی شهروندان تهرانی در چارچوب یک 

پژوهش طولی

94
/9/

4
98

اموراجتماعی و 
فرهنگی

75
ا %

د ب
ردا

قرا
خ 

فس

63
مطالعه روند تغییرات فرهنگي در شهر 
تهران براساس فرا تحلیل پژوهش هاي 

موجود
دوره بندی تاریخی شهر تهران از منظر تغییرات اجتماعی

95
/7/

26
98

اموراجتماعی و 
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

64

تدوین الگوي مشارکت و هم افزایي 
ظرفیت هاي خیریه شامل موسسات، 

گروه ها، انجمن ها و تشکل ها با شهرداري 
تهران

گزارش مدیریتی - سند الگوی مشارکت و هم افزایی خیریه ها

95
/5/

23
98

اموراجتماعی و 
فرهنگی

ارد
 قر

سخ
ف

85
با%

 

65
 فضاي ادراکي مردم ؛ رصد افکار عمومي 

و روندهاي قضاوت عمومي در مورد شهر و 
مدیریت شهري

نظرسنجی دوره ایی

96
/12

/22
99

/2/
اموراجتماعی و 22

فرهنگی

اد 
ارد

 قر
سخ

ف
55

با%

پیاده راه 17 شهریور: مسائل تضادها 66
راهکارها

- گزارش میزان دستیابی پروژه پیاده راه 17 شهریور به اهداف 
موردنظر و اهداف استاندارد یک پیاده راه 

- گزارش تضادها و تعارضات ناشی از پیاده راه 17 شهریور در 
سال 1397

-گزارش مشکالت و نیازهای ذی مدخالن مختلف در محدوده 
پروژه پیاده راه 17 شهریور 

- گزارش راه کارها و راه حل های جدید از دیدگاه ذیمدخالن 
مختلف برای مسائل پیاده راه 17 شهریور در وضعیت جدید 

97
/6/

3
98

/4/
اموراجتماعی و 3

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

67
مرور پیشینۀ مطالعات محله اي در شهر  

تهران و طراحي راهنماي تهیۀ تک نگاري 
محالت تهران

فهرست متغیرها و شاخص های مونوگرافی ها و برنامه اقدام

97
/2/

26
98

/2/
اموراجتماعی و 26

فرهنگی

 با 
داد

رار
خ ق

فس
50

%
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تجربه ي زیست مهاجران افغانستاني شاغل 68
در بخش خدمات شهري شهرداري تهران

- گزارش تحّوالت حقوقی در شرایط کار برای مهاجران
- گزارش تحّوالت تاریخی حضور مهاجران در معاونت خدمات 

شهری
- ترسیم وضعّیت زیست کارگران افغانستانی با توّجه به رسمی 

یا غیررسمی بودن این کارگران
- ترسیم شرایط اشتغال کارگران افغانستانی

  اثر مبدأ فرهنگی-قومی بر وضعّیت کار
- پیامدهای روانی و اجتماعی اشتغال در خدمات شهری

- استراتژی های مقاومت کارگران در برابر فشارهای روانی

97
/6/

20
98

/9/
اموراجتماعی و 20

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

فهرست متغیرها و شاخص های مونوگرافی ها و برنامه اقدامتک نگاري محله اراج69

97
/2/

26
98

/2/
اموراجتماعی و 26

ریفرهنگی
جا

70
بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی و 

اجتماعی در یکی از سکونتگاه های 
حومه ای شهر تهران

- بررسي تجارب جهاني در زمینۀ بهترین اقدامات و راهکارهای 
توسعه  ی اقتصادی و اجتماعی روستایی

- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ساکنین

- سنجش میزان مقاومت گروه های سنی و جنسیتی در ارتباط 
با نوسازی اجتماع محلی و ریشه یابی آن

- گزارش محدودیت ها و موانع )قانونی-اداری، مدیریتی، مالی، 
اجتماعی و ...( مشارکت افراد در نوسازی

- ارایه مدلی برای برنامه توسعه ی محلی متناسب با ویژگی ها، 
پتانسیل ها و نیازهای ساکنین

97
/3/

2
98

/1/
اموراجتماعی و 2

فرهنگی

0%
دبا 

ردا
قرا

خ 
فس

71
حاشیه نشیني در شهر تهران)بررسي کیفي 
ابعاد حاشیه نشیني در محله ي سعیدآباد از 

منطقه ي شادآباد تهران(

 فهم و توصیف حاشیه نشینی از منظر حاشیه نشینان کلونی های 
سعیدآباد تهران و همچنین توصیف ساختارهای )اجتماعی و 

97فرهنگی و اقتصادی و سیاسی( موجود در محله
/9/

25
98

/8/
اموراجتماعی و 25

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

 شناخت ویژگی های و تفسیر معنای تجربه زیارت و آیین پدیدارشناسي رنج72
97اربعین

/6/
20

98
/11

اموراجتماعی و 12/
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

73
مطالعه چرخه  غیر رسمي اقتصادي و 

اجتماعي جمع آوري و  بازیافت زباله در 
شهر تهران

- تدوین گزارش وضع موجود
97- ارائه مدل سلسله مراتب غیر رسمی پسماند و بازیافت 

/8/
29

98
/5/

اموراجتماعی و 26
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

مطالعه زندگي ساکنین بافت فرسوده محله 74
امامزاده قاسم پس از تجمیع-نوسازي

گزارش پیآمدها و اثرات سیاست تجمیع- نوسازی در محلۀ 
97امامزاده قاسم 

/7/
11

98
/1/

اموراجتماعی و 2
فرهنگی

اد 
ارد

 قر
سخ

ف
0%

با 

واکاوي پدیدۀ مزاحمت هاي خیاباني 75
فیزیکي با رویکرد مردم نگاري

- توصیف سیمای عاملین و قربانیان مزاحمتهاي خیاباني 
فیزیکي 

- تدوین نظام کاربست در جهت مقابله با مسئله در سطوح 
فردی، نهادی و کالن، و تعریف جایگاه شهرداری به عنوان نهاد 

متولی اماکن عمومی شهر در این نظام کاربست

97
/8/

26
98

/4/
اموراجتماعی و 19

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

 تدوین برنامه اقدام برای تهیه مونوگرافی  محله  تک نگاري محله اسالم آباد76

97
/8/

26
98

/7/
اموراجتماعی و 21

ام فرهنگی
اتم ته
یاف

متکدیان؛ مجرمان کیفري یا بزه دیدگان 77
شناخت وضعیت مجرمان کیفری از لحاظ جایگاه اجتماعیساختارهاي اقتصادي و اجتماعي

97
/12

/06
98

/6/
اموراجتماعی و 5

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم
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78
امنیت و زیبایي از نگاه شهروندان 

کودک)طراحی محیط امن و زیبای شهری 
باتوجه به نیاز کودکان(

 - طراحی فضاهای عمومی مناسب برای کودک و خردساالن
اهداف فرعی

- آشنایی با نحوه ی نگاه کودکان به فضاهای شهری و تعیین 
میزان بهره مندی آنها از این فضاها و امکانات و آسیب شناسی 

97
/8/

5
98

/5/
اموراجتماعی و 25

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

بازار و توسعه محلي؛ مطالعه مردم نگارانه 79
بازار سنتي محله عبدل آباد تهران

- توصیف و تحلیل ویژگی های جمعیتی و زندگی شغلی و 
 اقتصادی در بازار عبدل آباد

- توصیف، تحلیل و گونه شناسی خریداران و کسبه در بازار 
 عبدل آباد

- توصیف و تحلیل گروه های قومی و خرده فرهنگ ها در بازار 
 عبدل آباد

 - توصیف و تحلیل زندگی دستفروشی در بازار عبدل آباد
- شناسایی انواع آسیب ها، جرایم و انحرافات در بازار عبدل 

 آباد
- توصیف نگرش ساکنان بومی محله و کسبه در مورد 

پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازار عبدل آباد

97
/8/

26
98

/6/
اموراجتماعی و 21

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

از بازیافت تا فساد و ناامني؛ تحلیلي مردم 80
نگارانه بر محله خالزیر تهران

- توصیف و تحلیل ویژگی های جغرافیایی- اقلیمی، جمعیتی، 
 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شغلی در محله خالزیر تهران

- شناسایی و تحلیل ویژگی های جمعیتی ساکنین محله 
 خالزیر

 - تحلیل زندگی شغلی و اقتصادی در محله خالزیر
 - شناسایی و طبقه بندی انواع مشاغل در محله خالزیر

- شناسایی انواع تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مشاغل خاص 
محله خالزیر بر ساکنین آن محله

97
/8/

26
98

/6/
اموراجتماعی و 19

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

بررسي ابعادکارکودک در شهر تهران81

 ارائه ی تحقیقات انجام شده حول مسئله ی کار کودک
هم اندیشی فعاالن اجتماعی ، دانشگاهی و  سیاستگذاران  در 

 حوزه ی کار کودک
97آسیب شناسی طرح های اجرایی پیشین  در حوزه ی کار کودک

/9/
12

98
/3/

اموراجتماعی و 19
فرهنگی

30
ا %

د ب
ردا

قرا
خ 

فس

مطالعه کیفي وضعیت کودکان زباله گرد82

- شناسایی میزان و نوع فعالیت های در زباله گردی کودکان 
 )الگو شناسی از نوع زباله گردی(

 - شناسایی گروه های ذینفع از زباله گردی کودکان 
 - شناسایی علل گرایش کودکان به زباله گردی

- شناسایی روابط اجتماعی کودکان زباله گرد )خانواده، 
مشتریان و...(

97
/8/

29
98

/7/
اموراجتماعی و 26

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

83
ارزیابي و سنجش عملکرد طرح هاي 

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار کوثر 
در شهر تهران

آسیب شناسی طرح کوثر و ارزیابی و سنجش اثرات طرح بر 
98ارتقای سطح مهارت، اشتغال، درآمد زنان

/1/
11

99
/5/

اموراجتماعی و 27
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

84
نظرسنجي از خدمات ارائه شده به 
مسافران پایانه ها و پارک سوارهاي 

شهرداري تهران

 - تعیین نقاط قوت و ضعف خدمات پایانه ای از دیدگاه مسافران
- تعیین رتبۀ هر یک از پایانه ها بر حسب هر یک از خدمات 

 مورد سنجش.
- ارائه راه کارهای مدیریتی بر اساس نتایج میدانی

98
/6/

4
98

/8/
اموراجتماعی و 4

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

ارزیابي کیفي نوروزگاه ها و پیاده راه هاي 85
نوروزي

تعیین شاخص های کیفیت سنجی نوروزگاه ها و میزان رضایت 
98شهروندان

/6/
4

98
/9/

اموراجتماعی و 4
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

ارزیابي کیفي برنامه هاي نوروزي مناطق 86
شهرداری تهران از منظر عدالت شهری

تعیین شاخص های کیفیت سنجی برنامه های نوروزی و میزان 
98رضایت شهروندان

/6/
2

98
/9/

اموراجتماعی و 2
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

87
ارزیابي اثربخشي فعالیت هاي فرهنگي 

هنري شهرداري تهران در ایام تعطیالت 
نوروزي 1398

تعیین شاخص های اثربخشی برنامه های نوروزی و میزان 
98رضایت شهروندان

/6/
12

98
/9/

اموراجتماعی و 12
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

88
ارزیابي اثربخشي فعالیت هاي اجتماعي 

شهرداري تهران در ایام تعطیالت نوروزي 
1398

تعیین شاخص های اثربخشی برنامه های نوروزی و میزان 
98رضایت شهروندان

/6/
24

98
/9/

اموراجتماعی و 12
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

89
اجرای طرح پژوهشی افکارسنجی در 

خصوص هویت و جایگاه ذهنی برج میالد 
تهران در میان شهروندان

شناسایی ذهنیت شهروندان از وضعیت هویت مکانی و وضعیت 
98کالبدی و برنامه های فرهنگی و فراغتی برج میالد 

/9/
30

99
/1/

اموراجتماعی و 30
ریفرهنگی

جا

90

ارزیابی اقدام و ارائه برنامه شکوفایی پیاده 
راه 30 تیر با تمرکز بر تحلیل ذینفعان و 

ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
استفاده کنندگان پیاده راه سی تیر

شناسایی چالش ها و فرصت های این پیاده راه  و راهکارهای 
98توسعه و تقویت آن

/9/
5

99
/5/

اموراجتماعی و 5
ریفرهنگی

جا

91
ارزیابي عملکرد دستگاههاي زیرمجموعه 
سازمان شهرداري تهران در اجراي طرح 

استقبال از مهر

شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای این طرح 
98در میان ذینفعان

/8/
13

98
/11

اموراجتماعی و 13/
فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

سنجش فصلی رضایتمندی گردشگران از 92
شناسایی میزان رضایت شهروندان از خدمات برجخدمات برج میالد تهران

98
/9/

20
99

/3/
اموراجتماعی و 20

ریفرهنگی
جا

ارزیابی خدمات تاکسی های اینترنتی ازنگاه 93
شهروندان

شناسایی میزان رضایت شهروندان از عملکرد تاکسی های 
98اینترنتی

/9/
27

99
/1/

اموراجتماعی و 27
ریفرهنگی

جا

ارزیابی اثرات اجتماعی و روانی رنگ در 94
شهر با تاکید بر خودروهای شهری

- شناسایی وضعیت رنگی عناصر مصنوع شهری
- آسیب شناسی رنگ خودرو در فضای شهری

- ارائه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و ارتقای 
وضعیت رنگی فضاهای شهری

98
/9/

5
98

/10
اموراجتماعی و 5/

فرهنگی

ته
یاف

ام 
اتم

95

 تحلیل حقوقی و نهادی مسئله کار 
کودکان در خیابان های شهر تهران و ارائه 

راهکارهای ساماندهی وضعیت کودکان کار 
و خیابان

- شناسایی نقش شهرداری در اسناد باالدستی کشور 
- تحلیل نهادی سازمانها و ارگانهای متولی ساماندهی کار 

کودک
- شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های شهرداری تهران و ارائه 

راهکارهای اجرایی 

98
/9/

20
99

/4/
اموراجتماعی و 20

ریفرهنگی
جا

امکان سنجی ظرفیت های گردشگری برج 96
میالد با استفاده از تجارب جهانی

شناسایی پتانسیل های گردشگری برج و مطالعات تطبیقی و 
98شناخت تجربیات جهانی

/9/
20

99
/4/

اموراجتماعی و 23
ریفرهنگی

جا

آسیب شناسی اجتماعی سه شنبه های بدون 97
شناسایی فرصتها تهدیدها و نقاط قوت و ضعف این طرحخودرو

98
/10

/17
99

/4/
اموراجتماعی و 17

ریفرهنگی
جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

ارزیابی خدمات میادین میوه و تره بار 98
ازنگاه شهروندان

شناسایی میزان رضایت شهروندان از خدمات میادین میوه و 
تره بار و پیشنهادات شهروندان

98
/10

/23
99

/2/
اموراجتماعی و 23

ریفرهنگی
جا

99
بررسی راه کارهای توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار در حیطه مأموریتی 

مدیریت شهری تهران

شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های شهرداری تهران و ارائه 
راهکارهای اجرایی برای ارتقای توانمندی های بانوان آسیب 

98دیده 
/11

/27
99

/5/
اموراجتماعی و 27

ریفرهنگی
جا

نظرسنجی رضایت شهروندان از خدمات 100
اموراجتماعی و ---مدیریت پسماندها در شهر تهران

فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی در 101
رابطه با تشکیل سازمان گردشگری

- آسیب شناسی ادارات و سازمان های دخیل در حوزه 
گردشگری بطور اعم با تاکید بر سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری استان تهران بطور خاص
- بررسی تجربیات جهانی تشکیل سازمان گردشگری

- شناسایی آسیب ها و قوت های تشکیل سازمان گردشگری

98
/11

/16
99

/6/
اموراجتماعی و 17

ریفرهنگی
جا

پیامدهای اجتماعی پولی شدن خدمات در 102
شهر تهران

 تهیه فهرست کامل خدمات شهرداری تهران و شناسایی 
خدماتی که با لحاظ کردن عدالت اجتماعی، قابلیت پولی شدن 

دارند. 

اموراجتماعی و --
فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

طراحی یک نظام ارتباطِی شهروندمحور، گفت وگویی، مبتنی بر سند جامع اطالع رساني شهرداري تهران103
اموراجتماعی و --شفافیت و مشارکت جو 

صه فرهنگی
ناق

م
می

مو
ع

تدوین و طراحي سند اجرایي نشان برتر 104
شهر تهران

- طراحی هویت رقابتی متمایز، مستقل، و مطلوب برند شهری 
 تهران و برنامه ریزی جهت انتقال آن به مخاطبان

- هدف در راستای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب

اموراجتماعی و --
صه فرهنگی

ناق
م

می
مو

ع

تدوین و طراحي سند اجرایي دیپلماسي 105
شهري تهران

تهیه نقشه راه و گام های اجرایی برای توسعه همکاری های 
اموراجتماعی و --فراملی شهر تهران 

صه فرهنگی
ناق

م
می

مو
ع

تدوین سازوکارهاي عملیاتي جهت فعالیت 106
اجتماعي کودکان در شهر

شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های شهرداری تهران ارائه 
راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت و برنامه بلند مدت برای 

مشارکت کودکان در شهر

اموراجتماعی و --
فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

دوره بندی تاریخی شهر تهران از منظر مدیریت شهریتاریخ شفاهی مدیریت شهری در تهران107

98
/12

/14
99

/6/
اموراجتماعی و 14

ریفرهنگی
جا

نظرسنجی از شهروندان تهرانی درخصوص 108
تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی هوا

ارزیابی میزان موافقت شهروندان تهرانی در رابطه با تعطیلی 
مدارس در هنگام آلودگی هوا

98
/12

/17
99

/3/
اموراجتماعی و 17

ریفرهنگی
جا

سنجش نظر شهروندان در راستای افزایش 109
تعهد به شهر

 ارائه ی راهکارهای عملیاتی در گرفتن بازخورد و ایجاد تعهد و 
اموراجتماعی و --مشارکت در موضوعات شهری 

فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

سنجش رضایت شهروندان از عملکرد 110
شهرداری تهران در مواجهه با بحران کرونا

شناسایی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری تهران 
اموراجتماعی و --در مواجهه با کرونا و پیشنهادات شهروندان

فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

111
نظرسنجی تلفنی در خصوص عملکرد 

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در 
طرح استقبال از بهار

شناسایی نظرات شهروندان درخصوص عملکرد آنالین فرهنگی 
اموراجتماعی و --هنری شهرداری تهران در ایام نوروز 

فرهنگی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

112
شناسایی عوامل موثر بر افزایش استقبال 
شهروندان از بوستان بعثت منطقه 16 و 

تدوین راهکارهای اجرایی

- عارضه یابی فضا، امکانات، بوستان، مبلمان و منظر 
- شناسایی عوامل موثر بر افزایش استقبال شهروندان از 

97بوستان بعثت منطقه 16 و تدوین راهکارهای اجرایی
/5/

27
98

/2/
 امور مناطق27

ته
یاف

ام 
اتم

113
بررسي چالش  ها و مزیت هاي طرح تجمیع 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 
در منطقه 14 و ارائه راهکارهاي اجرایي

- ارائه گزارش جمع بندی و تحلیل یکپارچه از مراحل مطالعات 
 میدانی

- ارائه گزارش چالش ها و مزیت های طرح تجمیع دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب   

- گزارش راهکارهای اجرایی، برنامه اولویت بندی راهکارها و 
مراحل اجرا

97
/10

/17
98

/2/
ری امور مناطق17

جا

114
بررسي و شناسایي ظرفیت هاي شهرک 
آموزش ترافیک منطقه 18 در راستاي 

کاهش هزینه ها و خودگردان شدن

 - گزارش کلیات
 - شناخت موضوع و محدوده مورد مطالعه

 - بررسی وضع موجود و تجزیه و تحلیل وضعیت ذینفعان
تدوین 

-گزارش راهکارهای پیشنهادی و الویت بندی آنها

97
/5/

6
98

/2/
 امور مناطق18

10
با%

داد
رار

خ ق
فس

115
بررسي نابساماني هاي حاشیه راه آهن 

تهران- اهواز و ارائه راهکارهاي اجرایي در 
منطقه18

 - گزارش کلیات
 - گزارش شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه  

 - گزارش تحلیل نهادی
 - گزارش شناخت و تحلیل مسائل مربوط به کنشگران محدوده

- گزارش های الگوی ساماندهی، طرح های ساماندهی، 
راهکارهای اجرایی، برنامه اولویت بندی

97
/7/

11
98

/10
/1

 امور مناطق

ته
یاف

ام 
اتم

116
بررسي و نیازسنجي نمادها و المان هاي 
متناسب با ویژگي هاي خاص منطقه 13 

شهرداري تهران

- تحلیلی وضعیت موجود منطقه از نظر 
تناسب المان های یا شرایط فضای شهری                                                                  

- معرفی فضاهای شهری مناسب جهت 
ایجاد المان و یا نماد شهری در سطح منطقه                                                      
- معرفی افمان یا نمادهای پیشنهادی متناسب با شرایط خاص 

منطقه 

97
/7/

25
98

/2/
 امور مناطق25

ته
یاف

ام 
اتم

بررسی ساماندهی انبارها در سطح منطقه 117
11 با هدف ارتقاء کیفیت سکونت 

- گزارش راه کارهای بازآفرینی سکونت در منطقه 11
 - گزارش سناریوهای وضعیت انبارها در افق 10 ساله

 - گزارش های الگوی ساماندهی، طرح های ساماندهی
 - گزارش مکانیابی انبارها موضعی

 - گزارش استاندارد انبارهای منطقه
- راهکارهای اجرایی، برنامه اولویت بندی

97
/9/

25
98

/9/
 امور مناطق25

ته
یاف

ام 
اتم

118
بررسي زمینه هاي استقرار پروژه هاي 

استارت آپي در لبه هاي شهري منطقه 17 
شهرداري تهران

 - پیشنهاد استقرار استارتاپ ها در لبه های شهری منطقه
 بررسی ابعاد و وجوه گوناگون در راستای تحقق بخشی به طرح

97 سیاست گذاری و گام بندی اقدامات پیش رو
/8/

26
98

/9/
 امور مناطق26

ته
یاف

ام 
اتم

ساماندهی دستفروشان خیابان 20 متری 119
افسریه منطقه 15

- سند توصیف تحلیلی دستفروشان افسریه منطقه 15                 
97- ارائه سند اجرایی ساماندهی دستفروشی

/8/
26

98
/8/

 امور مناطق10

ته
یاف

ام 
اتم

120
تدوین سند توسعه شهری منطقه 21 

شهر تهران )بررسی اولویت توسعه صنعت، 
سکونت یا همجواری (

 - گزارش کلیات 
 - گزارش سند توصیفی تحلیلی منطقه 21

 - گزارش سند توسعه شهری منطقه 21
97- گزارش نهایی

/4/
30

98
/2/

 امور مناطق31

ته
یاف

ام 
اتم
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

121

بهسازي منظر شهري و سیماي بصري 
محدوده هاي ورودي و خروجي شهر 

تهران منطقه 22 )محور اتوبان تهران کرج 
و بزرگراه شهید خرازي(

- جانمایی محدوده اتوبان تهران - کرج  و اتوبان خرازی جهت 
 اجرای الگوی سیما و منظر شهری   

- تدوین سیاست های راهبردی و اقدامات اجرایی                                             
97- ارائه الگوی سیما و منظر شهری در محدوده های تعیین شده 

/10
/17

98
/9/

 امور مناطق17

ته
یاف

ام 
اتم

بررسی زمینه ها و راهکارهای توسعه 122
گردشگری صنعتی در منطقه 21

- شناسایی سایت های صنعتی با کارکردهای گردشگری
-ارائه دستورالعمل ایجاد و گسترش گردشگری صنعتی در 

97منطقه 
/9/

25
98

/1/
 امور مناطق25

خ 
فس

5%
دبا

ردا
قرا

123
بررسي سازوکارهاي ارتباطي شهرداري 
منطقه 12 با سازمان هاي مردم نهاد و 

تدوین دستورالعمل اجرایي

 - کلیات و مبانی نظری پژوهش
- شناخت وضع موجود نحوه ارتباط شهرداری با سازمان های 

 مردم نهاد و بالعکس
97- تهیه انواع مدل ها و تدوین دستورالعمل اجرایی

/10
/16

98
/9/

ری امور مناطق16
جا

124
بررسي زمینه هاي استفاده از ظرفیت هاي 

شهروندي براي ارتقاء خدمات رساني 
شهرداري تهران

 - مشخص شدن ساختار و فرایند انجام پژوهش
 - ارائه ایدۀ اصلی برای پاسخ به پرسش های پژوهش

97- تدوین الیحه برای ارائه به شورای شهر
/10

/17
98

/9/
 امور مناطق17

ته
یاف

ام 
اتم

125
مطالعه مکان یابي براي انتقال بازار پروتئین 

مجاور ساختمان مرکزي شهرداري 
منطقه16

- گزارش معرفی اراضی پیشنهادی برای جانمایی بازار بر 
مبنای  شاخص های استاندارد و منتج از شناخت وضعیت 

 موجود منطقه
- گزارش ارزیابی اراضی پیشنهادی و تدقیق و بازخوانی 

 شاخص ها بر مبنای مطالعات میدانی صورت گرفته
- گزارش سناریوهای  اجرایی

 - گزارش سناریوهای برتر
- ارائه برنامه های عملیاتی و طرح های پیشنهادی و برنامه 

اولویت بندی آن ها

97
/12

/26
98

/6/
 امور مناطق26

ته
یاف

ام 
اتم

126
بررسي زمینه هاي بهره مندي از فضاهاي 

عمومي در راستاي ارتقا تعامالت اجتماعي 
شهروندان در منطقه 10 شهرداري تهران

 - گزارش شناخت و تحلیل از مطالعات میدانی
- ارائه شاخص  ها برای ایجاد و طراحی فضاهای عمومی بر 

 اساس مطالعات میدانی
 -گزارش ارزیابی وضع موجود بر اساس مطالعات میدانی

 - گزارش سناریوهای  پیشنهادی
 - گزارش سناریوهای برتر

- ارائه برنامه های عملیاتی و طرح های پیشنهادی و برنامه 
اولویت بندی آن ها

98
/2/

15
98

/1/
01

1

 امور مناطق

ته
یاف

ام 
اتم

127
تحلیل ثانویه مسائل مناطق شهرداري 

تهران در چارچوب رویکرد حق به شهر؛ 
شهري که به آن حق داریم

 - مساله شناسی شهر و مناطق شهر تهران            
 - بررسی تطبیقی چند بعدی مسائل شهر و مناطق             

 برنامه عملیاتی پژوهش مناطق       
98- سازوکار اجرایی طرح موضوع های پژوهشی در مناطق

/5/
22

99
/3/

ری امور مناطق22
جا

128
مطالعات امکان سنجي ایجاد قطب ورزش 

شهروندي شرق تهران در منطقه 13 و 
ارائه برنامه هاي عملیاتي

 - تدوین گزارش مطالعات امکانسنجی
 - ارائه گزارش نهایی

 - تدوین گزارش مدیریتی
 - تدوین دستورالعمل جهت ارائه در کمیسیون ماه پنج

- ارائه گزارش در نشست های تخصصی و اجرایی

98
/11

/27
99

/7/
ری امور مناطق27

جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

مطالعه و بازنگري نظام مرزبندي محالت، 129
نواحي و مناطق شهر تهران

- لوایح مربوط به تغییر تقسیمات شهری در سطح مناطق، 
نواحی و محالت شهری که منجر به مصوبه شورای اسالمی 

 شهر تهران گردد
- نقشه ها و الیه های مرزبندی جدیدی که در زیرسیستم های 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار 
گیرد و مالک عمل معاونت ها، ادارات و سازمان های مختلف 

 شهرداری قرار گیرد
- دستور کار عملیاتی- اجرایی که فرایند تغییرات اداری و 

حقوقی را مشخص سازد

98
/11

/27
99

/11
ری امور مناطق27/

جا

130
آسیب شناسی اسکان کارگری جهت 
افزایش کیفیت زتدگی کارگران)در 

محدوده شهرداری منطقه4(

آسیب های اسکان طرح های کارگری در سه سطح نظری و 
حقوقی، در سطح فضایی و اجتماع محلی و در سطح مجتمع 
ها و کارگران/راهکارهای عملی در قالب سناریوهای مختلف / 

ارائه سند راهبردی

 امور مناطق--

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

131
آسیب شناسی سازوکارهای چرخه پژوهش 
در مناطق 22گانه شهرداری تهران و ارائه 

راه کارهای اجرایی

- گزارش آسیب شناسی مسئله یابی و فرآیند انجام مطالعات و 
پژوهش ها در شهرداری مناطق 22گانه شهر تهران با تاکید بر 

کاربست آنها
- ارائه شاخص ها و معیارهای استاندارد چرخه پژوهش و 

 روش های ارزیابی پروژه های انجام شده
- ارائه گزارش گونه بندی تحقیقات بر اساس محورهای اصلی 

 شهرداری تهران 
- گزارش مدل مفهومی چرخه پژوهش در مناطق 22 گانه 

 شهرداری تهران
- ارائه الزامات برنامه ای و فرایندی در خصوص انجام چرخه 

 مناسب پژوهش با محوریت کاربست
- شیوه نامه سازوکار چرخه پژوهش در مناطق 22 گانه 

 شهرداری تهران
- ارائه گزارش نهایی و تدوین گزارش مدیریتی 

 امور مناطق--

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

132

مطالعات ساماندهی جابه جایی بار توسط 
چرخ دستی در مجموعه بازار تهران)ابعاد 

ترافیک، اجتماعی، کالبدی( و ارائه  
راهکارها

ـ ارائه گزارش شناسایی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی باربران و سایر گروه های اجتماعی)صنوف و مشتریان( 

دخیل در فرآیند جابجایی بار و کاال و بررسی معضالت 
 اجتماعی آنان )از طریق پرسشنامه و مصاحبه ( 

ـ ارائه راهکارهایی جهت حل معضالت اجتماعی باربران، 
صنوف و مشتریان ، ترسیم فرایند و تدوین الگوی حمل بار با 

 چرخ دستی در محدوده بازار  
ـ ارائه گزارش نهایی و تدوین الیحه ساماندهی حمل بار با 
چرخ دستی جهت تصویب مراجع ذیربط ـ گزارش مدیریتی

98
/12

/13
99

/9/
6

ری امور مناطق
جا

برنامه ریزي عملیاتي جهت ارتقاء 133
زیست پذیري محالت ناحیه 3 منطقه 8

 - تدوین چارچوب مفهوم ارتقای زیست پذیری محله های ناحیه
- تدوین ابعاد، مؤلفه ها، متغیرها و شاخصهای ارزیابی 

 زیست پذیری محله های ناحیه
- ارزیابی وضع موجود و ارائه نقشه های پهنه بندی زیستپذیری 

 محله های ناحیه
- تحلیل زیست پذیری محله ها و تعریف منابع و سرمایه های 

 الزم برای ارتقای آن در محله های ناحیه
- تدوین و ارائه برنامه عملیاتی ارتقای زیست پذیری در 
محله های ناحیه 3 )مشتمل بر تعریف پروژهها، سازمان 

مدیریتی و اقدامات اجرایی، ارزیابی منابع مالی، انسانی و 
زمانی و ... در ابعاد طبیعی ـ اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی ـ 

فرهنگی، کالبدی ـ فضایی(

 امور مناطق--

می
مو

ه ع
قص

منا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

امکان سنجی ایجاد نمایشگاه کشاورزی 134
شهری در منطقه 18

- ارائه گزارش مکانیابی و امکان سنجی با تأکید بر اولویت بندی 
محالت، پهنه ها یا اراضی مناسب شناسایی شده جهت 

 امکان سنجی رونق کشاورزی شهری- نمایشگاهی در منطقه18
 ارائه گزارش مدیریتی

ـ ارائه گزارش در نشست های تخصصی و اجرایی

 امور مناطق--

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

135
مطالعه، بررسی و سنجش کیفیت زندگی 
محالت ناحیه3 منطقه17شهرداری تهران 

و ارائه برنامه عملیاتی

- گزارش شناخت تفصیلی ناحیه 3 شهرداری منطقه 17 تهران  
 و  محالت آن

- ارائه برنامه عملیاتی زیست پذیری محالت مساله دار شهری 
منطقه 17)تعیین اهداف، راهبردها، سیاستها و پروژه های 

موضعی و موضوعی(
- تأییدیه برنامه های عملیاتی جهت زیست پذیری محالت 

 ناحیه 3 از معاونت های مربوط)کاربستی بودن پروژه(
- ارائه گزارش نهایی و تدوین گزارش مدیریتی 

 امور مناطق--

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

136
تدوین برنامه عملیاتی با رویکرد ساماندهی 

محور گردشگری روستاهای وردیج و 
واریش

- کاربست سیاست ها و الزامات بهره برداری گردشگرانه از 
 روستا 

- کاربست طرح اجرایی گردشگری شامل زیرساخت ها و منابع 
 مورد نیاز، بسته های سرمایه گذاری، اقدامات ترویجی

- کاربست نتایج طراحی محورهای اصلی گردشگری، اقدامات 
 اصالحی مورد نیاز در تعالی عمومی روستا 

 - اقدامات فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای محلی
تدوین برنامه عملیاتی

 امور مناطق--

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

 ارائه سازوکارهای بهبود فضای کسب و 137
کار در شهر تهران

 - گزارش مطالعاتی مبانی نظری محیط کسب و کار شهری
- گزارش مطالعاتی مبانی نظری محیط کسب و کار و 

 شهرداری ها
- گزارش مطالعاتی تحلیل سازمانی تاثیر نهاد شهرداری تهران 

در بهبود محیط کسب و کار شهر تهران )احصا، تبیین و 
 آسیب شناسی(

- تبیین مولفه های کلیدی نقش آفرینی شهرداری تهران در  
 محیط کسب  وکار

 - ارائه مولفه های کلیدی تاثیر گذار با ارائه اولویت 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 فرآیند نقش آفرینی 

 شهرداری تهران در بهبود محیط کسب و کار شهر
- الگوی وضعیت مطلوب مدیریت شهری )شهرداری تهران( و 

 محیط کسب و کار تهران
 - گزارش راهبردها و الزامات نیل به وضعیت مطلوب

- ارایه برنامه عملیاتی برای نقش آفرینی شهرداری تهران در 
بهبود محیط کسب و کار

94
/7/

19
98

/6/
زیرساخت های 27

مدیریتی و مالی

85
با%

داد
رار

خ ق
فس
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خ 
اری

ت
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 پای
یخ
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ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

138
فراتحلیل عوامل موثر بر بازار مسکن و 
قیمت آن در شهر تهران، توصیه هاي 

سیاستي براي شهرداري تهران

- مطالعاتی که به موضوع عوامل موثر بر بازار مسکن 
 پرداخته اند

- آسیب شناسی  درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان ها و 
 اراضی در بودجه شهرداری تهران

- بررسی تاثیرگذاری عوامل وابسته به دوره های رکود و رونق 
 بر نوسانات عوارض بر ساختمان ها و اراضی

- شناسایی و ارائه لیست عوامل موثر بر عرضه مسکن در شهر 
 تهران استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها

- شناسایی و ارائه لیست عوامل موثر بر تقاضای مسکن در 
 شهر تهران استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها 

- شناسایی و ارائه لیست عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر 
 تهران استخراج شده از مقاالت و دسته بندی آنها.

- شناخت میزان تاثیر عوارض بر پروانه های ساختمانی و 
عوارض مازاد تراکم بر افزایش قیمت های مسکن در شهر 

 تهران
- شناخت تاثیر متغیرهای پولی در اقتصاد کالن بر قیمت های 

مسکن در شهر 

95
/9/

29
98

زیرساخت های 
مدیریتی و مالی

40
با%

داد
رار

خ ق
فس

139
تأثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت 

تحریم هاي هسته اي بر منابع درآمدي و 
مخارج هزینه اي شهرداري تهران

- ارایه گزارشی در خصوص برآورد تأثیر مستقیم و غیر 
مستقیم تحریم های اقتصادی بر عملکرد شهرداری )با تأکید بر 

 منابع درآمدی و مخارج هزینه ای(
- ارائه گزارشی در خصوص ارائه سیاست های راهبردی در 
سطح کلی و راهکارهای اجرایی به صورت جزئی با توجه به 

فرصت ها و چالش های پیشرو

97
/9/

5
98

/2/
زیرساخت های 5

مدیریتی و مالی

30
با%

داد
رار

خ ق
فس

140
 آسیب شناسي اختیارات و وظایف شوراي 
اخذ  موضوع  در  تهران  شهرداري  و  شهر 

عوارض

در این پژوهش سعی می شود با نگاهی همه جانبه به وضعیت 
عوارض شهری، آسیب های پیش روی شورای شهر و شهرداری 

97تهران شناسایی شده و از این رهگذر جمع بندی صورت گیرد.
/6/

26
98

/11
زیرساخت های 26/

مدیریتی و مالی

ته
یاف

ام 
اتم

141

های  کار  و  ساز  از  استفاده  های  شیوه   
بیمه ای برای جبران خسارت های احتمالی 
ناشی از حوادث بر زیرساخت ها و تاسیسات 

شهری 

- ارائه تجربیات مشابه جهانی در استفاده از ساز و کارهای بیمه 
 ای در صورت خسارات وارده به زیرساخت های شهری

- گزارش دسته بندی انواع بالیای طبیعی و حوزه های خسارات 
احتمالی به زیرساخت ها و تاسیسات شهری و شناسایی و 

زیرساخت ها و تاسیساتی در شهر که در معرض حوادث 
 احتمالی قرار دارند

- گزارش بررسی میزان آسیب پذیری و اولویت بندی 
 زیرساخت ها و تاسیسات شهری  برای پوشش بیمه ای

- ارائه پتانسیل ها, نقاط قوت و ضعف شرکت های بیمه ای 
موجود درکشور برای جبران خسارات احتمالی وارده به 

 زیرساخت ها و تاسیسات شهری
 - ارائه الگوی حقوقی پیشنهاد ی برای ساز و کارهای بیمه ای

- گزارش چارچوب  تعامل با شرکت های بیمه گر در زمینه های 
حقوقی, مالی و اقتصادی

95
/7/

28
99

/3/
زیرساخت های 29

ریمدیریتی و مالی
جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

بررسی راهکارهای تامین منابع مالی در 142
بافت های فرسوده شهر تهران

- بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تامین منابع مالی نوسازی 
 بافت های فرسوده شهری

- بررسی تجارب خارجی و داخلی موفق در تامین منابع مالی 
 نوسازی بافت های فرسوده شهری

- شناسایی روش های مختلف تامین منابع مالی نوسازی 
 بافت های فرسوده شهری

- تحلیل روش های تامین منابع مالی نوسازی بافت های 
 فرسوده و شناسایی روش های مطلوب

- بررسی معیارهای مختلف اثرگذار بر انتخاب روش های تامین 
 منابع مالی

 - بررسی سهم هریک از معیارها در تامین منابع مالی
- بررسی وضعیت کنونی مشارکت مردم در تامین منابع مالی 

 بافت های فرسوده
- بررسی ابعاد و روش های مشارکت مردم در تامین منابع 

 مالی نوسازی بافت های فرسوده
- تحلیل و ارزیابی روش های کنونی تامین منابع مالی 

 بافت های فرسوده شهری
- تدوین راهبردها و سازوکارهای تامین منابع مالی نوسازی 

بافت های فرسوده شهر تهران

95
/12

/15
98

/10
زیرساخت های 1/

مدیریتی و مالی

داد
رار

خ ق
فس

143

برآورد ظرفیت هاي درآمدي بالقوه و 
بالفعل شهرداري تهران حاصل از مفاد 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه 
ارزش افزوده فعالیت هاي اقتصادي شهر 

تهران

- طبقه بندی و کدگذاری فعالیتهای اقتصادی موجود در 
سامانه ممیزی امالک و اراضی شهر تهران براساس کدهای 

ISIC 
- تعیین ظرفیت های درآمدی بالقوه و بالفعل شهرداری تهران 

 از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده
- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های مورد نیاز به منظور پیاده 

 سازی نتایج پژوهش در شهرداری
 - تدوین پیش نویس لوایح مورد نیاز

- تدوین برنامه عملیاتی

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

ارزیابي سیماي فقر و برنامه هاي فقرزدایي 144
شهري در محله هرندي

- معرفی نظریه های توضیح دهنده فقر شهری و شناسایی 
 عوامل موثر بر ایجاد و تثبیت فقر بر مبنای این نظریه ها

 - گزارش طبقه بندی شده سیاست های مداخله در حوزۀ  فقر  
- گزارش آسیب شناختی عملکرد نهادهای مدنی در حوزۀ 

 اجتماعی در ایران بر مبنای مطالعات پیشین 
- گزارش شناخت محله هرندی و معرفی نهادهای مدنی فعال 

در این محله  و همچنین گزارش فعالیت های شهرداری و 
 نهادهای عمومی در محدوده

 - متن پیاده شده مصاحبه با مدیران و فعالین سمن ها 
 - متن پیاده شدۀ مصاحبه با مدیران شهرداری 

- شناخت عمیق مسائل محله هرندی بر مبنای نظرات فعالین 
 سمن ها و مدیران اجتماعی شهرداری 

- شناخت مسائل و مشکالت سمن ها و موانع اثربخشی خدمات 
 اجتماعی در محله هرندی 

- شناخت آسیب های رابطه میان سمن ها و شهرداری در محله 
 هرندی بر مبنای نظر ذی نفعان مختلف در شهردای و سمن ها 
- پیشنهادهایی برای اثربخش تر شدن برنامه های فقرزدایی و 

ارتقا همکاری بخش عمومی و مدنی در این حوزه 

98
/6/

2
98

/2/
زیرساخت های 5

مدیریتی و مالی

0%
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی
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ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(
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د 
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ت
شرف
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امکان سنجی مقدماتی ایجاد شهر ورزش 145
بوستان والیت

- ارائه طرح امکان سنجی مقدماتی ایجاد شهر ورزش بوستان 
 والیت )تهیه طرح توجیهی(

 - گزارش بررسی وضعیت موجود
13- تحلیل آثار اقتصادی و مالی ایجاد شهر ورزش بوستان والیت

98
/10

/11
99

/5/
زیرساخت های 8

ریمدیریتی و مالی
جا

امکان سنجی مقدماتی باز بهره برداری 146
استاندارد از پارک آبی آزادگان

- ارائه طرح توجیهی امکان بهره برداری استاندارد از پارک آبی 
 آزادگان

 - گزارش بررسی وضعیت موجود
 - بررسی علل زوال پارک آبی آزادگان

- تحلیل آثار اقتصادی و مالی حاصل از بهره برداری استاندارد 
پارک آبی آزادگان

98
/10

/3
99

/5/
زیرساخت های 1

ریمدیریتی و مالی
جا

147
طراحي الگوي به اشتراک گذاري مالیات 

میان دولت و مدیریت شهري)مطالعه 
موردي مالیات بر دارایي و مشاغل(

 - ارائه نتایج
- محاسبه و اندازه گیري کارایي اقتصادي ناشي از اجراي 

 الگوي به اشتراک گذاري مالیات 
 - محدودیت هاي قانوني پیش روي اجراي طرح

 - ارائه راهکار براي رفع مشکالت سیاسي و اقتصادي
 - ارائه راهکار براي رفع مشکالت قانوني

- محدودیت هاي اقتصادي و سیاسي پیش روي طرح
 - جنبه هاي اقتصاد سیاسي طرح

 - ارائه راهکار براي رفع موانع اقتصاد سیاسي
- ارائه اهداف، راهبردها و سیاست هاي شهرداري و دولت 

 جهت افزایش کارایي در مالیات ستاني از امالک
- ارائه گزارش مدیریتی

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

آسیب شناسي و بهبود نظام تشخیص و 148
وصول درآمد در شهرداري تهران

- ارائه سیاست هاي اجرایی در خصوص افزایش کارایي در 
 وصول منابع درآمدی شهرداری

- ارائه راهکار براي رفع مشکالت قانوني مرتبط با نظام 
تشخیص و وصول درآمد

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

ساماندهي و بهبود روش اخذ عوارض 149
کسب و پیشه در شهر تهران

- اصالح ساختار و سازوکارهاي اجرایي عوارض کسب و پیشه 
 در شهر تهران

- تدوین دستورالعمل هاي الزم اجرایی عوارض کسب و پیشه 
 در شهر تهران

- تدوین گزارش مدیریتی روش بازبیني عوارض کسب و پیشه 
 در شهر تهران

- تنظیم پیش نویس مصوبات مورد نیاز در سطح شهرداري 
تهران برای ارائه به مراجع مرتبط

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

150
طراحي الگوي دریافت عوارض و بهاي 

خدمات بهره برداري از فعالیت هاي 
ساختماني در شهر تهران

- ارائه نتایج تحلیلی ماتریس )SWOT( مبتنی بر حذف 
 عوارض ساخت وساز- شرایط موجود

- ارائه نتایج تحلیلی ماتریس )SWOT( مبتنی بر وصول 
عوارض و بهای خدمات بهره برداری از ساخت وساز- مدل 

 پینشهادی
- ارائه الیحه قانونی مبتنی بر وصول عوارض و بهای خدمات 

 بهره برداری از ساخت وساز
- ارائه برنامه نحوه کاهش عوارض ساخت بناهای تجاری، اداری 

و خدماتی و محاسبه و نحوه اعاده حقوق مکتسبه بناهای 
تجاری و اداری قدیمی و بناهای تجاری که در سنوات اخیر با 
پرداخت عوارض جاری ، پروانه و یا پایان دریافت کرده اند در 

عوارض بهره برداری 

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی
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)بهره بردار(
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پی

151
طراحي الگوي تامین مالي پایدار و 

مشارکت در مدیریت ساماندهي صنایع و 
مشاغل شهرداري تهران

- اجرای طرح زمینه تحقق و اجرایی شدن مستندات زیر را 
 فراهم می آورد

- ارائه ی مدل اجرایی تأمین منابع مالی جدید و پایدار برای 
 ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم

- تدوین اسناد حقوقی مورد نیاز برای تقویت نظام درآمدی 
 شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل

- تهیه محتوای مورد نیاز برای برگزاری نشست تخصصی در 
 جهت انتقال نتایج مطالعات با همکاری کارفرما

- ارائه خالصه های مدیریتی از یافته  های تحقیق

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

بررسی و طراحی الگوی تامین مالی 152
مدیریت برج میالد تهران

- ارائه مدل اجرایی تامین منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت 
 مجموعه برج میالد

- تدوین اسناد حقوقی مورد نیاز برای تقویت نظام درآمدی 
98شرکت برج میالد)لوایح قانونی مورد نیاز(

/11
/27

99
/3/

زیرساخت های 27
ریمدیریتی و مالی

جا

153
شناسایي فرصت ها و ظرفیت هاي 

مشارکت و سرمایه گذاري در شهر تهران و 
تدوین اطلس سرمایه گذاري

 - شناسایی ظرفیتهای سرمایه گذاری شهر تهران
- شناسایی مزیت ها و عوامل جذب سرمایه گذاری در شهر 

 تهران
- تدوین و تهیه اطلس سرمایه گذاری شهر تهران 

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

الت
عام

ن م
سیو

می
ک

امکان سنجي ایجاد صندوق یه گذاری در 154
تهران و راهکارهاي اجرایي آن

 - ارائه شناسنامه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری  در ایران
شناسایی و معرفی صندوق های متناسب با ساختار وظیفه ای 

 و قانونی شهرداری تهران با توجه به ابعاد گوناگون
- ارائه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری 

 منتخب قابل استفاده در شهرداری تهران
- ارائه شناسنامه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری مورد 

 نیاز شهرداری
- ارائه گزارش مدیریتی

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

155

بررسي روش هاي بهینه استفاده و 
بهره برداري از پروژه هاي مشارکتي موجود 

و در حال اجرای شهرداری و ارئه الگوی 
بهینه

- ارائه و تدوین الگوی روش بهینه بهره برداری از پروژه 
 مشارکتی 

- تدوین برنامه عملیاتی مورد نیاز برای شهرداری تهران برای 
 پروژه های مشارکتی موجود و در حال اجرای شهرداری تهران

- تدوین دستورالعمل اجرایی مورد نیاز برای بهره برداری 
پروژه های مشارکتی موجود و در حال اجرای شهرداری تهران

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

الت
عام

ن م
سیو

می
ک

156
بررسي فرآیند پیاده سازي و یکپارچگي 
زنجیره تامین و لجستیک نیازمندیهاي 

شهرداري تهران

- استخراج قوانین، آیین نامه ها و ضوابط موجود جهت ایجاد 
 سامانه یکپارچه لجستیک شهرداری تهران

- ارائه الگو و طراحی سامانه نرم افزاری یکپارچه لجستیک 
 شهرداری تهران

- استخراج الگویی مناسب جهت پیاده سازی سامانه یکپارچه 
 لجستیک

- تدوین مدل و الگوی مورد نیاز فرآیند تامین نیازمندی های 
 شهرداری تهران

- استخراج عناوین آموزشی الزم جهت افزایش آگاهی پرسنل 
شهرداری تهران با هدف تسهیل در پیاده سازی سامانه 

یکپارچه لجستیک

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

157
امکان سنجی وصول مالیات بر مسکن های 

خالی و نقش آن در منابع درآمدی 
شهرداری تهران

- ارائه سازوکارها و سند اجرایی مالیات بر خانه های خالی 
 توسط شهرداری ها 

- معرفی فرصتهای جدید تامین مالی پایدار برای شهرداری ها

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق
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پی

انجام مطالعات پشتیبان و ارائه سند جامع 158
رونق اقتصاد فرهنگ

 - تدوین و ارائه سندجامع رونق اقتصاد فرهنگ
 - ارائه الیحه مرتبط با سند جامع رونق اقتصاد فرهنگ

- تدوین برنامه عملیاتی نقش اقتصاد فرهنگ در تامین مالی 
شهرداری

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

159
شناسایي و امکان  سنجي استفاده از 

فناوری هاي نوین در افزایش منابع درآمدي 
شهر تهران

- ارائه سند راهبردی استفاده از فناوریهای مورد نیاز برای 
 افزایش منابع درآمدی و بهبود نظام مالی شهرداری تهران 

- ارائه برنامه عملیاتی استفاده از فنآوریهای مورد نیاز برای 
 افزایش منابع درآمدی و بهبود نظام مالی شهرداری تهران

- ایجاد اتمسفر الزم برای شهرداری تهران به منظور استفاده از 
فنآوریهای مورد نیاز برای افزایش منابع درآمدی و بهبود نظام 

مالی شهرداری تهران

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

می
مو

ه ع
قص

منا

160

برسی و بهبود فرآیند تفریغ بودجه 
شهرداری توسط شورای اسالمی شهر 

تهران و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور 
بهبود

- تدوین ساختار و فرآیند بررسی و تصویب تفریغ بودجه 
 شهرداری تهران توسط شورای اسالمی شهر

- ارائه برنامه عملیاتی به منظور اصالح ساختار و فرآیند موجود 
و پیشنهاد و اجرایی شدن فرآیند جدید به منظور تصویب 

 تفریغ بودجه شهرداری تهران در شورا

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر

توسعه کسب و کارها و خدمات نوین 161
زیرساخت های --در مرحله تهیه RFPشهري

له مدیریتی و مالی
رح

م
وان

راخ
ف

امکان سنجی ایجاد ساختار صندوق و 162
ثروت عمومی در شهرداری تهران

- ارائه برنامه عملیاتی راه اندازی صندوق ثروت عمومی در 
 شهرداری تهران

- ارائه گزارش امکان سنجی ایجاد ساختار صندوق ثروت 
شهرداری تهران

زیرساخت های --
مدیریتی و مالی

د 
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

آسیب شناسی مناسبات و روابط شورا و 163
شهرداری وارائه الگوی مناسب تعامالت

-گزارش آسیب شناسی
- گزارش خالءهای قانونی موجود و احصاء مناسبات در روابط 

بین شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران
95- ارائۀ لوایح قانونی

/9/
14

98
/8/

زیرساخت های 14
مدیریتی و توسعه 

اد شهری
ارد

 قر
سخ

ف
 8

ا5
ب

164

طراحي و اجراي الگوي مشارکت ذینفعان 
و تحلیل تعارضات و انتظارات آنها در 

فرآیند تدوین برنامه میان مدت شهرداري 
تهران

الگوي مشارکت ذینفعان و تحلیل تعارضات و انتظارات آنها در 
95فرآیند تدوین برنامه میان مدت شهرداري تهران

/12
/7

98

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

اد شهری
ارد

 قر
سخ

ف
60

با 

تبیین کاربست برنامه ریزي فضایي کالن 165
شهر تهران در رهیافت فرهنگ برنامه ریزي

 تبیین کاربست برنامه ریزی فضایی کالنشهر تهران در رهیافت 
97فرهنگ برنامه ریزی

/6/
3

98
/3/

زیرساخت های 15
مدیریتی و توسعه 

تهشهری
یاف

ام 
اتم

166
سناریوهاي مدیریت یکپارچه حریم 

پایتخت  با تاکید بر ارزیابي تاثیرات اجراي 
طرح جامع حریم پایتخت

- ارزیابی تاثیرات اجرای طرح جامع حریم پایتخت
- بررسی و احصای متغیرهای عدم پیگیری و اجرای اسناد 

مصوب طرح جامع حریم پایتخت
- شناسایی پیشرانها و نیروهای اصلی در آینده پژوهی مدیریت 

یکپارچه حریم پایتخت 
-آینده پژوهی تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت چه 

سناریوهای را پیش روی ما می گذارد؟

97
/8/

27
98

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

تهشهری
یاف

ام 
اتم

ارزیابي شهر کواالالمپور)پایتخت مالزي( 167
براساس شاخص هاي شهر سبز

بررسی فعالیت ها و اقدامات دولت مالزی در راستای دستیابی 
به شاخص های شهر سبز در کواالالمپور و در نهایت اتخاذ 

97الگویی برای دستیابی به شاخصهای شهر سبز در تهران
/8/

20
98

/10
زیرساخت های 30/

مدیریتی و توسعه 
ریشهری

جا
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

بررسي سریع و تحلیل بودجه 1398 168
شهرداري تهران

- تحلیل روند تغییرات رشد منابع و مصارف و ساختار بودجه 
1398 و تعادل آن

98- تحلیل ساختاری و نهادی بودجه 1398
/1/

11
98

/2/
زیرساخت های 11

مدیریتی و توسعه 
شهری

 با 
داد

رار
خ ق

فس
صد

 در
0

169
بازنگري ساختار سازماني دبیرخانه شوراي 

اسالمي شهر تهران در راستاي شرح 
وظایف

ساختار سازماني دبیرخانه شوراي اسالمي شهر تهران

98
/10

/3
99

/2/
زیرساخت های 1

مدیریتی و توسعه 
ریشهری

جا

طراحي نظام ارزیابي عملکرد کارکنان 170
--مربوط به حوزه منابع انسانی استشهرداري تهران

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

شهری

دد 
مج

ی 
رس

بر
ته

می
ر ک

د

مطالعه تدوین سند حکمروایي فناوري 171
--سند حکمروایی فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهراناطالعات و ارتباطات شهرداري تهران

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

صه شهری
ناق

م
می

مو
ع

172

شناسایي سازوکار و چگونگي ایجاد تاالر 
شهر تهران به عنوان بستري جهت جلب 

مشارکت شهروندان در طرح ها و پروژه هاي 
شهري

گزارش امکان سنجی و استراتژی های دستیابی به تاالر شهر در 
--شهر تهران

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

شهری

می
مو

ه ع
قص

منا

تدوین برنامه عملیاتي تاسیس مرکز اسناد 173
--برنامه عملیاتی تاسیس مرکز اسناد شهرداری تهرانشهرداري تهران

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

صه شهری
ناق

م
می

مو
ع

تهیه کدهای اخالقی و رفتاری شهرداری 174
تهران

- تهیه کدهای اخالقی و رفتاری کارکنان
- سند تبیین وضعیت موجود رعایت استانداردهای اخالق 

حرفه ای در شهرداری تهران
95- کدهای عمومی  اخالقی و رفتاری 

/6/
10

98

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

م شهری
خت

%1
د5

ردا
قرا

آسیب شناسی شناخت و ارائه مدل ارتقای 175
فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

- تدوین دستورالعمل فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران
-تدوین شاخص های فرهنگ سازمانی مطلوب

95-تدوین و ارائه راهکارهای ارتقاء فرهنگ  مطلوب سازمانی
/6/

21
99

/6/
زیرساخت های 30

مدیریتی و توسعه 
ریشهری

جا

فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه 176
منابع انسانی شهرداری تهران

- گزارش مدیریتی
- شناسایی و تهیه لیست جامعی از مطالعات انجام شده حوزه 

منابع انسانی در شهرداری تهران به منظور از تکراری بودن 
پژوهش ها در این حوزه

--

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

د شهری
 عق

حله
مر

داد
رار

ق

177
تجزیه و تحلیل کیفي وآماري آراء 

هیئت هاي رسیدگي به تخلفات اداري 
کارمندان

- گزارش مدیریتی و سیاستی
- تهیه کتاب

- شناسائی فراوانی تخلفات در هر یک از گلوگاه های شناسایی 
شده فساد در شهرداری تهران

--

زیرساخت های 
مدیریتی و توسعه 

شهری

می
مو

ه ع
قص

منا

تدوین و طراحی شاخص  شفافیت در 178
شهرداری تهران

تدوین شاخص شفافیت شهرداری تهران و نهادهای تابعه با 
ارائه مؤلفه های سنجش شفافیت

97
/11

/30
99

/6/
پژوهش های 1

ریراهبردی
جا

179

سیاست هاي تشویقي شهرداري تهران 
براي پشتیباني از شرکت هاي دانش بنیان 

به منظور تسهیل استقرار و فعالیت در 
شهر تهران

 ارائه بسته سیاست هاي تشویقي شهرداري تهران براي 
پشتیباني از شرکت هاي دانش بنیان

97
/12

/20
98

/9/
پژوهش های 18

راهبردی

ته
یاف

ام 
اتم

-مدیریت و تامین مالي نوآوري در شهر180

98
/6/

6
99

/2/
پژوهش های 16
سخراهبردی
ف
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54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

مطالعه و تدوین طرح موضوعي سالمت 181
شهروندان شهر تهران

سنجش شاخص های دسترسی به خدمات سالمت در سطح 
پژوهش های --محالت شهر تهران

راهبردی

می
مو

ه ع
قص

منا

مدیریت بدهي و مطالبات در شهرداري 182
تهران

- تحلیل پایداری بدهی های شهرداری تهران در افق 5 ساله و 
 ارائه گزارش تحلیل پایداری بدهی

- تبیین سازوکارهای خلق ایجاد بدهی و مطالبات در شهرداری 
 تهران

- تبیین ابزارها و سازوکاری الزم برای مدیریت بدهی ها و 
 مطالبات شهرداری تهران 

- مدیریت جریان نقدی و ارتباط بین مدیریت جریان نقدی و 
 مدیریت بدهی

- چارچوب حقوقی مورد نیاز جهت مدیریت بدهی و مطالبات 
 شهرداری

- زیر ساختهای مورد نیاز جهت توسعه بازار بدهی در 
 شهرداری تهران 

- تبیین ساختار نهادی برای عملیاتی سازی مدیریت بدهی ها 
 در شهرداری تهران

- ارائه پیش نویس طرح)الیحه( مدیریت بدهی های شهرداری 
تهران 

97
/10

/3
99

/4/
پژوهش های 3

ریراهبردی
جا

183
بررسی، مطالعه، ساماندهی و تحلیل 

یکپارچه دادههای کمی و کیفی برنامه ای 
شهر تهران

جمع آوری و تحلیل نتایج پروژه های پیشین مرکز مطالعات 
برای به کار گیری در برنامه های توسعه 

95
/11

/20
99

/4/
پژوهش های 17

راهبردی

مه 
خات

ی 
 برا

ته
می

رک
تظ

من
%8

ا5
د ب

ردا
قرا

184
تبیین شاخصهای محیط کالبدی محله به 
منظور جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی 
شهروندان )نمونه موردی محله یوسفآباد(

تحلیل تاثیر شاخص های کالبدی بر افزایش مشارکت 
شهروندان در سطح محالت 

98
/11

/12
99

/3/
پژوهش های 12

ریراهبردی
جا

185
تدوین شاخص  های ارزیابی عملکرد 
رده های اجرایی و انطباق آن با مدل 

علمی)1888(

- تدوین شاخص های علمی جهت ارزیابی عملکرد رده های 
 اجرایی شهرداری تهران و نحوه رسیدگی به پیام های مردمی
- اجماع نسبی صف و ستاد شهرداری بر شاخص های تدوین 

شده و قابلیت دفاع از آن در محافل درون و برون سازمان 
 شهرداری

- لحاظ ابعاد کارشناسی کمی و کیفی در مکانیزم ارزیابی 
 عملکرد رده های شهرداری تهران

- تناسب شاخص های ارزیابی عملکرد رده ها با ظرفیت ها و 
مقدورات حوزه های اجرایی به تفکیک مناطق 22گانه و سایر 

 حوزه ها
- لحاظ ابعاد جمعیتی و موقعیت جغرافیایی/ محیطی رده های 

اجرایی در ارزیابی های عملکرد از یکسو و میزان مشارکت 
 مردمی در هر حوزه

- اثربخشی ارزیابی های به عمل آمده و کارنامه های صادره در 
عملکرد حوزه های اجرایی با رویکرد  افزایش مشارکت مردمی و 

ارتقاء سطح سالمت اداری

پژوهش های --
راهبردی

داد
رار

د ق
 عق

حله
مر



76

سالنامه آماری شهرداری تهـران

54-2- ليست پروژه های مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در سال 98)ادامه( 

ف
اطالعات استخراج شده)نتایج/خروجی های پروژه(عنوانردی

وع
شر

خ 
اری

ت
ان

 پای
یخ

حوزه تخصصی تار
شهرداری

)بهره بردار(

ی 
رای

 اج
ت

ضعی
و

د 
رص

ل د
سا

ت
شرف

پی

186

تامین خدمات پژوهشي و کارشناسي 
جهت تدوین گزارشات راهبردي، سیاستي 
و مدیریتي مبتني بر موضوعات ارجاعي از 

نهادهاي مرتبط با مدیریت شهري )شوراي 
عالي استان ها، مجلس و دولت(

تهیه گزارش های کارشناسی به تناسب موضوعات ارجاعی از 
98نهادهای دخیل در مدیریت شهری 

/7/
30

98
/11

پژوهش های 30/
راهبردی

ته
یاف

ام 
اتم

187
تأمین خدمات پژوهشي و کارشناسي در 

خصوص گزارشات، لوایح و طرح هاي 
ارجاعي شوراي اسالمي شهر تهران

بررسی و ارزیابی طرح و لوایح شورای اسالمی شهر تهران 

98
/8/

13
99

/12
پژوهش های 13/

راهبردی

ته
یاف

ام 
اتم

55-2- چاپ و انتشار گزارش های علمی-تخصصی در سال 98

عنوانرديف

مدل سازی تغییرات ساالنه جزایر حرارتی شهری و بررسی اثر آن بر میزان تغییرات آلودگی هوا  )کالن شهر تهران(1

گونه شناسي فرهنگي، اجتماعي و هویتي محالت شهر تهران و شناسایي الگوهاي همسایگي و اجتماعات محلي2

تحلیل واگرایي منطقۀ کالن شهری تهران و اثرات آن بر شکل گیری آلودگي هوا3

تبیین مفهوم توان اکولوژیک در شهر4

طرح تخمین پسماند الکتریکي و الکترونیکي در شهر تهران5

پیشرفت هاي تکنولوژي سوخت چگونه بر اتوبوس هاي آینده تأثیرگذار است؟6

سند راهبردي مدیریت فضاهاي شهري تهران7

متابولیسم شهری: رهیافتی نوین در پایداری شهر8

مروري بر راهبردهاي ارتقاي ایمني ساختمان های شهر تهران در برابر حریق با تأکید بر حادثه ساختمان پالسکو9

ارائه سیستم مدیریتي آلودگي هواي کالن شهرها بر اساس مدل های پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از پهنه بندی 10

مطالعه و تدوین فرآیندهاي مدیریت ریسک در پروژه های گودبرداري عمیق شهري با توجه به رو اداری ذینفعان11

ارزیابي کمي از عدالت در حمل ونقل همگاني شهري )نمونه موردي: کالنشهر تهران(12
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56-2- برگزاري همايش هاي داخلي و بين المللي، جشنواره ها و کارگاه هاي آموزشي در سال 98 

تاريخ عنوانرديف
تاريخ عنوانرديفبرگزاري

برگزاري

پل های 1 تاب آوری  افزایش  در  نگهداري  و  تعمیر  نقش 
1398/08/20اسکان غیررسمي؛ اسالم آباد فرصت ها و تهدیدها1398/11/2827ترافیکي درون شهری

از 2 تهران  آرزوهاي  کمپین  آموخته های  درس  بررسي 
در 1398/11/1628منظر متخصصان جامعه شناسی و تهران شناسي دوچرخه سواری  توسعه  پیش نیازهای  و  الزامات 

1398/08/19شهر تهران

همگاني 3 حمل ونقل  سیستم  از  تهراني  شهروندان  آیا 
بررسي و نقد برنامه شهرداري تهران براي مسکن قابل 1398/11/0229رضایت دارند؟

1398/08/12استطاعت

شهرداري 4 در  مکاني  اطالعات  اساس  بر  آینده پژوهی 
بحران 1398/10/3030تهران مدیریت  کاربردي  نرم افزارهای  ملزومات  تهیه 

1398/08/01شهر تهران

از 5 تهران  آرزوهاي  کمپین  آموخته های  درس  بررسي 
ارزیابي استراتژیک محیط زیستي سیاست ها، طرح ها 1398/10/2831منظر اصحاب رسانه

1398/07/29و برنامه های جامع و تفصیلي شهر تهران

و 6 دگرگوني ها  تهران؛  شهر  در  مسکوني  معماري 
آسیب شناسی نشست سرمایه گذاری در شهر تهران با 1398/10/2532محدودیت ها

1398/07/24رویکرد تهران شهري براي همه

1398/07/15واکاوي ابعاد نقش شهرداري تهران در مسکن1398/10/1433قدرت شهر7

پروژه های 8 در  ریسک  کاهش  و  پایدار  توسعه  تجارب 
1398/07/15آسیب شناسی زباله گردی در شهر تهران1398/10/0934شهري اتحادیه اروپا

معابر 9 بحران  مدیریت  در  بازسازي  و  تصمیم گیری 
1398/06/26خوانش المان در فضاهاي شهري1398/10/0935اضطراري

1398/06/13صنعت و سکونت؛ هم نشینی 50 ساله1398/10/0936شیوه های نوین حمل ونقل عمومي مبتني بر تقاضا10

1398/06/11کارگاه تدوین پیشنهاد شرح خدمات پژوهش )RFP(1398/10/0837نقش نهادهای مختلف در کنترل آلودگی هوای تهران11

تحلیلي آسیب شناسانه بر روابط شورا و شهرداري در 12
1398/06/10کارگاه برنامه نمونه برداری پسماند در شهر تهران1398/10/0238راستاي بهبود عملکرد مدیریت شهري

1398/06/09نقش شهرداری تهران در هدایت و کنترل بازار مسکن1398/10/0139سیاست گذاری راهبردي زیست شبانه شهر تهران13

1398/05/23آشنایی با نحوه نگارش 1398/09/2740RFPسیاست گذاری آب در شهر تهران14

گسترش 15 و  حفظ  قانون  عوارض  اخذ  سازوکار  ارزیابي 
مدیریت رواناب و سیالب های شهری 1398/09/2441فضاي سبز بر مبناي ارزش اکولوژیک

1398/05/16)تأسیسات جمع آوری رواناب سطحی شهر تهران( 

روایت شورایاري؛ از گذشته به آینده 4 1398/09/2342پیوند شهر و روستا16
1398/05/02)روایت حقوقي(

1398/04/31روایت شورایاري؛ از گذشته به آینده 1398/09/23433حکمروایي خوب شهري )فرصت ها چالش ها(17

1398/05/02مناسب سازی شهر براي نابینایان1398/09/2344تأمین منابع مالي پایدار براي شهرداری ها18

1398/04/24روایت شورایاري؛ از گذشته به آینده 1398/09/23452چالش های تحقق کاربست پروژه های مطالعاتي19

1398/04/19روایت شورایاري؛ از گذشته به آینده1398/09/2346نوآوري شهري؛ اقتصاد فرهنگ و اجتماع شهري20

از 21 مسکوني  محیط  و  مسکن  انسان محور  حمل ونقل 
1398/02/10افزایش تاب آوری زیرساخت های شهری در برابر زلزله23/09/139847مقیاس بنا تا شهر

1398/09/23شهر دوستدار محیط زیست1398/09/2348حمل ونقل انسان محور22

1398/02/22واکاوي ابعاد تمرکززدایي از شهر تهران1398/09/2349ایمني و عمران شهري23

میزان 24 چه  به  تهران  شهر  )محالت  مداري  پیاده 
1398/09/12استانداردهای الزم براي پیاده روی رادارند؟(

Zero energy buildings طراحی و محاسبات 50  
1398/02/15ساختمان های با مصرف انرژی صفر

تهیه برنامه جامع کاهش خطرپذیري پدیده فرونشست 25
1398/08/22ناشي از تغییرات آب زیرزمیني در شهر تهران

حاشیه اي شدن فضاهاي عمومي؛ تجربه بوستان شهري 26
ابعاد توسعه ارزیابی حمل ونقل همگانی و شبکه 1398/02/1451بعثت

1398/02/10همگانی
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سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران

57-2- تعداد مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 98 
سال 98واحدعنوان

36تعداد - موردفرهنگسراها
282,717مساحت - مترمربع

 کتابخانه های سازمان
)به غیر از کتابخانه های مشارکتی و مستقر در سرای محالت(

96تعداد - مورد
42,547مساحت - مترمربع

57تعداد - موردخانه های فرهنگ
32,872مساحت - مترمربع

7تعداد - موردمجتمع های فرهنگی هنری
12,841مساحت - مترمربع

5تعداد - موردخانه های قرآن
1,008مساحت - مترمربع

3تعداد - موردنگارخانه های مستقل
930مساحت - مترمربع

25تعداد - موردنگارخانه های غیر مستقل
34,790مساحت - مترمربع

14تعداد - مورد موزه ها، خانه موزه ها و خانه های شهید
29,160مساحت - مترمربع

4تعداد - موردموسسات
12,480مساحت - مترمربع

1تعداد - موردباغ موزه قصر
15,058مساحت - مترمربع

6تعداد - موردپردیس های سینمائی
4,505مساحت - مترمربع

1تعداد - موردپردیس تئاتر خاوران
21,089مساحت - مترمربع

1تعداد - موردباغ کتاب
65,000مساحت - مترمربع

1تعداد - موردمراکز میدان امام حسین)ع( و پیاده راه هفده شهریور
30,000مساحت - مترمربع

4تعداد - موردمراکز ستادی
12,213مساحت - مترمربع

23تعداد - موردمدیریت های فرهنگی هنری
83تعداد - موردمهدکودک ها

8,715مساحت - مترمربع
66تعداد - موردسالن های نمایش و اجتماعات )به جز پردیس های سینمایی(

24,485مساحت - مترمربع
58تعداد - موردسالن های ورزشی چند منظوره

89,414مساحت - مترمربع
5تعداد - مورداماکن آبی ورزشی

6,060مساحت - مترمربع
7تعداد - موردزمین های ورزشی )چمنی و غیرچمنی(

5,950مساحت - مترمربع
4تعداد - مورد موسسه های تابع سازمان 

12,480مساحت - مترمربع
65تعداد - موردخانه های فرهنگ مشارکتی
80تعداد - موردخانه های کودک مشارکتی

11تعداد - موردکتابخانه های مشارکتی و تفاهم نامه ای
156تعداد - موردجمع مراکز مشارکتی
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 58-2- اطالعات برنامه ای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال های 97-98   
عنوان

سال 98سال 97
تعداد اجراتعداد برنامهتعداد اجراتعداد برنامه

1,4944,62114زیست شهری
1,0383,89712اخالق و رفتار شهروندی

1,3493,91614هویت بومی
1,3814,22714هویت دینی
7721,8107681هویت انقالبی

320948250636تغییرات فرهنگی
6,35419,4191,022651جمع 

59-2- اطالعات برنامه هاي فرامنطقه ای مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران در سال 98 

اعتبار هزينه شده)ميليون ريال(تعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد

5115463منطقه 1
1328171منطقه 2
224500منطقه 3
9655996منطقه 4
0000منطقه 5
0000منطقه 6
113000منطقه 7
1000منطقه 8
1125080منطقه 9
0000منطقه 10
0000منطقه 11
468230منطقه 12
63273منطقه 13
0000منطقه 14
278183منطقه 15
21572180منطقه 16
32950465منطقه 17
0000منطقه 18
419390منطقه 19
11130منطقه 20
1000منطقه 21
0000منطقه 22

54170145فرهنگسرای قرآن
26401118فرهنگسرای انقالب

فرهنگسرای رسانه و شبکه های 
30080اجتماعی

221232فرهنگسرای رضوان
25491140فرهنگسرای فناوری اطالعات

1162852,8642,146جمع
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60-2- اطالعات برنامه هاي محله ای/منطقه ای مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران در سال 98

اعتبار هزينه شده )ميليون ريال(تعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد

17734011368منطقه 1

26471583306منطقه 2

20842044663منطقه 3

3777657925منطقه 4

4661133343منطقه 5

25574816855منطقه 6

13240367231منطقه 7

3491,233104561منطقه 8

31069480170منطقه 9

7322570منطقه 10

21159571137منطقه 11

3571,296700منطقه 12

16953572599منطقه 13

1554093177منطقه 14

31655494168منطقه 15

3809268360منطقه 16

1995934697منطقه 17

27480754247منطقه 18

10121367110منطقه 19

1564842780منطقه 20

229964177134منطقه 21

2305766583منطقه 22

56182279,32257مدیریت فرهنگی هنری مترو

291336,7860فرهنگسرای قرآن

50156130فرهنگسرای انقالب

7422285فرهنگسرای رسانه

6930125322فرهنگسرای رضوان

7422285فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

104234961فرهنگسرای فناوری اطالعات

120200140سایر

5,83014,710288,1764,924جمع
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61-2- 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 98

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

ع 
جم

21---2182-62منطقه 1

41---51114-191منطقه 2

27---2183-121منطقه 3

19---12162-7منطقه 4

26---232101-8منطقه 5

21-1-3171-71منطقه 6

24---3152-85منطقه 7

20-1-12261-7منطقه 8

29--1311031-10منطقه 9

12---214--5منطقه 10

22---14172-7منطقه 11

19---26--11منطقه 12

21---8112171منطقه 13

23---12292-7منطقه 14

29---13112-12منطقه 15

19---6212161منطقه 16

21---2281--8منطقه 17

28---2292-112منطقه 18

22---8114152منطقه 19

28----4410-91منطقه 20

17---3142-51منطقه 21

23---14183-6منطقه 22

7-----11--5فرهنگسرای قرآن

9----12--51فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

12-12-16---2مدیریت فرهنگی هنری مترو

19-1-2152-53فرهنگسرای انقالب

13----16---6فرهنگسرای رضوان

834-2694927764227264728ستاد سازمان فرهنگی هنری

6--1-122--فرهنگسرای فناوری اطالعات

12---251--31سایر

482724014278464102103401,424جمع
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62-2- اطالعات برنامه هاي فراگير )متمرکز( مناطق و مراکز خاص سازمان فرهنگی هنری شهرداري تهران در سال 98

اعتبار هزينه شده )ميليون ريال(تعداد مخاطبتعداد اجراتعداد برنامهمنطقه/ واحد

218023776منطقه 1

4113431منطقه 2

277615898منطقه 3

19891001منطقه 4

2612236701منطقه 5

21789561منطقه 6

25703233منطقه 7

206816361منطقه 8

2913265620منطقه 9

121913356منطقه 10

2285132669منطقه 11

193467منطقه 12

2110210745منطقه 13

2311324844منطقه 14

2995562منطقه 15

197040252منطقه 16

22104361منطقه 17

29127222منطقه 18

229639774منطقه 19

2837289648منطقه 20

173155377منطقه 21

2397331منطقه 22

1514634682مدیریت فرهنگی هنری مترو

7195642فرهنگسرای قرآن

202761658فرهنگسرای انقالب

91221فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

133159699فرهنگسرای رضوان

140288113ستاد سازمان فرهنگی هنری

6377130فرهنگسرای فناوری اطالعات

12368770سایر

7372,4552,46911,635جمع 
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63-2- مشخصات نگارخانه های غير مستقل                                                                                   )مساحت به متر مربع(

سال محلهمنطقهنام نگارخانهرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمکان

قیطریه، 35 متری قیطریه، بوستان قیطریه137314722671718قیطریه1ملل1

نگارخانه باغ موزه 2
دکتر 5-22686063یک هکتار1386باغ فردوس1هنرهای ایرانی کوچه  دربندی-  شهید  خیابان  تجریش،  میدان 

حسابی- سه راه دکتر حسابی- شماره 30

شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی، روبروی 8-137317088366366شهرک قدس2ابن سینا 3
بیمارستان بهمن، فرهنگ سرای ابن سینا

ارسباران 137411522873399سید خندان 3ارسباران 4 پل سیدخندان،  خ  از  باالتر  دکتر شریعتي،  خ 
)جلفا سابق(

امامزاده، 13754022009000زرگنده 3آفتاب 5 کوچه  کالهدوز،  روبروي  شریعتي،  دکتر  خ 
فرهنگسراي آفتاب

فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خ جشنواره137528477324901جوادیه4آفرینش نقش6
فلکه دوم صادقیه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات13806544002270محله فردوس5پردیسان 7

از 13808744301444شهران جنوبی5معرفت 8 بعد  بلوار شهران،  میدانشهرزیبا،  کاشاني،  آیت اهلل  بلوار 
زیرگذر همت، فرهنگسراي معرفت

تقاطع 13744044088708محله نور5آفرینش نور 9 از  بعد  کاشانی،  ا...  آیت  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه 
ستاری ، جنب شهر کتاب

آرژانتین ـ 6سرو 10
بوستان ساعي، کوی ساعی 13746088881879ساعی ولیعصر)عج( ضلع شمالي  خ 

اول
خ سید جمال الدین اسدآبادي،خ 21، بوستان شفق137318088554015یوسف آباد6شفق11

محله نیلوفر - 7اندیشه 12
بوستان 137218088765090قندی خندان-  سید  پل  به  نرسیده  شریعتی-  خیابان 

اندیشه

مترو گالری شهید 13
عباس آباد - 7بهشتی

1391اندیشه
راهروها و 
سکوهای 
ایستگاه

96652607-
96652610

خیابان شهید بهشتی تقاطع خیابان شهید مفتح، ایستگاه 
مترو شهید بهشتی، راهروها و سکوهای ایستگاه

احمر، خیابان گلستان، ضلع شمال 137617877813802فدک8گلستان14 نارمک، میدان هالل 
شرقی بوستان فدک

هدی فرهنگسرای 15
55765888 1381120تیموری10قرآن

55775141
نبش  شمشیری-  میدان  به  نرسیده   - قزوین  خیابان 

خیابان شهید کاظمی 

هالل احمر 11فانوس 16
- 138925055423353)رازی( مردای  شهید  -خیابان  قزوین  خیابان   - قزوین  میدان 

بوستان رازی 
خیابان جمهوري، خیابان شیخ هادي، نبش کوچه شهید 8-137310066498587شیخ هادی11شیخ هادی17

حسین سخنور، شماره 220

نگارخانه مهر 18
ابتدای 137618055408656خوشیاران11فرهنگسرای انقالب بزرگراه شهید نواب صفوی - تقاطع پل کمیل - 

کمیل شرقی - شماره 60

17شهریور-خیابان 13744533303842صفا13آبی19 خیابان  حسین-  امام  میدان 
خشکبارچي- پارک خیام فرهنگسراي امید

میدان شهدا - خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - خیابان 13889033350060شکوفه14کلک خیال 20
شهید کاظمي-  جنب بوستان گلزار - شماره 24

آباد5-137370033730003هاشم آباد15خاوران 21 هاشم  راه  سه  خاوران-  خراسان-خیابان  میدان   -
-نگارخانه خاوران

22
نگارخانه بهمن 

)گالری شماره 1و 
سالن نگارستان(

جنوبی- 1371145055312180نازی آباد16 آزادگان  دشت  خیابان  بهمن  میدان  به  نرسیده 
خیابان وفایی- داخل  فرهنگسراي بهمن، پالک 8

میدان ابوذر- انتهای خیابان سجاد جنوبی - میدان بهاران 13807266213980وصفنارد17بهاران23
- بوستان بهاران - فرهنگسرای بهاران - طبقه دوم

شهرک ولیعصر 18نگارخانه خاتم24
138010066207069جنوبی)عج(

66207065
)حیدري  آقایی  شهید  خیابان   انتهاي  ولیعصر،  شهرک 
جنوبي( خیابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگسراي خاتم

رضوان فرهنگسرای 25
رضوان

مرکز 
خاص

بهشت 
بهشت زهرا - بلوار حضرت زهرا - خیابان رضوان - گلزار 138913755202218زهرا)س(

شهدا - جنب مزار ایت ا.. طالقانی 
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64-2- مشصات خانه های فرهنگ مشارکتی                                                                                 )مساحت به متر مربع(

 سال  محله  منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحت تاسيس 

خیابان فرمانیه ، کوچه عزیز عسگریان )بن بست اول(،پالک 94/6/2218022296052فرمانیه1نوواژه1
4

 خ میرزا پور خ فاطمیه ک مهر چهارم بن بست  مریم پ96/8/23150265473105شمیران1لگو 2

بست 96/6/2520022677946اندرزگو1لیان3 بن  نبش  جنوبی-  سلیمی  خیابان  اندرزگو-  بلوار 
شهید صبوری- پالک2

الهیه خ تختی بن بست الله پ 96/9/11502267282860الهیه1خیام 4
خ دزاشیب پاساژ شمرون ط نهم96/8/141500دزاشیب 1بالند5

زعفرانیه خ آصف کوچه حامد بعداز مردانی باغستان پ 96/10/261502217440126زعفرانیه1روشا6

سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، انتهای خ هشتم، خ پارک 97/1/2916022364375سعادت آباد2آفرینش7
شقایق، پالک 28 ، واحد سمت چپ

خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان امام منتظر، کوچه  96/8/1518066526040ستارخان2عقیق8
هفدهم  پالک 1

 رویای 9
 شهرک غرب فاز 5 خ سیمای ایران خ پنجم نبش بن بست 96/4/21198883710913شهرک غرب2مهربان

اردیبهشت پ 2 واحدیک

خیابان 96/10/2620066518263دریانو2 طنین10 نیایش  خیابان  نو  دریان  راه  سه  ستارخان  خیابان 
امام منتظر کوچه ششم پالک 5 

ندای 11
میدان 96/7/1617066061270آزادی2آسمانی به  نرسیده  اللهی-  حبیب  خیابان  آزادی-  خیابان 

حسن حسینی- پلالک113
پاسداران، بعد از چهارراه پاسداران، بهارستان چهارم ، پ6 96/8/117822540988پاسداران3دامون12

طبقه دوم 
اتوبان صدر، قلندری جنوبی، کوچه یازدهم، پ 90/6/1400226099552صدر3آریان صدر13
میرداماد، رودبار غربی جنوبی، پالک 14 واحد 94/6/22185264214641میرداماد3آوا14
خ شریعتی باالتر از میرداماد خ فلسفی پ96/7/161502203656010شریعتی3گفتگو15

درحال 96/12/15150شریعتی3ماها16
راه اندازی

خیابان دکتر شریعتی 200 متر پایین تر از ایستگاه متروی 
شریعتی جنب بانک پارسیان روبه روی گالری مبل بیکادو 

ساختمان عال الدین پالک 1174 طبقه دوم واحد 5

در حال جابجایی 95/5/515022790049-3زالل اندیشه17

مالصدرا شیخ بهایی شمالی کوچه شهانقی پالک 96/8/141508860345441شیخ بهایی3افرا18

بنا، خیابان 95/7/1834022530670مجیدیه4خانواد ه پویا19 استاد حسن  خیابان مجیدیه شمالی، خیابان 
امیر نیا، کوچه فرزین ، پالک 1

تهرانپارس، بین فلکه دوم و سوم خیابان 188 شرقی پ 95/12/2228577716323تهرانپارس4مادر ایرانی20
102

میدان رسالت ، خیابان هنگام، خیابان فرجام، نبش خیابان 94/6/221507718378هنگام4علم وصنعت 21
سی و هفتم پالک 786

بزرگراه رسالت- چهارراه سرسبز-نبش میدان -56پالک95/11/12218778915053نارمک4ایران22

درحال 96/5/29150فرجام4صبا23
راه اندازی

علم  دانشگاه  روبروی  خانی  حیدر  خ  فرجام  خ  رسالت  م 
وصنعت مسجد وحدت

-خیابان اشرفی اصفهانی- شهرک نفت-  نبش کوچه دوم96/8/1538044823278نفت5یگانه24
-پالک2

خیابان قائم مقام، خیابان ششم، پالک 24، طبقه همکف92/6/2219688540634قائم مقام6آریا 25

درحال96/7/30150ولیعصر)عج(6مانا26
بلوار کشاورز خ وصال ک شاهد پ 6 راه اندازی
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64-2- مشخصات خانه های فرهنگ مشارکتی )ادامه(                                                                      )مساحت به متر مربع(

 سال  محله  منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحت تاسيس 

خیابان طالقانی خ شهید موسوی خ بار فروشان شرقی خ 96/12/2080088846335طالقانی6کارفه27
عاصم ترابی کوچه بیژن پالک 17

خیابان مالصدرا ، شیراز جنوبی، خیابان رضوان، پالک 94/6/22540880559347مالصدرا6کیهان28

خ شریعتی باالتر از مطهری ک رخسانا96/5/2140088449806عباس آباد7نیک نامان29

خ طالفانی خ پادگان ولیعصر ک نیرو پ96/3/23150776261689طالقانی7طلیعه30

سهروردی شمالی کوچه آزادی پ 31 طبقه3 و97/2/1150887527034سهروردی7حدیث31

پیامسرای 32
95/7/1815088981686نظام آباد7فردوسی

بیمارستان  از  تر  پایین  آباد(،  مدنی)نظام  شهید  خیابان 
امام حسین، سه راه عظیم پور، نبش کوچه فتاحی ، درب 

پارکینگ 

نارمک میدان 72 کوچه قائم پالک96/12/28200779318058نامرک8پرنیان33

یادگار امام نرسیده به خ دامپزشکی کوچه ولیعصر پ 96/9/111506600950922دامپزشکی9آذر34

شهید 96/10/1115066903287رودکی10اسنا35 ،کوچه  سعدی  بوستان  از  باالتر   ، رودکی  خیابان   
سلطان محمدی پالک 1

طبقه 96/10/2615066679537رودکی10شایسته 36  313 پالک  امام خمینی  خ  تقاطع  رودکی  خیابان 
اول واحد1

 خ آزادی خ امام خمینی بین جیحون و یادگار پالک 96/11/2315065823372875جیحون10اندیشمند37

ارومیه 96/5/1835066947514نواب11بهمنش38 خیابان  جمهوری،  میدان  از  باالتر  نواب،  خیابان 
شرقی، پالک77

عهد، 96/6/2021055362748امیریه11طلوع دانش39 نیک  مخابرات،کوچه  امیریه، جنب  ولیعصر،  خیابان 
پالک 1

میدان انقالب- خیابان شهدای ژاندارمری- بعد از خیابان 96/1/2915166964058انقالب11ایده40
جاوید- پالک 134 زنگ سوم 

خیابان وحدت اسالمی، پایین تر از چهارراه مختاری، بن 94/6/2224055896938شاپور12وحدت41
بست اختصاصی ،پالک 1

درحال97/2/15155مولوی12ثمین42
 راه اندازی

اسالمی کوچه  به چهارراه وحدت  نرسیده  مولوی  خیابان 
قفلسازان نبش بن بست سوم کوچه میرحسینی پ1

فلکه 96/5/1744077483100نیروهوایی13دوان43 نبش  هوایی  نیروی  متری  سی  خیابان 
چهارگوش)میدان سبز( پالک 238

نبرد شمالی،بلوار نبی اکرم ، میدان اول نبی اکرم پالک 95/3/8155330536837نبرد14معراج44

خیابان عجب 94/6/2215033705006خراسان14آرمان 45 خیابان 17شهریورشمالی،  خراسان،  میدان 
گل، )جهان پناه(نبش کوچه جهان پناه

ابوذر، خیابان ده حقی ، 95/9/1120033209610محالتی14کوتاه قامتان46 بلوار  ، پل پنجم  اتوبان محالتی 
جنب تقاطع ده حقی ، پالک 159

بلوار ابوذر بین پل اول ودوم بین کوچه 12 و 13 شرقی 95/3/812033161696ابوذر14پرتو47
بر بلوار پ 625

شهید 48
خ خاوران ایستگاه پمپ بنزین  دوم خ هاشمی خ عباس 94/6/2210833021727خاوران15اقبالپور

کاشی پ 285
افسریه خ 15 متری اول خ 26 پ 94/6/2216033146743252افسریه15احتشام49

اندیشه 50
20 متری افسریه بین سوم و بلوار قصر فیروزه پ67 باالی 94/6/2215033816272افسریه15سازان 

داروخانه دکتر امیر زاده
سه راه افسریه 35 متری قصر فیروزه نرسیده به بلوار قائم 94/6/2215033642393افسریه15یاس بهشتی 51

خ دوازدهم پ19
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65-2- مشخصات خانه های قرآن ها                                                                                               )مساحت به متر مربع( 

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

خیابان مطهری ، بعد از ترکمنستان، نرسیده به خیابان 137325088424422ترکمنستان7خانه قرآن1
شریعتی، پارک آوینی

137615077958996دردشت 8خانه قرآن2
77907963

 - دشت  در  چهارراه  از  بعد  شرقی-  جانبازان  خیابان 
مجتمع تجاری گلبرگ- طبقه دوم شرقی

خانه قرآن شهید 3
مختاری - 12جاللی

شوش خیابان خیام کوچه شهید جاللی ثانی139530055982400تختی

سرآسیاب 14خانه قرآن4
138112833161144دوالب

33171785
اتوبان شهید محالتي - انتهای خیابان مخبر شمالي

 ) عارف ( - بوستان ابیانه
- 139018066203688وصفنارد17خانه قرآن5 جنوبی  سجاد  خیابان  انتهای   - ابوذر)فالح(  میدان 

میدان بهاران- بوستان بهاران

 سال  محله  منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحت تاسيس 

افسریه 20متری بین 15 متری اول و دوم پ94/6/2215033819830521افسریهمنطقه 15پاسارگاد52

در حال96/12/15150خاورانمنطقه 15دانش بنیان53
بلوار هجرت شهرک شهید بهشتی بلوک 135 راه اندازی

نازي آباد، خ اکبرمشهدي نبش کوی پلیس، پ94/6/2223655309801221نازی آبادمنطقه 16نازي آباد54

20متری جوادیه ایستگاه یکتا روبروی مسجد اصغریه پ 96/12/1330055665529جوادیهمنطقه 16راه ابریشم55
435

انتهای خیابان نازی آباد ، انتهای خیابان بهمنیار، خیابان 95/10/2215055352043نازی آبادمنطقه 16صدرا 56
فرشچیان اصغری ، کوچه شجاعی پالک 3

راه آهن ، جوادیه، 20 متری جوادیه، کوچه شهید احمدی 95/4/1916055668220جوادیهمنطقه 16مهر ایران57
نسب )بازارچه( پالک 64 طبقه باالی همکف

 3طبقه جمعا 95/4/19ابوذرمنطقه 17مهرسا 58
میدان ابوذر، خیابان فراهانی، کوچه شمسعلی، پالک 215557505008 متر

4طبقه جمعا 94/6/22فالحمنطقه 17اریکه 59
خیابان فالح ، خیابان مجید پیغمبری، پالک 3606623628114 متری

مصطفی هاشم، روبروی مدرسه آزادی قدس پالک 289 94/6/2223066828654یافت آبادمنطقه 18حکمت60
طبقه فوقانی امالک نثاری 

3 طبقه جمعا 94/6/22شکوفهمنطقه 19یاسین61
شهرک شکوفه، خ کاووسي، انتهاي ک هفتم، پ 2785587395535متر

شهرک شریعتی خ ماهان ک سلطانی پ96/6/22150558676276شریعتیمنطقه 19هیراد62

هفتم، 94/6/2215055529795خانی آبادمنطقه 19ماهور63 کوچه  نبش  شمالی،  میثاق  خیابان  نو،  آباد  خانی 
پالک 70

تهرانسر، بلوار اصلی تهرانسر، مابین خیابان 15 و 17 پالک 95/11/917044582392تهرانسرمنطقه 21ایرانیان 64
124 طبقه دوم واحد 19 و 21

تهرانسر خ 19 پالک1 96/6/641744530211تهرانسرمنطقه 21رهام65

64-2- مشخصات خانه های فرهنگ مشارکتی )ادامه(                                                                      )مساحت به متر مربع(
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68-2-مشخصات موسسه های تابع سازمان                                                                                       )مساحت مترمربع(

آدرستلفنتعداد سالنمساحت مرکزمنطقهنام موسسهرديف

نشرشهر و باغ 1
بزرگراه حقانی - اراضی عباس آباد- مجتمع باغ کتاب 3110001096045741کتاب

میدان آرژانتین - ابتدای بلوارنلسون ماندال- پالک881941396-6500تصویرشهر2

-53 88448150-780تهران گشت3 پالک   - سهروردی  ازچهارراه  بعد   - مطهری  خیابان 
ساختمان بسیج شهرداری - طبقه همکف

زاده - 66919524-11900هاتف شهر4 انقالب - خیابان کارگرجنوبی - کوچه مهدی  میدان 
پالک23

66-2- مشخصات کتابخانه های مشارکتی                                                                                        )مساحت به متر مربع(  

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

علوم بهزیستی و 1
اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار13725022180013اوین1توانبخشی

13885042244040آلستوم2مدیریت بحران2
انتهای جالل آل احمد نرسیده به اشرفی اصفهانی- نبش 
خ نهم شمالی-سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 

تهران

مرکز ارتباطات و 3
خیابان ولیعصر، بعد از میدان ونک، کوچه دامن افشار، 13528096021048ونک3امور بین الملل

پالک 55
مقداد 13933044090115ابوذر5پسماند4 ، کوچه  بهنام  ، خیابان  کاشانی  اهلل  آیت  خیابان 

، پالک 39
دانشگاه 6انجمن ام اس5

چهارراه 13943066951187تهران به  نرسیده  وصال،  خیابان  انقالب،  خیابان 
طالقانی، کوچه شمس، پالک 35

خیابان 139013577680091گرگان7هشت بهشت6 نبش  چوبی،  پل  از  بعد  انقالب،  خیابان 
نامجو،مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا )ع(

خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه امیرکبیر133750064545070بهار7شهید صبوری7

معماری شهرسازی 8
بزرگراه نواب صفوی،  باالتر از میدان حق شناس،  نبش 139213055433257عباسی11شیخ بهایی

خیابان جوانمرد، ساختمان دماوند9
بهارستان خ مصطفی خمینی کوچه شهید صیرفی پور 139018035024000سرچشمه12سرچشمه9

مجموعه فرهنگی یادمان
سازمان آتش 10

بهشت 20نشانی
تهران- اتوبان بهشت زهرا- بعد از پل صنیع خانی- مرکز 139625055531553زهرا

آموزش بین المللی آتش نشانی تهران
حوزه علمیه 11

خیابان شهید رجایی، تقاطع آزادگان، رویروی ورزشگاه 136130055511158خانی آباد20امیرالمومنین)ع(
یارآوران، جامعه علمیه امیرالمومنین)ع(

67-2- پرديس های سينمايی                                                                                                          )مساحت به متر مربع( 

مساحت سال تاسيستعداد سالنمنطقهنام پرديسرديف
آدرستلفنمرکز

روبروی 351387600023162ملت1  - رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  بزرگراه 
کردستان

پردیس سینمایی 2
باغ 31113961100096045741باغ کتاب مجتمع  آباد-  عباس  اراضی   - حقانی  بزرگراه 

کتاب 
خیابان شهید بهشتی6513861040084480آزادی3

میدان رازی - خیابان هالل احمر1121387325055426451رازی4

یافت آباد میدان معلم 1831385400066656126تماشا5

فروشگاه 2031389206355933251راگا6 جنب   - شهیدآوینی  بزرگراه  شهرری 
شهروند
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70-2-مشخصات مجتمع های فرهنگی هنری                                                                                  )مساحت به متر مربع( 
سال محلهمنطقهنام مرکزرديف

تاسيس
مساحت 

آدرستلفنمرکز

تهرانپارس، شهرک حکیمیه، فاز یک، بلوار نور، ضلع جنوبي 1376879.4377007710حکیمیه4مجتمع حکیمیه1
خانه گستر، بوستان نور، مجتمع فرهنگي هنري حکیمیه

تقاطع 1374119144088708محله نور5مجتمع نور2 از  بعد  کاشانی،  ا...  آیت  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه 
ستاری ، جنب شهر کتاب

میدان بریانک خیابان شهید دعوتي بوستان اعتماد مجتمع 137850055788051بریانک10مجتمع اعتماد3
فرهنگی هنری اعتماد

مجتمع خواجوی 4
1374350055890778هرندی12کرمانی

شهید  خیابان  هرندی،  شهید  میدان  شوش،   خیابان 
فرهنگی  مجتمع  کرمانی،  خواجوی  بوستان  هرندی، 

خواجوی کرمانی
مجتمع شهیدان 5

خیابان خاوران -سه راه هاشم آباد -انتهاي خیابان هاشم 1373300033021818هاشم آباد15جعفری نژاد 
آباد

 1374350055309741خزانه16مجتمع فجر6
55311575

ابتدای خیابان جمشید سید، مجتمع  فلکه چهارم خزانه، 
فرهنگي هنري فجر، پالک 85

مجتمع شهید 7
شهرک20رحیمي

جمشیدي- 1376270.7355519304 13 آبان شهید  خیابان  آبان-   13 شهرک  شهرري- 
اردیبهشت3- جنب مسجد امام رضا)ع(

69-2- مشخصات نگارخانه های مستقل                                                                                          )مساحت به متر مربع(

مساحت سال تاسيسمحلهمنطقهنام نگارخانهرديف
آدرستلفنمکان

نگارخانه پردیس 1
کردستان- 13887002316149پارک ملت3سینمایی ملت روبروی  نیایش-  بزرگراه  ولیعصر-  خیابان 

پردیس سینما گالری ملت
خیابان دکتر فاطمی- ضلع شمالی پارک الله- جنب 137410088960492فاطمی6 نگارخانه الله2

هتل الله- روبروی پارکینگ طبقاتی
اللهی 139313088922121بهجت آباد7 نگارخانه مریم 3 نجات  خیابان  نبش   - زند  خان  کریم  خیابان 

شمالی- بوستان حضرت مریم

71-2- مشخصات خانه های کودک مشارکتی                                                                                  )مساحت به متر مربع(  

مساحت  تاسيس  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمکان

کوچه 96/6/2070022217835الهیه1سالله11 اکبری  رومی،خیابان  پل  شریعتی،خیابان  خیابان 
استامبول،کوچه حافظ پالک 5

شفق، 96/6/2080022217835فرمانیه1سالله 22 اختصاصی  بست  بن  ثروتی،  خیابان  شرقی،  فرمانیه 
پالک 2

خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان سهیل ، خیابان 96/8/2335026547310پل صدر1لگو3
فاطمیه ، کوچه مهر 4 بن بست مریم پ 5

میدن اقدسیه، بزرگراه ارتش، شهرک نفت، خیابان کنگان، 94/6/2216022448631اقدسیه1آینده4
کوچه کنگان ششم پالک 27

اتوبان صدر، بلوار قیطریه، بلوار اندرزگو، کوی حسینی پالک 95/3/815722236772قیطریه1راستین 5
14 طبقه اول

سالله3 6
روشندالن 50022244906 96/2/15قیطریه1)جوانه( خ  شهاب  خ  روشنایی  خ  قیطریه  پارک  جنوب   

پ 24

جنب 95/12/2226422235693قیطریه1رضویه 7  - قیطریه  ابتدای  اندرزگو-  بلوار   - شریعتی  خیابان 
مخابراتشهید غریبی- نبش کوچه کیا -پالک 2

سه طبقه  96/6/25اندرزگو1لیان8
بلوار اندرزگو- خیابان سلیمی جنوبی- نبش بن بست شهید 20022677946متری

صبوری- پالک2
خ نیاوران خ مینا پ 96/3/30150261199682نیاوران1آوا مهر9
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2حوزه شهردار

71-2- مشخصات خانه های کودک مشارکتی)ادامه(                                                                        )مساحت به متر مربع(

مساحت  تاسيس  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمکان

خ شریعتی پل رومی  خ اکبری ک حافظ بن بست بانویی 96/5/1815022207881الهیه1شنتیا10
پ 12

بلوار ارتش شهرک ولی عصر نبش صادقی مقدم شرقی پ 96/5/18160267589461بلوار ارتش1سرزمین رویا11

مینی 1هدیه12
آزادگان 96/10/2615022461390سینی خیابان   1 فاز  محالتی  مینی سیتی شهرک شهید 

نهم پالک 1
در حال 96/11/24200ولنجک1خرد13

ولنجک گلستان دوم پالک 21راه اندازی

خیابان موحد دانش )اقدسیه ( کوچه پارک اول پالک 96/11/15200222911626اقدسیه1همنوا14

گلهای باغ 15
خ فرمانیه بلوار اندرز گو  خ ساالری پ96/5/1150226796154فرمانیه1شکوفا

صادق، 95/10/2922022811711اقدسیه1رنگین کمان 16 امام  مسجد  جنب  جامع،  مسجد  خیابان   ، اقدسیه 
پالک 8

شهرک 2اردیبهشت17
4 طبقه 94/6/22غرب

دریا 14088076941متری تقاطع  به  نرسیده  شمال  فرحزادی  بلوار  غرب  شهرک 
کوچه صفا پ  53 واحد 1

3طبقه 135 95/10/22ستارخان2موج و قطره 18
66535003متری

ستارخان خ حبیب الهی شمالی انتهای سروش یکم همایون 
شهر جنوبی کوچه چمنزار کوچه چمن بن بست یکم پالک 

4

بلوار 2تماشا19
طاهرخانی، 95/10/2920022374857فرحزادی خیابان  انتهای   ، بلوارفرحزادی  صنعت،  میدان 

پالک60 برج تماشا طبقه همکف 
بلوار 2بازی و اندیشه20

شهرک غرب بلوار دادمان شرق به غرب روبروی  پمپ بنزین 96/9/1115088364166دادمان
پالک117

بلوار 2نهال اندیشه 21
360 95/4/19فرحزادی

خیایان 0دوطبقه کوهستان،  خیابان  فرحزادی،  بلوار  قدس،  شهرک 
میثاق، خیابان طاهر خانی غربی پ 1

شهرک غرب  بلوار دادمان بعداز درختی خ جهاد کوچه یکم 94/8/120022070241دادمان2ارمغان هستی22
پالک2

 رویای 23
سیمای 2مهربانی

شهرک غرب فاز 5 خ سیمای ایران خیابان پنجم نبش بن 96/4/1420088371091ایران
بست اردیبهشت پ2 واحد1

خ 96/4/1920044286377خرم رودی2مشکوه24 رودی  خرم  خ  مرزداران  پل  بعداز  جنوب  امام  گار  یاد 
ابراهیمی ک الوند یکم پ 19 

بلوار 2مامیران25
تهران بلوار مرزداران خ سپهر خ زاگرس غربی پ33 96/6/2030044227943مرزداران

شهید 96/10/2615088083771بلوار دریا2لگو262 خ  دریا  بلوار  به  نرسیده  خوردین  بلوار  اباد  سعادت 
کریمی یا رامشه بین توحید 3 و 4 پالگ 17

گیشا خیابان 41 نبش پیشگام3 پالک 9 ضلع شرقی پیشگام97/2/134586013158گیشا2گندم27

سعادت 2 آسمان آبی28
پل 96/9/1113022067330آباد نبش  سرو،  چهارراه  از  باالتر  بلوارپاکنژاد،  آباد،  سعادت 

یادگار امام، مجنمع ماهان، برج فارابی، طبقه همکف

2طبقه 95/3/8شیخ بهایی3دینا 29
30088052156متری

به میدان  بهایی شمالی نرسیده  میدان ونک مالصدرا شیخ 
پانزدهم  کوچه  صابری  خ شهید  پور  قوام  کوچه   ان  پیروز 

پالک 20

خ مالصدرا خ شیخ بهایی خ شهانقی پ 96/5/1220939513293141شیخ بهایی3وارش30

خیابان پاسداران، دشتستان هفتم پالک 96/12/152002288935018پاسداران3روشنا 31

کودکان 32
2طبقه96/10/11پاسداران3مسلمان

پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیالن، خیابان سپهری، بن 27522523173 متر
بست طاهری، پالک 11

نزاد اسالمیه غربی بن بست 96/4/241500یخچال3ملیکا33 خ شریعتی خ یخچال ک کی 
یاس پ1

ولی عصر باالتر از ونک کوچه والی نزاد پالک 17 واحد 96/8/24150887740232ونک3پرسا 34
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

71-2- مشخصات خانه های کودک مشارکتی)ادامه(                                                                        )مساحت به متر مربع(

مساحت  تاسيس  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمکان

خیابان نلسون ماندال)جردن(، کوچه تور، پالک 95/12/223402203537368جردن3آبان35

2طبقه 96/7/16کالهدوز3هماهنگ36
خیابان 20026653484متری قنات،  چهارراه  کالهدوز(،  شهید  دولت)  خیابان 

آقامیری، کوچه گرجی، پالک29
شهید 95/10/2624077241773دردشت4نمونه 37 خیابان  نبش  دردشت،  و  باقری  شهید  بین  رسالت، 

محمد باقری پالک 471
خواجه 96/9/130026703835سیدخندان4رویش طالیی38 خیابان  خندان،  سید  از  باالتر  شریعتی،   خیابان 

عبداهلل انصاری، کوچه 7، کوچه ارغوان، پالک9
تهران پارس اتوبان باقری خ 196 غربی خ قزاقی 202 غربی 96/5/18077377237تهرانپارس4آوای شادی39

پ12
پاسداران بوستان 9 پ 129مدرسه علمیه فاطمیه  روبروی 96/6/2015022590257پاسداران4گل نرگس40

کلینیک لبافی

 دو واحد 97/2/23دردشت4نمونه 41
25077241773 متری

نبش  دشت  در  و  باقری  شهید  بزرگراه  بین  رسالت  میدان 
خیابان شهید محمد باقری پ471 طبقه سوم واحد 302و 

303

تهرانپارس، نبش خیابان 218 غربی بین فلکه سوم و چهارم 94/6/2225077070286تهرانپارس4آوین42
، پالک 5

500 در دو 96/1/29جنت آباد5 آب نبات43
خیابان 44617612طبقه شرق-  نیایش  اتوبان  نبش  مرکزی-  آباد  جنت 

سیدخندان- پالک 4
آیت اهلل 5دوستان44

خیابان آیت اهلل کاشانی، خیابان بهنام، خیابان30، پالک350440058693 96/6/20کاشانی

نفت-  نبش کوچه دوم-96/8/1538044823278نفت5یگانه45 اصفهانی- شهرک  اشرفی  خیابان 
پالک2

آیت اهلل 5سوگند46
، کوچه 97/1/1815044943572کاشانی ، خیابان دویست دستگاه  خیابان آیت اهلل کاشانی 

نهم پالک 10
اتوبان ستاری، نبش خیابان پیامبر، مجتمع تجاری ، فرهنگی 95/4/1930044971910ستاری 5بهار471

کوروش ، طبقه سوم 
اتوبان همت ابتدای شهران خ الله  انتهای خ گلها  گلهای  96/3/720044324047شهران5بهار482

دوم شرقی پ 1
اسد 95/11/2335888107388یوسف آباد6پردیس49 الید  آبادی، خیابان سید جمال  اسد  الدین  سیدجمال 

آبادی . کوچه 27 پالک 50
دو طبقه 96/1/29عباس آباد6ایران زمین 50

خیابان شهید مطهری - نبش کوچه سربداران - پالک 88913314478جمعا 400

هفت تیر ، کریم خان زند، مفتح کوچه سعید همراه پالک 15088824790 96/8/1کریم خان6نیکی51
27

2طبقه 96/8/15پل چوبی7پیشرو52
خ انقالب، پل چوبي، اول خیابان حقوقي، پ 100775061683متری

خ سهروردی شمالی بعد از استاد مطهری ک آزادی پالک 96/9/2215088752251سهروردی7حدیث53
31

خ شریعتی پایین تر از خ بهار شیراز 200 متر پایین تر از 96/9/2815077689413بهارشیراز7نیلیا54
سینما ایران پالک 411 طبقه اول غربی

خ دماوند خ میرحسینی ک مدرسه ارامنه پ96/6/20150776971253دماوند8ماه پیشونی55

تهرانپارس پایین تراز فلکه اول خیابان حسینی پ 96/11/1415077704980130تهرانپارس8ماه  و مهر 56

به 95/10/2226077946467نارمک8مهر آفرین 57 نرسیده   ، شرقی  جانبازان  خیابان  نبوت،  میدان  نارمک، 
مدائن بین میدان 31 و 32 پ 646

یادگار  امام نرسیده به خ دامپزشکی کوچه ولیصر پ 96/12/261506600950922دامپزشکی9آذر58

خ پیروزی خ چهارم نیروی هوایی  فرعی 23/4 پ 96/3/301507742977229پیروزی13شادان59

 خ پیروزی خ ششم نیرو هوایی کوچه 25/6پ2407716354839 96/10/18پیروزی13باران60
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)مساحت به متر مربع( 71-2-مشخصات خانه های کودک مشارکتی)ادامه(      

مساحت  تاسيس  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمکان

خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی ، چهارراه فرزانه، خیابان 96/10/217533258841پیروزی14پرستو61
کمالی، کوچه جهانشاهی، پالک 54

20 متری 15طراوت621
30 94/6/2215033842726افسریه کوچه   ، سوم  و  دوم  متری   15 بین  افسریه،  20متری 

پالک 147
افسریه، 20 متری افسریه، بین 15 متری دوم و سوم، پالک 96/9/2211033837260افسریه15ریحانه63

141
کاشی پ 96/8/1615033439245خاوران15پارسیان 64 بنزین خ صاونته خ  پمپ  ایستگاه  خاوران  اتوبان 

285
افسریه خ 41 بین 15 متری دوم وسوم پ 96/9/11150090افسریه15گلهای امید65

سه راه 15مهرانه 66
سه راه افسریه، بلوار قائم، کوچه طاهر پناه، 6 متری احسان، 95/3/824033451566افسریه

پالک 79
خیابان خاوران، مشیریه، خیابان بوعلی غربی، پالک 95/11/3015033481999306خاوران15دنیای مهربانی67

باب 94/6/2220066238474ابوذر17امین الملک68 مقابل مسجد  ابوذر، خیابان شاندیز، پالک 77  خیابان 
الحوائج

خیابان قزوین ، میدان ابوذر، خیابان 20 متری ابوذر پالک 96/9/1124055708020ابوذر17طبرستان69
421 واحد 1

خیابان قزوین، خیابان قلعه مرغی، میدان سوزنبان،پالک200556688363 96/5/18قلعه مرغی17بهان70

غنچه های 71
فالح خیابان ابوذر غربی خ شهید مجید پیغمبری پ 96/8/11506623628111فالح17زندگی

امام زاده 17دانیال72
)امامزاده حسن( خ 97/2/1718055742739حسن الملک  امین  قپان خ  قزوین دوراهی  خ 

میهمان نوازان نبش کوچه یکتا ثانی پ 138 
شهرک 18کلبه آبی73

شهرک ولی عصر، خیابان حیدری شمالی، خیابان 18متری 16066212615 96/5/1ولیعصر عج
یاسر، پالک 29

سوم 96/7/1620066800937یافت آباد18ایلیا74 متری   15 شهریور   17 کوی  پاستوریزه  شیر  کارخانه 
جنوبی جدیدی پالک10

چهارراه یافت آباد بلوار معلم مجتمع تجاری و اداری معلم 97/2/231500یافت آباد18خورشید75
طبقه سوم واحد یک

شهرک 18یکتا76
ولیعصر عج- خیابان حیدری شمالی، نبش خیابان 96/12/2715066321849ولیعصر عج شهرک 

یاران)بهرامی(- پالک 247
فرشته های 77

طهماسبی- 96/7/1624244560870تهرانسر21مهربان شهید  خیابان  شرقی-  نیلوفر  بلوار  تهرانسر- 
کوچه31شرقی- پالک23

تهرانسر بلوار اصلی نبش خ 19 پ 96/6/6417445302111 تهرانسر21رهام78

-خ 96/10/261970چیتگر22کودکان امروز79 موج  خ  موج-  -م  جنوب  کاشان  بلوار  چیتگر-  دریاچه 
امیری صفت- خ دریا- خ مروارید- بلوک 5 -سکنا ساحل

22سپیدار80
شهرک 
گلستان 

بلوار
یکم 96/5/211044709153 -سروستان  اقاقیا  -بلوار  کاج  بلوار  گلستان-  شهرک 

شرقی -پ 24 -واحد 1
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72-2- مشخصات خانه های  فرهنگ                                                                                 )مساحت به متر مربع(                               

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

خانه فرهنگ 1
درحال حاضر 1392450تجریش1 دکتر عظیمي

شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه مهنا ، پالک 4غیرفعال

خانه فرهنگ 2
13762408827182کوی نصر2نصر

88278361
کوي نصر، خیابان چهارم، خانه فرهنگ نصر، طبقه -2 

ساختمان ناحیه 3 شهردار
خانه فرهنگ 3

137535166024140شادمهر2 زنجان
66036618 

چهاراه  به  نرسیده  بهبودی،  خیابان    ، آزادی  خیابان 
نصرت ،کوچه شهید شکاری، درب سوم پالک 4

خانه فرهنگ 4
سید خندان، خیابان جلفا، انتهای خیابان کاویان غربی، 138510022886044سید خندان 3حورا

بوستان بهشت مادران )نشاط(

خانه فرهنگ 5
4صدف

حسین آباد 
و مبارک 

آباد
پاسداران، انتهاي بوستان هشتم-تپه شمس آباد، بوستان 137659822955566

صدف، خانه فرهنگ صدف

خانه فرهنگ 6
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، انتهای خیابان 1378400044089157مهران5میثاق

مهران

خانه فرهنگ 7
جنت آباد 5محصل

بزرگراه شهید همت،بعد از جنت آباد ، بلوار شهید پژو 138321644474684جنوبی
هنده، بوستان محصل

خانه فرهنگ 8
محله 5باصفا

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، خیابان وفاآذر 138598044098749فردوس
شمالی،خیابان گلزار غربی ، نبش خیابان درختی 

حسین آباد 5خانه فرهنگ آیه9
شهرک اکباتان، فاز یک، خیابان شهید نفیسی، روبروی 137659844633433ومبارک آباد

مخابرات 

خانه فرهنگ 10
کوچه 137316688958290فاطمی6گلها   - فاطمی  خیابان  تقاطع  بعداز  کارگر  خیابان 

دیدگاه - پالک 28

خانه فرهنگ 11
بست 137320077551461قاسم آباد7نیایش بن  کیایی-  امیر  شهید  خیابان  دماوند-  خیابان 

قادرپناه

خانه فرهنگ 12
138022077834545تسلیحات 8فرزانگان

77818842
نارمک، میدان هالل احمر، انتهای خیابان گلستان، جنب 

بوستان تسلیحات، کوچه شهیدگلستانی  شماره 128

خانه فرهنگ 13
1380140077813002فدک 8فدک

77819455
نارمک ، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، کوچه پارک 

فدک
138020077952040مداین 8خانه فرهنگ دی14

77933509
میدان   - مدائن  و  مهر  بین   - نارمک  شرقي  46متري 

16 دی

خانه فرهنگ 15
نارمک ، خیابان دردشت، بعد از چهارراه گلبرگ ، خیابان 139530077183996دردشت 8گلبرگ

72شرقی)شهید یعقوبی(

خانه فرهنگ 16
138025077916020دردشت 8سالم

77901731
خیابان جانبازان شرقی- بعد از تقاطع در دشت - نبش 

کوچه اکبری 

خانه فرهنگ 17
137554166638050سرآسیاب 9مهرآباد

66620163
مهر آباد جنوبي، خیابان شهید گزل خو، انتهاي کوچه 

شهید اصفهاني- پالک 42

خانه فرهنگ 18
سه راه آذري، خیابان شمشیري، جنب بوستان شمشیري137380066634584شمشیری9شمشیري

خانه فرهنگ 19
میدان آزادي، ضلع شرقی برج آزادی1389200066053378استادمعین9ایرانسرا

خانه فرهنگ 20
ضلع جنوب شرق میدان آزادي، بوستان المهدي، جنب 138820066020196استادمعین9پرواز

دریاچه مصنوعي

الدین، 137515055772537هفت چنار10خانه فرهنگ حرا21 حسام  خیابان  بریانک،  میدان  قروین،  خیابان 
خیابان شهید محقق، بوستان ناظمي

خانه فرهنگ 22
خیابان هاشمي، بعد از خیابان قصر الدشت نبش کوچه 138764066351403هاشمی10توحید

سلماسی

خانه فرهنگ 23
شبیری - 10شهروندان

138817055722162جی
خیابان  از  بعد  سبحاني،  شهید  خیابان  قزوین،  خیابان 
بانک  فوقانی  طبقه  کوالک،  پیتزا  روبروی  الدین  حسام 

قوامین، پالک 259

خانه فرهنگ 24
خیابان جمهوري، خیابان شیخ هادي، نبش کوچه شهید 8-66498587 1373869شیخ هادی11شیخ هادي

حسین سخنور، شماره 220
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72-2- مشخصات خانه های فرهنگ )ادامه(                                                                                   )مساحت به متر مربع(
سال محلهمنطقهنام مرکزرديف

تاسيس
مساحت 

آدرستلفنمرکز

پاستور 11خانه فرهنگ حر 25
خیابان کارگر جنوبي، ضلع شمال شرقي میدان حر137663966963999)آذربایجان(

خانه فرهنگ 26
ابوسعید، جنب 137349866493039منیریه11ابوسعید منیریه، خیابان  میدان  ولیعصر،  خیابان 

درمانگاه زنجانیها

فرهنگخانه آیت 27
138264555893654سنگلج12اهلل ایروانی

به چهاراه وحدت اسالمی -  نرسیده  میدان محمدیه - 
کوچه دولت ابادی - کوچه حاج حسن - بن بست اول 

شماره 1

خانه فرهنگ امام 28
امامزاده 12زاده یحیي )ع(

خیابان ري کوچه آبشار غربي کوچه هداوند پالک 1372470335532287یحیی

خانه فرهنگ 29
خیابان ری - پیائن تر از میدان قیام - بوستان کوثر 137270433515761دردار12دردار

خانه فرهنگ 30
خیابان حافظ - خیابان بهشت - بوستان شهر - جنب 138214466755536سنگلج12بهشت 

پلیس پارک 

خانه فرهنگ 31
هوایی- 137345077402827نیرو هوایی13حافظیه نیروی  پنجم  خیابان  انتهای  پیروزی-  خیابان 

فرعی42/4-جنب مدرسه شیخ فضل ا... نوری

خانه فرهنگ 32
سی متری نیروی هوایی- بوستان سیمرغ2-137612077468881نیروهوایی13مهرآور

خانه فرهنگ 33
13مترو شهدا

بین دروازه 
شمیران و 

صفا
13918096652610

96652608
خیابان 17 شهریور، میدان شهدا، ایستگاه مترو میدان 

شهدا، داخل ایستگاه مترو

خانه فرهنگ 34
شهدای 14ابوذر 

33144078 1372558گمنام
تقاطع بزرگراه شهید محالتی و بلوار ابوذر - شماره 33802529560

خانه فرهنگ 35
137430033340882شکوفه14شکوفه

33784099
میدان شهدا - خیابان پیروزي - خیابان شکوفه - خیابان 

شهید کاظمي -  روبروي بوستان گلزار - شماره 20

خانه فرهنگ 36
137645033359888صد دستگاه14شهیداندرزگو 

33306400
 - باری  دریا  خ  سلیمانیه-  راه  سه   - پیروزي  خیابان 

میدان شهید بروجردی- خیابان شهید اندرزگو

خانه فرهنگ 37
 حسین آباد 14زیتون

138115033735824دوالب
33736966

بزرگراه شهید محالتی - چها راه میثم -  انتهای خیابان 
شهید میر هاشمی - بوستان زیتون

خانه فرهنگ 38
صاحب 14فرشته آزادی

137540033186248الزمان )عج(
33192167

بزرگراه شهید محالتي، بلوار پاسدار گمنام، میدان امام 
حسن مجتبی)ع(، خیابان فرشته آزادي

خانه فرهنگ 39
میدان خراسان-انتهای خیابان طیب-ضلع شمال شرقی 1373118533738008بیسیم15ولیعصر)عج(

پارک ولیعصر

خانه فرهنگ 40
فارس-پارک 1388100033451000مشیریه15پامچال خلیج  افسریه-مشیریه-بوستان  راه  سه 

پامچال-جنب آب نما

خانه فرهنگ 41
خیابان منصور شرقی-کوچه اسدا.. صدقی-کوچه حسین 13894433729512اتابک15شهید ملکان

طهماسبی-پالک 4

خانه فرهنگ 42
فلکه اول خزانه- خ شهید پرستویي - پالک 84-  خانه 2-137381955312921خزانه16خزانه

فرهنگ خزانه

خانه فرهنگ  43
137780055314333باغ آذری16قلم

55332044
شهید  خیابان  صابونیان؛  شهید  خیابان  بعثت-   اتوبان 

جواد زارعي، تقاطع خیابان چمران ، پالک 84

خانه فرهنگ 44
یوسفی- 137560055668611بلورسازی17سلمان فارسي خیابان  مرغی-  قلعه  خیابان   - قزوین  خیابان 

پالک 33

خانه فرهنگ امام 45
یافت آباد - بلوار الغدیر شمالی- میدان جانبازان- جنب 138538466785040شمس آباد18علي)ع(

مجتمع شهید سلیمانی

خانه فرهنگ 46
امام 18رشد

139136066132443خمینی)ره(
66132338

امام  شهرک  غربی-ابتدای  معلم  آباد-بلوار  یافت 
خمینی)ره(،خیابان مظفری
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73-2- مشخصات اماکن ورزشی آبی                                                                                               )مساحت به متر مربع(

سال محلهمنطقهنام مکانرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

ناطق 3-1386126022888681قبا3استخرفرهنگسرای رسانه1 خیابان   - نبی  گل  -خیابان  پاسداران 
نوری میدان قبا

تهرانپارس خیابان جشنواره فرهنگسرای اشراق1391100077323839جوادیه4استخر فرهنگسرای اشراق2

استخر یاد یاران فرهنگسرای 3
بزرگراه نواب ابتدای کمیل شرقی فرهنگسرای 20-1389150055425210کمیل11انقالب آقایان 

انقالب اسالمی

استخر یاد یاران فرهنگسرای 4
بزرگراه نواب ابتدای کمیل شرقی فرهنگسرای 20-1389130055425210کمیل11انقالب بانوان

انقالب اسالمی

1371100055058830نازی آباد16استخر فرهنگسرای بهمن5
دشت  خیابان   ، بهمن  میدان  به   نرسیده 
داخل   وفایی  ، خیابان شهید  آزادگان  جنوبی 

فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

خانه فرهنگ 47
جنب 137332055008100خانی اباد نو19تالش  - شهرداری  خیابان  میالد،  بلوار   ، نو  آباد  خانی 

بوستان 22 بهمن 

خانه فرهنگ 48
خاني آبادنو- 20 متري میعاد- کوچه 35 پالک 1380185550325004خانی اباد نو19میعاد

خانه فرهنگ 49
بابک- 2413739655907903 متری20رازي خیابان  روبروي  شهرري-  متري   24 خیابان 

خیابان پورحسیني- کوچه سمایي- پالک 19

خانه فرهنگ 50
137435033748287دولت آباد20دولت آباد

دهخدا-  استاد  خیابان  آباد-  دولت  اول  فلکه  شهرري- 
کوچه شهید دریا بیک-  کوچه شهید رمضاني- شماره 

50

خانه فرهنگ 13 51
شهرک 13 20آبان 

شهرري- شهرک 13 آبان- انتهای بلوار 13 آبان خیابان 138525055519303آبان
شهید صحرایی شمالی بوستان اندیشه

خانه فرهنگ 52
پارک مهران - 1385320033766181دولت آباد20شیخ صدوق )ره( اباد - جنب  اول دولت  فلکه  شهرري - 

روبروي اتش نشاني  

خانه فرهنگ 53
شهرک 21تهرانسر

تهرانسر - بلوار گلها بین کوچه 14 و 13745274456083716کاظمیه

خانه فرهنگ ورد 54
137564244981041وردآورد21آورد

کیلومتر 19 اتوبان شهید لشگري)جاده مخصوص کرج(، 
تاالر مهرگان، خانه  بلوار اصلي، جنب  شهرک وردآورد، 

فرهنگ وردآورد

خانه فرهنگ نور 55
شهرک 21دانش

شهرک آزادي، بلوار محمد رسول ا...، پارک مریم، خانه 138815844531777آزادی
فرهنگ نور دانش

خانه فرهنگ 56
کیلو متر 24 جاده قدیم کرج -گرمدره-انتهاي خیابان 13832252636101020گرمدره22گرمدره

مهدیه جنب دفتر شوراي اسالمي سابق

خانه فرهنگ 57
شهرک راه آهن، انتهاي بلوار کاج ، سروستان 9، تقاطع 138148044752215گلستان22امیرکبیر

هاشم زاده ، پالک 96

72-2- مشخصات خانه های فرهنگ )ادامه(                                                                                   )مساحت به متر مربع(
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74-2- مشخصات فرهنگ سراها                                                                                                     )مساحت به متر مربع(

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

قیطریه، 35 متری قیطریه، بوستان قیطریه1373147122671718قیطریه1 فرهنگسراي ملل1

- جنب 1393214726123631جماران1 فرهنگسرای امام )ره(2 امیرسلیمانی  خیابان   - باهنر  شهید  خیابان 
حسینیه شماره2

شمالی، 8-1373204188366366شهرک قدس2 فرهنگسرای ابن سینا3 زمین  ایران  خیابان  یک،  فاز  قدس،  شهرک 
روبروی بیمارستان بهمن

خندان،  1372258122872818سید خندان3فرهنگسرای ارسباران4 سید  پل  از  باالتر  شریعتی،  دکتر  خیابان 
خیابان جلفا )ارسباران(

خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، کوچه 137627822646914زرگنده3فرهنگسراي آفتاب5
امامزاده

فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خ جشنواره1375654877323777جوادیه4فرهنگسرای اشراق6

بلوار دالوران، خیابان 1382116977491491اوقاف4فرهنگسرای هنگام7 رسالت، خیابان هنگام،  میدان 
آزادگان شمالي، جنب فروشگاه شهروند

چهارراه 1380258444002270محله فردوس5فرهنگسراي فردوس8 از  بعد  فردوس،  صادقیه،بلوار  دوم  فلکه 
مخابرات

شهران، 1380195144301444شهران جنوبی5فرهنگسراي معرفت9 بلوار  شهرزیبا،  میدان  کاشاني،  آیت اهلل  بلوار 
بعد از زیرگذر همت 

ساعی، 1374417988881879آرژانتین ـ ساعی6فرهنگسراي سرو10 بوستان  شمالی  ضلع  ولیعصر)عج(،  خیابان 
کوی ساعی دوم 

21، 137365088554017یوسف آباد6فرهنگسراي شفق11 اسدآبادي،خیابان  جمال الدین  سید  خیابان 
بوستان شفق

محله نیلوفر - 7فرهنگسراي اندیشه12
خیابان شریعتی- نرسیده به پل سید خندان- بوستان 1372800088505514قندی

اندیشه

ضلع 7-1376625677841376فدک8فرهنگسراي گلستان13 گلستان،  خیابان  احمر،  هالل  میدان  نارمک، 
شمال شرقی بوستان فدک

بزرگراه فتح، خیابان شهید واشقاني فراهاني، خیابان 5-1390176066688551مهرآباد جنوبی9فرهنگسراي رویش14
شهید وادي زاده، فرهنگسراي رویش

فرهنگسراي کار و 15
بزرگراه یادگار امام جنوب ، تقاطع خیابان هاشمی1373120066046946هاشمی9تعاون

میدان بریانک، خیابان دعوتي، خیابان امیرقلي-پالک 1385145055135553محله بریانک10فرهنگسراي عطار16
5

هالل احمر 11فرهنگسراي رازي17
میدان قزوین - خیابان قزوین -خیابان شهید مردای 1384370055423353)رازی(

- بوستان رازی 

فرهنگسراي فن آوري 18
جمالزاده 11اطالعات

-1382320066902130)حشمت الدوله(
35

خیابان کارگرجنوبي،  تقاطع جمهوري، ضلع جنوب 
غربي

میدان امام  حسین، پیاده راه  17 شهریور 171396225033322210 شهریور12فرهنگسراي عترت19

خیابان ري نرسیده به میدان قیام پارک کوثر1396140033569040قیام12فرهنگسرای نهج البالغه 20

137670033355203صفا13فرهنگسراي امید21
33355203

17شهریور-خیابان  خیابان  حسین-  امام  میدان 
خشکبارچي- پارک خیام فرهنگسراي امید

1386153433312400شکوفه14فرهنگسراي اخالق22
33312500

 - شکوفه  خیابان   - پیروزی  خیابان   - شهدا  میدان 
خیابان شهید کاظمي-  جنب بوستان گلزار - شماره 

24

-13738300033730003هاشم آباد15فرهنگسراي خاوران23
 میدان خراسان-خیابان خاوران- سه راه هاشم آباد5

13716500055077489نازی آباد16فرهنگسراي بهمن 24
55058892

آزادگان  دشت  خیابان  بهمن  میدان  به  نرسیده 
جنوبی- خیابان وفایی- فرهنگسراي بهمن

فرهنگسراي شهید 25
انتهای خیابان سجاد جنوبی - میدان 1376481666231118وصفنارد17قاسم سلیمانی ابوذر-  میدان 

بهاران - بوستان بهاران 
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75-2-  مشخصات خانه موزه                                                                                                           )مساحت به متر مربع(
سال محلهمنطقهنام مکانرديف

آدرستلفنمساحتتاسيس

به حسینی 138645522631581قلهک 3خانه موزه استاد شهید مطهری1 نرسیده   ، کالهدوز  شهید  شریعتی،خیابان 
یزدی ها ، نبش بن بست صدرا شماره 116

خیابان ولي عصر)عج( - تقاطع نیایش- بلوار اسفندیار، 1379150022042077اسفندیار3موزه هنرهای دینی امام علی)ع(2
شماره 35

صبر 139260022263500قلهک 3خانه موزه شهید بهشتی3 خیابان  ظفر،  خیابان  شریعتي،  دکتر  خیابان  
خیابان  مطهری، کوچه شهید بهشتی پالک 12

فاطمی، 138535266565565فاطمی6خانه موزه دکتر شریعتی 4 میدان  به  شمالی،نرسیده  جمالزاده  خیابان 
کوچه نادر پالک 9

خیابان شریعتی، انتهای خیابان مطهری، میدان پلیس، 13911400088423400قصر7باغ موزه قصر5
باغ موزه قصر

خیابان احمدقیصر، کوچه دوازدهم، شماره 13852008852704131آرژانتین7خانه موزه دکتر سندوزی6

میدان 137425088848993بهار7موزه عکسخانه شهر7 نبش   - شیراز  بهار  خیابان   - تیر  هفت  میدان 
بهار شیراز

چهارراه 139016066699562کارون جنوبی10خانه موزه شهیدان اقبالي8 از  بعد  غربي،  کمیل  خیابان  نواب،  اتوبان 
قلیچ خاني- پالک 793

میدان امام خمیني، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم االطبا 138880033112824بازار12خانه موزه بازار9
جنوبي، کوچه حشمتي، کوچه شهید کمالي پالک 20

چهارراه سیروس، گذرسرپولک، کوچه بشیری138615055634158چاله میدان12خانه موزه شهید چمران10

خانه موزه شهید مهدی 11
شهرک 22پور

شهرک چشمه، خیابان شهید مهدی پور1392163.544725737چشمه

74-2- مشخصات فرهنگ سراها )ادامه(                                                                                          )مساحت به متر مربع(

سال محلهمنطقهنام مرکزرديف
تاسيس

مساحت 
آدرستلفنمرکز

شهرک ولیعصر 18فرهنگسراي خاتم 26
1380125066207069جنوبی)عج(

66207065

شهرک ولیعصر، انتهاي خیابان  شهید آقایی )حیدري 
فرهنگسراي  لواساني،  بوستان  پژاند،  جنوبي( خیابان 

خاتم

خانی آباد نو 19فرهنگسرای مهر27
ابتدای 1373687655037799شمالی نو  آباد  تندگویان خاني  بزرگراه  بهمن  میدان 

خیابان لطیفي کوچه تگرگ بوستان بعثت  

13813600033370606میدان نماز20فرهنگسراي والء28
33370505

شهرري - میدان نماز -خیابان کمیل - فرهنگسراي 
والء 

شهرک 21فرهنگسرای دانش29
شهرک فرهنگیان، میدان دانش، کوچه فرهنگ 1396450445156109فرهنگیان

138455644143777صدرا22فرهنگسراي تهران 30
راه  سه  رسالت،  بزرگراه  انتهاي  تهران،  فرهنگسراي 
فرهنگسراي  نو،  باغ  بوستان  ساحل  خیابان  دهکده، 

تهران

پاسداران خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق 3-1386750022888681قبا3فرهنگسرای رسانه31
نوری، میدان قبا  

- 13741500055408656خوشیاران11فرهنگسرای انقالب 32 کمیل  پل  تقاطع   - صفوی  نواب  شهید  بزرگراه 
ابتدای کمیل شرقی - شماره 60

نبش 3-1380420055775141تیموري10فرهنگسرای قرآن 33 شمشیری-  میدان  به  نرسیده   - قزوین  خیابان 
خیابان شهید کاظمی 

- 138967055202218بهشت زهرا)س(مرکز خاصفرهنگسرای رضوان 34 رضوان  خیابان   - زهرا  حضرت  بلوار   - زهرا  بهشت 
گلزار شهدا - جنب مزار ایت ا.. طالقانی 

مدیریت فرهنگی هنری 35
عباس آباد - -مترو

138535096652608اندیشه
96652610

کوچه  نبش  میرعماد،  خیابان  مطهری،  شهید  خیابان 
هشتم، پالک 23، طبقه دوم
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2حوزه شهردار

76-2- مشخصات کتابخانه های مستقل                                                                                           )مساحت به متر مربع(

 سال محله  منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحت تاسيس 

از 137434426109520دارآباد1 کتابخانه دارآباد1 بعد  دارآباد،  باهنر،خیابان  شهید  خیابان  قدس،  میدان 
بیمارستان شهید مسیح دانشوری، پارک ساحلی دارآباد

ضلع 139543722366679پرواز2 کتابخانه پرواز2 بهرود،  میدان  سرو،   چهارراه  ار  باالتر  آباد،  سعادت 
شمال غربی پارک پرواز

غربی، 139527922116760سعادت آباد2 کتابخانه سعادت3 دوم  خیابان  کاج،  میدان  از  باالتر  آباد،  سعادت 
بوستان شقایق

88083212  1373442 درختی 2 کتابخانه موالنا4
88578927

شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، کوی بهارستان،  مجتمع 
تجاری سپهر، طبقه دوم

کتابخانه عالمه 5
66021025  1374427 طرشت 2 طرشتي

خیابان آزادی، خیابان شهیداکبری بوستان طرشتی66038283

بلوار میرداماد ،ضلع شمالی ایستگاه مترو میرداماد،خ سهیل 139530922905959محله داودیه 3کتابخانه داوودیه6
تبریزیان،نبش کوچه بهبهانی پالک 11

کتابخانه7
خیابان دکتر شریعتی، باالتر از پل سید خندان، نرسیده به 139528822886100شریعتی3 دکتر شریعتی

اتوبان شهید همت، بوستان شریعتی

بزرگراه صدر غرب به شرق خروجی کامرانیه پارک سهیل139311122780061کامرانیه3کتابخانه رحماندوست8

کتابخانه رشید 9
داخل 13893888626037آرارات3یاسمی آرارات،  و  ونک  تقاطع  ونک،  خیابان  ونک،  میدان 

پارک آرارات
خیابان آفریقا، بین میرداماد و ظفر - پارک صبا137336988650367کاوسیه 3کتابخانه عالمه امینی10

لو، روبه 138175222956644 لویزان 4کتابخانه لویزان 11 لویزان ، خیابان جوانشیر، خیابان شعبان  سه راه 
روی مخابرات شهید لطیفی

میدان نوبنیاد، بزرگراه شهید بابایي، شهرک امید، کتابخانه 138337677077175 قنات کوثر 4کتابخانه امید  12
امید

تهرانپارس - خیابان شهید زهدی- خیابان مسجد صاحب 139599277964648جوادیه4کتابخانه شهید آوینی 13
الزمان مجموعه خدمات رفاهی منطقه 4 

کتابخانه14
اتوبان شهید باقری- خروجی 196 شرقی - خیابان سراج 139511677245761سراج4 اوقاف برادران

- روبروی بانک سپه - نبش کوچه مرادی 

کتابخانه شهدای 15
ایرانشهر 138859344830107حصارک5حصارک نبش  بولیوار،  سیمون  بلوار  شمالی،  آباد  جنت 

شمالی

کتابخانه عالمه 16
137856944091043فردوس5جعفري

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، روبروی شهرداری 
منطقه 5، خیابان حسن آباد، انتهای کوچه چهارم، پالک 

23

کتابخانه شهید جهان 17
خیابان سید جمال الدین اسدآبادی انتهاي خیابان جهان 138118088602358 یوسف آباد 6آراء

آرا خیابان 59 غربي، پالک 5 - طبقه همکف

 هفت 8کتابخانه دکترشهیدي18
ثانی)46 متری( -  پشت درمانگاه 137438977691580حوض  نارمک -خیابان شهید 

خصوصی نارمک - میدان 58 
139518277904615شقایق8کتابخانه شقایق19

77904389
نارمک- ایستگاه 46متری شرقی- جنب پل خاقانی- پارک 

شقایق- کتابخانه شقایق

خیابان مدنی - خیابان حیدی )خیابان 14متری لشگر(- 138737777691580لشگر 8کتابخانه شهربانو20
روبه روی پارک کوثر

کتابخانه شهید امیر 21
خیابان هاشمي، نرسیده به میدان هاشمي، خیابان شهید 138716666080084هاشمی9کاشاني

امیر کاشاني 

میدان بریانک، خیابان حسام الدین، کوچه شهید محقق ، 13866455787700هفت چنار10کتابخانه هفت چنار22
بوستان ناظمي

کتابخانه آیت ا... 23
 دروازه 12طالقاني 

- 137428077526922شمیران  محمدی  نور  خیابان   - شمیران  پیچ   - انقالب  خیابان 
کوچه آیت ا.. طالقانی 

کتابخانه آیت اهلل 24
خیابان مصطفی خمینی، کوچه سجادی139511833530695پامنار12کاشانی )پامنار(
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76-2- مشخصات کتابخانه های مستقل )ادامه(                                                                               )مساحت به متر مربع(

77-2- مشخصات کتابخانه های غير مستقل                                                                                    )مساحت به متر مربع(

 سال  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

بوستان 137317822207051قیطریه1امیرکبیر1 غرب  شمال  ضلع  قیطریه،  متری   35 قیطریه، 
قیطریه

درحال حاضر 1392450 تجریش 1دکتر عظیمي2
خیابان شریعتي، نرسیده به میدان قدس، کوچه مهنا پ4غیرفعال

خیابان 137223022872818سید خندان 3 هنر3 سیدخندان،  پل  از  باالتر  شریعتی،  دکتر  خیابان 
ارسباران )جلفا سابق(، فرهنگسرای ارسباران

دکتر معتمد نژاد 4
پاسداران،  میدان قبا، فرهنگسرای رسانه3-138614822888681قبا3فرهنگسرای رسانه

اسفندیار، 1379150022042077اسفندیار3موزه امام علی)ع(5 بلوار  نیایش-  تقاطع   - ولي عصر)عج(  خیابان 
شماره 35

گستر، 137631277007710 حکیمیه 4حکیمیه6 خانه  جنوبي  ضلع  حکیمیه،  شهرک  تهران پارس، 
کتابخانه حکیمیه

 سال محله  منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحت تاسيس 

خیابان ری - نرسیده به پل ری - کوچه رقیب دوست - 139033033134154 قیام 12کتابخانه هدایت25
کوچه هدایت - حسینه هدایت 

 چهارصد 14کتابخانه ابن سینا26
137249133343560دستگاه 

خ پیروزي - میدان چهارصد دستگاه 33303103

کتابخانه امام 27
حسین آباد 14صادق)ع(

139231436319997دوالب
36309978

خیابان   - جنوبی  نبرد  خیابان   - محالتی  شهید  بزرگراه 
زمزم - بلوارکوثر - جنب الله یک 

کتابخانه شهدای 28
139210655502845یاغچی اباد16یاخچی آباد

55503248
یاخچی آباد، خیابان بهمنیار، بعد از چهار راه عباسی ، نبش 

کوچه شاه مرادی، پالک 99

خیابان ابوذر- خیابان شهید قفیلی - کوچه دکتر حسابی 137128955717978ابوذر غربی17کتابخانه دکترحسابي29

یافت آباد 18کتابخانه فجر30
یافت آباد - ابراهیم آباد- خیابان اسدآبادي- بوستان مینا137629566817456شمالی

صاحب 18کتابخانه قائم31
137633766245577الزمان)عج(

یافت آباد - میدان معلم - بوستان قائم 66217766

کتابخانه شهدای 32
چهارراه یافت آباد ، بلوار معلم،بوستان میرال138715066306906بهداشت18محله بهداشت

کتابخانه بوستان 33
شهرک ولی 18نرگس

پالک 13901899363421079عصر شمالی نرگس  بانوان  بوستان  داخل   - قائم  بوستان  انتهای 
21/182

تختی- 138882566698449تولید دارو18کتابخانه 15 خرداد34 خیابان  معلم-  میدان   - معلم  بلوار  آباد-  یافت 
خیابان تولیددارو - بوستان 15 خرداد 

خیابان فدائیان اسالم،خیابان شهید کریمی،نرسیده به اداره 1380166933753031منتظری20کتابخانه شیخ کلیني35
گذر نامه

شهرک 13 20کتابخانه 13 آبان36
1387137755525577آبان

55525588
شهرري- شهرک 13 آبان- خیابان شهید موالي جنوبي- 

کوچه شهید عطري- پالک 4

شهرک 21کتابخانه مسجد النبي37
تهرانسر- شهرک پاسداران - خ طالبي- کوچه 27 مرکزي 138321744526462پاسداران

- جنب مسجدالنبي

 گلستان 22کتابخانه پرتو38
شهرک گلستان ، باالتر از میدان اتریش ، بوستان نسترن 138316944759495شرقی 

، کتابخانه پرتو 

 گلستان 22کتابخانه پندار39
شهرک گلستان - انتهای بلوار امیر کبیر - هوانیرو- کوچه 138316744729091غربی 

افرا - پشت دبیرستان دخترانه هداوند 

شهرک گلستان - راه اهن خیابان گلها - یاس 6 - خیابان 139097096022545گلستان22کتابخانه امام علی)ع( 40
طوبی جنب اتش نشانی - مجتمع فرهنگی امام علی )ع( 

 صنعتی 22کتابخانه سیدالشهدا41
بزرگراه کرج - ورداورد - شهرک دانشگاه صنعتی شریف 138722844990772شریف 

- مسجد الشهدا
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2حوزه شهردار

77-2- مشخصات کتابخانه های غير مستقل )ادامه(                                                                         )مساحت به متر مربع(

 سال  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

آزادگان 13824677491491 اوقاف 4هنگام )سالمت(7 خیابان  دالوران،  خیابان  هنگام،  خیابان  رسالت، 
شمالي، فرهنگسراي هنگام

جشنواره، 1375147177359251 جوادیه 4شیخ اشراق8 خیابان  انتهاي  پارس،  تهران  دوم  فلکه 
فرهنگسراي اشراق 

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، 138025044081043محله فردوس5کتابخانه فردوس9
فرهنگسراي فردوس

کتابخانه 10
بلوار آیت ا... کاشاني، بعد از پل رسالت، جنب شهر کتاب، 137879044088708فردوس5شیخ فضل ا... نوري )ره(

روبروي بانک مسکن، خانه فرهنگ نور

کتابخانه شیخ هادی 11
بلوار آیت ا... کاشاني، میدان شهرزیبا، خیابان شهران، بعد 138040044301444شهران جنوبی5نجم آبادي

از زیرگذر همت، فرهنگسراي معرفت

اکباتان، خیابان اصلي، روبروي مخابرات، خانه فرهنگ آیه13807044633433اکباتان5کتابخانه کوثر12

خیابان 13785044089157مهران5کتابخانه میثاق13 انتهاي  کاشاني،  ا...  آیت  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه 
مهران، خانه فرهنگ میثاق

 آرژانتین ـ 6سرو14
ساعي، 137420088786277ساعی  کوي  ساعي،   پارک  شمالي  ضلع  ولیعصر،  خیابان 

فرهنگسراي سرو، کتابخانه سرو

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان 21، بوستان 137320088602358 یوسف آباد 6 شفق15
شفق،کتابخانه شفق

مرکز مطالعات 16
137425066483949مظفر شمالی6فرهنگی

66486927
چهارراه ولی عصر)عج( خیابان برادران مظفر شمالی کوچه 

مهربان پالک 2 مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران

 محله نیلوفر - 7اندیشه17
روبروي 137283088739770قندی  سیدخندان،  پل  به  نرسیده  شریعتي،  خیابان 

مخابرات، بوستان هالل احمر، فرهنگسرای اتدیشه
احمر، خیابان گلستان، ضلع شمال 1376185077827730نارمک8کتابخانه گلستان18 نارمک، میدان هالل 

شرقی بوستان فدک

نارمک، میدان هالل احمر، انتهای خیابان گلستان، جنب 138022077820544تسلیحات8کتابخانه فرزانگان19
بوستان تسلیحات، کوچه شهیدگلستانی  شماره 128

نارمک ، خیابان دردشت، بعد از چهارراه گلبرگ ، خیابان 139540077183996دردشت 8کتابخانه گلبرگ20
72شرقی)شهید یعقوبی(

137514077916020 محله2دردشت 8سالم21
77916080

چهارراه  بعداز  شرقي)جانبازان(،  گلبرگ  خیابان  نارمک، 
دردشت، کوچه شهید اکبري، خانه فرهنگ معرفت

بزرگراه یادگار امام جنوب ، تقاطع خیابان هاشمی137330066046946هاشمی 9عالمه طباطبایي)ره(22

کوچه 137564466616388سرآسیاب 9قیصر امین پور23 انتهاي  خو،  گزل  شهید  خیابان  جنوبي،  آباد  مهر 
شهید اصفهاني- پالک 42

ابتداي خوش جنوبي، خیابان شهید امیرقلي،  فرهنگسرای 138520855718143 محله بریانک 10عطارنیشابوري24
عطار نیشابوري

هدي فرهنگسرای 25
138045055780004 تیموري 10قرآن

خیابان قزوین،  نبش خیابان کاظمي، فرهنگسراي قرآن55775141

 هالل احمر 11رازي26
رازي، 1382100055423352)رازی(  بوستان  رازي،  میدان  جنوبي،  کارگر  خیابان 

فرهنگسرای رازی
 پاستور 11شهید قدیریان27

خیابان کارگر جنوبي، ضلع شمال شرقي میدان حر، خانه 137620066409523)آذربایجان( 
فرهنگ حر

28)IT(جمالزاده 11فناوري اطالعات 
IT، 13825566902134)حشمت الدوله(  فرهنگسراي  جنوبي،  وکارگر  جمهوري  خیابان  تقاطع 

IT کتابخانه
آفتاب فرهنگسرای 29

صفوي، 137676555408668خوشیاران11انقالب نواب  شهید  خیابان  تقاطع  کمیل،  خیابان 
فرهنگسراي انقالب
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77-2- مشخصات کتابخانه های غير مستقل)ادامه(                                                                         )مساحت به متر مربع(

 سال  محله منطقه نام مکان رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

آفتابگردان 30
صفوي، 137828855408658خوشیاران11فرهنگسرای انقالب نواب  شهید  بزرگراه  کمیل،  تقاطع  خیابان 

فرهنگسراي انقالب
صفوي، 13847055408669خوشیاران11 فرهنگسرای انقالب31 نواب  شهید  بزرگراه  کمیل،  تقاطع  خیابان 

فرهنگسراي انقالب
کتابخانه تخصصی 32

میدان شوش - خیابان ری - خیابان انبار گندم 139653033126835 شهید هرندی 12نهج البالغه

خواجوي 137440055890778 شهید هرندی 12خواجوي کرماني33 بوستان  هرندي،  شهید  میدان  شوش،  خیابان 
کرماني، مجتمع فرهنگي خواجوي کرماني

خیابان ري، کوچه آبشار غربي، کوچه شهید هداوند، خانه 13728033553228 امامزاده یحیی 12امامزاده یحیي34
فرهنگ امامزاده یحیي

خیابان مولوي، نرسیده به چهارراه وحدت اسالمي، کوچه 13829055893654 سنگلج 12آیت ا... ایرواني )ره(35
دولت آبادي، کوچه حاج حسن، شماره 39 

میدان امام خمیني)ره(، ابتداي خیابان امیرکبیر، خیابان 13888033112824 بازار 12بازار36
ناظم االطباء جنوبي، کوچه دشتي، کوچه کمالي

کوچه 137230033551538 دردار 12دردار37 سابق(،  موسوی)دردار  شهید  خیابان  ری،  خیابان 
اعتماد، پالک 16، خانه فرهنگ و کتابخانه دردار

137650033355203 صفا 13امام خمیني )ره(38
33303843

خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبار چي، بوستان خیام، 
فرهنگسرای امید

138627033312400شکوفه14اخالق39
33312500

میدان شهدا - خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - خیابان 
شهید کاظمي-  جنب بوستان گلزار - شماره 24

کتابخانه جوان 40
آباد1373250033729514هاشم آباد15خاوران هاشم  راه  سه  خاوران-  خراسان-خیابان  میدان   -

-فرهنگسراي خاوران
کتابخانه نابینایان 41

آباد5-139130033730003هاشم آباد15طلوع هاشم  راه  سه  خاوران-  خراسان-خیابان  میدان   -
-فرهنگسراي خاوران

فارس-پارک 138835033451000مشیریه15کتابخانه پامچال 42 خلیج  افسریه-مشیریه-بوستان  راه  سه 
پامچال-جنب آب نما-خانه فرهنگ پامچال

کتابخانه شهیدان 43
خیابان خاوران -سه راه هاشم آباد -انتهاي خیابان هاشم 137340033687923هاشم آباد15جعفری نژاد 

آباد
داخل 1371157055058437 نازی آباد 16شهید فهمیده44 وفایی  شهید  خیابان  بهمن،  میدان  به  نرسیده   

فرهنگسراي بهمن
فلکه چهارم خزانه بخارایی ، نبش خیابان جمشید سید، 137435055309741 خزانه 16شهیدمحمدبخارایي45

داخل مجتمع فرهنگي هنري فجر، پالک 85
بهاران،خیابان 1376100066218568وصفنارد17بهاران46 میدان  سجادجنوبي،  انتهاي  ابوذر،  میدان 

رادمردان، فرهنگسراي بهاران

18استادحکیمي47
 شهرک 
ولیعصر 

جنوبی)عج( 
جنوبي، 138038066297525 حیدري  انتهاي  معلم،  بلوار  آباد،  یافت  خیابان 

خیابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگسراي خاتم

میدان بهمن بزرگراه تندگویان خاني آباد نو ابتدای خیابان 137334155035600خانی آباد شمالی19کتابخانه مهر48
لطیفي کوچه تگرگ بوستان بعثت ، طبقه دوم

خانی آباد نو ، بلوار میالد، خیابان شهرداری - جنب بوستان 13737555511125خانی آباد شمالی19کتابخانه تالش49
22 بهمن 

بروجردي، 1375220033754041دولت آباد20شیخ صدوق )ره(50 میدان  روبروي  آباد،  دولت  اول  فکه  شهرري، 
جنب پارک مهران، کتابخانه شیخ صدوق )ره(

بلواراصلي وردآورد، خانه 13757544981070وردآورد21استاد معین51 جاده مخصوص کرج، کیلومتر19 
فرهنگ وردآورد

تهرانسر، بلوار گلها، جنب کوچه14، خانه فرهنگ تهرانسر137313044534055کاظمیه21حزین الهیجي52

انتهاي بزرگراه رسالت غرب، سه راه دهکده المپیک، جنب 138420044137060 صدرا 22شهر53
دبیرستان سپیده کاشاني، خیابان ساحل

انتهای سوستان 138114044728019 گلستان 22شیخ مفید54 بلوار کاج،  امیرکبیر،  بلوار  المپیک،  میدان 
نهم، تقاطع هاشم زاده، پ 99



101

2حوزه شهردار

78-2-  مشخصات زمين های ورزشی                                                                                               )مساحت به متر مربع(

سال محلهمنطقهنام مکانرديف
آدرستلفنمساحتتاسيس

تهرانپارس خیابان جشنواره فرهنگسرای اشراق1395120077323839جوادیه4زمین تنیس اشراق1

زمین چمن2
مهرآباد جنوبی خیابان واشقانی خیابان وادی زاده جنب 1390145066688552مهرآباد9 فرهنگسرای رویش

شهرداری ناحیه 2

زمین چمن3
هالل احمر 11 فرهنگسرای رازی

مرادی- 1375310055423353)رازی( شهید  خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
بوستان رازی

زمین چمن4
میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم آباد1373125033730003هاشم آباد15 فرهنگسرای خاوران

زمین اسکیت5
میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم آباد1373120033730003هاشم آباد15 فرهنگسرای خاوران

زمین چمن بزرگ 6
137160055049851نازی آباد16فرهنگسرای بهمن

شهید  خیابان  جنوبی،  آزادگان  خیابان  بهمن،  میدان 
وفایی، جنب ساختمان شهرداری منطقه 16، مجموعه 

فدک

زمین چمن کوچک 7
137125055049851نازی آباد16فرهنگسرای بهمن

شهید  خیابان  جنوبی،  آزادگان  خیابان  بهمن،  میدان 
وفایی، جنب ساختمان شهرداری منطقه 16، مجموعه 

فدک

    79-2- مشخصات موزه ها و خانه موزه های سازمان                                                                         )مساحت به متر مربع(
سال محلهمنطقهنام مرکزرديف

آدرستلفنمساحتتاسيس

یک 1386باغ فردوس1باغ موزه هنرهای ایرانی1
دکتر 22686063هکتار کوچه  دربندی-  شهید  خیابان  تجریش،  میدان 

حسابی- سه راه دکتر حسابی- شماره 30

قیطریه، خ گودرزی، بن بست آداک پالک 139585.2226929009قیطریه1 خانه موزه شهید آداک2

خانه موزه استاد عزت 3
کاوه، 139244422390259قیطریه1اهلل انتظامی بلوار  روبروی  غرب،  به  شرق  )قیطریه(،  اندرزگو 

خیابان احمدی

خانه موزه استاد شهید 4
حسینی 138645522631581قلهک 3مطهری به  نرسیده   ، کالهدوز  شهید  شریعتی،خیابان 

یزدی ها ، نبش بن بست صدرا شماره 116

موزه هنرهای دینی امام 5
اسفندیار، 1379150022042077اسفندیار3علی)ع( بلوار  نیایش-  تقاطع   - ولي عصر)عج(  خیابان 

شماره 35

خیابان  دکتر شریعتي، خیابان ظفر، خیابان صبر خیابان  139260022263500قلهک 3خانه موزه شهید بهشتی6
مطهری، کوچه شهید بهشتی پالک 12

خانه موزه دکتر 7
خیابان جمالزاده شمالی،نرسیده به میدان فاطمهی، کوچه 138535266565565فاطمی6شریعتی 

نادر پالک 9
پلیس، 13911400088423400قصر7باغ موزه قصر8 میدان  مطهری،  خیابان  انتهای  شریعتی،  خیابان 

باغ موزه قصر
خانه موزه دکتر 9

خیابان احمدقیصر، کوچه دوازدهم، شماره 13852008852704131آرژانتین7سندوزی

میدان هفت تیر- خیابان بهار شیراز - نبش میدان بهار 137425088848993بهار7موزه عکسخانه شهر10
شیراز

خانه موزه شهیدان 11
کارون 10اقبالي

چهارراه 139016066699562جنوبی از  بعد  غربي،  کمیل  خیابان  نواب،  اتوبان 
قلیچ خاني- پالک 793

میدان امام خمیني، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم االطبا 138880033112824بازار12خانه موزه بازار12
جنوبي، کوچه حشمتي، کوچه شهید کمالي پالک 20

خانه موزه شهید 13
چاله 12چمران

چهارراه سیروس، گذرسرپولک، کوچه بشیری138615055634158میدان

خانه موزه شهید 14
شهرک 22مهدی پور

شهرک چشمه، خیابان شهید مهدی پور1392163.544725737چشمه
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80-2- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک                        
آدرستلفننام مرکزرديف

منطقه 2

خیابان آزادی - خیابان بهبودی - کوچه شهید حسین شکاری - پالک 660241394خانه فرهنگ زنجان1

میدان صنعت - خیابان خوردین -خیابان ایران زمین شمالی -جنب شهر کتاب ابن سینا 88088301فرهنگسرای ابن سینا 2

کوی نصر-خیابان چهارم-شماره8827836116خانه فرهنگ نصر3
منطقه 3

خیابان شریعتي، روبروي دولت، کوچه امامزاده، فرهنگسراي آفتاب22648140فرهنگسراي آفتاب4
منطقه 4

فلکه دوم تهرانپارس، انتهاي خیابان جشنواره77324112فرهنگسراي اشراق5
میدان رسالت - خ هنگام - خ دالوران -آزادگان شمالی -جنب فروشگاه شهروند 77496139فرهنگسراي هنگام 6

مجتمع فرهنگی هنری  7
تهرانپارس- حکیمیه- ضلع جنوبی شهرک خانه گستر - بوستان نور77007710حکیمیه 

بوستان صدف، 22955566خانه فرهنگ صدف8 پنجم،(خیابان شمشاد   )گلستان  موسوی  کاظم  سید  شهید  خیابان  انتهاي  پاسداران، 
خانه فرهنگ صدف

منطقه 5
فلکه دوم صادقیه،بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات44002269فرهنگسراي فردوس9
بلوار آیت اهلل کاشاني، میدان شهرزیبا، بلوار شهران، بعد از زیرگذر همت، فرهنگسراي معرفت44304979فرهنگسراي معرفت10
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، بعد از پل حکیم ، جنب شهر کتاب44088707مجتمع فرهنگی هنری نور11
اتوبان همت،- نبش شاهین جنوبی، پارک محصل، خانه فرهنگ محصل44474683خانه فرهنگ محصل12
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، انتهای خیابان مهران، خانه فرهنگ میثاق 44082461خانه فرهنگ میثاق13
فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانی، خیابان عقیل، انتهای کوچه ششم ، خانه فرهنگ باصفا44098748خانه فرهنگ باصفا14

منطقه 6
خیابان ولیعصر)عج( ضلع شمالي بوستان ساعي، کوچه ساعی88786275فرهنگسراي سرو15
خیابان سید جمال الدین اسدآبادي،خ 21، بوستان شفق88712838فرهنگسراي شفق16
خیابان کارگر بعداز تقاطع خیابان فاطمی - کوچه دیدگاه - پالک 8895829028خانه فرهنگ گلها 17

منطقه 7
انتهای خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان شریعتی، بوستان شهید آوینی88424422خانه قرآن منطقه 187

تهران نو، نرسیده به سبالن ، روبروي پمپ بنزین قاسم آباد، خ امیر کیایي، کوچه قادرپناه شماره 7755146150خانه فرهنگ نیایش19

منطقه 8
نارمک ، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، کوچه پارک فدک77813002خانه فرهنگ) فدک(20
نارمک، خیابان جانبازان شرقی)گلبرگ شرقی(، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه اکبری77916020خانه فرهنگ سالم21
46متری شرقی نارمک، بین خیابان مهر ومدائن،  میدان 16   77933509خانه فرهنگ دی22

کوچه 77820544خانه فرهنگ فرزانگان 23 تسلیحات،  بوستان  جنب  گلستان،  خیابان  انتهای  احمر،  هالل  میدان  نارمک، 
شهیدگلستانی پالک128

خانه کودک مشارکتی ماه 24
خیابان دماوند - خیابان زرکش - کوچه مدرسه ارامنه  پالک 776971253پیشونی 

خانه کودک مشارکتی مهر 25
میدان نبوت - خیابان جانبازان شرقی - نرسیده به مدائن - پالک 77942399646آفرین 

خانه کودک مشارکتی  مهر 26
پایین فلکه اول تهرانپارس - خیابان حسینی - بعد از چهاراه صادقی - پالک 77704980130و ماه 
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80-2- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک )ادامه(                        
آدرستلفننام مرکزرديف

منطقه 9
بزرگراه یادگار امام جنوب ، تقاطع خیابان هاشمی66029060فرهنگسراي کار و تعاون27
بزرگراه فتح، خیابان واشقاني فراهاني، کوچه وادي زاده، فرهنگسراي رویش66688552فرهنگسراي رویش28
سه راه آذري، خیابان شمشیري، جنب پارک شمشیري66649691خانه فرهنگ شمشیري29
ضلع جنوب شرق میدان آزادي، پارک المهدي، جنب دریاچه 66020196خانه فرهنگ پرواز30
مهر آباد جنوبي، خیابان احمد توکلي، انتهاي کوچه شهید اصفهاني- پالک 6661638846خانه فرهنگ مهرّآباد31

منطقه 10
میدان بریانک، خیابان شهید دعوتي، خیابان شهید امیرقلي پالک 551355535فرهنگسراي عطار32

خیابان  شهید سبحانی)16متری امیری(- بعد از چهارراه حسام الدین پالک 259طبقه فوقانی بانک 55722162خانه فرهنگ شهروندان 33
قوامین 

میدان بریانک، خیابان حسام الدین، خیابان شهید محقق، بوستان ناظمي55772537خانه فرهنگ حرا34
خیابان هاشمي، بین قصر الدشت و خوش، نبش کوچه سلماسی66351402خانه فرهنگ توحید35
میدان بریانک، خیابان شهید دعوتي ،بوستان اعتماد55788051مجتمع فرهنگ هنري اعتماد36

منطقه 11
خیابان ولیعصر)عج(، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، جنب درمانگاه زنجانیها 66965503خانه فرهنگ ابوسعید37
میدان قزوین - خ قزوین - خ شهید مرادی 55421665فرهنگسرای رازی38
خیابان کارگر جنوبی - ضلع شمال شرقی میدان حر66402365خانه فرهنگ حر 39
خیابان جمهوري، خیابان شیخ هادي، نبش کوچه شهید حسین سخنور، شماره 66498587220خانه فرهنگ شیخ هادي40
بزرگراه شهید نواب صفوی . تقاطع خیابان کمیل شرقی . شماره 84. فرهنگسرای انقالب اسالمی55408664فرهنگسراي انقالب41

منطقه 12
میدان محمدیه. خیابان مولوی . نرسیده به خیابان وحدت اسالمی. کوچه دولت آبادی. کوچه حاج حسن55893654فرهنگ خانه- آیت اله ایروانی42
خیابان ری نرسیده به میدان قیام. پارک کوثر3356904033513223فرهنگسرای نهج البالغه43
خیابان 17 شهریور . خیابان شهید دولو. کوچه شهید سرخوش. کوچه اعتماد33138089خانه فرهنگ دردار44
خیابان ری. خیابان آبشار غربی. کوی شهید هداوند. پالک 335086687خانه فرهنگ امامزاده یحیی )ع(45
خیابان بهشت بوستان شهر66755536خانه فرهنگ بهشت 46
میدان امام حسین - خیابان 17شهریور - نبش کوچه اعرابی 33259121فرهنگ سرای عترت47

مجتمع فرهنگی48
خیابان شوش، میدان شهید هرندی، خیابان شهید هرندی، بوستان خواجوی کرمانی، مجتمع فرهنگی 55890778 خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی
منطقه 13

خیابان دماوند بعد از میدان امام حسین ع خیابان منتظری، تقاطع خشکبارچی، پارک خیام1-33302590فرهنگسراي امید49
خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیرو هوایی، جنب 4/42جنب مدرسه شیخ فضل اهلل نوری 77425968خانه فرهنگ حافظیه50
سی متری نیروی هوایی ، تقاطع سی متری و امامت ، پارک سیمرغ2-77468881خانه فرهنگ مهرآور51

منطقه 14
خیابان پیروزي - سه راه سلیمانیه- خ دریا باری - میدان شهید بروجردی- خیابان شهید اندرزگو33359888خانه فرهنگ شهید اندرزگو52
بزرگراه شهید محالتی - چهار راه میثم - انتهای خیابان شهید هاشمی - بوستان زیتون 33735824خانه فرهنگ زیتون 53
تقاطع بزرگراه شهید محالتی و بلوار ابوذر - شماره 33144078560خانه فرهنگ ابوذر54

میدان شهدا - خیابان پیروزي - خیابان شکوفه - خیابان شهید کاظمي -  روبروي بوستان گلزار - 33340882خانه فرهنگ شکوفه55
شماره 20

بزرگراه شهید محالتي، بلوار پاسدار گمنام، میدان امام حسن مجتبی )ع(، خیابان فرشته آزادي33186248خانه فرهنگ فرشته آزادي56
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80-2- مشخصات مهدکودک ها و راهنمای ارتباط با خانه های کودک )ادامه(                        
آدرستلفننام مرکزرديف

منطقه 15
میدان خراسان، خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد5-33730003فرهنگسراي خاوران57
سه راه افسریه-مشیریه-بوستان خلیج فارس-پارک پامچال-جنب آب نما33451000خانه فرهنگ پامچال58
میدان خراسان، انتهاي خیابان طیب, بوستان ولیعصر33738008خانه فرهنگ ولیعصر)عج (59
خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد، انتهای خیابان هاشم آباد33021818مجتمع شهیدان جعفری نژاد60

منطقه 16
فلکه اول خزانه بخارایي، خیابان شهید پرستویي، پالک 284-55312921خانه فرهنگ خزانه61
نازي آباد، هزار دستگاه، خیابان شهید خدارحم شرقی ، پالک 229-55338811خانه فرهنگ کوشا62
فلکه چهارم خزانه بخارایي، ابتدای خیابان جمشید سید، پالک 5530974185مجتمع فرهنگي هنري فجر63

منطقه 17
میدان بهاران66237470فرهنگسراي بهاران64
میدان بهاران66203688مهد قرآن بهاران65
خیایان قزوین ، خیابان قلعه مرغی ، خیابان شهید یوسفی، پالک 34 55645389خانه فرهنگ سلمان فارسي 66

منطقه 18
یافت آباد - بلوار الغدیر شمالی- میدان جانبازان- جنب مجتمع شهید سلیمانی66785040خانه فرهنگ امام علی)ع(67
یافت آباد-بلوار معلم غربی-ابتدای شهرک امام خمینی)ره(،خیابان مظفری66132443خانه فرهنگ رشد68
چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، انتهاي حیدري جنوبي، خیابان پژاند، بوستان لواساني66207065فرهنگسراي خاتم69

منطقه 19

میدان بهمن . بزرگراه تند گویان ،خیابان شهید لطیفی خ تگرگ ک پنجم شرقی داخل بوستان بعثت 55037799فرهنگسراي مهر70

خانی آباد نو ، بلوار میالد، خیابان شهرداری - جنب بوستان 22 بهمن 55008100خانه فرهنگ تالش71
خاني آبادنو- 20 متري میعاد- کوچه 35 پالک 555207084خانه فرهنگ میعاد72

منطقه 20
شهرري، میدان نماز33764985فرهنگسراي والء73

شهرري. فلکه اول دولت آباد. پارک مهران33754041مجتمع فرهنگي شیخ صدوق 74

رمضاني. 33748287خانه فرهنگ دولت آباد 75 شهید  کوچه  دریابیک.  شهید  کوچه  دهخدا.  استاد  خیابان  آباد.  دولت  اول  فلکه  شهرري. 
شماره 50

شهرري. انتهاي بلوار 13 آبان. خیابان شهید صحرایي شمالي. جنب میدان میوه تره بار. بوستان اندیشه55502921خانه فرهنگ 13 آبان 76

چهارراه فدائیان اسالم خیابان 45متری کریمی ، نرسیده به اداره گذرنامه ، 33370700کتابخانه شیخ کلینی77
شهرري. شهرک 13 آبان. خیابان شهید جمشیدي. اردیبهشت3. جنب مسجد امام رضا)ع(55519304مجتمع شهید رحیمی78

منطقه 21
اتوبان شهید لشگري، شهرک وردآورد، بلوار اصلي، خانه فرهنگ وردآورد44981041خانه فرهنگ ورد آورد79
تهرانسر- بلوار گلها -نبش خیابان چهاردهم 44560837خانه فرهنگ تهرانسر80
شهرک آزادي، بلوار محمد رسول ا...، پارک مریم، خانه فرهنگ نور دانش44531777خانه فرهنگ نور دانش81

منطقه 22
شهرک گلستان، انتهاي بلوار کاج ، سروستان 9 ،تقاطع هاشم زاده، پالک4475221599خانه فرهنگ امیرکبیر82

0263 خانه فرهنگ گرمدره83
کیلومتر 24 جاده قدیم کرج -گرمدره-انتهاي خیابان مهدیه جنب دفتر شوراي اسالمي سابق6101020
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سالن فرهنگ 1
بوستان 22671718*1373153قیطریه1فرهنگسرای ملل  - قیطریه  متری   35  - قیطریه 

قیطریه
سالن یادگاران 2

خیابان شهید باهنر - خیابان امیرسلیمانی - 26123631*1393600جماران1 فرهنگسرای امام
جنب حسینیه شماره2

کوچه 22390259*1392115.5قیطریه1سالن خانه موزه انتظامی3  - کاوه  بلوار  روبروی   - اندرزگو  بلوار 
شهید احمدی - پالک 28

شهرک 2فرهنگسرای ابن سینا4
زمین 88366366*1373245.65قدس ایران  خ   - فازیک  قدس-  شهرک 

شمالی
سالن فرهنگسرای 5

سید 3ارسباران
فرهنگسرای 22872818**1374388خندان  ـ  جلفا  خیابان  ـ  سیدخندان 

ارسباران
ـ 22009000*138674.5زرگنده 3سالن  فرهنگسرای آفتاب6 دولت  خیابان  روبروی  ـ  شریعتی  خیابان 

کوچه امامزاده ـ فرهنگسرای آفتاب
سالن باران فرهنگسرای 7

فرهنگسرای 77326351*1374100جوادیه4اشراق جشنواره  خیابان  تهرانپارس 
اشراق

سینمای فرهنگسرای 8
فرهنگسرای 77327683*1374839جوادیه4اشراق جشنواره  خیابان  تهرانپارس 

اشراق
جنب 77491491**1382300اوقاف4فرهنگسرای هنگام9  ، شمالي  آزادگان   ، دالوران  بلوار 

فروشگاه شهروند فرهنگسرای هنگام
جنوبي 77007710*1376263.41حکیمیه4سالن مجتمع حکیمیه10 ضلع   ، حکیمیه  شهرک  تهرانپارس 

خانه گستر
سالن سینما فرهنگسرای 11

محله 5فردوس
فلکه دوم صادقیه-بلوار فردوس-فرهنگسرای 44002270***1380338فردوس

فردوس

سالن آفرینش فرهنگسرای 12
محله 5فردوس

فلکه دوم صادقیه-بلوار فردوس-فرهنگسرای 44002270**1394240فردوس
فردوس

شهران 5سالن فرهنگسرای معرفت13
شهرزیبا-بعد از زیر گذر همت-نرسیده به فلکه 44301444*1375130جنوبی

اول شهران-سمت راست 
کاشانی-بعد 44088708**1374203محله نور5سالن آفتاب مجتمع نور14 اله  آیت  صادقیه-بلوار  دوم  فلکه 

از تقاطع ستاری، مجتمع فرهنگی هنری نور
اکباتان، فاز 1، خیابان اصلی ، روبروی مخابرات44633433*137860اکباتان5سالن خانه فرهنگ آیه15

آرژانتین ـ 6سالن فرهنگسرای سرو16
پارک 88881879*1374149.2ساعی شمالی  ضلع   ، )عج(  عصر  ولی  خیابان 

ساعی ، کوی ساعی دوم
سالن روباز فرهنگسرای 17

آرژانتین ـ 6سرو
پارک 88881879*1374700ساعی شمالی  ضلع   ، )عج(  عصر  ولی  خیابان 

ساعی ، کوی ساعی دوم
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان 88554017**1373370.45یوسف آباد6سالن فرهنگسرای شفق18

بیست و یکم ، داخل بوستان شفق

محله نیلوفر 7سالن فرهنگسرای اندیشه19
88505514*1390170- قندی

خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان 
- بوستان شهید منفرد نیاکی )هالل احمر( - 

فرهنگسرای اندیشه

آمفی تئاتر فرهنگسرای 20
محله نیلوفر 7اندیشه

88505514*1390600- قندی
خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان 
- بوستان شهید منفرد نیاکی )هالل احمر( - 

فرهنگسرای اندیشه
آمفی تئاتر خانه فرهنگ 21

اهلل مدنی- کوچه 77813002**1380328فدک8فدک آیت  میدان رسالت-خیابان 
بوستان فدک

سینما فرهنگسرای 22
گلستان، 77841224**1381426فدک8گلستان  خیابان  احمر،  هالل  میدان  نارمک، 

ضلع شمالی بوستان فدک

66638050*1375300سرآسیاب9خانه فرهنگ مهرآباد23
66620163

مهرآباد جنوبی-خیابان شهید گزل خو-انتهای 
کوجه بن بست  شهید ابراهیم اصفهانی-پالک 

 42
میدان بریانک- خ شهید دعوتی- خ شهید امیر 55135553*1385105.28بریانک 10سالن منطق الطیر عطار24

قلی - پالک 5
هالل احمر 11پردیس سینمایی رازی25

گمرک-جنب 55426453**1388156.5)رازی( احمر-میدان  هالل  خیابان 
بوستان رازی 

سالن فرهنگسرای فناوری 26
خیابان کارگر جنوبی، تقاطع خیابان جمهوری، 6-66902135*1382130.4جمالزاده11اطالعات

ضلع جنوب غربی
سالن تئاترفرهنگسرای 27

هالل احمر 11رازی 
قزوین -خیابان شهید 55423353*1396123)رازی( قزوین -خیابان  میدان 

مرادی -بوستان رازی
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سالن تئاتر فرهنگسرای 28
باالتر از میدان شهدا - خیابان 17 شهریور - 33259131*171392135.92شهریور12عترت

نبش کوچه اعرابی

سالن مجتمع خواجوی 29
هرندی،خیان 55890778*13743934هرندی12کرمانی شهید  شوش،میدان  خیابان 

شهید هرندی، بوستان خواجوی کرمانی

خ هفده شهریور خ شهید دولو کوچه شهید 33515761*1372150.41دردار12سالن خانه فرهنگ دردار30
سرخوش کوچه اعتماد

سالن خیام فرهنگسرای 31
منتظری- 33355203*138560صفا13امید شهید  خیابان   - دماوند  خیابان 

بوستان خیام - فرهنگ سرای امید

سالن خانه فرهنگ 32
77402827*137372نیرو هوایی13حافظیه

پنجم  خیابان  انتهای   - پیروزی  خیابان 
بوستان   -  4,42 فرعی   - هوایی  نیروی 

وحدت - خانه فرهنگ حافظیه

آمفی تئاتر فرهنگسرای 33
33312400*1386135.43شکوفه14اخالق

33312500

خیابان   - پیروزی  خیابان  شهدا-  میدان 
جنب  کاظمی-  شهید  خیابان   - شکوفه 

بوستان گلزار- شماره 24

سالن خانه فرهنگ 34
14فرشته آزادی

صاحب 
الزمان 
)عج(

1375106.1*33186248
33192167

پاسدار گمنام  بلوار  بزرگراه شهید محالتی- 
خیابان   - )ع(  مجتبی  امام حسن  میدان   -

فرشته آزادی .
سالن اجتماعات خانه 35

شهدای 14فرهنگ ابوذر
33144078*1372100گمنام

33802529 
ابوذر  بلوار  و  محالتی  شهید  بزرگراه  تقاطع 

- شماره 560
سالن مطهری فرهنگسرای 36

راه 33730003**1373600هاشم آباد15خاوران خاوران-سه  خراسان-خیابان  میدان 
هاشم آباد

سالن رو باز فرهنگسرای 37
میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم 5-33730003*13731500هاشم آباد15خاوران

آباد
سالن فرهنگ فرهنگسرای 38

میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم 5-33730003**1373400هاشم آباد15خاوران
آباد

میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم 5-33730003*137360هاشم آباد15سالن فرهنگسرای خاوران39
آباد

سه راه افسریه-مشیریه-بوستان خلیج فارس-33451000**1388570مشیریه15سینما پامچال40
پارک پامچال-جنب آب نما

سالن غدیر مجتمع 41
انتهای 33021818*1391170هاشم آباد15جعفری نژاد آباد-  هاشم  راه  خاوران-سه  خیابان 

خیابان هاشم آباد

مرکزهمایشهای بین 42
55071208*13713500نازی آباد16المللی شهیدآوینی 

دشت  خیابان   ، بهمن  میدان  به   نرسیده 
آزادگان  جنوبی ، خیابان شهید وفایی داخل  

فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن نغمه فرهنگسرای 43
55071208**1371800نازی آباد16بهمن

دشت  خیابان   ، بهمن  میدان  به   نرسیده 
آزادگان  جنوبی ، خیابان شهید وفایی داخل 

فرهنگسرای بهمن، پالک 8

تاالرمبارک فرهنگسرای 44
55071208**1371400نازی آباد16بهمن

دشت  خیابان   ، بهمن  میدان  به   نرسیده 
آزادگان  جنوبی ، خیابان شهید وفایی داخل 

فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سینما چاپلین 45
55050373*1371750نازی آباد16فرهنگسرای بهمن

55308343

دشت  خیابان   ، بهمن  میدان  به   نرسیده 
آزادگان  جنوبی ، خیابان شهید وفایی داخل 

فرهنگسرای بهمن، پالک 8

مجتمع فرهنگی هنری 46
55309741*1374250خزانه16فجر

خیابان  نبش   ، بخارائي  خزانه  چهارم  فلکه 
جمشید سید، داخل مجتمع فرهنگی هنری 

فجر، پالک 85

سجادجنوبي، 66213839*137680وصفنارد17سالن فرهنگسرای بهاران47 خیابان  انتهاي  ابوذر،  میدان 
میدان بهاران، فرهنگسرای بهاران

66324018*13763200وصفنارد17مرکز همایش های بهاران48
سجادجنوبي،  خیابان  انتهاي  ابوذر،  میدان 
مرکز  بهاران-  بوستان  بهاران،  میدان 

همایش های فرهنگی هنری بهاران 
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شهرک ولی 18سالن فرهنگسرای خاتم49
66207065*1380200عصرجنوبی

حیدری  خیابان  ولیعصر  شهرک  آباد  یافت 
بوستان  پژاند  آقایی(خیابان  جنوبی)شهید 

لواسانی 

سالن نمایش فرهنگسرای 50
خانی آباد نو 19مهر

55037799**1393100شمالی
نو،  آباد  خانی  سمت  به  تندگویان،  اتوبان 
داخل  تگرگ  کوچه  لطیفی،  شهید  خیابان 

بوستان بعثت

33370606**1381100میدان نماز20سالن فرهنگسرای وال51
33370505

شهرري - میدان نماز -خیابان کمیل- 
فرهنگسراي والء 

سالن کتابخانه شیخ 52
داود 33753031*138036.5منتظری20کلینی )ره( جانباز  شهید  شمالی،بزرگراه  منتظری 

کریمی -بعد از اداره گذر نامه پل دوم

سالن مجتمع شهید 53
شهرک20رحیمی

55519304*1390200 13 آبان
شهید  خیابان  آبان،   13 شهرک  شهرري، 
جمشیدي، اردیبهشت 3، جنب مسجد امام 

رضا)ع(
سالن خانه فرهنگ شیخ 54

شهرري، فلکه اول دولت آباد33754042**1375292.38دولت آباد20صدوق

شهرک20سالن کتابخانه 13آبان55
شهید 55525577*1387354.36 13 آبان خیابان  آبان،   13 شهرک  شهرري، 

موالیي جنوبي، کوچه شهید عطري، پالک 4

سالن اجتماعات 56
33370606*1388900میدان نماز20ولیعصر)عج(

33370505
 - کمیل  -خیابان  نماز  میدان   - شهرري 

فرهنگسراي والء 

44143777*138458صدرا22فرهنگسرای تهران57
رسالت،  بزرگراه  انتهاي  تهران،  فرهنگسراي 
سه راه دهکده، خیابان ساحل بوستان باغ نو، 

فرهنگسراي تهران

شمشیري 55775141*1380258تیموری10فرهنگسرای قرآن58 میدان  به  نرسیده  قزوین  خیابان 
نبش خیابان شهید کاظمي )تیموري(

ناطق 22888681*138675قبا3فرهنگسرای رسانه59 - خیابان  نبی  پاسداران -خیابان گل 
نوری میدان قبا

مرکز فرهنگسرای رضوان60
55202218*1389103.2بهشت زهراخاص

رضوان  خیابان  بلوار شهدا  زهرا)س(  بهشت 
فرهنگسرای  طالقانی  اهلل  آیت  مزار  جنب 

رضوان

سینما فجر فرهنگسرای 61
شرقی 55408656**1376385خوشیاران11انقالب کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

فرهنگسرای انقالب اسالمی

سالن سپیده فرهنگسرای 62
شرقی 55408656*1376100خوشیاران11انقالب کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

فرهنگسرای انقالب اسالمی

موزه هنرهای دینی 63
راه 22042077*13791500اسفندیار3امام)ع( چهار  از  عصر)عج(-باالتر  ولی  خیابان 

نیایش-بلوار اسفندیار-پالک 35

96654509**139525200خاوران15پردیس تئاتر تهران64

اتوبان امام علی )ع( جنوب- خروجی شهید 
آبادی  شاه  شهید  خیابان  شرق-  محالتی 
خیابان  اشتر-  مالک  میدان  از  بعد  جنوبی- 

شهید بقایی- پردیس تئاتر تهران
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 82-2- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره                                                                            )مساحت به مترمربع(

 سال  محله منطقه نام مرکز رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

قیطریه - 35 متری قیطریه - بوستان قیطریه13734322213019قیطریه1فرهنگسرای ملل1

سالن بدنسازی فرهنگسرای 2
نوری 138613022888681قبا3رسانه ناطق  نبی - خیابان  پاسداران -خیابان گل 

میدان قبا

نوری 1386022888681قبا3سالن فرهنگسرای رسانه3 ناطق  نبی - خیابان  پاسداران -خیابان گل 
میدان قبا

سالن چند منظوره 4
نوری 1386120022888681قبا3فرهنگسرای رسانه ناطق  نبی - خیابان  پاسداران -خیابان گل 

میدان قبا

سالن اسکواش فرهنگسرای 5
نوری 138615022888681قبا3رسانه ناطق  نبی - خیابان  پاسداران -خیابان گل 

میدان قبا

سالن ایروبیک فرهنگسرای 6
نوری 138616122888681قبا3رسانه ناطق  نبی - خیابان  پاسداران -خیابان گل 

میدان قبا
تهرانپارس خیابان جشنواره فرهنگسرای اشراق13743158.2777323839جوادیه4فرهنگسرای اشراق7

فروشگاه 138266.9277491491اوقاف4فرهنگسرای هنگام8 جنب   ، شمالي  آزادگان   ، دالوران  بلوار 
شهروند

چهارراه 13949044002270فردوس5فرهنگسرای فردوس9 از  بعد  فردوس،  صادقیه،بلوار  دوم  فلکه 
مخابرات

انتهای 13757044089157مهران5خانه فرهنگ میثاق10 کاشانی،  اله  آیت  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه 
خبابان مهران

شهران 5فرهنگسرای معرفت11
شهرزیبا-بعد از زیر گذر همت-نرسیده به فلکه اول 137510044301444جنوبی

شهران-سمت راست 

آرژانتینـ  6فرهنگ سرای سرو12
خیابان ولی عصر )عج( ، ضلع شمالی پارک ساعی 137425088881879ساعی

، کوی ساعی دوم

خیابان 139010096653737بلوار کشاورز6سالن ورزشی ستاد سازمان13 کشاورز-نبش  عصر)عج(بلوار  ولی  میدان 
دائمی

نارمک، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، ضلع 138670677841224فدک8فرهنگسرای گلستان14
شمالی بوستان فدک

46 متری شرقی نارمک، بین مهر و مدائن، میدان 138020077952040مداین 8خانه فرهنگ دی15
16

مهراباد 9فرهنگسرای رویش16
66688551-13901608.755جنوبی

مهرآباد جنوبی خیابان واشقانی خیابان وادی زاده 
جنب شهرداری ناحیه 2 ) دارای یک زمین چمن 

مصنوعی با متراژ 1450 متر مربع می باشد(

فرهنگسرای کار و 17
بزرگراه یادگار امام جنوبی تقاطع هاشمی  138925066046946هاشمی9تعاون)باشگاه بدنسازی(

فرهنگسرای کار و 18
بزرگراه یادگار امام جنوبی تقاطع هاشمی 13898066046946هاشمی9تعاون)باشگاه ورزشی(

مجتمع فرهنگی هنری 19
خیابان قزوین خیابان شهید عرب- میدان بریانک- 1378229.9955788051بریانک10اعتماد

خیابان شهید دعوتي- بوستان اعتماد

امیر 1385117.555135553بریانک10فرهنگسرای عطار20 شهید  خ  دعوتی-  شهید  خ  بریانک-  میدان 
قلی - پالک 5

خ هاشمی - بین خوش و قصرالدشت- نبش کوچه 1388112.0566351403هاشمی10خانه فرهنگ توحید21
سلماسی- پ 1

نبش 1380347.555775141تیموری10سالن فرهنگسرای قرآن22 شمشیري  میدان  به  نرسیده  قزوین  خیابان 
خیابان شهید کاظمي )تیموري(

سالن دهداری فرهنگسرای 23
هالل احمر 11رازی

شهید 13756811855425802)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی
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2حوزه شهردار

82-2- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره )ادامه(                                                                 )مساحت به مترمربع(

 سال  محله منطقه نام مرکز رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

باشگاه رزمی فرهنگسرای 24
هالل احمر 11رازی

شهید 55423353-1375)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

زمین پینت بال فرهنگسرای 25
هالل احمر 11رازی

شهید 55423353-1388)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

 زمین اسکواش فرهنگسرای 26
هالل احمر 11رازی

شهید 55423353-1383)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

زمین اسکیت فرهنگسرای 27
هالل احمر 11رازی

شهید 55423353-1383)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

محوطه پینگ پنگ  28
هالل احمر 11فرهنگسرای رازی

شهید 55423353-1380)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

پیست دوچرخه فرهنگسرای 29
هالل احمر 11رازی

شهید 55423353-1388)رازی( خیابان  قزوین-  خیابان  قزوین-  میدان 
مرادی- بوستان رازی

سالن بدن سازی آرمان 30
فرهنگسرای 138935055411836کمیل11فرهنگسرای انقالب شرقی  کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

انقالب اسالمی

سالن چند منظوره آقایان 31
فرهنگسرای 138920055425210کمیل11فرهنگسرای انقالب شرقی  کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

انقالب اسالمی

سالن چند منظوره بانوان 32
فرهنگسرای 13896055425210کمیل11فرهنگسرای انقالب شرقی  کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

انقالب اسالمی

سالن بدن سازی آقایان 33
فرهنگسرای 138920055425210کمیل11فرهنگسرای انقالب شرقی  کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

انقالب اسالمی

سالن بدن سازی بانوان 34
فرهنگسرای 138910055425210کمیل11فرهنگسرای انقالب شرقی  کمیل  ابتدای  نواب  بزرگراه 

انقالب اسالمی

خیابان دماوند - خیابان شهید منتظری- بوستان 138571.4533302589صفا13فرهنگسرای امید35
خیام - فرهنگ سرای امید

سالن ورزشی خانه فرهنگ 36
13737277409224نیرو هوایی13حافظیه

نیروی  پنجم  خیابان  انتهای   - پیروزی  خیابان 
خانه   - وحدت  بوستان   -  4,42 فرعی   - هوایی 

فرهنگ حافظیه

سالن چند منظوره 37
میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم آباد137316033730003هاشم آباد15فرهنگسرای خاوران

سالن تیراندازی فرهنگسرای 38
میدان خراسان-خیابان خاوران-سه راه هاشم آباد139610033730003هاشم آباد15خاوران

سالن بدنسازی آقایان 39
جنوبی، 137155055072839نازی آباد16فرهنگسرای بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن بدنسازی خانم ها 40
جنوبی، 137143055072839نازی آباد16فرهنگسرای بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

جنوبی، 137114055058831نازی آباد16سالن رزمی شهید کاوه بهمن41 آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 
خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن رزمی شهیدمیرشاکی 42
جنوبی، 137115055058831نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن تیراندازی شهیدهمت 43
جنوبی، 137120055329139نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8
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82-2- مشخصات سالن های ورزشی چند منظوره )ادامه(                                                                )مساحت به مترمربع(

 سال  محله منطقه نام مرکز رديف
 آدرس تلفنمساحتتاسيس 

سالن جانبازان فدک  44
137181455310758نازی آباد16فرهنگسرای بهمن

خیابان  جنوبی،  آزادگان  خیابان  بهمن،  میدان 
 ،16 منطقه  شهرداری  ساختمان  جنب  وفایی، 

مجموعه ورزشی فدک

سالن ژیمناستیک شهید 45
جنوبی، 137126055300332نازی آباد16آذرپی بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

اتاق شطرنج فرهنگسرای 46
جنوبی، 13713055058831نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن چند منظوره فدک 47
جنوبی، 1371106455055386نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

سالن رزمی شهیدرحمانی 48
جنوبی، 137114055058831نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

زمین اسکیت فرهنگسرای 49
جنوبی، -1371310نازی آباد16بهمن آزادگان  دشت  خیابان  بهمن،  میدان 

خیابان وفایی داخل فرهنگسرای بهمن، پالک 8

139123066213738وصفنارد17سالن ورزشی بهاران50
میدان ابوذر)فالح( - انتهای خیابان سجاد جنوبی 
فرهنگسرای   - بهاران  بوستان  بهاران-  میدان   -

بهاران 

139121666213738وصفنارد17سالن بدنسازی بهاران51
میدان ابوذر)فالح( - انتهای خیابان سجاد جنوبی 
فرهنگسرای   - بهاران  بوستان  بهاران-  میدان   -

بهاران 
امام 18سالن خانه فرهنگ رشد52

امام 13917066132338خمینی)ره( غربی-ابتدای شهرک  نعلم  معلم-بلوار  میدان 
خمینی)ره(خیابان مظفری

ولیعصر 18فرهنگسرای خاتم)ص( 53
حیدری 13807566207065جنوبی)عج( خیابان  ولیعصر  شهرک  آباد  یافت 

جنوبی)شهید آقایی(خیابان پژاند بوستان لواسانی 

خانی اباد نو 19فرهنگسرای مهر54
خیابان 13733155033900شمالی نو،  آباد  خانی  سمت  به  تندگویان،  اتوبان 

شهید لطیفی، کوچه تگرگ داخل بوستان بعثت

مجتمع علوم و فنون شهید 55
شهرک20رحیمی1

شهرري، شهرک 13 آبان، خیابان شهید جمشیدي، 131390183,1955519304 آبان
اردیبهشت 3، جنب مسجد امام رضا)ع(

مجتمع علوم و فنون شهید 56
شهرک20رحیمی2

شهرري، شهرک 13 آبان، خیابان شهید جمشیدي، 55519304-131390 آبان
اردیبهشت 3، جنب مسجد امام رضا)ع(

مجتمع علوم و فنون شهید 57
شهرک20رحیمی3

شهرري، شهرک 13 آبان، خیابان شهید جمشیدي، 55519304-131390 آبان
اردیبهشت 3، جنب مسجد امام رضا)ع(

سالن چند منظوره ورزشی 58
شهرري - میدان نماز -خیابان کمیل - فرهنگسراي 138890033764985میدان نماز20ولیعصر)عج(

والء 
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اداره کل امور مالی و اموال

1-3- ترازنامه دارايی ها در سال های 98- 94                                                                                 )مبالغ به ميليارد ريال(

سال 98سال 97سال 96سال 95 سال 94دارايها

دارايهاي جاري
10,1436,25212,06415,69017,804موجودي نقد و بانک

14545454545سپرده های کوتاه مدت
59,97072,32891,207144,363174,851حساب ها و اسناد دریافتني تجاري

29,53242,75549,26756,16682,487سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
512469474474474مشارکتها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

8,78712,58814,46218,40021,898موجودیهاي مواد وکاال
10,75217,53925,66127,73575,878علي الحساب ها و پیش پرداختها

003500سفارشات خارجی
119,842151,975193,215262,873373,437جمع دارایي هاي جاري

10,0437050337حساب های فی مابین
دارايهاي غيرجاري

68,99670,18569,75570,67077,716دارایي هاي ثابت مشهود
1,6061,8482,0492,0292,227دارایي هاي ثابت نامشهود و سایر داراییها

39,99939,42146,88846,91145,767سرمایه گذاریها و مشارکت هاي بلند مدت
81,413134,996145,293158,939191,725حساب های دریافتنی بلند مدت

192,013246,449263,985278,549317,435جمع دارایي هاي غیرجاري
321,898398,430457,200541,925690,909جمع کل داراییها

2-3-ترازنامه بدهی ها در سال های 98- 94                                                                                   )مبالغ به ميليارد ريال(
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94بدهي ها

بدهی های جاری
75,85058,71656,68259,04063,807حساب ها و اسناد پرداختني تجاري

34,93331,76240,60542,51849,682سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
8,7769,4969,47410,08111,052سپرده ها و ودایع پرداختني

3,5166,6576,9487,4397,018پیش دریافتها
9651,5641,7242,1352,652ذخایر

34,509113,527154,693185,083242,093حصه جاری تسهیالت دریافتنی
158,549221,722270,126306,296376,304جمع بدهي هاي جاري

-00110حساب های فی مابین
بدهی های غيرجاری

00000حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
4,60010,00016,59516,09239,753تسهیالت مالی دریافتني بلند مدت

2,8403,5274,2965,4417,813سایر بدهی های بلند مدت
274275298306285درآمد سنواتی

7,71413,80221,18921,83947,851جمع بدهي هاي غیرجاري
166,262235,523291,326328,135424,155جمع بدهي ها

ارزش ويژه اندوخته
155,636162,907165,874213,790266,754تفاوت درآمدوهزینه انباشته سنواتي)از85/1/1(

155,636162,907165,874213,790266,754جمع ارزش ویژه
321,898398,430457,200541,925690,909جمع بدهیها و ارزش ویژه
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3-3- مازاد درآمد بر هزينه در سال هاي 98- 96                                                                           )مبالغ به ميليون ريال(

درآمدها
سال 98سال 97سال 96

ي 
ها

سبت
ن

دي
مو

ع

مبلغ

ي 
ها

سبت
ن

دي
مو

ع

مبلغ
ي 

ها
سبت

ن
دي

مو
ع

مبلغ

103151,237,972116175,018,625119207,659,621فروش ودرآمدهاي عملیاتي

34,326,82523,801,10013,106,979کسر می شود: برگشت ازفروش و درآمدهاي عملیاتي

1218,286,37369,720,116612,087,925کسر می شود: تخفیفات وجایزه هاي خوش حسابي درآمدهاي عملیاتي

15,194,904-13,521,216-22,613,198-کسر می شود: جمع برگشت از فروش  و تخفیفات درآمدهاي عملیاتي

192,464,717-161,497,409-128,624,774-جمع درآمدهای عملیاتی

913,742,89247,411,687713,703,134درآمدهاي غیرعملیاتي

11,728,6680201,5360333,457کسر می شود: برگشت ازدرآمدهاي غیرعملیاتي

کسر می شود: تخفیفات وجایزه هاي خوش حسابي درآمدهاي
01,63301,8610194,957غیر عملیاتي

کسر می شود: جمع برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهاي
528,414-203,397-1,730,301-غیر عملیاتي

13,174,720-7,208,290-12,012,591-جمع درآمدهای غیر عملیاتی

205,639,437-93140,637,36596168,705,699جمع درآمدها

68,477,83447,026,36949,058,474هزینه های ماموریت اجتماعی و فرهنگی

1929,023,8941831,352,4492756,973,480هزینه های ماموریت حمل و نقل و ترافیک

1320,222,6071118,923,0491225,655,365هزینه های ماموریت خدمات شهری

34,858,01846,446,71649,204,145هزینه های ماموریت ایمنی و مدیریت بحران

11,604,21012,293,76423,144,431هزینه های ماموریت  شهرسازی

3653,900,1214070,523,2624594,405,948هزینه های ماموریت  خدمات مدیریتی

78118,086,68478136,565,60996198,441,842جمع هزینه ها

7,197,595-32,140,090-22,550,681-مازاد)کسري(



116

سالنامه آماری شهرداری تهـران

4-3- صورت مقايسه اي تحليلي نسبت هاي مالي شهرداري در سال های 94-98

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94فرمولعنوان

نسبتهاي نقدينگي

0.630.550.560.710.73موجودیهاي نقدي+مطالبات/ بدهي جارينسبت آني

0.760.690.720.860.99دارائی جاري/ بدهي جارينسبت جاري

0.370.380.420.490.54دارائی جاري/ کل دارائینسبت دارائی جاري

نسبتهاي فعاليت

0.430.330.280.30.28خالص درآمد عملیاتي/کل دارائینسبت گردش دارائی

385456-365259.6281متوسط مطالبات/ درآمد عملیاتی خالصدوره وصول مطالبات)به روز(

1.140.880.670.610.52خالص درآمد عملیاتي/سرمایه درگردشگردش سرمایه جاري

نسبتهاي سرمايه گذاري

0.340.3-0.440.44دارائی ثابت/ ارزش ویژهنسبت دارائی به ارزش ویژه

1.071.451.761.531.59کل بدهي/ ارزش ویژهنسبت کل بدهي

1.021.361.631.431.41بدهي جاري/ ارزش ویژهنسبت بدهي به ارزش ویژه

0.480.410.360.390.39ارزش ویژه/ کل دارائینسبت مالکانه

نسبتهاي سودآوري

0.050.020.180.200.04سودخالص/ فروش خالصبازده فروش

0.050.020.140.150.03سودخالص/ ارزش ویژهبازده ارزش ویژه

0.060.01-0.020.01سودخالص/ جمع دارائیبازده دارائی

0.060.020.120.120.02سودخالص/ سرمایه درگردشبازده سرمایه درگردش

0.130.060.620.670.13)سودخالص/فروش(/ )فروش/جمع دارائی(نسبت دوپان

5-3- صورت مقايسه اي خالصه نسبت هاي مالي شهرداري در سال های 94-98
سال 98سال 97سال 96سال95سال 94عنوان

-71695351درصد هزینه عمرانی ونگهداشت بودجه به کل هزینه بودجه
0.630.550.560.710.73نسبت آنی

0.760.690.720.860.99نسبت جاری
5159646161درصدکل بدهی به کل دارائی
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6-3- صورت خالصه  دارائي ثابت اختصاصي براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 96-98 
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منطقه/ واحد

1-16,67716,76916,557منطقه 1

3-2,5202,4382,373منطقه 2

1-2,9683,4713,442منطقه 3

45-4,8584,8752,682منطقه 4

1-6,8126,8956,837منطقه 5

1-4,3334,5754,545منطقه 6

1,8491,8181,8311منطقه 7

1,9592,0392,0611منطقه 8

1,3921,3821,4827منطقه 9

2-1,7541,7161,678منطقه 10

4-2,2552,1932,099منطقه 11

2,8172,7862,8151منطقه 12

5995736137منطقه 13

1-2,0642,0121,997منطقه 14

2,4212,43411,823386منطقه 15

1,9961,9532,0203منطقه 16

3-1,7671,7231,672منطقه 17

1-2,5422,6232,605منطقه 18

1-2,1142,0882,071منطقه 19

2-1,8371,8051,772منطقه 20

3-851772752منطقه 21

1,0481,1421,1945منطقه 22

7097757983اداره کل امور مالی و اموال

15-211815اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

16-403428اداره کل پشتیباني

4-1,3431,3431,286سازمان امالک و مستغالت

11-322مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری

18219126036سازمان پیشگیری ومدیریت بحران

2,0382,1982,58618معاونت فني وعمراني

58-421اداره کل حراست

16-325445یگان حفاظت

71,80472,69979,94210جمع داراییهای ثابت
اضافه می شود: استهالک انباشته دارایي هاي ثابت 

14,23915,66017,0499اختصاصي

86,04288,36096,99110جمع داراییهاي ثابت اختصاصي

)مبالغ به ميليارد ريال(
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7-3- صورت خالصه دارائي های ثابت عمومي براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منطقه/ واحد

4,2794,2794,2790منطقه 1

6,4946,4946,4940منطقه 2

7,7987,4077,4070منطقه 3

9,0779,14712,86341منطقه 4

4,7484,7594,7590منطقه 5

2,9323,1063,1060منطقه 6

1,3651,3651,3650منطقه 7

1,6821,7181,7442منطقه 8

1,5271,5411,5974منطقه 9

2,5612,5622,6925منطقه 10

5195195190منطقه 11

5,1865,1865,1860منطقه 12

6,2136,5416,9356منطقه 13

2,8782,9192,9270منطقه 14

12,97413,31615,16814منطقه 15

2,4132,4132,4130منطقه 16

8148148140منطقه 17

1,1731,1731,1730منطقه 18

1,0821,2651,3487منطقه 19

3,1613,1613,1610منطقه 20

2,0302,0972,0970منطقه 21

2,1502,2492,2972منطقه 22

4,4826,8458,74128اداره کل امور مالی و اموال

16,64417,15917,5052معاونت فني و عمراني

8,1818,1818,1810سازمان امالک و مستغالت

112,363116,216124,7717جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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8-3- صورت خالصه سرمايه گذاريها ومشارکتهاي بلند مدت براساس واحدهاي تابعه در سال هاي 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منطقه/ واحد

31-752752517منطقه 1

10-6,0006,0925,507منطقه 2

1,2311,2311,2310منطقه 3

5013483480منطقه 4

2,6842,6842,6840منطقه 5

29-1,0981,098776منطقه 6

-000منطقه 7

-000منطقه 8

-000منطقه 9

-000منطقه 10

-000منطقه 11

1411411410منطقه 12

2424242منطقه 13

-000منطقه 14

1071071070منطقه 15

2,4072,3292,3290منطقه 16

-000منطقه 17

2873503480منطقه 18

1131131130منطقه 19

2462462460منطقه 20

3603603600منطقه 21

1,7021,7021,7020منطقه 22

29,23529,33529,3350اداره کل امور مالی و اموال

2-46,88846,91145,768جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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9-3- صورت خالصه فروش درآمدهاي عملياتي  براساس واحدهاي تابعه در سال هاي  96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96منطقه/ واحد
16,99217,21721,08822منطقه 1
9,0409,88711,24714منطقه 2
40-15,13326,00415,587منطقه 3
21-9,5658,7556,958منطقه 4
5,4286,9069,22434منطقه 5
8,7775,8437,19823منطقه 6
3,5334,5644,7644منطقه 7
7,1862,0323,02649منطقه 8
80774988919منطقه 9
7891,0541,19714منطقه 10
1,7091,8742,42229منطقه 11
4,4903,4794,57431منطقه 12
1,2551,4691,5667منطقه 13
1,2731,3821,94741منطقه 14
2-1,6161,3061,280منطقه 15
1,1321,1351,2349منطقه 16
9348681,01317منطقه 17
1,7021,1631,2356منطقه 18
7528071,19048منطقه 19
1,1181,1702,464111منطقه 20
2,4791,5833,02691منطقه 21
1,7917,28812,63373منطقه 22

31,12454,96176,70640اداره کل امور مالی و اموال
128,625161,497192,46819جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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1-3- صورت خالصه فروش درآمدهای عملياتی به تفکيک مناطق در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97



121

3معاونت مالی و اقتصاد شهری

10-3- صورت خالصه درآمدهاي غير عملياتي  براساس واحدهاي تابعه در سال های 96-98

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال96 منطقه/ واحد

-101 -7 626 274 منطقه 1

699 3,945 494 1,074 منطقه 2

833 1,236 132 6,255 منطقه 3

-62 273 716 149 منطقه 4

-38 317 511 58 منطقه 5

-4676 3,133 -68 -880 منطقه 6

-6 266 282 129 منطقه 7

-26 48 65 1,980 منطقه 8

18 94 80 34 منطقه 9

23 96 78 29 منطقه 10

295 140 35 358 منطقه 11

-65 260 738 500 منطقه 12

-38 50 80 81 منطقه 13

-75 99 395 23 منطقه 14

40 187 134 62 منطقه 15

496 183 31 118 منطقه 16

25 192 153 89 منطقه 17

29 223 173 55 منطقه 18

295 190 48 101 منطقه 19

48 63 43 61 منطقه 20

-85 23 157 49 منطقه 21

-65 221 629 907 منطقه 22

16 1,941 1,678 506 اداره کل امور مالی و اموال

83 13,173 7,208 12,013 جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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11-3- صورت خالصه حساب ها و اسناد تجاري دريافتني براساس مناطق واحدهاي تابعه در سال های 96-98

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال96 منطقه/ واحد

-34 7,248 11,018 7,431 منطقه 1

15 4,732 4,125 3,297 منطقه 2

-1 5,017 5,084 3,881 منطقه 3

10 7,380 6,695 5,215 منطقه 4

16 5,576 4,826 2,956 منطقه 5

12 3,455 3,094 2,427 منطقه 6

24 4,328 3,479 2,037 منطقه 7

-17 1,492 1,805 1,252 منطقه 8

-9 1,717 1,888 1,727 منطقه 9

-19 1,716 2,121 1,802 منطقه 10

-7 3,227 3,478 1,838 منطقه 11

-6 6,156 6,580 5,530 منطقه 12

-6 1,230 1,314 775 منطقه 13

6 1,851 1,747 1,086 منطقه 14

-2 2,424 2,481 2,681 منطقه 15

-1 2,289 2,310 1,581 منطقه 16

-7 1,654 1,782 915 منطقه 17

37 2,607 1,905 2,091 منطقه 18

29 1,760 1,360 1,118 منطقه 19

17 2,382 2,040 820 منطقه 20

25 1,314 1,052 967 منطقه 21

0 4,217 4,212 3,621 منطقه 22

102 68,267 33,790 887 اداره کل امور مالی و اموال

- - 108 97 اداره کل رفاه وتعاون

104 42 21 21 اداره کل پشتیباني

-9 32,685 35,845 34,895 سازمان امالک و مستغالت

-100 0 0 0 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری

-5 8 8 18 سازمان پیشگیری ومدیریت بحران

-97 5 193 243 معاونت فني وعمراني

21 174,779 144,363 91,207 جمع

)مبالغ به ميليارد ريال(
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12-3- صورت خالصه حساب ها و اسنادپرداختني تجاري براساس مناطق واحدهاي تابعه در سال های 96-98

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال96 منطقه/ واحد

-15 3,680 4,308 4,844 منطقه 1
-3 4,586 4,725 4,313 منطقه 2
1 2,274 2,246 2,299 منطقه 3
-2 3,453 3,506 3,755 منطقه 4
2 2,687 2,633 2,737 منطقه 5
0 2,573 2,572 2,216 منطقه 6

-14 954 1,104 1,331 منطقه 7
67 1,261 753 792 منطقه 8
-5 993 1,042 1,017 منطقه 9
-9 835 919 1,125 منطقه 10
-25 965 1,279 1,586 منطقه 11
-8 2,673 2,898 3,179 منطقه 12
8 1,142 1,056 1,211 منطقه 13
0 1,086 1,082 1,290 منطقه 14
16 1,881 1,617 1,947 منطقه 15
-2 1,715 1,754 1,849 منطقه 16
6 1,371 1,289 1,333 منطقه 17

34 3,469 2,587 2,571 منطقه 18
-1 2,502 2,524 2,403 منطقه 19
5 1,914 1,825 1,990 منطقه 20
68 3,805 2,263 2,366 منطقه 21
-11 5,330 6,000 5,153 منطقه 22
-100 0 0 0 اداره کل امور مالی و اموال
57 1 1 1 اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی
143 184 76 71 اداره کل پشتیباني

- 0 0 100 سازمان امالک و مستغالت
-61 9 23 31 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری
553 4 1 35 یگان حفاظت
0 11 11 12 سازمان پیشگیری ومدیریت بحران
39 12,449 8,945 5,126 معاونت فني وعمراني
8 63,807 59,040 56,683 جمع

13-3-ديون و مطالبات اقتصاد شهری در سال های 98-96                                                            )مبالغ به ميليارد ريال(
سال 98 سال 97 سال96 منطقه/ واحد
6,511 8,620 - تسهیالت اخذ شده شهرداری تهران
6,894 7,594 8,476 مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه بابت امالک تصرفی
2,394 2,239 1,974 مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه بابت بیمه
14,310 9,736 8,935 مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه بابت سایر کسورات 

620 939 1,238 مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه بابت مالیات
44,256 45,565 46,104 مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه به پیمانکاران 
29,090 26,805 - مانده دیون و بدهی سازمان ها و شرکت ها
97,564 92,878 66,727 جمع مانده دیون و بدهی مناطق 22گانه 

)مبالغ به ميليارد ريال(
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14-3- مقايسه درآمد شهرداری تهران تا پايان سال های 98-96                                                   )مبالغ به ميليون ريال(  

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 نوع عنوان

38.8 241,854,124 174,295,000 179,000,000 مصوب
مجموع کل درآمد

30.1 214,296,420 164,707,000 155,692,071 محقق
26.7 73,434,725 57,976,217 83,105,427 مصوب مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض 

13.3عمومي درآمدهاي مستمر 66,618,304 58,800,741 76,184,479 محقق
-1.5 2,020,000 2,050,000 3,460,000 مصوب مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض 

2,428.1اختصاصي 1,411,188 55,820 3,457,854 محقق
101.8 5,049,135 2,501,500 2,390,900 مصوب مجموع بهاء خدمات و درآمدهاي 

3.5-موسسات انتفاعي شهرداري 3,048,043 3,159,859 2,570,356 محقق
51.8 28,160,000 18,549,300 18,852,800 مصوب مجموع درآمدهاي حاصله از وجوه

152 و اموال شهرداري 11,296,256 4,483,141 4,296,889 محقق
203.4 4,518,000 1,489,000 39,976,593 مصوب

مجموع اعانات و هدایا و دارائیها
103 5,151,938 2,537,957 33,706,843 محقق

- - 24,217,500 31,214,280 مصوب
مجموع سایر منابع تامین اعتبار

- - 35,246,968 35,475,650 محقق

اداره کل تشخيص و وصول درآمد

15-3- درآمد نقدي و غير نقدي شهرداري تهران در سال های 98-94                                          )مبالغ به ميليارد ريال(
درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

44 192,880 133,603 115,115 107,280 111,091
نقدي

درآمد مصوب
23 174,966 142,717 128,686 156,474 119,043 وصولی
-15 91 107 112 146 107 درصدتحقق
20 48,974 40,692 63,885 71,520 61,099

غیر نقدي
درآمد مصوب

130 39,331 17,073 27,006 53,657 51,598 وصولی
91 80 42 42 75 84 درصدتحقق
39 241,854 174,295 179,000 178,800 172,190

کل
درآمد مصوب

34 214,297 159,790 155,692 210,131 170,641 وصولی
-3 89 92 87 118 99 درصد تحقق

1-3- درآمد مصوب و وصولی نقد و غيرنقدی شهرداری تهران 
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16-3- مقايسه درآمد نقدي وصول  شده  در سال های 98-97                                                     )مبالغ به ميليارد ريال( 

منطقه/ واحد
در آمد 

مصوب نقدي 
97

در آمد 
مصوب نقدي 

98

درآمد نقدي 
وصول   شده 

سال 97

درآمد نقدي 
وصول   شده 

سال 98

درصد تحقق 
درآمد نقدي  

نسبت به 
بودجه 

مصوب نقدي  
سال 97

درصد تحقق 
درآمد نقدي  

نسبت به 
بودجه 

مصوب نقدي  
سال 98

درصد تغيير 
درآمد نقدي 

وصول شده

15,69120,74016,23418,5211038914منطقه 1
10,27415,0379,14813,527899048منطقه 2
52-12,35013,14522,99211,14618685منطقه 3
6,88710,9816,6277,719967016منطقه 4
5,1349,0576,3466,709124746منطقه 5
6,8708,6986,1448,9268910345منطقه 6
3-3,1904,5273,3663,26110672منطقه 7
1,2492,0081,6732,45113412246منطقه 8
11-60067169862011692منطقه 9
6191,0586601,0301079756منطقه 10
1,2762,0961,4051,6641107918منطقه 11
3,7705,3114,0074,109106773منطقه 12
6501,1771,1761,50518112828منطقه 13
1,0201,9311,1731,7121158946منطقه 14
9961,3771,0971,196110879منطقه 15
7111,5378801,2051247837منطقه 16
6139887658961259117منطقه 17
1,1581,1051,0561,123911026منطقه 18
5891,1926361,0741089069منطقه 19
7231,9331,0371,6081438355منطقه 20
1,0541,7471,5271,77514510216منطقه 21
3,0559,1683,0778,10710188164منطقه 22
00---7,232-پروژه خاص

78,479122,71591,72299,884117819جمع مناطق
36,69844,23338,21945,30010410219اداره  کل درآمد

24-10,00015,0008,6176,5118643اعتبارات

490-09,91004,869سازمانها و شرکتها

00---1,022-سازمان و امالک و سرمایه گذاری و مشارکتها

0--00010,900اوراق مشارکت

0--7,501---اضافه می شود : مازاد درآمد بر هزینه

125,177192,880138,559174,9661119126جمع
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2-3-  نسبت تحقق درآمد نقدي نسبت به بودجه مصوب نقدي در سال98

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

کرج

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

تهران

بهارستان

اسالمشهر

درصد
70 - 75
76 - 85
86 - 90
91 - 105
106 - 128

17-3- درآمد های پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال های 98-95                                   )مبالغ به ميليارد ريال(  

درصد تغيير
سال 98 سال 97 سال 96 سال 95

عنوان
سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

21 27 57,690 28 47,660 23 35,617 25 51,523 جمع کل درآمد پایدار
26 73 156,607 72 124,077 77 120,075 75 158,607 جمع کل درآمد ناپایدار
25 100 214,297 100 171,737 100 155,692 100 210,130 جمع کل درآمد
21 33 57,690 32 47,660 28 35,617 33 51,523 جمع کل درآمد پایدار نقد
18 67 117,276 68 99,553 72 93,069 67 104,950 جمع کل درآمد ناپایدار نقد
19 100 174,966 100 147,213 100 128,686 100 156,473 جمع کل درآمد نقد

2-3- سهم درآمدهای پايدار و ناپايدار شهرداری تهران در سال 98
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18-3- مقايسه مجموع درآمد نقد و غير نقدی منتهي به پايان سال های 98-96                            )مبالغ به ميليارد ريال(  

منطقه/ 
واحد

مجموع درآمد نقدی و 
غير نقدی سال 96

مجموع درآمد نقدی و 
غير نقدی سال 97

مجموع درآمد نقدی و 
درصد تغييرغير نقدی سال 98

تحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوبتحققوصولیمصوب

21,31916,2487620,57217,9628726,27025,16796284010منطقه 1

18,48410,1505514,75210,6477218,91915,39081284513منطقه 2

33-28-17,99516,5219215,25925,43016716,23418,1931126منطقه 3

18-8-12,4639,7727811,5868,7537612,9228,0436212منطقه 4

10,9825,1754710,7416,6896212,3639,74479154627منطقه 5

11,2257,7846910,0208,0678111,65610,63991163213منطقه 6

22-3-4,7723,438724,6954,384935,8974,2717226منطقه 7

4,2668,5502001,5661,7441112,1613,374156389340منطقه 8

13739-1,093641591,100834761,0851,146106منطقه 9

1,246501401,200760631,3571,78513213135108منطقه 10

3,6751,453403,0141,659553,8632,72971286428منطقه 11

5,6764,114726,2894,267687,5835,3147021253منطقه 12

15-1,4201,198848581,3061521,3611,7681305935منطقه 13

5-1,3741,205881,3601,3881022,2272,169976456منطقه 14

1,3441,318981,3831,247901,6311,690104183615منطقه 15

1,6191,118691,371884641,8311,51883347228منطقه 16

1,00972472865791911,2541,549124459635منطقه 17

4717121-2,2601,451642,6081,235471,3751,440105منطقه 18

1,056660621,212689571,5541,24980288141منطقه 19

1,7531,056601,4481,079752,7852,589939214025منطقه 20

1-1,9672,2821161,3161,7271312,1872,8531306665منطقه 21

1-7,6892,858375,9567,25412210,55512,7181207775منطقه 22

013,30300000-----پروژه خاص

جمع مناطق 
8-22134,69098,21773119,171108,79591160,371135,338843524گانه

اداره کل 
2-31,85028,9079136,69838,21910444,23345,3001022119درآمد

57-35-12,46028,56822910,00015,97916015,00010,3886950اعتبارات
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19-3-مقايسه درآمد غيرنقدي منتهي  به پايان سال های 98-97                                                  )مبالغ به ميليارد ريال(  
درصد تغيير 

درآمد 
غيرنقدي 

وصولی قابل 
تخصيص

درصد تحقق 
قابل تخصيص 

سال 98 به 
مصوب

درصد تحقق 
قابل تخصيص 

سال 97 به 
مصوب

وصولی قابل 
تخصيص 98

وصولی قابل 
تخصيص 97

درآمد مصوب 
غير نقدي سال 

98

درآمد مصوب 
غير نقدي سال 

97
منطقه

285 120 35 6,646 1,728 5,530 4,881 منطقه 1

24 48 33 1,863 1,499 3,882 4,478 منطقه 2

189 228 84 7,047 2,438 3,089 2,909 منطقه 3

-85 17 45 324 2,126 1,941 4,699 منطقه 4

787 92 6 3,034 342 3,306 5,607 منطقه 5

-11 58 61 1,713 1,923 2,958 3,150 منطقه 6

-1 74 68 1,011 1,018 1,370 1,505 منطقه 7

1,206 603 22 923 71 153 317 منطقه 8

285 127 27 525 136 414 500 منطقه 9

653 253 17 756 100 299 581 منطقه 10

319 60 15 1,065 254 1,767 1,738 منطقه 11

363 53 10 1,205 260 2,272 2,519 منطقه 12

103 143 62 263 130 184 208 منطقه 13

112 154 63 457 216 296 340 منطقه 14

229 194 39 494 150 254 387 منطقه 15

7,169 106 1 313 4 294 660 منطقه 16

2,381 246 10 653 26 266 252 منطقه 17

78 118 12 317 179 270 1,450 منطقه 18

231 48 8 175 53 362 623 منطقه 19

2,236 115 6 981 42 852 725 منطقه 20

440 245 76 1,078 200 440 262 منطقه 21

10 332 144 4,611 4,178 1,388 2,901 منطقه 22

0 0 - - - 6,071 - پروژه خاص

108 94 42 35,454 17,073 37,656 40,692 جمع مناطق 22گانه

0 0 - 456 - 0 - امورمالی

0 30 - 3,421 - 11,318 - سازمان امالک و سرمایه گذاری و 
مشارکتها

130 80 42 39,331 17,073 48,974 40,692 جمع
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21-3- قسمت متفرقه درآمدهاي غير مستقيم )خارجي (در سال های 98-95                         )مبالغ به ميليون ريال( 

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 عوارض و نوع درآمد

33.1 35,832 26,923 33,424 30,728 عوارض گذرنامه
80.7 380,982 210,873 237,395 249,144 عوارض بلیط هوایی

- - 78,463 201,884 302,766 8 درصد حق الثبت دفاتر اسناد رسمي

2,428.1 1,411,188 55,820 1,348,750 2,152,583 سهمیه از عوارض )موضوع تبصره2 ماده39( قانون
 مالیات بر ارزش افزوده

14.9 39,437,845 34,321,316 24,840,268 39,988,163 عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده
-28.4 1,413 1,974 1,986 1,798 عوارض گواهینامه
18.9 41,267,260 34,695,369 26,663,707 42,725,182 جمع

20-3- آمار درآمدها، دارايی ها و هزينه های شهرداری در سال های 98 -94

سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

6,698 3,625 0 1,170 1,410 درآمد حاصل از فروش پروژه های مشارکتی - میلیارد ریال

85 32 87 118 99 درصد تحقق کل درآمد)نقد و غیرنقد( - درصد

11,180 11,163 -15,906 11,163 888 رشد درآمدهای پایدار شهرداری - میلیارد ریال

25 19 -31 28 2 رشد درآمدهای محقق شهرداری - درصد

57,960 46,780 35,617 51,523 40,360 سهم درآمدهای پایدار نسبت به درآمد نقد - میلیارد ریال

33 33 28 33 34 سهم درآمدهای پایدار نسبت به درآمد نقد - درصد

27 23 23 25 24 سهم درآمدهای پایدار نسبت به کل درآمد شهرداری - درصد

27 46,780 35,617 51,523 40,360 سهم وصولی درآمد های پایدار - میلیارد ریال

73 108,912 120,075 158,607 130,281 سهم وصولی درآمد های ناپایدار - میلیارد ریال

5,151 2,537 33,707 29,047 41,294 مجموع اعانات و هدایا و دارائیها)محقق( - میلیارد ریال

3,048 3,159 2,570 1,668 2,123 مجموع بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - میلیارد ریال

11,296 4,483 4,297 11,955 9,487 مجموع درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری - میلیارد ریال

1,411 55 3,458 4,425 3,519 مجموع درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی)محقق( - میلیارد ریال

66,618 58,800 76,184 81,787 77,633 مجموع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی درآمدهای مستمر - میلیارد ریال

- 6,047 35,476 81,249 36,585 مجموع سایر منابع تامین اعتبار)محقق( - میلیارد ریال

-25 -70 -43 149 123 نرخ رشد درآمد کسب شده از محل وام - درصد

3 5 18 24 12 نسبت درآمد کسب شده از محل وام  - درصد

214,296 62,473 50,306 69,502 58,259 درآمدهای واقعی - میلیارد ریال

82,705 75,148 71,985 71,423 81,181 واگذاری دارایی های سرمایه ای - میلیارد ریال

43,753 34,116 33,401 69,207 31,202 واگذاری دارایی های مالی - میلیارد ریال
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22-3- تعداد بلوک و ملک حريم در سال های 96-98 
GIS حريم در سال 98 تعداد حريم در سال 97 حريم در سال 96

منطقه
سال 98  سال 97  سال 96 تعداد ملک تعداد بلوک تعداد ملک تعداد بلوک تعداد ملک تعداد بلوک

40,002 6 60 40,002 2,237 0 0 545 233 منطقه 1

53,376 8 69 53,376 2,605 0 0 49 45 منطقه 2

30,751 5 26 30,751 1,299 0 0 0 0 منطقه 3

81,239 14 60 81,239 2,725 0 0 205 15 منطقه 4

48,992 14 82 48,992 2,319 0 0 1,291 171 منطقه 5

27,882 5 19 27,882 1,239 0 0 0 0 منطقه 6

38,993 1 43 38,993 1,162 0 0 0 0 منطقه 7

43,502 10 81 43,502 1,145 0 0 0 0 منطقه 8

19,127 3 13 19,127 652 0 0 0 0 منطقه 9

41,911 2 45 41,911 1,074 0 0 0 0 منطقه 10

34,120 5 46 34,120 900 0 0 0 0 منطقه 11

45,332 3 33 45,332 1,388 0 0 0 0 منطقه 12

29,134 6 14 29,134 1,076 0 0 2,041 159 منطقه 13

52,606 10 59 52,606 1,873 0 0 9 2 منطقه 14

92,255 17 106 92,255 3,043 1 1 15,758 868 منطقه 15

3,954 13 51 3,954 1,358 0 0 0 0 منطقه 16

35,137 1 7 35,137 1,035 0 0 0 0 منطقه 17

52,858 102 137 52,858 1,474 2 2 3,564 133 منطقه 18

34,297 2 14 34,297 1,061 0 0 3,314 250 منطقه 19

52,580 6 81 52,580 2,392 0 0 8,381 633 منطقه 20

17,164 7 72 17,164 839 0 0 0 0 منطقه 21

13,842 5 49 13,842 797 0 0 202 104 منطقه 22

889,054 245 1,167 889,054 33,693 3 3 35,359 2,613 جمع
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23-3- واحد ايجاد قبوض پرداخت شده شهرستان در فايل کامپيوتري در سال های 98-94                              )تعداد(
درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

17 49,333 42,072 39,374 48,000 7,228 قبوض ایجاد شده در فایل )شهرستان(

24-3- واحد صدور مفاصاحساب در سال های 94-98
درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

8 1,291,794 1,200,102 1,077,462 44,582 901,743 مفاصا حساب صادره - تعداد

25-3- حوزه معاونت فني در سال های 98-94                                                                                                  )تعداد(

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 موارد مورد نظر

-74 483 1,878 1,836 1,302 145 کارشناسي و اظهارنظر پرونده هاي مناطق

-79 347 1,640 2,236 1,302 243 مکاتبه و عودت پرونده هاي ارجاعي به مناطق

300 148 37 72 23 26 انعکاس صورتجلسات دریافت شده ازکمیسیون هاي مذکور

26-3- درآمد نوسازي در سال های 98-94                                                                                                       )تعداد(
درصد 
تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 رئوس وظايف و عملکرد

-100 0 16 17 58 11 پاسخ نامه های واصله از دادستاني و دادگاه هاي انقالب اسالمي مرتبط با اصل 44

-12 1,180 1,342 1,524 1,723 2,525 مکاتبه با مناطق

1,136 939 76 114 178 221 مکاتبات با معاونت مالي و اداري

1,802 875 46 51 85 105 مکاتبه در زمینه هماهنگي با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

9,416 3,616 38 73 50 86 بررسي و جوابیه شکایتهاي مردمي و ارگانها

643 104 14 7 6 7 شهرسازی

- 3 - 1 2 4 مکاتبه تامین اجتماعی

-24 171,242 225,675 269,866 171,476 88,258 آمار %5 آموزش و پرورش مناطق 

69 416 246 221 108 123 آمار %5 آموزش و پرورش مناطق- مبلغ به میلیارد ریال

27-3- آمار لوايح و مصوبات درآمدی مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال های 98-94                          )تعداد(
سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

11 27 8 16 10 مصوبات 

1 1 3 17 10 لوایح پیشنهادی
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اداره کل حقوقي
 28-3- عملکرد امور دعاوي حقوقی درسال98

سال 98 عنوان سال 98 عنوان

1,866,652 ارزش ریالی آراء علیه قطعی - میلیون ریال 605 آراء له قطعی - تعداد

109,208,797 ارزش ریالی آراء له بدوی- میلیون ریال 641 آراء علیه  قطعی - تعداد

73,454,944 ارزش ریالی آراء علیه بدوی - میلیون ریال 1,908 آراء له بدوی - تعداد

166 انتقال امالک به نام شهرداری - تعداد 858 آراء علیه بدوی - تعداد

2,186,745 متراژ امالک انتقالی به نام شهرداری - مترمربع 2,205 پرونده های جاری حقوقی - تعداد

2 دستورهای توقف صادره در راستای اعمال 
ماده477 - تعداد 121 پرونده های له مختومه - تعداد

645 پرونده های مختومه - تعداد
524 پرونده های علیه مختومه - تعداد

16,521,926 ارزش ریالی آراء له  قطعی - میلیون ریال

29-3-عملکرد امور دعاوی کيفری در سال 98

سال 98 عنوان سال 98 عنوان

62,440 ارزش ریالی آراء له بدوی - میلیون ریال 46 آراء علیه قطعی - تعداد

41,319 ارزش ریالی آرا علیه بدوی - میلیون ریال 203 آراء له بدوی - تعداد

1,074 پرونده های جاری کیفری - تعداد 200 آراء علیه بدوی - تعداد

42 آراء له قطعی - تعداد 181 پرونده های له مختومه - تعداد

595 پرونده های مختومه - تعداد 413 پرونده های علیه مختومه - تعداد

52,175 ارزش ریالی آراء علیه قطعی - میلیون ریال 500 ارزش ریالی آراء له قطعی - میلیون ریال

3-3- ارزش ريالی آراء دعاوی حقوقی در سال 98
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31-3-عملکرد امور قراردادها در سال 98                                                                                                                                              

تعدادعنوانتعدادعنوان

1,735حضور در جلسات مناقصات شهرداری 89کل تفاهم نامه ها 

371حضور در جلسات مزایدات شهرداری 7انتخاب مشاور

30-3- عملکرد امور ديوان عدالت اداري درسال 98                                                                                         
تعداد عنوان تعداد عنوان

1,028 آراء علیه بدوی  2,693 پرونده های جاری 
23 رد دستور موقت صادره  55 پرونده های مختومه له شهرداری 

1,372 ورود دستور موقت صادره  405 پرونده های مختومه علیه شهرداری
35 لغو دستور موقت صادره  1,447 آراء له قطعی 

460 پرونده های مختومه 
1,485 آراء علیه قطعی 
2,136 آراء له بدوی 

4-3- تعداد آراء قطعی امور دعاوی حقوقی، کيفری و ديوان عدالت اداری در سال 98

32-3-عملکرد وصول مطالبات در سال 98                                                                                                                                          

سال 98عنوانسال 98عنوان

1,351چک و سفته های وصول شده - تعداد35,981کل چک و سفته جاری - تعداد
2,708,451ارزش ریالی چک و سفته های وصول شده- میلیون ریال9,253,607ارزش ریالی چک و سفته جاری - میلیون ریال

33-3- عملکرد امور استعالمات در سال های 98-94                                    )تعداد(

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

255254219258672160 استعالمات مطروحه 
251242207257672161 استعالمات پاسخ داده شده
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34-3- عملکرد واحد1888 در سال های 98-94                                                               )تعداد( 

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

52-41349618790شکایات واصله از مرکز سامانه 1888

-78----پاسخ به شکایات واصله از سامانه 1888 

5,3265,8621,0201,8674,032116پاسخگویي به ارباب رجوع بصورت تلفني

1,7481,0231,2501,0012,345134پاسخگویي به ارباب رجوع بصورت حضوري

35-3- عملکرد امور کميسيون ها و قراردادها درسال هاي 98-94                                                                    )تعداد(

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

761109 جلسات کمیسیون حل اختالف
281411064پرونده هاي مطرح شده در کمیسیون حل اختالف

5-3- عملکرد واحد1888 در سال 98

شرکت شهر آفتاب
36-3-شاخص های شرکت بهره برداری شهر آفتاب در سال 98 

سال 98عنوان
590,000بازدیدکنندگان از نمایشگاه - تعداد

652خبر کار شده در رسانه های رسمی - تعداد
4,700شرکت های حاضر در نمایشگاه - تعداد
50کشورهای حاضر در نمایشگاه ها - تعداد
147,450متراژ فضاهای نمایشگاهی - متر مربع

436,900مساحت فضای سبز - متر مربع
23نمایشگاه های برگزار شده - تعداد
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سازمان امالک و مستغالت
37-3- آمار توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال های 97-98

منطقه/ واحد

سال 97 
تعداد 
توافق

مساحت عرصه 
خريداري شده
- متر مربع 

مساحت اعيان خريداري شده- متر مربع

جمعسايرصنعتياداريتجاريمسکوني
42,5682480000248منطقه 1 
22,403000000منطقه 2 
65308646000132منطقه 3 
2975000000منطقه 4 
1385000000منطقه 5 
00000000منطقه 6 
61,2894240000424منطقه 7 
00000000منطقه 8 
15568000068منطقه 9 
233383100069منطقه 10 
437740661000467منطقه 11 
11750175000175منطقه 12 
31532206000226منطقه 13 
766974234000776منطقه 14 
7823,0111,13300001,133منطقه 15 
00000000منطقه 16 
841838521000406منطقه 17 
964590000090منطقه 18 
19881000081منطقه 19 
337683000083منطقه 20 
00000000منطقه 21 
54,114000000منطقه 22 

49,703000000سازمان امالک و مستغالت
14747,9774,0043740004,378جمع

سال 98 
20700007منطقه 1 
00000000منطقه 2 
00000000منطقه 3 
126.516.4000016منطقه 4 
00000000منطقه 5 
00000000منطقه 6 
151,940.253929005061,074منطقه 7 
32,341.330210000240منطقه 8 
1060000060منطقه 9 
3158.5223.30000223منطقه 10 
5229.4272.84211.52068021,334منطقه 11 
00000000منطقه 12 
2137.2137.210000147منطقه 13 
3154.4383.80000384منطقه 14 
7011,4474,930530004,983منطقه 15 
00000000منطقه 16 
61,467.829029000319منطقه 17 
21,000000000منطقه 18 
12,175.9000000منطقه 19 
45,831.5000000منطقه 20 
16,840000000منطقه 21 
11,640000000منطقه 22 

42,615000000سازمان امالک و مستغالت
12438,0056,890373122061,3088,788جمع
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3-3- تعداد توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال 98

38-3- آمار مزايده هاي برگزار شده در سال های 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

452515200مزایده ها - تعداد
28-75,287658,0001,9002,187,0001,569,000جمع مبلغ پايه  - ميليون ريال

15-85,984172,0002,0202,227,0001,899,000جمع مبلغ فروش - ميليون ريال
1.141.236.31.0221,031,962افزایش مبلغ فروش نسبت به پایه - درصد

39-3- آمار عملکرد ارزيابي قيمت امالک و مستغالت در سال های 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

57-4901,9871,2191,588690تعداد ارزیابي قیمت انجام شده -فقره
-907----ارزیابي قیمت بررسي و اعاده شده -فقره

61-19022210713251تعداد صورت جلسات ارزیابي ملک -صورتجلسه
17-323185153-281ارزیابي اجاره بهاي مستغالت شهرداري - فقره

77-2507835971,862423بازدید از ملک - مورد

ري

شمیرانات

قدس

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

تعداد
0
1 - 3
4 - 6
7 - 15
16 - 70
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40-3- آمارمبلغ توافقات خريد امالک و مستغالت واقع در طرحهاي عمراني مناطق در سال های 97-98   
 )مبالغ به ميليون ريال(

منطقه/ واحد
درصد تغييرسال 98سال 97

جمعغير نقدينقديجمعغير نقدينقديجمعغير نقدينقدي

96-96--0246,143246,14309,3009,300منطقه 1 

100-100--0110,400110,400000منطقه 2 

100-100-100-80060,77161,571000منطقه 3 

76-74-100-2,83730,53833,37508,0008,000منطقه 4 

100-100--017,32517,325000منطقه 5 

---000000منطقه 6 

382-100-56,673056,6730273,000273,000منطقه 7 

---00224,000224,000--منطقه 8 

273273-02,3332,33308,7008,700منطقه 9 

1001,602298-2,9048873,791015,10015,100منطقه 10 

31-53-1,05140,05841,1099,60018,80028,400813منطقه 11 

100--100-68,817068,817000منطقه 12 

50120-3,9624,3688,33016,1002,20018,300306منطقه 13 

50-50-100-7231,10031,172015,50015,500منطقه 14 

1003,166129-382,29428,873411,1670943,000943,000منطقه 15 

---0000--منطقه 16 

4,2829,46313,745150,00057,500207,5003,4035081,410منطقه 17 

10018,075242-20,86840021,268072,70072,700منطقه 18 

2,016-2,11202,11244,700044,7002,016منطقه 19 

2,5564,0166,57283,80033,400117,2003,1797321,683منطقه 20 

---00042,700042,700منطقه 21 

1004--045,64945,64947,600047,600منطقه 22 

سازمان امالک و 
51-80-50,000109,000159,00056,30022,10078,40013مستغالت

2513061-599,228741,3241,340,552450,8001,703,3002,154,100جمع
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41-3- آمار عملکرد ساماندهي امالک و مستغالت در سال های 94-98      

درصد    تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

-486----تهیه و ارائه مشخصات مستغالت قابل فروش - فقره
69-4413163411,660520بازدید امالک و مستغالت جهت بررسي مشخصات و استفاده کننده آنها - مورد

4574797-112تحویل و تحول امالک متعلق به شهرداري و تنظیم صورتجلسات آن - فقره
تهیه سوابق جهت ارزیابي قیمت امالک یا اجاره بها و ارائه به اداره ارزیابي و پیگیري 

281319323185897385تا حصول نتیجه - فقره

عقد قرارداد اجاره و تشکیل پرونده اجاره امالک در اختیار اشخاص حقیقي یا حقوقي 
93-14280144685وابسته - قرارداد

19111013220-103مکاتبه در خصوص کسر اجاره بها و اجور معوقه بهره برداري از امالک - نامه

6231,29161887111,9001,266پیگیري و هماهنگي جهت به روز رساني اطالعات امالک مناطق - مورد

مکاتبه براي تخلیه یا عقد قرارداد اجاره امالک در اختیار اشخاص حقیقي یا حقوقي 
13-183165204333290- نامه

امالک  خصوص  در  مناطق  و  ادارات  از  ارسالي  هاي  نامه  جوابیه  تهیه  و  پیگیري 
4032,7632,33371889024اختصاصي - مورد

42-3- آمار عملکرد حقوقي در سال های 98-94                                                                                               )مورد(

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان
بررسي و اقدام حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در محاکم دادگستري و ارسال آنها به 

100-164545اداره کل حقوقي 

205284129250100بررسي و اعالم نظر حقوقي راجع به پرونده هاي مطروحه در سازمان امالک ومستغالت 

43-3- آمار عملکرد امور فني در سال های 98-94                                                                                            )مورد(
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

202649161423بازدید از امالک و مستغالت از لحاظ تعیین وضعیت موجود، وضعیت مسیل ، متروکه و ...

110---0مساحي و ترسیم کروکي انفرادي 

44-3- آمار عملکرد امور ثبتي و تنظيم اسناد امالک و مستغالت در سال های 94-98

سال 98سال97سال 96سال 95سال 94عنوان

154-772--پیگیري اخذ حقوق شهرداري بابت تبصره 6 ماده واحده قانون زمین شهري - مورد

123---211اخذ سند مالکیت واطالح سند امالک شهرداری  - مورد

2,000-57-331تهیه گزارش از پرونده ثبتي امالک   - مورد

494181352467استعالم آخرین وضعیت ثبتي امالک از ادارات ثبت اسناد - فقره

5090-1,600انتقال قطعي اسناد وکالتي بنام شهرداري  - مورد

و سازمان هاي  ازمناطق شهرداري  )ارسالي  غیر  به  ملک  انتقال  براي  امضاء  دو  هاي  پرونده  تائید 
89456620720501وابسته( - فقره

1082018610350انتقال امالک به شهرداري - مورد

47129833100انتقال امالک شهرداري به غیر - مورد
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45-3- مقايسه عملکرد امالک و مستغالت در سال های 94-98

سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

10,041 5,860 6,886 21,410 28,280  ارزش ریالی توافقات - میلیارد ریال

21.03 1.02 6 1 1 افزایش مبلغ فروش به مبلغ پایه - درصد

- 35 1 19 32 امالک شهرداری فروخته شده - عدد

282 76 22 39 80 امالک شهرداری مورد مزایده - عدد

15 5 2 5 4 تعداد مزایده - عدد

146 177 332 895 859 تملک )امالک و اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری( - عدد

0 - - 3,229 988 خرید )امالک سرمایه ای( - برآورد ارزش ریالی

0 - - 23 27 خرید )امالک سرمایه ای( - عدد

11,447 21,776 39,895 210,131 170,641 خرید امالک و مستغالت در پروژه های شاخص - مساحت مترمربع

14,830 5,698 2,190 2,197 658 کل مبلغ پایه مزایده های شهرداری  - میلیارد ریال

1,569 2,187 2 1 139 مبلغ پایه مزایده امالک شهرداری  فروخته شده  - میلیارد ریال

5,043 2,227 2 2 172 مبلغ فروش امالک شهرداری  - میلیارد ریال

10,041,000 1,340,552 6,887,113 13,282,000 9,136,740 مبلغ کل توافقات خرید امالک و مستغالت - میلیون ریال

171,32 3,368 173 4,716 16,751  مساحت تملک شده امالک و اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری - هزار
متر مربع

15,757 1,155 15,708 9,475 20,415 وضعیت امالک آماده واگذاری)قابل فروش(- برآورد ارزش ریالی- میلیارد ریال

486 145 273 159 193 وضعیت امالک آماده واگذاری)قابل فروش( - عدد

6-3- مقايسه عملکرد امالک و مستغالت در سال 98
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49-3- خريد امالک و مستغالت واقع در پروژه هاي شاخص در سال 98 
مساحت  - متر مربعهزينه توافق- ميليارد تومانتعداد توافقنام پروژه

709411,447طرح بزرگراه شهید نجفی رستگار

48-3- آمار هالوگرام صادر شده در سال 98

سال 98عنوان

26هالوگرام برون منطقه ای - عدد
8,173هالوگرام برون منطقه ای - میلیارد ریال

606هالوگرام درون منطقه ای - عدد
3,937هالوگرام درون منطقه ای - میلیارد ریال

47-3- مقايسه عملکرد خريد امالک و مستغالت در طرح متعلق به نهادها و نيروهاي مسلح در سال 98

متراژ - مترمربع پالک ثبتی -تعدادنهاد/نيروي مسلح
مبلغ توافق - ميليارد تومان

جمعغيرنقدینقدی 

00000آستان حضرت امام )ره(

00000ارتش

3115,49209393بنیاد شهید

630,8170168168بنیاد مستضعفان

00000سپاه پاسداران

15671,8340391.7392ستاد اجرایی فرمان امام

615,184.482.76133.5136متفرقه

199133,327.52.8785.9788.7جمع

46-3-  مقايسه عملکرد خريد و فروش امالک و مستغالت در سال های 98 -97                          )مبالغ به ميليون ريال(

عنوان
سال 98سال 97

درصد عملکردعملکرداعتبارات مصوب شورادرصد عملکردعملکرداعتبارات مصوب شورا

3,747,0001,340,552368,310,00010,041,000121خرید امالک

10,820,0004,436,0004114,000,0005,043,00036فروش و تهاترامالک
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سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی

50-3- ارزش کل قراردادهای منعقده و درآمدهای حاصله در سال های 97-98

سال 98سال 97عنوان

133قراردادهای منعقده - تعداد
4,7759,173ارزش ریالی قراردادهای منعقده - میلیارد تومان

3,463-قدرالسهم بخش خصوصی )به مأخذ سال عقد قرارداد( - میلیارد تومان
4,807346آورده بخش خصوصی )به مأخذ سال عقد قرارداد( - میلیارد ریال
5,710-قدرالسهم شهرداری)به مأخذ سال عقد قرارداد( - میلیارد تومان

1,8535,710آورده شهرداری )به مأخذ سال عقد قرارداد( - میلیارد ریال
9,537-درآمد حاصل از فروش پروژه های مشارکتی)به ماخذ سال واگذاری( - میلیارد تومان

1,011,90333,145.8کل زیربنای مشارکتی ناخالص - متر مربع

7-3- ارزش ريالی قراردادهای منعقده ، قدرالسهم بخش خصوصی و شهرداری در سال 98

51-3- مقايسه طرح های سرمايه گذاری و مشارکت در سال های 94-98

سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 عنوان

21 42 13 36 32 فرصت های عرضه شده در فراخوان عمومی - عدد

3,182 - 63 1,040 1,058 قدرالسهم بخش خصوصی از طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی - میلیارد ریال

521 4,806.6 - - - آورده بخش خصوصی در طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی - میلیارد ریال

948 - زمین و مجوز 129 348 قدرالسهم شهرداری از طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی - میلیارد ریال

571 1,853.3 - - - آورده شهرداری در طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی - میلیارد ریال

9,346 1,011,903 2,120 39,691 102,512 کل زیربنای مشارکتی )ناخالص( از طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی - متر مربع
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53-3- زيربنای کل پروژه های مشارکتی به تفکيک کاربری ها در سال 98                                             )مترمربع( 

زير بنا عنوانزير بنا عنوان

0تاسیسات3,995پارکینگ

0مسکونی و اقامتی1,566تجاری

550انبار عمومی0خدماتی

1,375اداری1,400مشاعات

9,346جمع460فرهنگی، ورزشی و تفریحی

52-3- قراردادهای منعقده و درآمدهای حاصله از سرمايه گذاری و فروش پروژه های مشارکتی در سال های 94-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

572133قراردادهای منعقده - تعداد

1,4101,170334,7751,092کل حجم ریالی قرارداد)به مأخذ سال عقد قرارداد(- میلیارد ریال

102,53539,6922,120477,121101,098مساحت زمین- مترمربع

20,02218,8154801,011,9039,346کل زیربنای پروژه -مترمربع

54-3- مساحت زمين و سهم کل زيربنای احداثی به تفکيک شريک و شهرداری در سال های 94-98  

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

مساحت کل زیربنا - مترمربع

2,8004701,277,9143,253,0680احداثی بر ملک شریک

117,22248,3456,837,7694,855,0879,346احداثی بر ملک شهرداری

120,02248,8158,115,6848,108,1559,346جمع

مساحت زمین  - مترمربع

53590163,028160,4870ملک شریک

102,00039,602531,461488,112101,098ملک شهرداری

6706700--اوقاف

257,855257,8550--ملک مشترک

102,53539,692953,014907,124101,098جمع



143

3معاونت مالی و اقتصاد شهری

55-3- قراردادهای مشارکتی تفويضی به مناطق 22گانه شهرداری تهران در سال 98

سال 98 عنوان

819,788 آورده ثابت سرمایه گذار در قراردادهای مشارکتی تفویضی به مناطق 22گانه منعقد شده - میلیون ریال

35 قراردادهای مشارکتی تفویضی به مناطق 22گانه شهرداری تهران - تعداد

5,248 میزان اجرای دریافتی از پروژه های مشارکتی تفویضی به مناطق 22 گانه منعقد شده - میلیون ریال

56-3- پروژه های مشارکتی سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی در سال 98

مساحت زير بنازير بناعنوان پروژه
- مترمربع

درصد بخش خصوصی 
- زير بنا 

درصد شهرداری
- زير بنا

مجتمع تجاري و اداري هفده شهریور

263664مشاعات

03664مسکونی و اقامتی

03664فرهنگی،ورزشی و تفریحی

03664خدماتی

113664تجاری

03664تاسیسات

323664پارکینگ

03664انبار عمومی

303664اداری

مجتمع تجاري ، فرهنگي و اداري اشراقي

113862مشاعات

03862مسکونی و اقامتی

73862فرهنگی،ورزشی و تفریحی

03862خدماتی

193862تجاری

03862تاسیسات

463862پارکینگ

83862انبار عمومی

93862اداری
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اداره کل پشتيبانی

57-3- آمار ساختمان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی در سال های 98-96                                           )تعداد(
سال 98 درصد تغيير سال 97 سال 96 ستادیعنوان مرکزی ستادی مرکزی ستادی مرکزی ستادی مرکزی

5.1 0 41 8 39 8 40 8 ساختمان ها
7.8 0 207 72 192 72 199 72 طبقات ساختمان ها
10.7 0 1,620 766 1,463 766 1,599 766 اتاق های ساختمان ها
22 0 50 21 41 21 44 19 سالنهای کنفرانس

-26.1 -13.1 6,235 830 8,434 955 6,026 735 مراسم و همایش

58-3- آمار خودروهای استيجاری واحد موتورپول در سال های 96-98

 درصد تغيير
سال 98 سال 97 سال 96

مرکزی و ستادیعنوان
-30.3 408 585 579 سواری

-50 1 2 2 وانت

-100 0 43 42 مینی بوس و ون

-4.8 20 21 18 موتورسیکلت

59-3- آمار خودروهای ملکی واحد موتورپول در سال های 96-98

 درصد تغيير
سال 98 سال 97 سال 96

مرکزی و ستادیعنوان
14.8 256 223 228 سواری
-4.3 44 46 30 وانت
-16.7 5 6 7 مینی بوس
-8.3 11 12 13 ون
-13.2 132 152 152 موتورسیکلت

 توضیحات: * الزم به ذکر است یک دستگاه بابکت نیز در این اداره کل موجود می باشد.
ه ذکر است يک دستگاه باب کت نيز در اين اداره کل موجود می باشد.

8-3- تعداد ساختمان های تحت پوشش واحد خدمات عمومی



145

3معاونت مالی و اقتصاد شهری

60-3- فضای سبز تحت پوشش در سال های 97-98
درصد تغيير سال 98 سال 97  عنوان 

0 4 4 مرکزی 16.7-ساختمانهای تحت پوشش واحد فضای سبز- تعداد 20 24 ستادی
0 538 538 مرکزی 0.7متراژ فضای سبز کلی ساختمان ها- مترمربع 6,110 6,070 ستادی

16.3 936 805 مرکزی 40.9-گلدانهای آپارتمانی- تعداد 1,446 2,445 ستادی

62-3- تعداد ساختمان های تحت پوشش در سال های 97-98
سال 98 عنوان 

3 مرکزی واحد موتوری
11ساختمان های تحت پوشش- تعداد ستادی

42 مرکزی 8واحد تاسیسات ستادی

63-3- آمار اياب و ذهاب واحد موتورپول در سال های 96-98
درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 نوع خودرو

-25.9 20 27 19 درون شهری
اتوبوس

0 7 7 7  برون شهری
6.7 16 15 1 درون شهری

مینی بوس
0 1 1 1  برون شهری

-26.4 810 1,100 1,000 اتوبوس
استفاده کنندگان سرویس ها

410 102 20 40 مینی بوس

61-3- سوخت واحد موتورپول در سال  98
مبلغ - هزار ريال عنوان
4,431,000,000 سواری
903,376,600 مینی بوس
504,250,000 موتورسیکلت

9-3- سوخت واحد موتورپول در سال 98
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64-3- تعداد خودروهای در اختيار مناطق، سازمان ها و شرکت ها در سال 98

ملکیسازمان ،شرکت ،ادارهمجموعاستيجاریملکی )سازمانی(منطقه
استيجاری)سازمانی(

16140156منطقه 1
واحدهای ستادی

256429)خودروهای در حال تردد وآماده بکار( 11123134منطقه 2
9114123منطقه 3
17136153منطقه 4
17127144منطقه 5

2330خودروهای اسقاط در حال مزایده 10111121منطقه 6
1289101منطقه 7
2081101منطقه 8
146478منطقه 9

خودروهای موجود درانبار هاشم آباد
2870)شامل بنز اسقاط و غیره ( 78087منطقه 10

138598منطقه 11
1294106منطقه 12
1095105منطقه 13

اداره کل تشخیص وصول و درآمد 
184امور مالیاتی و ارزش افزوده 8100108منطقه 14

9110119منطقه 15
992101منطقه 16
108292منطقه 17

522معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک 1098108منطقه 18
108898منطقه 19
1696112منطقه 20
7101108منطقه 21

782535جمع 7103110منطقه 22
2542,2092,463جمع 

ري

شمیرانات

قدس

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

اسالمشهر

بهارستان

تعداد
78 - 85
86 - 100
101 - 115
116 - 135
136 - 156

4-3 - مجموع خودروهای ملکی ) سازمانی ( و استيجاری در اختيار مناطق در سال 98
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اداره کل حسابرسی
65-3- آمار فعاليتهای اداره کل حسابرسی در سال 98 

حسابرسی و کنترل داخلی

بررسی و ارزیابی حساب های بانکی در سطح مناطق 22گانه شهرداری تهران در 6 ماهه اول سال 98 

 بررسی و مکاتبه جهت تعیین تکلیف علي الحساب ها، پیش پرداخت ها و حساب هاي دریافتني مستهلک نشده در سامانه جامع مالي مناطق 
22گانه شهرداری تهران

بررسی و مکاتبه جهت تعیین تکلیف اسناد وصولی رویتی ثبت شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران 

 ارائه گزارش از یافته پیرامون تعداد 44 فقره موافقتنامه مبادله شده في مابین معاونت مالي و اقتصاد شهري )اداره کل امور مالي واموال( و معاونت 
برنامه ریزي و توسعه شهري )سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران( در سال مالي 97

ارائه گزارش از اقدامات انجام شده پیرامون مصوبات دوره پنجم شورای اسالمی شهر تهران 

تعیین تکلیف علی الحساب ها، پیش پرداخت ها و حساب های دریافتنی مستهلک نشده در سامانه جامع مالی مناطق 22گانه شهرداری تهران 

تعیین تکلیف وصول رویتی ثبت شده در مناطق 22گانه شهرداری تهران 

 بررسی اسناد حسابداری و مکاتبه با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور اصالح اسناد در مناطق 22 گانه و سازمان های وابسته به 
شهرداری تهران

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در جهت تسریع ختم تصفیه در شرکت های منحله ی عمران و بهسازی ابوذر و عمران تجارت خاوران 

 ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در جهت تسریع ختم تصفیه در شرکت های منحله ی بازسازی ناصرخسرو، خدمات مهندسی شهر ، راه و 
ساختمان تهران تدبیر بافت و عمران و توسعه شهرداری تهران

تابعه پیرامون دستورالعمل نحوه استفاده از   پیگیری، جمع آوری و تجمیع اطالعات ارسالی مناطق 22گانه، سازمان های وابسته و شرکت های 
خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری تهران)21 سازمان،24 شرکت ،معاونت ها و واحدهای ستادی(؛

ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص خودروهای استیجاری مورد بهره برداری شهرداری تهران 

بررسی سرفصل های ترازنامه ای سود و زیانی و ارائه گزارشات مرتبط با آن در واحدهای تحت رسیدگی 

ارائه گزارش از یافته ها در موضوع هزینه های ایاب و ذهاب و حق نهاری کارکنان شهرداری تهران 

ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد دوره  های آموزشی سال 97 شهرداری تهران )مناطق 22گانه شهرداری تهران، اداره کل امور مالی و اموال و ...(؛ 

ارائه گزارش از یافته ها در موضوع قراردادهای منعقده بهره برداری از ملک موسوم به ایران جوجه در منطقه 18 شهرداری تهران 

 ارائه گزارش ازکنترل های داخلی حاکم بر تحصیل، شناسایی و ثبت، بهره برداری و نگهداری و واگذاری امالک و مستغالت و سرمایه گذاری ها و 
 مشارکت های مردمی مناطق 5 و 17 شهرداری تهران

ارائه گزارش از یافته های درخصوص پرونده تحویل 8 قطعه از اراضی منطقه 2 شهرداری تهران بدون انعقاد قرارداد 

 ارائه گزارش از یافته ها در موضوع سوء جریانات احتمالي خریدهاي انجام شده در حدود معامالت جزء و متوسط توسط پیمانکار منطقه 3 شهرداری 
تهران)آقاي نوحي(؛

ارائه گزارش از یافته ها در موضوع برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت توسعه افق اندیشه ایرانیان 

ارائه گزارش از یافته ها در موضوع عوارض نظارت فنی)پایانکار( ساختمان سازمان شیالت ایران در منطقه 6 شهرداری تهران 

ارائه گزارش از یافته ها در شرکت خدمات کاالی شهروند 

ارائه گزارش از یافته ها در اداره کل ایثارگران شهرداری تهران 
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65-3- آمار فعاليتهای اداره کل حسابرسی در سال 98 )ادامه(

حسابرسی و کنترل داخلی
ارائه گزارش از یافته ها در موضوع اجاره پیاده راه های منطقه 2 شهرداری تهران 

ارائه گزارش از یافته ها و ضعف هاي دارای اهمیت در اداره کل پشتیبانی
ارائه گزارش از یافته ها پیرامون مجتمع صنعتی خاوران)چوبستانه(  در منطقه 15 شهرداری تهران 
ارائه گزارش از یافته ها در موضوع پرونده خرید پروانه بهره برداری معدن سنگ الشه عبدل آباد درکه در منطقه 2 شهرداری تهران 

 ) شرکت تعاونی  176 شهدا(
 ارائه گزارش از یافته ها در بررسی حساب های بانک سپرده و سر فصل حساب سپرده و ودایع پرداختنی در منطقه 16 شهرداری تهران 
ارائه گزارش از یافته ها پیرامون قراردادهای منعقده در منطقه 10 شهرداری تهران 
ارائه گزارش از  یافته ها پیرامون مجموعه تاالرهای توسکا در منطقه 15 شهرداری تهران 
ارائه گزارش از یافته ها در خصوص تعیین تکلیف اموال ثبت شده به ارزش یک ریال در منطقه 18 شهرداری تهران 
ارائه گزارش هزینه های تهیه و تامین غذای یگان امداد و حفاظت)طرح انضباط شهری( در منطقه 12 شهرداری تهران 
پیگیری و تعیین تکلیف کلیه گزارشات موردی واصله و یا ارجاعی 

اقدامات مرتبط با گزارشات حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران

همکاری در تهیه پاسخ به حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران در خصوص گزارش صورت های مالی مناطق 22گانه سالهای94 الی 97

راهبری فرآیند حسابرسی توسط اداره کل حسابرسی در جریان رسیدگی حسابرسان منتخب شورا در مناطق 22 گانه شهرداری تهران

برگزاری جلسات موضوعی و هم اندیشی و تبادل نظر اطالعات و مدارک درخواستی و تعدیل یافته ها با حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران

 انجام هماهنگی های اولیه واقدامات الزم جهت عملیات حسابرسی حسابرسان منتخب شورای اسالمی شهر تهران برای سال مالی 97 سازمان های وابسته و
شرکت های تابعه

 مشارکت فعال با سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری تهران در موضوع تنظیم جوابیه و پاسخگویی به پیش نویس گزارش یافته های حسابرسان
منتخب شورا

ایجاد فضای همکاری و تعامل بین حسابرسان مستقل شورا و واحدهای رسیدگی شونده

برگزاری و حضور در جلسات

میزبانی برگزاري نشست مشترک نمایندگان کمیته حسابرسي کالنشهرها و سایر متخصصین و صاحب نظران حوزه مالي و حسابرسي در شهر تهران

حضور در جلسات متمم بودجه سال 99 شهرداری تهران

پايش اسناد ديون و تعهدات سنواتی

ارزیابی مستمر کنترلهای داخلی حاکم بر فرآیند تسویه دیون و تعهدات سنواتی به منظور استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود در شهرداری تهران

عملکرد مبتنی بر بررسی و پایش دیون و تعهدات سنواتی به منظور تهیه لیست برات کارت
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خدمات مشاوره ای
مشارکت در تهیه و ارائه به موقع صورت های مالی شهرداری تهران از طریق اعمال کنترل های الزم بر مبنای دستورالعمل بستن حساب های سال 97 و 

راهنمای فنی ضمیمه آن
تهیه و ابالغ دستورالعمل بستن حسابهاي سال 98 شهرداري تهران منضم به راهنماي فني و جامع آن

اظهارنظر در موضوع تعیین تکلیف حواله های سنواتی موجود در سیستم جامع مالی با وضعیت »صادر شد«؛
ارائه طریق در موضوع چک های اجرایی منطقه 13 شهرداری تهران

ارائه نقطه نظرات الزم در موضوع تهیه پیش نویس اولیه دستورالعمل سامانه بازار تهاتر آنالین با تاکید بر بایدها و نبایدها
ارسال برنامه های پیشنهادی در موضوع مدیریت بدهی های شهرداری تهران

ارائه طریق در موضوع حساب های راکد منطقه 13 شهرداری تهران نزد بانک شعبه خاقانی 
اظهار نظر در موضوع تفویض اختیار اجرای اعتبارات قوانین بودجه سنواتی کل کشور و سایر قوانین موضوعه و مرتبط با آن

ارائه نظرات فنی پیرامون برنامه ریزی عملیاتی شهرداری تهران در نظام مدیریت و خدمات کارآمد
ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص پیش نویس دستورالعمل نحوه استفاده از خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری تهران

اظهار نظر در موضوع بند نهم مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران
اظهارنظر در موضوع گزارش کمیسیون لوایح پیرامون الیحه مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداری

ارائه گزارش اقدامات انجام شده پیرامون موضوع هوشمند سازی فرآیندهای گلوگاه های فسادزا در شهرداری تهران
ارائه نقطه نظرات فنی درخصوص نظام نامه فنی و اجرایی خدمات شهری و فضای سبز

اظهار نظر در خصوص پیش نویس تفاهم نامه همکاری فیمابین شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش
اظهار نظر در موضوع عناوین پژوهشی کمیته پژوهش های مالی و اقتصاد شهری

اظهارنظر در موضوع طرح تشکیل انجمن محالت در شهرهای مراکز استان

65-3- آمار فعاليتهای اداره کل حسابرسی در سال 98 )ادامه(

خدمات اطمينان بخشی

 تعیین شاخص های مرتبط با میزان برقراری انضباط مالی برای دوره مالی سال های97 و 98 در مناطق 22 گانه، شرکت ها و سازمان های وابسته 
به شهرداری تهران

 استعالم و انجام پیگیری های الزم از مناطق 22 گانه، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران پیرامون بندهای تباصر 3 ، 4 ، 11 ، 
12 و 20 بودجه عمومی سال 97 کشور و تنظیم و ارائه پاسخ به دیوان محاسبات استان تهران

 پیگیری درخواست دیوان محاسبات استان تهران در موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که خاتمه آنها پایان سال 97 
 تعیین گردیده است و ارائه پاسخ به آن مرجع

 تهیه ، تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه مدیریت بر هزینه ها در مناطق 22 گانه، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران از طریق 
 پیگیری دریافت پاسخ های مناطق ، سازمان ها ، شرکت ها و نیز معاونت ها و ادارات کل ستادی - وصول، جمع آوری، تفکیک و آنالیز موارد واصله -  انطباق
 هریک ازموارد ارسال شده با بندهای بخشنامه فوق - سنجش کیفی عملکرد کلیه واحدهای شهرداری تهران بر مبنای بندهای آن -  استخراج و تفکیک موارد
 ارسالی توسط واحد های تابعه و مشمول در 2 بخش مناطق 22 گانه و دیگر واحد ها شامل سازمان ها ، شرکت ها ، معاونت ها و ادارات کل ستادی- تهیه و
 تنظیم جدول همانند موارد مستخرج بر اساس شرح اقدامات و میانگین عملکرد واحدها - اعالم نتیجه سنجش عملکرد و محاسبات اتجام شده به واحد مربوطه
 در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب ) با توجه به اینکه عملکرد مورد انتظار رعایت کامل بند های 40 گانه بخشنامه باال بوده، میانگین اقدامات بعمل آمده در
 بخش مناطق عدد 10 و دربخش سایر ) سازمان ها ، شرکت ها ، معاونت ها و ادارات کل ستادی ، عدد 9  کسب شده است (- مکاتبه با واحدهای ذیربط و
 ارسال نمونه جدول تنظیمی به جهت تعیین رقم و اعالم مبلغ ریالی صرفه جویی حاصل از اقدامات بعمل آمده آن واحد به همراه مستندات مربوطه - احصاء
 فهرستی از وظائف محوله مطابق با »دستورالعمل نحوه نظارت بر مدیریت هزینه ها در واحدهای اجرایی«  و ارسال آن به 22 منطقه و 42 سازمان و شرکت

تابعه شهرداری تهران

تقویت سامانه های کنترل های داخلی ازطریق ایجاد کارتابل الکترونیک به منظور بررسی اسناد تعهدآور درسامانه جامع مالی 

همکاری با حسابرسان مستقل و منتخب شورای اسالمی شهر تهران درخصوص موضوع تفریغ بودجه و صورتهای مالی تلفیقی سال 97 
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اداره  کل امور مجامع و شوراي سازمان  ها
66-3- عملکرد اداره کل امور مجامع و شورای سازمان ها در سال 98

عنوان فعاليت

تنظیم صورتجلسات مجامع و شورا

بررسی عملکرد واحدهای تابعه با بودجه مصوب - بررسی عملکرد واحدهای تابعه با بودجه مصوب بر اساس صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 
سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به منظور استفاده در مجامع شرکتها و شورای سازمانها.

تهیه و تنظیم و ارائه الیحه عرضه ی سهام شرکتهای تابعه شهرداری تهران در بازار سرمایه- مرحله نهایی تنظیم و ارائه الیحه عرضه سهام شرکتهای تابعه 
شهرداری تهران که به منظور تحقق شفافیت و استاندارد سازی ساختار مالی، افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای مالی تابعه

نظارت برتهیه تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1398 - برگزاری جلسات متعدد با موضوع تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه 
در سطح کارشناسان و مدیران

درج اطالعات مربوط به صورتهای مالی سازمانها و شرکتهای تابعه در سامانه شفافیت شهرداری تهران

تدوین آئین نامه مالی - معامالتی تیپ سازمانها و ارائه به شورای محترم اسالمی شهر تهران

وجود بانک اطالعاتی از مدیران سازمانها و شرکتها جهت ارائه به مبادی ذیربط

بازنگری در ساختار سازمانی سازمانها و شرکت ها بر اساس وظایف و ماموریت های آنها

بررسی صورتجلسات هیئت مدیره سازمانها و شرکتها
پیگیری تهیه و تدوین اهداف و شرح وظایف و اختیارات مربوط به مواد 4 و 5 اساسنامه سازمانها با همکاری کمیته تشکیالت و منابع انسانی شورای اسالمی 

شهر تهران
پیگیری ختم تصفیه شرکت ها و موسسات در حال تصفیه

پیگیری استقرار و راه اندازی سیستم بهای تمام شده

پیگیری تصویب اساسنامه تیپ سازمانها و جمع آوری اساسنامه تک تک سازمانها جهت ارائه به شورای شهر

پیگیری استقرار و راه اندازی سامانه قراردادها و شفافیت در سازمانها و شرکتها

فرآیند انتخاب مدیران و اعضای شورا و هیئت مدیره سازمان ها و شرکت ها و صدور احکام ایشان

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمانها و شرکتها به منظور تعیین حقوق مدیران و حق حضور در جلسات هیئت مدیره

برگزاری جلسات با مدیران سازمان ها و شرکت ها جهت رفع موانع و مشکالت انجام تکالیف مجامع و شوراهای سازمانها

تسهیل فرآیند ثبت صورتجلسات شرکت ها

برگزاری 24 مجمع شرکت و شورای 21 سازمان برای تصویب صورتهای مالی 1397 که از مجموع 45 مجمع و شورای برگزار شده، 34 واحد موفق به اخذ 
اظهار نظر مطلوب از حسابرس و بازرس قانونی گردیدند.

پیگیری رفع تعلیق شناسه ملی سازمان ها

67-3- آمار کلی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 98 
سال 98عنوان
21سازمان

24شرکت و مؤسسه 
45جمع
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70-3- وضعيت شرکتها و موسسات در حال تصفيه در سال 98
ماندهختم تصفيه

117

68-3- روند کلی  اظهار نظر حسابرس مستقل در سال های 94-98

تعداد واحدسالسازمان/شرکت
رسيدگی شده

نوع اظهار نظر

عدممردودمشروطمطلوب
اظهار نظر

سازمانها 

942116500
952118300
962118300
972117400
982116500

شرکتها 

9431171211
953020901
962822600
9724141001
982418600

69-3- برگزاری مجامع عمومی شرکت ها و شورای سازمانها در سال 98

شورا / مجمع عمومی عنوان
عادی ساليانه

شورای 
فوق العاده

مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده

مجمع عمومی
 فوق العاده

سال 98
)سال مالی 97(

--2130سازمان ها
257-24شرکت های فعال

----شرکت های در حال تصفیه
4ماهه اول
 سال 99

---20سازمان ها
154-23شرکت های فعال

10-3- اظهار نظر مطلوب حسابرس مستقل
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72-3- تعداد فروشگاه های زنجيره ای شهرداری در سال های 94-98
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

44445منطقه 1 
34444منطقه 2 
11122منطقه 3 
33344منطقه 4 
35555منطقه 5 
22222منطقه 6 
11111منطقه 7 
11111منطقه 8 
00000منطقه 9 
00000منطقه 10 
11222منطقه 11 
11111منطقه 12 
22222منطقه 13 
11111منطقه 14 
33333منطقه 15 
10000منطقه 16 
11111منطقه 17 
00000منطقه 18 
11111منطقه 19 
11111منطقه 20 
01111منطقه 21 
11111منطقه 22 
11111لواسانات

01111پرند
00112کرج
3236384042جمع

شرکت خدماتی کاالی شهروند
71-3- اهم فعاليت های انجام گرفته درسال هاي 98- 94

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

فروشگاه قابل
 بهره برداري

3236384042فروشگاه - تعداد
89,27990,35589,74290,35593,255مساحت عرصه - مترمربع
121,835123,265129,038134,515135,515مساحت اعیاني - مترمربع

فروشگاه احداث شده
15222فروشگاه - تعداد

6132,9003,200-1,076مساحت عرصه - مترمربع
1,4306,8865,4772,5094,350مساحت اعیاني - مترمربع

90,35589,74290,35593,25596,455جمع مساحت عرصه- مترمربع
123,265129,038134,515135,515139,865جمع مساحت اعياني- مترمربع

48,711,52548,673,95548,409,67352,984,49851,259,417مراجعه کنندگان - نفر
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اداره کل منابع انسانی

1-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 98-96                                                                                 )تعداد(
سال 98سال 97سال 96عنوان

12628-اعاده به خدمت کارکنان قراردادی
7393,8261,071انجام امور مربوط به ارتقاء گروه شغلی و حق جذب کارکنان قراردادی 

385494625انجام امور مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی
انجام امور مربوط به تمدید قرارداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر

19,43624,09616,852)به تعداد واحدها(

7151,89575انجام امور مربوط به خاتمه خدمت کارکنان قراردادی
2,5601,5001,500ثبت اطالعات متقاضیان کار در بانک اطالعات

585515101عدم تجدید قرارداد کارکنان قراردادی
08615خروج انگیزشی کارگران رسمی

7638148اخذ آزمایش فنی از کارگران جهت تبدیل عنوان شغلی
202020تهیه احکام اعطای مزایای ایثارگری کارگران

213032تهیه احکام تشویق ، تنبیه و توبیخ کارگران متعاقب رای کمیته انضباطی
102تهیه حکم اعاده به خدمت کارگران جانبازان )رای کمیسیون ماده16رسیدگی به شکایات جانبازان(

9106تهیه حکم افزایش مستمری و یا حقوق وظیفه کارگران
5124تهیه حکم مأموریت کارگران

40130388صدور احکام افزایش دستمزد کارگری
531صدور احکام انتقال داخلی کارگری

18615صدور احکام بازخریدی کارگری
9138صدور احکام بازنشستگی کارگری

7638148صدور احکام تبدیل عنوان شغل کارگری
25220083صدور احکام ترفیع پایه عادی و ایثارگری کارگری

355015صدور سایر احکام کارگری
473300169افزایش گروه شغلی و اعطاء رتبه سوابق/ انتقال-تطبیق/ انتقال و تبدیل عنوان و...

12012582صدور احکام ارتقاء رتبه
397303270صدور احکام افزایش دستمزد و ترفیع پایه

353026احکام برقراری مزایای ماندگاری شغل
انجام امور مربوط به پرونده پرسنل خارج شده از خدمت -بازخریدی، بازنشستگی، فوتی، مستعفی )ارسال 

194210150پرونده به بایگانی راکد(
انجام امور مربوط به پرونده پرسنلی که به خارج از شهرداری منتقل می شوند

5357 )ارسال پرونده به واحد مقصد(

5,300170115تشکیل پرونده های جدید پرسنلی و موضوعی
573260اجرای احکام دادگاه ها و دیوان عدالت اداری

284108450اجرای احکام صادره هیأت رسیدگی تخلفات اداری
17144203صدور احکام اصالح عنوان، شماره پست سازمانی

9-0صدور احکام انفصال موقت و آماده به خدمت
2377صدور احکام اعاده به خدمت و انتصاب

3237صدور احکام شروع یا خاتمه نیمه وقت بانوان
2--صدور احکام مرخصی صعب العالج 

011صدور احکام انتقال و تطبیق و انتصاب در شهرداری
3,3751611,778صدور احکام مرتبط با مأموریت )داخل شهرداری تهران (

15290146صدور احکام مرتبط با برقراری و کسر حق اوالد و عائله مندی
19--کسر حق عائله مندی و اوالد
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سال 98سال 97سال 96عنوان
1,0402,5912,109صدور احکام مرتبط با انتصاب

732320830 ارائه مدرک تحصیلی
1,0523,30763صدور احکام استخدام قطعی

4,95981138صدور احکام استخدام آزمایشی
300324107پستهای ارسالی به اداره کل تشکیالت و آموزش جهت ارتقاء مرتبه شغلی

289150250آراء صادره تخلفات برطبق آیین نامه انضباط کار
13,47112,67612,553اعالم وضعیت تصدی پستهای سازمانی

1,0622,46510,000پاسخ به استعالم وضعیت کارکنان
1,1832,7881,739بررسی شرایط تخصیص پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب

51522بازدید از مناطق جهت نظارت ستادی
1--تهیه حکم از کارافتادگی پرسنل شهرداری - نفر

022تهیه حکم همترازی و تطبیق بازنشستگان کشوری
791حکم بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری
221038صدور حکم اصالحیه بازنشستگی کارمندان

193315صدور حکم بازخریدی کارمندان ناشی از تقاضا
4--صدور حکم بازخریدی نااشی از آرای تخلفات اداری

153233307صدور حکم بازنشستگی عادی کارمندان
475--محاسبه سنوات خدمت

569-اعالم ذخیره مرخصی جانبازان باالی 25%
48299393اعالم ذخیره مرخصی کارکنان بازنشسته ، بازخریدی ، فوتی ، اخراجی یا منتقل به خارج از شهرداری

14912,00011,231ابالغ ذخیره مرخصی کارمندان رسمی )ثابت(
222164240انجام امور مربوط به غیبت ، کسر کار و مرخصی کارکنان اداره کل منابع انسانی

3,6203,848412بررسی و ارسال مدارک صدور کارت شناسایی کارمندان رسمی
220انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره یا همایش ها )شهید رجایی کارگری / کارمندی ، میثاق خدمت(

7167120بررسی و رسیدگی به پیامهای 1888
403برنامه های بازدید از خانواده ایثارگران - مورد

9840120سرانه آموزشی - نفر/ساعت
120--سرانه آموزشی ویژه مدیران - نفر/ساعت

704--تعداد مدیران زن - نفر
561,14نسبت مدیران زن به تعداد کل پرسنل - درصد

511-وام های قرض الحسنه دریافتی پرسنل - نفر
8572,6804,069میزان فرایندکاهش نیروی انسانی

129923ثبت اطالعات بازخریدی و بازنشستگی کارگری در چارت
14,70014,7511,700بررسی شرایط احراز پست های پیشنهادی

7638148پیشنهاد پست های کارگری
29-تدوین دستورالعمل های مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی

22220-برگزاری جلسات مشاوره روانشناسی برای کارکنان و خانواده های آن ها
7--اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی

2--صدور حکم بازنشستگی ناشی از آرای تخلفات اداری
42--صدور حکم بازنشستگی ناشی از تقاضا - عدد

8--صدور حکم بازنشستگی )65 سال سن(
14--صدور حکم بازنشستگی به سبب فوت

23--صدور مجوز مناقصات حجمی
324--مکاتبات ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 98-96 )ادامه(                                                                       )تعداد(                                                                                                                                
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سال 98سال 97سال 96عنوان

941--مکاتبات مربوط به استعالم مدرک تحصیلی
158--مکاتبات مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی - نفر

934--مکاتبات مرتبط با سوابق خدمت
95206-بررسی اعتراض به ذخیره مرخصی اعالم شده کارکنان

29-تدوین دستورالعمل های مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی
22220-برگزاری جلسات مشاوره روانشناسی برای کارکنان و خانواده های آن ها

7--اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارگران رسمی
868--اعالم کارکرد به اداره کل امور مالی و شرکت خدمات اداری شهر

14,400--اعمال کارکرد مامورین شهرداری تهران
551--بررسی مدارک و برقراری مزایای کاهش ساعت بانوان دارای شرایط خاص

10--برقراری و استمرار مستمری مشمولین ماده 11 قانون تخلفات اداری و ماده 43 آیین نامه اجرایی آن
54--پاسخ به شکایات کارکنان پیمانکاری

490--پرونده های بررسی و مطرح شده در کمیسیون احتساب سوابق
689--تخصیص پست و سمت به چارت سازمانی

18--تطبیق وضعیت جانبازان، رزمندگان و گروه های رزمندگان
18--تطبیق وضعیت مامورین انتقالی

2,904--استعالم مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی 
123--اصالح مشخصات شناسنامه ای و سجلی کارکنان قراردادی

16,953--انجام امور مربوط به تمدید و عدم تمدید قرارداد پرسنل قراردادی
93--جذب نیروهای نخبه در شهرداری - نفر
290--تهیه حکم مرخصی استحقاقی کارگران

61,585--جمع کل پرسنل شهرداری تهران
1,160--ساماندهی ثبت کارت پرسنل و تعویض شیفت های کاری

23--شرکت در مناقصات حجمی سازمانها و شرکتها
357--صدور احکام مرخصی و تمدید مرخصی بدون حقوق کارکنان ثابت 

1-4- آمارنامه اداره کل منابع انساني در سال های 98-96 )ادامه(                                                                       )تعداد(

2-4- سن پرسنل شاغل در شهرداری تهران در سال 98
تعداد کارکنانسنتعداد کارکنانسن

4922,064-340زیر 20 سال
20-293,77650-597,959
60700 و باالتر30-3927,083

61,585جمع
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3-4- تعداد کل کارکنان شاغل در شهرداری تهران در سال های 96-98

نام واحد

اسفند 98اسفند 97اسفند 96
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

2,8401,6664,5062,8331,6354,4682,7382,3305,068واحدهای ستادی

9,7705,56015,3309,40910,06119,4709,01010,23419,244شهرداری های مناطق

324165489300304604287312599سازمانهای غیر مستقل

اداره کل امور اجرائی شورای 
115137252105145250105145250اسالمی شهر تهران

13,0497,52820,57712,64712,14524,79212,14013,02125,161جمع

8,1654,70512,8708,0204,78212,8028,5616,42514,986سازمانهای مستقل

9,91711,73121,6489,53211,48421,0168,98812,45021,438شرکتهای تابعه

جمع سازمانهای مستقل و 
18,08216,43634,51817,55216,26633,81817,54918,87536,424شرکتهای تابعه

---7,0447,044-12,68012,680-نیروهای هادیان نوع 2 + سایر

31,13136,64467,77530,19935,45565,65429,68931,89661,585جمع کل

4-4- آمار پرسنل شهرداری در سال های 98-94                                                                                           )نفر(

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94پرسنل 

6,3556,3756,2167,1439,719پرسنل کارگربا وضعیت مدرک و رشته تحصیلی  دیپلم و باالتر
8,9978,3827,7457,7598,322پرسنل کارگربا وضعیت مدرک و رشته تحصیلی زیر دیپلم 

9,6379,1389,1158,4957,791پرسنل کارگری به تفکیک رسمی
293178979375پرسنل کارگری به تفکیک قرارداد )خدمات اداری شهر( 

4,3754,2793,7615,4469,083پرسنل کارگری به تفکیک قرارداد )هادیان شهر( 
1,0471,1629888681,092پرسنل کارگری به تفکیک سازمانهاوشرکتها،سایر

238261259299348پرسنل کارمند با وضعیت مدرک و رشته تحصیلی دکترا 
13,68211,88310,9399,4358,657پرسنل کارمند با وضعیت مدرک و رشته تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

4,0505,1916,1648,0929,041پرسنل کارمند با وضعیت مدرک و رشته تحصیلی فوق  لیسانس
7,4847,0706,8506,5816,221پرسنل کارمند با وضعیت مدرک و رشته تحصیلی فوق دیپلم

16,13516,79016,92219,30119,277پرسنل کارمند با وضعیت مدرک و رشته تحصیلی لیسانس
16,81816,52722,01621,70421,898پرسنل کارمند به تفکیک رسمی

8,9368,6573,5793,4412,993پرسنل کارمندی  به تفکیک قرارداد )خدمات اداری شهر(
1,3101,3851,2724,7595,248پرسنل کارمندی  به تفکیک قرارداد )هادیان شهر(
14,52514,62614,26713,80413,405پرسنل کارمندی به تفکیک سازمانهاوشرکتها،سایر

-2,0302,022--پرسنل در پیمانکاری هادیان شهر نوع )2 بدون  مجوز(
-2,0062,006--پرسنل پیمانکاری شرکت شهربان و حریم بان

-8,6443,016--پرسنل در پیمانکاری هادیان شهر نوع 2 )دارای مجوز(
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5-4- تعداد کل کارکنان شاغل شهرداری تهران در سال های 94-98 
جمع کل سال 98سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94جنسيتپرسنل 

واحدهای ستادی
3,1363,2063,2403,2133,763مرد

5,068
1,2101,2431,2661,2551,305زن

شهرداری های مناطق
12,56412,25412,06714,24014,055مرد

19,244
1,3203,2613,2635,2305,189زن

سازمانهای غیر مستقل
449426419514503مرد

599
8379709096زن

اداره کل امور اجرائی شورای اسالمی شهر تهران
304296189193193مرد

250
9092635757زن

جمع واحدهای ستادی،مناطق، سازمان های غير مستقل 
و شورا

16,45316,18215,91518,16018,514مرد
25,161

2,7034,6754,6626,6326,647زن

سازمانهای مستقل
10,76910,93310,79210,70412,601مرد

14,986
2,1872,1262,0782,0982,385زن

شرکتهای تابعه
19,95519,31418,90918,25118,490مرد

21,438
2,8742,7222,7392,7652,948زن

جمع سازمان های مستقل و شرکتهای تابعه
30,72430,24729,70128,95531,091مرد

36,424
5,0614,8484,8174,8635,333زن

هادیان نوع 2 + سایر
--مرد

12,6807,044--
--زن

جمع کل
47,17746,429مرد

67,77565,654
49,605

61,585
7,7649,52311,980زن

 واحدهای ستادی با مدرک  لیسانس و باالتر
1,6701,8372,0252,0512,144مرد

3,298
9061,0001,0741,0831,154زن

شهرداری مناطق با مدرک لیسانس و باالتر
5,2405,7536,1207,1417,330مرد

11,590
2,4672,5732,6574,2064,260زن

 سازمانهای غیر مستقل با مدرک لیسانس و باالتر
189250233279303مرد

385
4866527282زن

 اداره کل امور اجرائی شورای اسالمی شهر تهران با مدرک 
لیسانس و باالتر

17817497111111مرد
162

7576545151زن

 سازمانهای مستقل با مدرک لیسانس و باالتر
4,3325,1175,763--مرد

7,368
1,3451,4281,605--زن

شرکتهای تابعه با مدرک لیسانس و باالتر
10,76910,9334,0494,7755,034مرد

6,549
2,1872,1261,3071,3781,515زن

جمع مدرک لیسانس و باالتر
18,04618,94716,85619,47420,685مرد

29,352
5,6835,8416,4898,2188,667زن
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6-4-تعداد پرسنل شهرداری تهران به تفکيک منطقه در سال 98                                                                 
ساير قراردادهاپرسنل هاديان شهرپرسنل خدمات اداری شهرپرسنل رسمیمنطقه

5671505450منطقه 1

5581163770منطقه 2

398834570منطقه 3

6021184850منطقه 4

5961325460منطقه 5

387894580منطقه 6

384823680منطقه 7

389682970منطقه 8

288732710منطقه 9

291914070منطقه 10

308722990منطقه 11

3801185360منطقه 12

354743420منطقه 13

394513080منطقه 14

493854430منطقه 15

344632760منطقه 16

264772790منطقه 17

4191143680منطقه 18

318663610منطقه 19

475663580منطقه 20

329442530منطقه 21

472852640منطقه 22

9,0101,9178,2980جمع

توضیحات: اطالعات مربوط به شرکت خدمات اداری شهر از سیستم خود این شرکت استخراج گردیده است.
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7-4-وضعيت مدرک تحصيلی پرسنل شهرداری تهران به تفکيک منطقه در سال 98                                                      

دکترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمزير ديپلممنطقه

186248984073237منطقه 1

117193923592838منطقه 2

141178543242383منطقه 3

1392241144113144منطقه 4

1032451164833246منطقه 5

155195732982047منطقه 6

104146682972129منطقه 7

117128602631833منطقه 8

78103562271655منطقه 9

97167722851654منطقه 10

67124532721594منطقه 11

133221903842042منطقه 12

92114722981894منطقه 13

61151373121894منطقه 14

134218883851933منطقه 15

64159512731315منطقه 16

64146452161492منطقه 17

1171971013171682منطقه 18

101181622411591منطقه 19

108182773242044منطقه 20

53121402561561منطقه 21

711326031822911منطقه 22

2,3023,7731,5796,9504,54199جمع
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8-4-آمار پرسنل شهرداری به تفکيک مدرک تحصيلی در سال 98                                                   

تعدادجنسيتمدرکپرسنل تعدادجنسيتمدرکپرسنل 

واحدهای ستادی

زیر دیپلم
498مرد

شهرداری مناطق

زیر دیپلم
2,097مرد

207زن11زن

دیپلم
822مرد

دیپلم
3,346مرد

425زن57زن

فوق دیپلم
299مرد

فوق دیپلم
1,282مرد

297زن83زن

لیسانس
1,177مرد

لیسانس
4,654مرد

2,296زن567زن

فوق لیسانس
914مرد

فوق لیسانس
2,614مرد

1,927زن562زن

دکترا
53مرد

دکترا
62مرد

37زن25زن

 سازمانهای
 غير مستقل

زیر دیپلم
51مرد

 سازمانهای 
مستقل

زیر دیپلم
1,829مرد

161زن1زن

دیپلم
91مرد

دیپلم
3,343مرد

394زن4زن

فوق دیپلم
58مرد

فوق دیپلم
1,666مرد

225زن9زن

لیسانس
203مرد

لیسانس
4,355مرد

1,108زن50زن

فوق لیسانس
95مرد

فوق لیسانس
1,346مرد

481زن32زن

دکترا
5مرد

دکترا
62مرد

16زن0زن

شرکتهای تابعه

زیر دیپلم
4,458مرد

 اداره کل امور 
اجرائی شورای 

اسالمی شهر تهران

زیر دیپلم
11مرد

0زن125زن

دیپلم
6,834مرد

دیپلم
47مرد

4زن890زن

فوق دیپلم
2,164مرد

فوق دیپلم
24مرد

2زن418زن

لیسانس
4,146مرد

لیسانس
60مرد

25زن1,207زن

فوق لیسانس
819مرد

فوق لیسانس
48مرد

25زن287زن

دکترا
69مرد

دکترا
3مرد

1زن21زن
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9-4-وضعيت سن پرسنل شهرداری تهران به تفکيک منطقه در سال 98                                                     

60 و باالتر59-4950-3940-2930-20زير 20 سالمنطقه

07069835712420منطقه 1

02346340814315منطقه 2

03839532515921منطقه 3

06050641619133منطقه 4

05962640217515منطقه 5

0773873341286منطقه 6

03138826414211منطقه 7

1413232799317منطقه 8

048304191838منطقه 9

0423612661147منطقه 10

033307233997منطقه 11

04644535616720منطقه 12

03229429513315منطقه 13

04035624710011منطقه 14

0534094461112منطقه 15

058281243956منطقه 16

026280218917منطقه 17

0773553511118منطقه 18

0412962791209منطقه 19

01735337014514منطقه 20

03027121310211منطقه 21

0353583259211منطقه 22

19778,4566,8182,718274جمع
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اداره کل ارزشيابی و کارگزينی مديران

10-4- فعاليت های معاونت کارگزينی در سال های 97-98

فعاليت های اداره کارگزينی

سال 98سال 97عنوان فعاليت

282623 احکام کارگزینی افزایش حقوق و مزایا - نفر

269623 احکام کارگزینی افزایش حقوق و مزایا و عضویت در بسیج - نفر

232623 احکام کارگزینی برقراری فوق العاده شغل ارزشیابی )10 و 20 درصد( - نفر

2118مدیران رسمی در شرف بازنشستگی ومدیران رسمی که در طی سال گذشته بازنشستگی آنها تعویق شده است - نفر

738تمدید ماموریت مدیران رسمی - نفر

150730 آرشیو الکترونیک پرونده مدیران - تعداد پرونده

570720بروزرسانی شناسنامه پرسنلی مدیران رسمی بر اساس سیستم جامع منابع انسانی با رویکرد جدید - نفر

15-مدیران منصوب زن - نفر

176-مدیران منصوب مرد - نفر

1,105-کلیه احکام صادره - تعداد

50-مدیران در حال تکریم شهرداری - عدد

1,523-مستندنگاری و به اشتراک گذاری تجارب برتر مدیران - تعداد

58-مکاتبات دادگاه و مراجع قضایی مدیران - تعداد

فعاليت های اداره رفاه 

512720کارت ورزش - نفر

720-بررسی وضعیت مسکن مدیران - نفر

720-طرح پایش سالمت مدیران - نفر

801720بررسی کارکرد ماهانه مدیران و مرخصی های آنان - نفر

720-ارسال دعوتنامه مخصوص مدیران - نفر

6,317720برگزاری همایش مربوط به مدیران - نفر

739720به روز رسانی اطالعات مدیران - پست

271720به روز رسانی ذخیره مرخصی مدیران - نفر

2210کمیسیون برگزار شده - جلسه

356126پرونده ها و نفرات مطرح در کمیسیون - مورد

8839پرونده های مختومه - مورد



166

سالنامه آماری شهرداری تهـران

11-4- فعاليت های معاونت شناسايی و ارزشيابی در سال های 97-98

فعاليت های اداره رفاه

سال 98سال 97عنوان فعاليت

2417عدم موافقت با انتصاب - مورد

163-موافقت با سرپرستی - مورد

244191موافقت با انتصاب - مورد

320-احکام کارگزینی گروه خدمات برجسته انتقال و انتصاب - نفر

124-پایان ماموریت وانتقال و انتصاب - نفر

50-مدیران درحال تکریم شهرداری - عدد

1,523-مستندنگاری و به اشتراک گذاری تجارب برتر مدیران - تعداد

58-مکاتبات دادگاه و مراجع قضایی مدیران - تعداد

افراد معرفی شده جهت احصاء صالحيت مديريتی و تخصصی 

304-ارزیابی مدیران - نفر

483374افراد معرفی شده جهت مصاحبه مدیریتی - نفر

2330ثبت شده در بانک مدیران - نفر

2160بکارگیری شده از بانک مدیران - نفر

737656ارزیابی سالیانه مدیران - نفر

6880ارزیابی سه ماهه مدیران )هر دوره( - نفر

757318ارزیابی میدانی - نفر

استعداديابی با رويکرد کانون ارزيابی از کارکنان شهرداری

0148آزمون تفکر تحلیلي)واتسون-بازپاسخ( - نفر

4316کانون های برگزار شده - تعداد

167148نفرات شرکت کننده در کانون - تعداد نفرات

16-برگزاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران - نفر

148-نفرات شرکت کننده در کانون ارزیابی مدیران - نفر

19,840-برگزاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران - نفر ساعت
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12-4- فعاليت های معاونت توسعه و توانمندسازی مديران در سال 98

ساعت دورهعنوان دوره ، همايش، سمينار و....
نفر-ساعتحاضرينآموزشی

116901,440برگزاری دوره آموزش مدیر به عنوان مربي براي 90  نفر از شهرداران نواحي)1440 نفرساعت(

183002,400برگزاری دوره آموزشي تخلیه تلفني براي 300  نفر از شهرداران نواحی )2400نفرساعت(

1891728برگزاری دوره آشنایی با تخلفات اداری و ارتقای سالمت اداری ویژه 91 نفر از مدیران در حال انتصاب

1860480تخلفات اداری برای مدیران برای دو دوره 30  نفره 8 ساعت )480نفرساعت(

اشتراک گذاری تجربه آقای طاهری در 6 مهر در منطقه 11 برای 10 نفر به مدت 3 ساعت
131030)30 نفرساعت(

1465260دوره مدیریت دانش برای مدیران و عالقمندان، 9 مهر برای 65 نفر به مدت 4 ساعت)260نفرساعت(

11625400مدیریت تعارض برای 25نفر مجازی 16 ساعت)400نفرساعت(

11617272روش حل مساله برای 17نفر مجازی 16 ساعت)272نفرساعت(

11619304مدیریت و مبانی تصمیم گیری برای 19 نفر مجازی 16 ساعت)304نفرساعت(

11613208روشهای سیستماتیک شناسایی و حل مشکالت برای 13 نفر مجازی 16 ساعت)208نفرساعت(

116651,040پاسخگویی و شهروند مداری برای 65 نفر مجازی 16 ساعت)1040نفرساعت(

1161262,016حقوق شهروندی برای 126 نفر مجازی 16 ساعت)2016نفرساعت(

81,500200دقیقه1اشتراک گذاری تجارب مربوط به سیل فروردین ماه در همایش فصلی

312320640 پویش کتابخوانی در مناطق 4-14-20 به مدت 2 ساعت برای 320 نفر)640 نفرساعت(

1877616تخلفات اداری برای مدیران در سه دوره 24-28 و 25 نفره 8 ساعت)616 نفرساعت(

14601,295دوره مدیریت دانش برای مدیران و عالقمندان، 27  آبان  برای 60  نفر به مدت 4 ساعت)240نفرساعت(

اشتراک گذاری تجربه آقایان رشیدی و نکوفال برای 13 نفر در مناطق 11و 21 بمدت 3 ساعت
131339)39 نفرساعت(

1825200برگزاری دوره 8 ساعته آموزش تخلفات اداری براي افراد در حال انتصاب، 200 نفرساعت و 25 نفر

1820160برگزاری دوره 8 ساعته آموزش تخلفات اداری براي افراد در حال انتصاب، 160 نفرساعت و 20 نفر

1465260دوره مدیریت دانش برای مدیران و عالقمندان، 2 دی برای 65 نفر به مدت 4 ساعت)260نفرساعت(

1456224دوره مدیریت دانش برای مدیران و عالقمندان، 15دی برای 56  نفر به مدت 4 ساعت)224نفرساعت(

121734برگزاری جلسه ارزیابی بسته های دانشی مهندسان دانش،30 بهمن )17نفر به مدت 2 ساعت(

1820160برگزاری دوره 8 ساعته آموزش تخلفات اداری براي افراد در حال انتصاب، 160 نفرساعت و 20 نفر

121632برگزاری جلسه ارزیابی بسته های دانشی مهندسان دانش، 6 اسفند )16 نفربه مدت 2ساعت(

181080برگزاری دوره 8 ساعته آموزش تخلفات اداری براي افراد در حال انتصاب، 80 نفرساعت و 10 نفر

18756مستند نگاری و ثبت دانش 7 نفر از مدیران
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اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

13-4- تعداد هدايا و تسهيالت توزيع شده در سال هاي 98- 95
سال 98سال97سال 96سال95تسهيالت

29,50026,03526,05025,770توزیع حواله  هاي ماه مبارک رمضان به کلیه واحدهاي غیرمستقل شهرداري تهران - تعداد
-14,50017,50026,050توزیع حواله  هاي لوازم  التحریر به فرزندان شاغل به تحصیل کارکنانر

29,50026,70526,05067,995توزیع حواله  هاي بن کاالهای اساسی به کلیه واحدهاي غیرمستقل شهرداري تهران - تعداد
21,00025,36626,44325,412توزیع کارت هدیه تولد - تعداد

-410120100صدور معرفینامه  هاي کانون آموزشي قلم  چي - تعداد
300500540-برگه  هاي تخفیف قلعه سحرآمیز - تعداد

025,173-21,000توزیع هدایای ویژه )آجیل شب عید() غیر مستقل( - تعداد
3005005009,900توزیع کارت های دهکده آبی پارس - تعداد
1,0001,0001,100-صدور معرفی نامه لپ تاپ مادیران - تعداد

1,0001,0005007,850توزیع کارت های شهربازی - تعداد
4,0004,5001,500750توزیع بلیط باغ وحش - تعداد

8,0008,0002,0002,810صدور اطالعیه شرکت شجره طوبی - تعداد
1,0001,00003,400صدور معرفی نامه موسسه زبان سفیر - تعداد

7,7002,0002,000500توزیع کارت سیرک - تعداد
-5,0001,0002,000سیرک ایران و روسیه - تعداد

-2,0001,0002,000دلفیناریوم - تعداد
25,173---پرسنل بهره مند از شارژ غیرنقدی بن کارت وکاالبرگ به مناسبت های مختلف - تعداد

844,251---مبلغ شارژ غیرنقدی بن کارت به مناسبت های مختلف - میلیون ریال
271,975---مبلغ کاالبرگ خرید به مناسبت های مختلف - میلیون ریال
38,118---مبلغ کل کارت های هدیه تولد توزیع شده - میلیون ریال

14-4- آمارتعداد فعاليت های واحد تورهاي رفاه در سال های 95-98  

درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال 95مقصد

44.9-50020017898عتبات عالیات
20.6-9,7876,4005,8514,645مشهد مقدس
-1,0001,0800840قم و جمکران

-750970-کاشان
2,5009,1401,9722,71637.7شمال

-2,80084001,183اصفهان و شیراز
9.5-9001,0181,1741,062سرعین ) هتل رضوان (

24.8-6007221,237930زریوار
34,13519,47510,41212,44419.5جمع
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15-4-آمارکميته رفاهی اعطای وام به کارکنان در سال های 96-98

عنوان
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

19645,0001,798242,5002,215349,25123.244عقود اسالمیاهدا وام

معرفي به 
سازمان ها 

وادرات و مناطق

17513,15032828,5001,32895,330304.9234.5قرض الحسنه

وام پرداختی به 
کارکنان شهرداری 

تهران
----3,543444,581--

37158,1502,126271,0007,086889,162233.3228.1جمع

16-4- آمار صدور دفاتر درمانی در سال های  98-95                                                                                          )تعداد(
       

درصد تغيير سال 98 سال 97 سال 96 سال 95 عنوان

1,568 13,092 5,099 12,499 14,464 تجدید دفترچه

-12.6 47,299 54,134 38,645 35,965 تمدید دفترچه

-0.7 880 886 692 595 صدور المثنی

-25.6 1,370 1,842 9,846 1,440 صدور جدید

1.1 62,641 61,961 61,682 52,464 جمع

- 603 - - - افراد شاغل- نفر

- 645 - - - افراد بازنشسته- نفر

-6.8 1,248 1,339 1,384 799 ابطال دفترچه - تعداد

)مبالغ به ميليون ريال(

17-4-بيمه شده تکميلی پرسنل شهرداری  در سال 98

سال 98 عنوان

28,350 افراد تحت تکفل - نفر

15,150 پرسنل بهره مند اصلی- نفر

201,000 هزینه ماهانه جهت بیمه تکمیلی - میلیون ریال
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عنوان
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96

)مبلغ( مبلغنفرمبلغنفرمبلغنفر

4806,5082333,2534967,831141هزینه ازدواج

3204,3392052,8354136,750138هزینه تدفین

13,66420,4968,91413,37112,84019,26044هزینه مهد کودک

7,8149,1587,4248,4707,5078,8364جایزه تحصیلي

-17,00017,000----لوازم تحریر

22,27840,50216,77627,92938,25659,677114جمع

18-4- آمارکميته رفاهي شهرداري تهران در سال هاي 98-96                                                       )مبالغ به ميليون ريال( 

19-4- آمار فعاليت کميسيون پزشکی و درمان )معاونت درمان و توسعه سالمت(  در سال 98

تعداد عنوان

1,159  ثبت پرونده بیمار خاص

51  ارسال پرونده به کمیسیون پزشکی

25  پذیرش معلولین

926 تشکیل بانک اطالعاتی جامع معلولین شهرداری تهران

1-4- سهم هزينه های رفاهی شهرداری تهران در سال 98
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اداره کل امور ايثارگران

20-4- آمار ايثارگران تحت پوشش شهرداری تهران در سال های 98-94                                                              )نفر(
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

1691701701701710.6شهید شهرداری
15.8-1,1081,0451,069994837جانباز
210000آزاده

21.2-6861575241آزاده و جانباز
2648880مصدومین حین خدمت

14.4-2,0202,0441,9281,9231,647رزمنده
2.9-132133133136132فرزند شهید شهرداری )شاغل (

-314----فرزند شهید شهرداری )غیر شاغل(
1.5-496507522518510فرزند شهید غیر شهرداري

-16----فرزند فوتی حین خدمت
108770پدر شهید شهرداری
-28----مادر شهید شهرداری

-117----همسر شهید شهرداری
77910100همسر شهید شاغل

-4----همسر فوتی حین خدمت
1414440متوفیان حین خدمت
4,0433,9733,9083,8223,8460.6جمع کل ايثارگران

21-4-فعاليت های امور ايثارگران در سال 98                                                                     
تعدادعنوان

2,694ارائه خدمات مشاوره حقوقی و روانشناسی به ایثارگران شهرداری - نفر

1,420ارائه خدمات و تسهیالت آموزشی - تعداد

249ارائه خدمات و تسهیالت فرهنگی و ورزشی - تعداد

918اعطاء خدمات معیشتی - رفاهی ) آرم طرح ترافیک ، کمک هزینه ازدواج ، تدفین و ...( - تعداد

757بازدید و مالقات با خانواده های معظم شهدای شهرداری تهران - تعداد

6,093بازدید و مالقات با خانواده های معظم شهدای شهروندی - تعداد

448برگزاری تورها و اردوهای سیاحتی ، زیارتی ، تفریحی ، ورزشی ، علمی، و ... - تعداد

8,748برگزاری تورها و اردوهای سیاحتی ، زیارتی ، تفریحی ، ورزشی ، علمی، و ... - نفرات شرکت کننده

103برگزاری همایش ها ومراسم،جشن و... ویژه ایثارگران شهرداری - عدد

13,969برگزاری همایش ها ومراسم،جشن و... ویژه ایثارگران شهرداری - نفرات شرکت کننده

3,322پیگیری امور درمانی و مددکاری اجتماعی - تعداد

213پیگیری درخواست های ایثارگران و خانواده های معظم شهدا در مالقات های حضوری - تعداد

317ثبت و تشکیل پرونده ایثارگران و صدور کارت رفاهی - تعداد

65کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا - میلیارد ریال

11,677کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا - نفر

790معرفی ایثارگران تحت پوشش جهت دریافت وام کم بهره - تعداد

407نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، همایش ها ، یادواره ها ، جشن ها در مناطق 22 گانه - مورد
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22-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 98                                                  )نفر(

فرزند شهيد رزمندهجانبازآزاده - جانبازمحل خدمت
شهرداری

فرزند شهيد 
غير شهرداری

همسر شهيد 
شاغل

حوزه شهردار
011000مرکز ارتباطات و امور بین الملل

223000اداره کل دفتر شهردار
21213250حراست کل

0957210سازمان بازرسی شهرداری
011110سازمان بسیج مستضعفین

000020مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری
032020یگان حفاظت
078030شورای شهر

12490131حوزه مشاورین شهردار
047030سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

011000شرکت پیام رسا
035030سازمان پیشگیری ومدیریت بحران

01236001شرکت همشهری
معاونت برنامه ريزی شهری

001020اداره کل برنامه و بودجه
001000اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

021030حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
003000اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت شهرسازی
044180حوزه معاونت شهرسازی و معماری

001010اداره کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده صد
032000دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

001000اداره کل حریم
001000اداره کل معماری و ساختمان

000010شرکت نوسازی عباس آباد
000000شرکت عمران و نوسازی ری

000011سازمان نوسازی
معاونت مالی و اقتصادی

125000اداره کل امور مالی و اموال
012010اداره کل تشخیص و وصول درآمد

011000اداره کل حسابرسی
117381اداره کل حقوقی

001000تعاونی مصرف کارکنان
043010حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

021140سازمان امالک و مستغالت
022020بانک شهر

020511111شرکت خدماتی کاالی شهروند
0949281اداره کل پشتیبانی

022000سازمان سرمایه  گذاری و مشارکت های مردمی
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22-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 98 )ادامه(                                       )نفر(

فرزند شهيد رزمندهجانبازآزاده - جانبازمحل خدمت
شهرداری

فرزند شهيد 
غير شهرداری

همسر شهيد 
شاغل

معاونت حمل و نقل و ترافيک
095010حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

02225020شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(
021000عرف ایران

000000ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها
100000شرکت کنترل کیفیت هوا

3871913360شرکت بهره برداری راه آهن شهری
002000سازمان حمل و نقل وترافیک

31243444160شرکت واحد اتوبوسرانی
238100سازمان تاکسیرانی

062000سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها
016010شرکت کنترل ترافیک

معاونت فنی و عمرانی
036050حوزه معاونت فنی و عمرانی

010000عمران و تولیدات شهر
31143131سازمان مهندسی وعمران

000000شرکت خاکریزآب
135000سازمان عمرانی مناطق

معاونت خدمات شهری
000000اداره کل برنامه ریزی شهری خدمات شهری

000020اداره کل امور خدمات شهری
016030حوزه معاونت خدمات شهری

232323330سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
01339510سازمان مدیریت پسماند

181020سازمان بهشت زهرا )س(
0321000سازمان بوستانها وفضای سبز

001000سازمان خدمات موتوری
295140سازمان زیباسازی

145010شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
017290110سازمان میادین میوه و تره بار

000100شرکت شهربان و حریم بان
معاونت اجتماعی و فرهنگی

001000اداره کل امور بانوان
010000اداره کل سالمت
000000اداره کل فرهنگی

101030باغ موزه دفاع مقدس
026020سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی

074130حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
01122020سازمان ورزش شهرداری تهران

122000سازمان فرهنگی هنری شهرداری
012000شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
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22-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک ادارات و سازمان ها در سال 98 )ادامه(                                       )نفر(

فرزند شهيد رزمندهجانبازآزاده - جانبازمحل خدمت
شهرداری

فرزند شهيد 
غير شهرداری

همسر شهيد 
شاغل

معاونت منابع انسانی
056120اداره کل منابع انسانی

000000ستاد ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد
120020هسته گزینش

015040حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
000010اداره کل برنامه ریزی و مدیریت آموزش
001010اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران

113040اداره کل امور ایثارگران
سازمان صندوق بازنشستگی

025000)شرکت خودرو سرویس شهر(

001000موسسه هادیان شهر
011000ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

010000موسسه صندوق ذخیره کارکنان
010000تعاونی شهریار

000010مجمع فرزندان شهید شهرداری
011010شرکت خودرو سرویس شهر

033291شرکت شهر سالم
013010شرکت خدمات اداری شهر

034020اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

23-4- آمار ايثارگران شهرداری تهران به تفکيک مناطق در سال 98                                                                    )نفر(

فرزند شهيد رزمندهجانبازآزاده - جانبازمنطقه/محل خدمت
شهرداری

فرزند شهيد
 غير شهرداری

همسر شهيد 
شاغل

022000 منطقه 1
118236200 منطقه 2
120185310 منطقه 3
016222110 منطقه 4
11318990 منطقه 5
024161080 منطقه 6
015423100 منطقه 7
111283140 منطقه 8
118165170 منطقه 9
06183120 منطقه 10
013141120 منطقه 11
0424360 منطقه 12
22044180 منطقه 13
09332151 منطقه 14
29241140 منطقه 15
02337790 منطقه 16
01724320 منطقه 17
01219290 منطقه 18
117333100 منطقه 19
01117121 منطقه 20
014301090 منطقه 21
11120480 منطقه 22

016237160حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
11319545912522جمع
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اداره کل برنامه ريزی و آموزش

24-4- عملکرد آموزش مناطق 22 گانه در سال  98                                                                         )مبالغ به ميليون ريال(

اعتبار ابالغي آموزشهزينه آموزشنفر ساعتپرسنل آموزش ديدهمنطقه

2,49836,9101,0001,000منطقه 1

1,71225,2301,1801,300منطقه 2

71912,576490700منطقه 3

2,23129,6344621,200منطقه 4

1,70826,6027321,000منطقه 5

1,31320,080924950منطقه 6

1,64319,780700700منطقه 7

1,28521,824543550منطقه 8

1,16018,372586650منطقه 9

1,35722,040782800منطقه 10

1,17218,584545545منطقه 11

1,89727,3883671,000منطقه 12

1,41122,948606800منطقه 13

1,03015,8004311,000منطقه 14

1,55122,912260800منطقه 15

99315,6106781,000منطقه 16

4957,400418650منطقه 17

1,42021,610508700منطقه 18

2,11525,958709750منطقه 19

1,72524,212820950منطقه 20

82413,072580600منطقه 21

1,68523,848464700منطقه 22

31,944472,39013,78518,345جمع
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25-4- اقدامات آموزشی انجام گرفته در سال 98
سال 98اقدامات

249,246آموزش واحدهای ستادی - نفرساعت
17,142آموزش واحدهای ستادی - نفر

11,582آموزش سازمان ها و شرکت ها - نفر
177,240آموزش سازمان ها و شرکت ها - نفر ساعت

472,390آموزش مناطق 22 گانه - نفرساعت
31,944آموزش مناطق 22 گانه - نفر

100,595اعتبار مصوب آموزش)متمرکز در اداره برنامه ریزی و آموزش و مناطق( - میلیون ریال
76,844هزینه آموزش)متمرکز در اداره برنامه ریزی و آموزش و مناطق( - میلیون ریال

92,260افراد شرکت کننده در دوره های برگزار شده آموزشی مجازی - نفر
83,889افراد شرکت کننده در دوره های و همایش های آموزشی متمرکز - نفر

1,435,888دوره های برگزار شده آموزشی مجازی - نفرساعت
1,292,588دوره های و همایش های آموزشی متمرکز - نفرساعت

2,189مجموع ساعت های دوره های و همایش های آموزشی متمرکز - ساعت
3,186مجموع ساعت های دوره های برگزار شده آموزشی مجازی - ساعت

1-4- تعداد پرسنل آموزش ديده و هزينه آموزش به تفکيک مناطق در سال 98
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ري

شمیرانات

قدس

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

اسالمشهر

بهارستان

تعداد پرسنل

495 - 800
801 - 1,200
1,201 - 1,450
1,451 - 1,900
1,901 - 2,498

هزینه آموزش
(میلیون ریال)
!( 260 - 450
!( 451 - 600

!( 601 - 820

!( 821 - 1,180
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26-4- عملکرد آموزش واحد های ستادی، سازمان ها و شرکت ها در سال 98

تعداد پرسنلمحل خدمت
نفر ساعت آموزش ديده

معاونت حمل و نقل و ترافیک

62613,512سازمان حمل و نقل و ترافیک

55880سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها

28448سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 

1252,080ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها

17272اداره کل سالمت معاونت اموراجتماعی و فرهنگی

معاونت مالی و اقتصادی

1,09021,760اداره کل امور مالی و اموال 

561,176اداره خزانه داری

1903,000اداره کل پشتیبانی اداره 

22512اداره کل حسابرسی 

5039,128اداره کل تشخیص و وصول درآمد

1,13016,000اداره کل حقوقی

1192,376سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی

معاونت توسعه منابع انسانی

2402,608اداره کل منابع انسانی

15120اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران

83,8891,292,588اداره کل برنامه ریزی و مدیریت آموزش 

1,30010,400ستاد ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

1,0302,632سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 

معاونت فنی و عمرانی
35560سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

348شرکت خاکریز آب 

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری
84112,212معماری

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری
 و امور شورا

32864اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت 

35840اداره کل برنامه بودجه 

1023,180اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

1893,390اداره کل تدوین قوانین و امور شوراها

5938,710سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

3373,632سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

2733,792سازمان مدیریت پسماند

50664شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران
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سازمان  بازنشستگي شهرداري تهران

27-4- بازنشستگان و موظفين براساس آخرين محل خدمت در سال های 98-94                                                )نفر(

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

بازنشستگان

6,6437,0777,1507,3277,5813.5شهرداری تهران

1.4-1,0821,0641,0701,0451,030شرکت واحد

5.6-130137127107101رسمی کشوری

4-7,8558,2788,3478,4798,712جمع

موظفين

1,2791,3021,5011,4551,5174.3شهرداری تهران

5485475705765861.7شرکت واحد

20.6-637579623654519رسمی کشوری

15-2,4642,4282,6942,6852,622جمع

18-10,31910,70611,04111,16411,334جمع کل

تعداد کل بازنشستگان و 
موظفين در پايان سال به 

تفکيک    جنسيت

8,7958,9589,3769,5059,6791.8مرد

0.2-1,5241,7481,6651,6591,655زن

28-4- مقايسه هزينه حقوق و مزاياي پرداختي با کسور دريافتي در سال های 98-96                   )مبالغ به ميليون ريال( 

درصدتغيير سال 98سال 97سال 96عنوان
جاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلی

90,6213,243,960116,6993,575,070178,7734,695,21953.231.3هزینه حقوق و مزایا

470,9051,129,374735,5341,860,0491,387,7031,982,27388.76.6کسور دریافتي

2,712,94695.458.2-1,715,0211,208,930-2,114,586618,835-380,284تفاوت

23.1-0.192.876.30.57.80.423.8نسبت حقوق به کسور

2-4- تعداد کل بازنشستگان و موظفين در پايان سال به تفکيک جنسيت
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29-4- شاغلين تحت پوشش و کسور دريافتي در سال های 96-98

عنوان
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96

تکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاریتکميلیجاری

تعداد
2.7-2.6-13,25513,25513,20713,21812,86412,864 شاغلين - نفر

کل کسور ساالنه
25.4-1,129,374470,905735,5341,860,0491,982,2731,387,703169.5- ميليون ريال 

ال
- ري

نه 
اها

ور م
س

ن ک
گي

يان
23.3-2,366,767986,8501,547,0213,908,9144,280,4062,996,526176.7سهم کارمندم

23.3-4,733,5351,973,7003,094,0417,817,8288,560,8115,993,051176.7سهم کارفرما

11.4-7,100,3022,960,5494,641,06211,726,74314,836,35410,390,144219.7جمع

30-4- وضعيت پرداخت وام به بازنشستگان در سال های 98-95                                                                           )مبالغ به ميليون ريال(

شرح فعاليت
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

1,79449,3252,20959,8752,23867,3203,211322,42043.5378.9پرداخت وام به بازنشستگان

43410,99663315,88051614,42064954,63825.8278.9پرداخت وام به موظفین

صدور گواهی حقوق و تعهد 
-7.2--6,398-6,893-5,48006,732کسر اقساط

3-4- تعداد پرداخت وام به بازنشستگان
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31-4- عملکرد رفاهي سازمان در سال های 95-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95شرح فعاليت

69.8-11,73913,6118,6832,626اعزام بازنشستگان و موظفین به مشهد مقدس و جزیره کیش از طریق تورهای سازمان - نفر
77.4-1,0951,013897203اعزام فرزندان مزدوج بازنشستگان به مشهد مقدس -  نفر

121212120پرداخت یارانه نقدی - دوره
665620ارسال سبد کاال - دوره

65.6-2,1382,1621,012348هزینه های تحصیلی فرزندان بازنشستگان و موظفین)جایزه تحصیلی و لوازم التحریر( - نفر
شارژ کارت رفاهیتهیه توزیع کارت های ورزش شهروندی - تعداد

-97175174111عیادت ماهانه از بازنشستگان و برگزاری جلسات مالقات عمومی - نفر
2023182222.2بررسی طرح حمایتی فرزندان معلول بازنشستگان و موظفین - نفر

معرفی فرزندان ذکور بازنشستگان و موظفین به اداره کل رفاه جهت بهره مندی از خدمات 
23.9-360255423322درمانی - نفر

32-4- ليست پروژه هاي سازمان صندوق بازنشستگي در سال 98

عنوان پروژه
هزينه انجام شدهحجم فعاليتواقعی

)ميليون ريال(
درصد پيشرفت 

فيزيکی
منطقه کاربری

وقوع
مساحت )مترمربع(تاريخ پايانتاريخ شروع

مجتمع چند منظوره الغدیر
تجاری اداری 46,0001,484,59265در حال انجام1384)گالبدره(

منطقه1پارکینگ طبقاتی

منطقه3اداری60مشارکتی15,000درحال انجام1389مجتمع اداری خیابان یزدان پناه

اداره ستاد ارتقاء سالمت و مقابله با فساد اداری 

33-4- آمار عملکرد اداره ستاد ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری در سال های 97-98 

سال 98سال 97عنوان فعاليت 

30جلسات اعضای اصلی ستاد - جلسه

013دوره های آموزشی ستاد ارتقا سالمت اداری و مقابله با فساد- تعداد

اداره کل دفتر هماهنگی هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری

34-4- عملکرد اداره کل دفتر هماهنگی هيأت های رسيدگی به تخلفات اداری در سال 98

سال 98عنوان فعاليت 

115جلسات برگزار شده - تعداد

455پرونده های رسیدگی شده - تعداد

49  اعمال ماده 19 ) ارجاع جنبه کیفری تخلفات اداری به دستگاههای قضایی( - تعداد
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شرکت خدمات اداری شهر

35-4- پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر در سال 98

واحد طرف قرارداد

نوع قراردادجنسيت کارکنان

سـاعتي و زنمرد
جمع کارمنديجمع کارگريحق الزحمه اي

جمع کل
درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد

1,51979.239820.840.2130.71,90499.11,921مناطق

52773.319226.7212.822369794.2740ادارات ستادي

جمع مناطق و ادارات 
2,04677.659022.4250.9351.32,60197.72,661ستادی

22576712400165.428094.6296سازمانهای مستقل

7774.82625.2001615.58784.5103شوراي شهر

1565.2834.80028.72191.323شرکتها
جمع سازمان ها و 

شرکت ها و شورای 
شهر

31775.110524.90-348.138891.9422

2,36377.369522.7250.8692.22,989973,083جمع کل  98

2,43177.570422.5341.1782.53,02396.43,135جمع کل  97

1.7--1.1--11.5--26.5--1.3--2.8-درصد تغيير

36-4- پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر به تفکيک مدرک تحصيلی در سال 98

واحد
 طرف قرارداد

جمع کل مدرک تحصيلي
نيروهاي

جاري دکترافوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلم

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

110.5756429.445223.662232.425913.590.471,917مناطق

111.5310514.67710.72663723032294.04718ادارات ستادي

220.8366925.452920.188833.748918.6381.442,635جمع مناطق و ادارات ستادی

103.386421.66120.610736.15117.231.01296سازمانهای مستقل

54.851211.71817.53332343310.97103شوراي شهر

28.7834.814.3834.8417.40023شرکتها

جمع سازمان ها، شرکت ها و 
174.038419.9801914835.18921.140.95422شورای شهر

391.2875324.660919.91,03633.957818.9421.373,057جمع
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37-4- تعداد پرسنل خدمات اداری شهر به تفکيک منطقه در سال  98
پرسنل خدمات اداری شهرمنطقهپرسنل خدمات اداری شهرمنطقه

118منطقه 15012منطقه 1
74منطقه 11613منطقه 2
51منطقه 8314منطقه 3
85منطقه 11815منطقه 4
63منطقه 13216منطقه 5
77منطقه 8917منطقه 6
114منطقه 8218منطقه 7
66منطقه 6819منطقه 8
66منطقه 7320منطقه 9
44منطقه 9121منطقه 10
85منطقه 7222منطقه 11

1,917جمع

38-4- سن پرسنل شاغل در شرکت خدمات اداری شهر  در سال  98
تعداد کارکنانسنتعداد کارکنانسن

491,093-040زیر 20 سال
20-292950-59507
60108 و باالتر30-391,321

3,058جمع

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6 7
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8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19
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16 15

20

13

تعداد پرسنل
44 - 50
51 - 75
76 - 85
86 - 90
91 - 150

2-4- تعداد پرسنل شرکت خدمات اداری شهر به تفکيک مناطق در سال 98
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40-4- تغييرات پرسنل تحت پوشش شرکت خدمات اداري شهر در سال های 97-98

تحصيالت

سال 98سال 97

تعداد نيروهای تغييرات سال 97
تحت پوشش در 

اسفند 97

تعداد نيروهای تغييرات سال 98
تحت پوشش در 

اسفند 98 تغيير مدرک خروجیورودی
تغيير مدرک خروجیورودیتحصيلی

تحصيلی

01904501539زیردیپلم

11181941139150753دیپلم

1502859001030610فوق دیپلم

11188201,0001122471,036لیسانس

359813517242360578فوق لیسانس

62004244042دکترا

54493623,13540992923,058جمع

39-4- وضعيت مدرک تحصيلی پرسنل به تفکيک منطقه در  شهرداری تهران در سال 98
دکترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمزير ديپلممنطقه

2452951230منطقه 1
1342837142منطقه 2
0281528120منطقه 3
0393434110منطقه 4
1323042270منطقه 5
0251934110منطقه 6
0221626171منطقه 7
022211690منطقه 8
0121730131منطقه 9
0312030100منطقه 10
0111531141منطقه 11
141264190منطقه 12
1252315100منطقه 13
1121017110منطقه 14
028302160منطقه 15
127151460منطقه 16
0241033100منطقه 17
1363827111منطقه 18
0181127100منطقه 19
124181940منطقه 20
012111470منطقه 21
1161635143منطقه 22

115644526222599جمع
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42-4- اهم فعاليت های شرکت خدمات اداری شهر در سال 98    

عنوان فعاليترديف 

اجرای طرح و ارائه مدل جذب مشارکت سازمان های مردم نهاد1

اجرای طرح مستند سازی تهیه کلیپ و گزارش از فعالیتهای مطالعاتی و اجرایی2

اجرای طرح و طراحی متولوژی و آیین نامه حل مسائل شهرداری تهران3

اجرای طرح تحلیل کارکرد و تحلیل ریشه ای سد معبر و دستفروشی4

برگزاری کانون شایسته ساالری و شایسته گزینی 5

برگزاری کانون ارزیابی مدیران محالت و داوطلبین مدیرت محالت شهر تهران6

برگزاری اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری 7

برگزاری دوره های آموزشی برای واحدهای مختلف شهرداری تهران

برگزاری 3 دوره آموزشی معادل 1900 نفر ساعت برای کالنشهرهای سراسر کشور1

برگزاری 42 دوره آموزشی معادل 35000 نفر ساعت داخل مجموعه شهرداری تهران 2

41-4-وضعيت سن پرسنل به تفکيک منطقه در  شهرداری تهران در سال 98
60 و باالتر59-4950-3940-2930-20منطقه

16756233منطقه 1
14250158منطقه 2
23027195منطقه 3
14153167منطقه 4
06641214منطقه 5
12941171منطقه 6
13432132منطقه 7
12625115منطقه 8
13025152منطقه 9
02844190منطقه 10
03227112منطقه 11
13552219منطقه 12
11935163منطقه 13
0241683منطقه 14
22338193منطقه 15
12121173منطقه 16
03328160منطقه 17
22652295منطقه 18
0213492منطقه 19
02222211منطقه 20
1241162منطقه 21
02932177منطقه 22

1770276235977جمع
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شرکت هاديان شهر

43-4- پرسنل تحت پوشش شرکت هاديان شهر در سال 98

واحد طرف قرارداد

نوع قراردادجنسيت کارکنان

سـاعتي و زنمرد
جمع کارمنديجمع کارگريحق الزحمه اي

جمع کل
درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد

6,16774.32,12825.7104,067494,227518,295مناطق

1,41885.324514.740.290954.775045.11,663ادارات ستادي

جمع مناطق و ادارات 
7,58576.22,37323.850.14,976504,977509,958ستادی

26082.55517.510.311737.119762.5315سازمانهای غیر مستقل

2,16690.32339.7001,83876.656123.42,399سازمانهای مستقل

3788.1511.9002150215042شوراي شهر

1,27580.630619.420.185153.8728461,581شرکتها

جمع سازمان ها و 
3,73886.259913.830.12,82765.21,50734.74,337شرکت ها و شورای شهر

14,295-6,484-7,803-8-2,972-11,323جمع  

44-4- پرسنل تحت پوشش شرکت هاديان شهر به تفکيک مدرک تحصيلی در سال 98

واحد
 طرف قرارداد

جمع کلمدرک تحصيلي
دکترافوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیردیپلم نيروهاي جاري

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2,13125.71,75621.21,02212.32,34128.21,03112.4140.28,295مناطق

48028.942725.718411.139921671060.41,663ادارات ستادي
جمع مناطق و 
2,61126.2218321.9120612.1274027.5119812200.29,958ادارات ستادی

سازمانهای
4213.363204915.6107344815.261.9315غیر مستقل

سازمانهای
98741.164426.82088.743017.91285.320.12,399 مستقل

49.51433.349.51535.7511.90042شوراي شهر

36823.348430.617811.343727.61127.120.11,581شرکتها

جمع سازمان ها، 
140132.3120527.843910.198922.82936.8100.24,337شرکت ها و شورا

14,295-30-1,491-3,729-1,645-3,388-4,012جمع
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45-4- تعداد پرسنل هاديان شهر به تفکيک منطقه در سال  98
پرسنل هاديان شهرمنطقهپرسنل هاديان شهرمنطقه

536منطقه 54112منطقه 1
342منطقه 37713منطقه 2
310منطقه 45614منطقه 3
445منطقه 48515منطقه 4
275منطقه 54616منطقه 5
279منطقه 46017منطقه 6
368منطقه 37118منطقه 7
361منطقه 29719منطقه 8
357منطقه 27120منطقه 9
247منطقه 40821منطقه 10
264منطقه 29922منطقه 11

8,295جمع

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

تعداد پرسنل
247 - 280
281 - 310
311 - 410
411 - 490
491 - 546

3-4- تعداد پرسنل شرکت هاديان شهر به تفکيک مناطق در سال 98
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46-4- وضعيت مدرک تحصيلی پرسنل شهرداری تهران به تفکيک منطقه در سال 98
دکترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمزير ديپلممنطقه

15913064123650منطقه 1
103875983450منطقه 2
1398750120591منطقه 3
1269767119760منطقه 4
978672211791منطقه 5
1479552102631منطقه 6
1006940103581منطقه 7
103553371341منطقه 8
72662974300منطقه 9
939545126481منطقه 10
666441100280منطقه 11
12810362175671منطقه 12
895132103661منطقه 13
56673898492منطقه 14
1229571119380منطقه 15
65663083301منطقه 16
61493690430منطقه 17
111993690311منطقه 18
86945396320منطقه 19
976956103320منطقه 20
48582486310منطقه 21
63743266272منطقه 22

2,1311,7561,0222,3411,03114جمع

47-4- سن پرسنل شاغل شرکت هاديان شهر در سال 98
تعداد کارکنانسنتعداد کارکنانسن

493,926-040زیر 20 سال
20-291,28750-591,892
60207 و باالتر30-396,983

14,295جمع
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48-4-وضعيت سن پرسنل شهرداری تهران به تفکيک منطقه در سال 98
60 و باالتر59-4950-3940-2930-20منطقه

192681597916منطقه 1

17203103477منطقه 2

34221125697منطقه 3

532281296114منطقه 4

49317120555منطقه 5

42205132765منطقه 6

2719691516منطقه 7

2912192469منطقه 8

2512774441منطقه 9

37218106425منطقه 10

3015669413منطقه 11

44279136725منطقه 12

29158846011منطقه 13

3716172355منطقه 14

27163179724منطقه 15

2913069470منطقه 16

2015273304منطقه 17

3615690779منطقه 18

3917092564منطقه 19

15173112516منطقه 20

2511863365منطقه 21

2212975353منطقه 22

6854,0492,2451,182134جمع
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49-4- آمار فعاليت هاي  شرکت شهر سالم در سال های 95-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95فعاليت

211818180مراکز درمانی شهرداری  - مرکز

959915218320.4بخش های درمانی در درمانگاههای شرکت شهر سالم - عدد

1,907,9491,367,9231,536,9331,825,48318.8تعداد مراجعات به مراکز درماني تحت پوشش - نفر

44,26451,94453,14053,6230.9بیمه شدگان تحت پوشش بیمه شهرداری تهران- نفر

1.8-301,884298,432328,159322,104ارزش خدمات پاراکلینکي مراکز - میلیون ریال

572,287291,554215,712657,441204.8ارزش خدمات کلینکي مراکز - میلیون ریال

9171,2711,1191,2077.9تعداد بیماران خاص تحت پوشش شهرداري - نفر

51,369776,7221,412-134,144هزینه بیماران خاص تحت پوشش شهرداري - میلیون ریال

5.4-39,13744,92047,25344,703تعداد معرفي نامه هاي صادره جهت بیماران سرپایي - عدد

4.8-8,0248,8538,8138,393تعداد معرفي نامه هاي صادره جهت بیماران بستري - عدد

1.1-11,5243,02417,30117,110چکاب کارگران شرکت پیمانکاري خدمات شهري و فضاي سبز - نفر

36,16111,06919,42420,8097.1چکاب کارمندان رسمي و کارکنان سازمان ها و شرکت هاي طرف قرارداد - نفر

ارزیابي وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردي کارگران شرکت هاي پیمانکاري 
2221,92596,150فضاي سبز -دوره

ارزیابي وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردي مجریان عملیات مبارزه با
2221366,700موش- دوره

ارزیابي وضعیت لباس کار و لوازم حفاظت فردي کارگران شرکت هاي پیمانکاري 
2222,398119,800خدمات شهر-دوره

22242020,900نظارت بهداشتي بر عملیات جمع آوري مکانیزه و غیر مکانیزه زباله ها - دوره

2221,57678,700نظارت بهداشتي بر عملیات جمع آوري مکانیزه و غیر مکانیزه رفت و روب -دوره

55.3-1387912355تعداد حوادث ناشي از کار - نفر

37,90726,76651,22777,22250.7خدمات ارائه شده توسط اورژانس - نفر

-55---ثبت و پیگیری حوادث ناشی از کار - عدد

-2,278---مراجعات به کمیسیون پزشکی - عدد

-37,919---معاینات پزشکی کارکنان شهرداری - عدد

-54---تابلوهای راهنمای مراجعین - عدد

شرکت شهر سالم
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51-4- تعداد مراجعات به واحد کميسيون  ها در سال  هاي 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94نوع کميسيون

8.3-9798497291,4201,302استعالجي
1,3801,4661,5681,0452,278118پزشکي

2,3592,3152,2972,4653,58045.2جمع

50-4- تعداد خدمات اورژانس در سال  هاي 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94زمان

9,48313,4588,4805,9017,42125.8سه  ماهه اول
9.4-16,0249,6876,0665,5014,985سه  ماهه دوم
13,8166,8575,78633,48360,66881.2سه  ماهه سوم

34.6-9,3537,9056,4346,3424,148سه  ماهه چهارم
48,67637,90726,76651,22777,22250.7جمع

52-4- قراردادهاي منعقده در بخش درمان غيرمستقيم در سال  هاي 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96طرف قرارداد

3093133161پزشکان متخصص
1241281301.6دندانپزشکان عمومي

4.5-424442دندانپزشکان متخصص
2222220مراکز جراحي محدود

1041051148.6بیمارستان  
2222220پزشکي هسته  اي

1901972064.6آزمایشگاه
889510510.5رادیولوژی
81941017.4فیزیوتراپي
4514815228.5داروخانه
14415517412.3درمانگاه
1,5771,6561,7545.9جمع

4-4- تعداد مراجعات به واحد کميسيون ها
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54-4- معرفي نامه  هاي بستري صادره در سال های 94-98 

درصد تغيير سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94معرفي نامه صادره

5.3-46,97647,16453,75556,06653,096معرفي  نامه صادره - تعداد

4.8-7,6378,0248,8358,8138,393معرفي  نامه بستري صادره - تعداد

5.4-39,33939,13744,92047,25344,703معرفي  نامه سرپایي صادره - تعداد

2.8-6,7726,5997,7397,6007,384موارد بستري در بیمارستان  هاي خصوصي - تعداد

8.9-8657831,0961,2171,109موارد بستري در بیمارستان  هاي دولتي - تعداد

20,93420,41123,72921,58822,3823.7روزهاي بستري در بخش خصوصي و دولتي - روز

17,67617,81020,19017,89018,1831.6روزهاي بستري در بیمارستان  هاي خصوصي - روز

3,2582,6013,5393,6984,19913.5روزهاي بستري در بیمارستان  هاي دولتي - روز

2.742.762.682.442,669روزهاي بستري در بخش خصوصي و دولتي - متوسط

2.612.692.612.352,496روزهاي بستري در بخش خصوصي - متوسط

3.763.323.222.033,7886.2روزهاي بستري در بخش دولتي - متوسط

3,6484,4005,1365,0815,5639.5عیادت  هاي به عمل  آمده از بیماران بستري - تعداد

53-4- مقايسه هزينه درمان به تفکيک طرف  هاي قرارداد در سال های 98-96                              )مبالغ به ميليون ريال(

نوع خدمات
سال 98سال 97سال 96

درصد تغيير 
هزينه نسبت به هزينه

نسبت به هزينهکل هزينه
نسبت به هزينهکل هزينه

کل هزينه

589,45837.9578,14034605,763334.8بستري
307,08519.8344,09220355,714193.4سرپایي
212,84313.7236,43514257,695149داروخانه

234,90215.1289,27717368,8872027.5دندانپزشکي
7.2-108,1577143,4639133,1707آزمایشگاه

101,2266.599,7046109,31169.6تصویربرداري
1,553,6711001,691,1111001,830,5401008.2جمع

5-4- سهم هزينه درمان به تفکيک طرف های قرارداد در سال 98
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55-4- آمار مقايسه ای مراجعين شرکت شهرسالم در سال های 98-97                                             )مبالغ به هزار ريال(

نام خدمت
درصد تغييرسال 98سال 97

درآمدتعداد - نفردرآمدتعداد - نفردرآمدتعداد - نفر

74-50.5-483,739177,040,843239,57746,091,904ویزیت پزشک عمومی

3.4-12.5-240,62272,457,106210,63370,012,396ویزیت پزشک متخصص

48,95518,214,34153,03122,164,6888.322ویزیت پزشک فوق تخصص

15,2623,340,578103,582183,071,542578.75,380.2دندانپزشکان عمومی

13,9565,192,06056,807167,374,5183073,123.7دندانپزشکان متخصص

55132.9-3,213448,7031,4471,045,046بهداشت خانواده

100-36.4-8,797815,5930واکسیناسیون

359,78428,393,893373,40534,475,1083.821.4تزریقات

7,2444,750,2507,6187,087,9615.249.2جراحی سرپایی

31.5-43.4-48,2019,197,97927,2596,304,162نوار قلب

2-7.8-2,6722,845,9192,4632,788,665تست ورزش 

4.33.2-11,94017,877,64611,43218,456,867اکوکاردیوگرافی

18.8-38.8-281259,442172210,614هولتر

525800,2498231,431,46756.878.9نوار مغز

69.1-73.9-33,88513,015,8028,8314,025,651ادیومتری

32.1-50.2-56,05112,054,61627,8968,188,277اپتومتری

81.5-83.9-28,1808,722,2714,5381,613,912اسپیرومتری

17.215.5-2,7991,276,3272,3181,473,697مشاور خانواده

14.6-38.9-5,3501,227,5153,2701,048,377مشاور تغذیه

3.411.1-2,9341,427,7602,8341,586,672گفتار درمانی

21.18.1-118,2151,348,59193,3101,457,673دارو و تجهیزات

1412.6-105,02861,018,17890,34068,697,699فیزیوتراپی

158,904129,981,232161,070148,707,5481.414.4رادیولوژی و سونوگرافی

23.7-44.2-189,339137,159,571105,584104,699,481آزمایشگاه

1,536,933708,050,9531,593,833902,013,9253.727.4جمع



193

4معاونت توسعه منابع انسانی

56-4- نتايج فعاليت های انجام گرفته مرکز بهداشت در سال های 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96عنوان

 گروه بهداشت و ايمنی
1010100تعداد برنامه  هاي انجام   پذیرفته - برنامه

0.5-3,2503,2683,251بازرسي  هاي صورت   گرفته - مورد
5.3-260,223260,679246,801تعداد آیتم  هاي ارزیابي   شده - آیتم

48152481255تعداد گزارش  هاي ارسال   شده - مکاتبه

 گروه بهداشت محيط
1212120برنامه  هاي انجام  پذیرفته - برنامه

3,0783,1084,06430.8مجموع بازرسي  هاي صورت  گرفته - مورد بازرسي
198,744198,992246,99024.1آیتم  هاي ارزیابي  شده - مورد

58263680927.2گزارش  هاي ارسال  شده - مورد
5608671,39961.4 نمونه  برداري از آب پارک  ها - مورد

11,20017,34027,98061.4موارد سنجش - پارامتر
-1,824--ارزیابی بهداشتی مکانهای مربوط به شهرداری - عدد

گروه طب کار
14,09336,72537,9193.3تعداد کل افراد که چکاپ شده  اند - نفر

1.1-3,02417,30117,110کارگران شرکت  هاي پیمانکاري خدمات شهري و فضاي سبز - نفر
11,06919,42420,8097.1کارمندان رسمي و کارکنان سازمان  ها و شرکت  هاي طرف قرارداد - نفر

2,26014,73017,00015.4تعداد کل کارت تناسب صادرشده - فقره

57-4- فعاليت های واحد آموزش و پژوهش در سال 98

تعداد نفر ساعتساعت آموزشیتعداد فراگيراننام دوره آموزشی

HSE 702140مبانی
908720تعادل زمان درکار و خانواده 

5612672گزارش نویسی و مکاتبات اداری 
HSE 308240مبانی و مفاهیم الزامات سیستم مدیریت

HSE 3312396ممیزی داخلی سیستم
808640تحکیم روابط زوجین 

HSE 3416544نگهداری و رهبری سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
80241,920درسهای مدیریتی از مایو کلینیک 

6016960مدیریت فرآیندهای سازمانی 
6016960تفکر سیستمی و معماری سازمانی 

508400اصول تریاژ درمانگاهی و بیمارستانی و مدیریت راه هوایی 
6016960مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی 

HSE 3016480شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکهای
HSE 6016960آموزش مبانی الزامات مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت

508400اصول و وظایف انتظامات و حفاظت فیزیکي 
84318610,392جمع 
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58-4- خالصه نتايج برنامه های نظارتی کنترلی مرکز در سال 98

تعداد  عنوان برنامه
واحدحجم عملياتدوره

امتياز 
کسب 
شده

وضعيت 
ارزشيابی

2ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی محلهای اسکان کارگری
ارزیابی 132 محل اسکان

)6600 نفر کارگر مقیم( به طور متوسط در 
هر دوره

متوسط60محل

80 مورد ارزیابی جاروب مکانیزه به طور متوسط 2ارزیابی بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )مکانیزه(
متوسط73اکیپدر هر دوره

ارزیابی 1496 نفر کارگر به طور متوسط در 2ارزیابی بهداشت وایمنی عملیات رفت و روب )غیر مکانیزه(
متوسط74کارگرهر دوره

369 مورد ارزیابی اکیپ )شامل 739 کارگر( به 2ارزیابی بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )مکانیزه(
متوسط73اکیپطور متوسط در هر دوره

51 مورد ارزیابی اکیپ )شامل 93 کارگر( به 2ارزیابی بهداشت و ایمنی عملیات جمع آوری و انتقال زباله )غیر مکانیزه(
متوسط69اکیپطور متوسط در هر دوره

ارزیابی 2398 نفر کارگر به طور متوسط در 2ارزیابی بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی)خدمات شهری(
متوسط70کارگرهر دوره

ارزیابی بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی
ارزیابی 136 نفر کارگر به طور متوسط در هر 2)اکیپ های مبارزه با موش(

متوسط92کارگردوره

ارزیابی 1925 نفر کارگر به طور متوسط در 2ارزیابی بهداشت وایمنی لباس کار و لوازم حفاظت فردی )فضای سبز(
متوسط71کارگرهر دوره

ارزیابی 10 ایستگاه خدمات شهری به طور 2کنترل ضوابط بهداشت و ایمنی ایستگاههای خدمات شهری
نامناسب74ایستگاهمتوسط در هر دوره

خدمات  تجهیزات  و  عمومی  ساختار  وایمنی  بهداشتی  ضوابط  ارزیابی 
متوسط83پارکارزیابی 578 پارک به طور متوسط در هر دوره2شهری پارکها

ارزیابی 641 مورد سرویس به طور متوسط در 2نظارت بهداشتی بر سرویس های بهداشتی پارکها و معابر
متوسط82سرویسهر دوره

ارزیابی تابلوهای 750 پارک به طور متوسط 2ارزیابی تابلوهای آب پارکها
متوسط72پارکدر هر دوره

ارزیابی 162 پارک طی بازرسی های شبانه در 3ارزیابی روشنایی و ایمنی پارکها و فضای سبز شهر تهران )در شب(
متوسط76پارکهر دوره

اماکن  ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی محل های نگهداری حیوانات در 
ارزیابی 5 محل نگهداری حیوانات در واحدهای 1وابسته به شهرداری

متوسط80محلتابعه شهرداری در هر دوره

تشکیل 106 جلسه کمیته حفاظت فنی و 12تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار
-0جلسهبهداشت کار

تشکیل 362 جلسه آموزش بهداشت )برای 12آموزش بهداشت
-0کارگر13979 نفر کارگر(

ارائه خدمات درمانی به کارکنان در 55 مورد 12ثبت وپیگیری حوادث ناشی از کار
-0موردحادثه گزارش شده

انجام فرایند معاینات سالمت شغلی کارگران و 12معاینات سالمت شغلی کارکنان )حوزه کارمندی و کارگری(
-0نفرکارمندان برای 37919 نفر

-0مورد1399 مورد نمونه برداری 12برنامه پایش سالمت آب پارک ها

ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی عملیات سم پاشی پارکها و فضای سبز 
ارائه آموزش های تخصصی و ارزیابی 57 اکیپ 6شهر تهران

متوسط67اکیپعملیات سم پاشی

کنترل بهداشت و ایمنی محل های طبخ و توزیع غذا در اماکن وابسته 
63 مورد بازرسی و انجام 184مورد نمونه 6به شهرداری تهران

ضعیف65محلبرداری

متوسط84محلارزیابی 193 آبدارخانه در هر دوره2ارزیابی ضوابط بهداشت وایمنی آبدارخانه در اماکن وابسته به شهرداری

متوسط88استخرارزیابی 50 استخر در هر دوره2ارزیابی ضوابط بهداشت و ایمنی استخرهای در اماکن وابسته به شهرداری
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59-4- مراکز درمانی شرکت شهر سالم در سال 98

تعداد مرکز تعداد مراجعاتمنطقه
شماره تلفنآدرس مراکز درمانی

22295717میدان تجریش خیابان شهید باهنر جنب پمپ بنزین2641منطقه 1
22287025

79-26406876 خیابن شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد نرسیده به اتوبان همت2321منطقه 3
26406870-74

منطقه 4

35,9192

خاک سفید خیابان شهیدزهدی)امین( مجموعه گلشن جنب ناحیه 
6 شهرداری منطقه 4

77393332-77393635
77393837-77794040

شهدای اتوبوسرانی 
منطقه 4

میدان رسالت خیابان هنگام نرسیده به میدان الغدیر ساختمان شماره 
2 شرکت واحد

77459767-77181536
77181750

5-44071000باالتر از فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی جنب خ شهید شالی5861منطقه 5

خیابان ولیعصر باالتر از خیابان طالقانی کوچه شهید فرهنگ حسینی 1391منطقه 6
5-96025660پالک35

بزرگراه رسالت خیابان نارمک خیابان دردشت چهارراه کامیاب پالک 2111منطقه 8
218

77955665-77917676
77933374

خیابان قزوین امام زاده معصوم خیابان شهیدپهلوانی خ شهید عرب 291منطقه 10
16-55142014ضلع شمالی بوستان 22بهمن

77639412-77537009میدان شهدا خیابان مجاهدین کوچه شهید استنکافي871منطقه 12
77524857-77524858

خیابان دماوند بین سی متری نارمک و ایستگاه پل،نبش کوچه شهید 721منطقه 13
رضا حاتمی پالک 22

77436373-77439944
77439933-77432818

33021707-33726768خیابان 17 شهریور ، بزرگراه شهید محالتی نبش گیلکی شمالی681منطقه 14
33006961

48-33824446سه راه افسریه خیابان خاوران روبروی ترمینال خاوران 241منطقه 15

گمنام 611منطقه 17 شهداي  پارک  روبروي  فیروزي  شهید  خیابان  ابوذر  خیابان 
پالک 33

55738180-55718889
55711213

منطقه 19
113,8722

ابتداي خاني آباد نو، خیابان شهید لطفي خیابان میثاق نبش کوچه 
16 پالک 240

55535700-55022400
55021200

شهدای شهرداری 
منطقه 19

خالزیر،خیابان سهیل به طرف شهرک شهید بخارایی خیابان نعمت 
اله ده، خیابان شهید سلیمان عبدی ، انتهای کوچه نیلوفر 

55867381-55827180
55867309

شهر ری سه راه ورامین میدان معلم ساختمان شهرداری منطقه 20 371منطقه 20
)ساختمان خدمات شهری(

55909138
55907173

جاده مخصوص تهران-کرج،بعداز پل ایران خودرو،کیلومتر14، خیابان 131منطقه 21
49 ویالشهر،کوچه 31

44184373
44183000

اتوبان همت غرب،اتوبان شهید خرازی ، ضلع غربی بوستان چیتگر، 91منطقه 22
ابتدای آزادشهر، روبروی درب5،بلوار گیاه شناسی

44184742
44184741
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اداره کل هماهنگي فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق
1-5- آمار ميزان مصالح مصرفي مناطق بيست ودوگانه در سال 98

منطقه
اجرای آسفالت تراش 

و روکش مکانيزه 
)تن(

اجرای آسفالت لکه 
گيری و مرمت )تن(

احداث ساختمان 
)اداری، نگهبانی( 

)مترمربع(
تک جدول)مترطول(ترميم نرده )متر(بتن ريزی)مترمکعب(

121,84910,83005022445

212,55911,2014,3301,0302566,652

38,9937,5971,9691,341122,619

414,37011,28001,70800

544,07513,63318,1881,2250430

628,7518,34825457620

712,0567,4034102,0262040

815,0325,8650919210

96,2215,81869,6283550360

105,5545,97002,562330

119,2976,29501,01500

125,4031,59811,2835

1315,5115,6811,00076303,700

1411,3738,731405310660

159,0676,91002,04700

1610,3867,938601,010180

173,6455,31202,9341900

1830,31410,9991,515534141512

1933,2018,74302,956150

2020,1619,182759,7151430

2123,5387,93206650470

2227,9287,5815603,02307,755

369,284174,84798,02948,72088023,243جمع
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2-5- آمار ميزان مصالح مصرفي مناطق بيست ودوگانه در سال 98)ادامه(

تهيه و نصب پل فلزی و منطقه
حفاظ )متر(

ديوارکشی با ضخامت بيش از 
لوله گذاری)متر(سنگدال)عدد(زيرسازی)مترمربع(22cm )مترمکعب(

103,0320130205

2768,7550711233

334063022225

4224801,5213361,040

502,28072765266

660188,0269810

78409,77632910

865706,000301142

90107511

1087011,23412944

1126003900

1269072640

1318002170

1419003700

150995,247974218

1618008045

173300199869

181279858,566725827

1921209,639178156

2075006,5299072,419

2190048,4557630

2268643222,429577320

3,01316,064318,7798,4357,280جمع
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4-5-آسفالت پخش شده توسط سازمان عمران و مناطق در سال 98
سال 98 واحد فعاليت
2,150 تن

توسط سازمان مهندسی و عمران
 آسفالت پخش شده

15,500 مترمربع
542,028 تن

توسط مناطق
3,360,000 مترمربع
172,746 تن

آسفالت دستی
1,071,000 مترمربع
369,282 تن

آسفالت مکانیزه
2,289,000 مترمربع

3-5- آمار پرونده پروژه های مناقصات،تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده مناطق 22 گانه

تعداد مناقصات برنده اجرای آسفالت تناژمنطقه
معاونت فنی و عمرانی

مبلغ کل مناقصات
)ميليون ريال(

ميانگين رتبه پيمانکاران 
برنده

نسبت پاکات باز شده به 
برنده مناقصات

132,6798145,1204.620.77
223,76021286,1064.570.87
316,59026301,9204.610.88
425,65021186,5144.520.92
557,70831305,6914.740.93
637,09814188,9304.350.96
719,4591392,0754.680.86
820,89715235,56450.9
912,04010176,0264.41
1011,5248102,2874.750.91
1115,59213100,5964.760.9
127,0014110,22041
1321,19225212,3524.720.7
1420,10312112,3684.51
1515,9788109,6954.620.8
1618,32513222,14940.87
178,957673,73350.75
1841,31326328,0934.690.88
1941,94419312,6734.680.9
2029,34319237,0794.890.92
2131,47016283,6264.430.7
2235,50922249,3974.950.93

--544,1323504,372,214جمع
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5-5-آمارپروژه های تحويل موقت و قطعی، تعداد بازديدها، تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده در سال 98

مبلغ کل تحويل قطعیتعداد پروژه تحويل موقتتعداد پروژه تحويل قطعیمنطقه
)ميليون ريال(

مبلغ کل تحويل موقت
)ميليون ريال(

17632,35766,849

22833534,648620,100

31016209,961266,276

422131,087,50981,290

516897,271101,933

61118135,945378,093

7118144,251115,251

8127104,442108,608

985187,570127,203

102330,73852,340

112110212,399109,596

12117146,022158,983

131324134,391185,649

142717273,278145,535

154819427,179211,377

162811208,44473,464

17109108,739147,509

181613272,60891,013

193211453,67579,486

20166283,24243,478

2146133,789120,575

223531335,493386,639

3882815,553,9513,671,247جمع
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1-5- تعداد و مبلغ پروژه تحويل قطعی به تفکيک مناطق در سال 98

!(
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!(!(
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!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

1

25

3

8

4

22

21

18

9
10

11 12
14

19

17

16

15

20

13
6

7

میلیون ریال
30,738 - 32,400
32,401 - 187,600
187,601 - 335,500
335,501 - 534,700
534,701 - 1,087,509

تعداد
!( 2 - 10
!( 11 - 15

!( 16 - 20

!( 21 - 48

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

6-5- عملکرد طراحي ومهندسي در سال  98

مقدارتعداد پروژهنام پروژه

88پروژه بزرگراهي - کیلومتر
69پل تقاطع غیر همسطح - تقاطع

20جمع آوري و هدایت آبهاي سطحي )  تونل ، کانال ، مسیل (  - کیلومتر
11مخزن تسکین سیالب - مترمکعب

23احداث شبکه پایش آبهای سطحی - ایستگاه
285مطالعات ساماندهی مسیل و احداث کانال - کیلومتر

11مطالعات آبهای سطحی مناطق - کیلومتر
10.08خدمات جنبی پل ها - دستگاه

625طراحی تونل ها - کیلومتر
112,000تهیه پوسته جهت طراحي پروژه ها - کیلومتر

661,272طراحي پارکینگ طبقاتي - مترمربع
69نقشه برداري و تهیه پروفیل طولي و عرضي معابر خیابانها - هکتار

625تهیه پوسته جهت طراحی پروژه ها-کیلومتر
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شرکت خاکريز آب

8-5- خالصه وضعيت پروژه هاي خاکريزآب در سال 98
سال 98وضعيت

72برداشت وضع موجود شبکه اصلی آبهای سطحی )برداشت شده( - کیلومتر طول
110برداشت وضع موجود شبکه اصلی آبهای سطحی )تایید شده( -کیلومتر طول

3,560تکمیل و احداث شبکه اصلی آبهای سطحی - متر طول
3رفع نقاط گلوگاهی سیالبی - تعداد

25نگهداشت شبکه اصلی آبهای سطحی ) رفع نقاط بحرانی( - تعداد

سازمان مهندسي وعمران شهر تهران
7-5- خالصه وضعيت پروژه های مهندسی و عمرانی در سال های 94-98

سال 98عنوان

بزرگراه و معابر شريانی

18طول در دست احداث - کیلومتر

420,000مساحت بهره برداری شده - مترمربع

756,000مساحت در دست احداث - مترمربع

پل و تقاطع غير همسطح

16تعداد در دست احداث - دستگاه

0دستگاه احداث شده موجود تا انتهای سال - تعداد

8طول در دست احداث - کیلومتر

-طول موجود تا انتهای سال - متر

10,429مساحت بهره برداری شده - مترمربع

820,800مساحت در دست احداث - مترمربع

1تقاطع مرمت شده - تعدادتقاطع غير همسطح تعمير و مرمت شده

تونل بزرگراهی

1طول بهره برداری شده -کیلومتر

0طول در دست احداث -کیلومتر

23.7طول موجود تا انتهای سال - کیلومتر

روکش و لکه گيری معابر بزرگراهی
1,247,213مساحت بهره برداری شده - مترمربع

168,620وزن بهره برداری شده  - تن
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سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
9-5- خالصه وضعيت پروژه هاي سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در سال 98

واحدوضعيتعنوان

 پروژه ها - تعداد

7پروژه های تجهیز، نگهداشت و بازسازی اتمام یافته 

1پروژه های احداثی میدانگاه اتمام یافته

1پروژه های احداثی پیاده رو سازی اتمام یافته

پيشرفت فيزيکی پروژه  ها - متر مربع

2,820مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری خدماتی 

1,778مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری اداری 

12,198مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری فرهنگی

0مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری مذهبی 

27,000مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری محوطه سازی

6,500مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری میدانگاه 

1,700متراژ معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری پیاده رو سازی 

10,977مساحت معادل پیشرفت فیزیکی پروژه های جاری پارکینگ

مساحت پروژه ها - متر مربع
6,500مساحت پروژه های احداثی میدانگاه اتمام یافته

1,700متراژ پروژه های احداثی پیاده رو سازی اتمام یافته 
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اداره کل معماری و ساختمان

1-6- خالصه فعاليت امور مهندسين ناظر در سال های 98-96                                                                             )تعداد(
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96عنوان

89.6-49162565آراي صادره از شوراي انتظامي

8.1-2,8902,4202,225تشکیل پرونده مهندسان حقیقی

14010013333تشکیل پرونده مهندسان حقوقی

12,06110,21317,06167.1اصالح پرونده مهندسان حقیقی

19.6-1,3211,4991,205اصالح پرونده مهندسان حقوقی

1.7-416359353تسویه حساب برگ مهندسان حقیقی

29.8-285248174تسویه حساب برگ مهندسان حقوقی

100-17110صدور برگ شهرسازی

2-6- رسيدگی به تخلفات ساختمانی وتاثير آن بر کاهش تخلفات در سال های 98-94                                     )تعداد(                    

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

اعمال آراء شورای انتظامی و 
بررسی آنها در شوراهای امن 

)امور مهندسین ناظر(

آمار شورای امن

72-421446663598166ماده صد 

100-3723,58412190ناحیه محوری 

4241239266134103تشکیل پرونده

آراء صادره

71-24120730129685رد شکایت 

52-9712125719695رد شکایت با اخذ تعهد 

37-383350209191120تعلیق مهندس

1-6- رسيدگی به تخلفات ساختمانی و تاثير آن بر کاهش تخلفات
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4-6- هماهنگ سازی سبکهای جديد معماری و نشانه های هويتی شهری با الگوهای اسالمی- ايرانی)بومی و سنتی(
در سال های 95-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95اقدامات

ـ2121دستورالعمل و ضوابط - تعداد
5663نقشه های تائید شده در کمیته تخصصی معماری مساجد - تعداد

4,0003,5001,000480آموزش، اطالع رسانی، ترویج و اشاعه معماری ایرانی- اسالمی - نفر/ساعت
 تهیه دستورالعمل تصویب نقشه های معماری مساجد و اماکن مذهبی و

100100100100تکمیل پروژه های ارائه الگوی ساماندهی و بهسازی نمای بیرونی مساجد- درصد

3-6- خالصه فعاليت معاونت های ساختمان و معماری در سال های 98-97                                                        )تعداد(                                    

عنوان
سال 98سال 97

نفرات  يا مکاتباتجلسات
نفرات  يا مکاتباتجلساتپروژه ها

پروژه ها

فعالیت های آموزشی )کالسهای آموزشی(
کالس ضوابط
ـــ-2 عام نما : 4

ـــ-15همایش نما : 3
تدوین سند راهبردی طراحی نما برای بناهای با اهمیت شهری

555-80)با تاکید بر معماری اسالمی و ایرانی(

45120154---کارگروه تخصصی معماری ومنظر شهری
108012-16130کارگروه ساماندهی و بررسی طرح مساجد

93224024,746-676360کمیته نمای مناطق 22 گانه
ستاد مناسب سازي فضاهاي شهري جهت معلولین جسمي، حرکتي 

5350110-16156و حسي

پرونده های بررسی شده معماری )مساجد، بناهای شاخص و...(
130259809مساجد : 10
---150120شاخص : 45

ـــ683-52 جلسه شورای امنپرونده های بررسی شده ساختمان )تخلفات و ...(

میادین، سینماها،  آنتن های مخابراتی،  )دکلها،  کمیسیون های موردی 
مناطق پایلوت، آتش نشانی، شرکت های خدمات آزمایشگاهی، طراحی 

شهری و ...(

-80دکلها : 43
441504 -50میادین : 18

---
ـــ---بررسي پیشنهادات ارسال شده از نظام پیشنهادات

ــــ110ـبخشنامه ها )حصار کارگاهی، پوشش موقت، اشغال معابر و ...(

061-1432لوایح بررسي شده )نما(
ـ6030-160-پرونده هاي موردي 137 و 1888

ـ300ـ-701 دعوتنامه46شورای امن
مهندسان برائت شده

683
8585ـ-296

359595-196مهندسان برائت شده با اخذ تعهد
120120ـ-191مهندسان تعلیق شده )ارسال به شورای انتظامی(

ـ241,380ـ1,500ـمکاتبات صادره به سازمان نظام مهندسی
ـ162ــ200ـمکاتبات صادره به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

ـ2,100ــ3,000ـمکاتبات صادره به مناطق 22 گانه شهر تهران
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اداره کل حريم

5-6- برنامه ها  و فعاليت های اداره کل حريم در سال های 97-98

سال 98سال 97عنوان

ایجاد وحدت رویه ما بین کلیه سازمانهاي 
ذي مدخل در عرصه حریم )برون سازماني( 

شکل دهي مدیریت یکپارچه در عرصه 
حریم پایتخت

3836شوراي حفظ حقوق بیت المال- جلسه
48نهاد ریاست جمهوري - جلسه

3215فرمانداري تهران و شهرهاي اطراف - جلسه
3523استانداري تهران - جلسه

34مجمع نمایندگان استان تهران - جلسه
44سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران - جلسه

55سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران - جلسه
187سازمان امور اراضی استان تهران - جلسه

3010بنیاد مسکن انقالب اسالمی - جلسه
34شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران - جلسه

56شرکت آب منطقه ای استان تهران - جلسه
84سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران - جلسه

55دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور - جلسه
-25سازمان جهاد کشاورزی استان تهران - جلسه

211کارگروه ویژه حریم شهر تهران - جلسه
1611کمیته آسیب شناسی وبررسی تخلفات - جلسه

415کمیته حقوقی - جلسه
156کمیته اجرا وعملیات - جلسه

143جلسات با نیروهای نظامی وانتظامی - جلسه
2124شرکت در جلسات دادگاهها ودادسراها - جلسه

ایجاد رویه یکسان و سازو کار منسجم در 
جلوگیري از ساخت و ساز غیر مجاز در 

حریم )درون سازماني(

2344کمیته ارزیابی نواحی دارای حریم - جلسه
911کمیته صیانت از حریم - جلسه

69کارگروه فنی حریم تهران - تعداد
23کمیته فنی حریم - تعداد

تنقیح قوانین و اصالح ضوابط و مقررات
1112برگزاري جلسات با اداره کل حقوقي و اداره کل تدوین قوانین - جلسه

163جلسات با دفاتر فنی فرمانداری های واقع در حریم - جلسه
5050بازدیدهاي انجام شده از پروژه هاي عمراني مصوب - بازدید

تشکیل کمیته صیانت از حریم کالنشهر 
تهران و اهم دستاوردهای این کمیته

1,2562,352 تخریب های صورت گرفته - تعداد
104580وسعت تخریب های صورت گرفته - هکتار

4,0152,454جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز - تعداد
وسعت واگذاری زمین به مناطق برای درختکاری و ایجاد فضای سبز - 

6001,000هکتار

105پیگیري تدقیق مرز طرح هاي هادي روستاها و سایر نقاط جمعیتي واقع در حریم - تعداد

پاسخگویي به استعالمات و درخواستهاي اشخاص حقیقي و حقوقي که از سوي مناطق دهگانه داراي حریم به اداره کل 
170450ارجاع مي شود.)پرونده ارجاع شده( - فقره
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6-6- اقدامات صورت گرفته مديريت و نظارت بر حريم شهر تهران در سال های 97-98 

سال 98سال 97عنوان

 پروژه های مطالعاتی- پژوهشی 
در حریم

نظارت بر عملکرد و راهبری مشاور پروژه های مطالعاتی و 
پژوهشی

2120تعداد پروژه ها
6480نفر- ساعت جلسات

ایجاد رویه یکسان در جلوگیری از 
-4تدوین بخشنامه ها و دستورالعملها - تعدادساخت وساز غیرمجاز در حریم

 بازدید میدانی و نظارت
 بر کلیه فعل و انفعاالت  عرصه 

حریم

651-بازدیدهای کنترلی و نظارتی - تعداد

22120بازدیدهای فنی جهت پاسخگویی به استعالمات - تعداد

میزان تصرفات آزادشده
-1,256تعداد

-1,040,000مساحت- مترمربع 

4,0152,453شناسایی ساخت  و ساز غیرمجاز در حریم شهرداری - تعداد

پیگیري تهیه و اجراي طرح هاي 
هادي روستایي به منظور تدقیق مرز 

روستاها و حریم پایتخت

95روستاهاي داراي طرح هادي که نیازمند پیگیري این اداره کل بوده است - تعداد

4015برگزاري جلسات هماهنگي با بنیاد مسکن انقالب اسالمي - تعداد

7-6- بازديدهای انجام شده در خصوص مناطق دارای حريم در سال های 98-96                                               )تعداد(

مناطق دارای حريم
سال 98سال 97سال 96

بازديد  نظارتی  بازديد فنی  بازديد نظارتیبازديد فنی بازديد  نظارتی  بازديد فنی  

7925721570منطقه 1
288355450منطقه 2
199015651060منطقه 4
189220762056منطقه 5
269014701066منطقه 13
229017651459منطقه 15
269022752570منطقه 18
119215631865منطقه 19
369023833580منطقه 20
169014801575منطقه 22

183904148704166651جمع

8-6- مساحت حريم شهر تهران به تفکيک مناطق 22 گانه در سال 98

مساحت - کيلومتر مربعمنطقهمساحت - کيلومتر مربعمنطقه

149.49منطقه 131.615منطقه 1

50.27منطقه 51.2518منطقه 2

79.2منطقه 89.9619منطقه 4

210.86منطقه 122.4320منطقه 5

187.2منطقه 239.9021منطقه 13

1,334.73منطقه 22.5822منطقه 14
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11-6- پهنه بندی حريم شهر تهران در سال 98

درصدمساحت ) کيلومترمربع( پهنه دورقمیپهنه اصلی

پهنه بندی 
خرد

GB11874.414.84کشاورزی با زمینGB1کشاورزی و باغداری
GB12100.631.7کشاورزی بدون زمین

GB21231.683.61با کاربریGB2اندوختگاه های محیط زیست
GB221,142.6319.29بدون کاربری

GB3عناصر طبیعی و آب ها

GB319.930.17محدوده دریاچه
GB32340.985.76محدوده رودخانه

GB331,240.8620.96باز و طبیعی
GB34545.389.21تفرجگاه

GB35226.493.83طبیعت شمال تهران

GB4پردیس های خدماتی
GB4116,1320.06دانشگاه 
GB42104.851.77موضوعی

GB4320,6680.14قصر فیروزه

پهنه بندی 
کالن

C1123.960.4روستاییC1سکونت
C12877.3414.99شهری

C2182.091.39صنعت و انبارداریC2صنعت
C2221.080.36معدن

C3تجهیزات
C3173.41.24خدمات عمومی منطقه ای
تأسیسات ایمنی و امنیتی 

C3216.590.28و نظامی

9-6- وضعيت پروژه های عمرانی موضوع تبصره ذيل ماده 99 قانون شهرداری ها در سال 98
مناطق دارای حريم 

مصوب
حوزه فرمانداری 

مربوطه
تعداد پروژه های

 مصوب
مقدار اعتبار

 تخصيص شده
)ميليارد ريال(

درصد پيشرفت
 ريالی

درصد پيشرفت 
فيزيکی

4410046.94شمیراناتمنطقه 1
19.58877شمیرانات - تهرانمنطقه 2
0000شمیراناتمنطقه 4
133.59195تهرانمنطقه 5
1103939تهرانمنطقه 13
1206.5837.63تهرانمنطقه 14
--112ریمنطقه 15
732.54574اسالمشهر- قدسمنطقه 18
479589تهران - ریمنطقه 19
0000ریمنطقه 20
521.28.4756تهرانمنطقه 22

10-6-مجموع پهنه بندی حريم شهر تهران در سال 98

درصدمساحت )کيلومترمربع(پهنه بندی اصلی

پهنه بندی خرد

979.316.54کشاورزی و باغداری
1,355.5222.9اندوختگاه های محیط زیست

2,363.6439.93عناصر طبیعی و آب ها
11,6851.97پردیس های خدماتی

پهنه بندی کالن
103.171.75صنعت
911.315.39سکونت
89.991.52تجهیزات
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اداره کل شهرسازی و طرح های شهری تهران

12-6- تهيه طرح های موضعی و موضوعی در سال های 97-98

سال 98سال 97 اقدامات

طرحهای  موضوعی

26در دست اقدام -تعداد
27اتمام یافته - تعداد

15-طرحهای موضوعی - تعداد
46-نسبت طرح های موضوعی به کل موارد مطروحه - درصد

طرحهای موضعی

مصوب
5-تعداد

7,252-مساحت - هکتار

در دست اقدام
110 تعداد طرحها

1201,149مساحت - هکتار

اتمام یافته
7-تعداد طرحها

7,432-مساحت - هکتار

13-6- تهيه، پايش و نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوطه در سال های 96-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96واحدعنوان

0.02-247247246.94مساحت - کیلومترمربعپهنه سکونت
2.44-414140نسبت به کل - درصد

170169169.940.56مساحت - کیلومترمربعپهنه کار و فعالیت
1.43-282827.6نسبت به کل - درصد

0.02-525251.79مساحت - کیلومترمربعپهنه مختلط
988.45نسبت به کل - درصد

6.20-146147137.89مساحت - کیلومترمربعپهنه حفاظت  )سبز و باز(
2.61-232322.4نسبت به کل - درصد

2-6- تهيه، پايش و نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری و ضوابط و مقررات مربوطه در سال 98
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14-6- جلسات پايش طرح تفصيلی شهر تهران در سال 98                                                                                )تعداد( 

 موارد پايشجلسات کميته فنیمنطقه موارد پايشجلسات کميته فنیمنطقه

214منطقه  12 29منطقه 1
21منطقه  13 22منطقه 2
26منطقه  14 28منطقه 3
220منطقه  15 21منطقه 4
24منطقه  16 212منطقه 5
338منطقه  17 23منطقه 6
335منطقه  18 24منطقه 7
212منطقه  19 344منطقه 8
23منطقه  20 00منطقه 9
21منطقه  21 22منطقه 10
00منطقه  22 00منطقه 11

41219جمع

15-6- جلسات کميسيون رسيدگی به طرح ها در سال های 97-98

منطقه
سال 98سال 97

موارد تصويب و موارد بررسی شدهتعداد جلسه
موارد تصويب و موارد بررسی شدهتعداد جلسهابالغ شده

ابالغ شده
292125منطقه 1
000000منطقه 2
110111منطقه 3
223112منطقه 4
000111منطقه 5
000110منطقه 6
5116314منطقه 7
232445منطقه 8
001220منطقه 9
111366منطقه 10
110110منطقه 11
000000منطقه  12 
242461منطقه  13 
23251310منطقه  14 
111002منطقه  15 
373222منطقه  16 
1501711منطقه  17 
260233منطقه  18 
000110منطقه  19 
000000منطقه  20 
110000منطقه  21 
000000منطقه  22 

265523335253جمع
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17-6- تعداد اقدامات گروه GIS در سال های 96-98

سال 98سال 97سال 96عنوان

90  منطقه20 منطقهشرکت در جلسات شورای هماهنگی

445برگزاری جلسات در ارتباط با تدقیق خط محدوده شهر تهران

مکاتبات در خصوص استعالمات صورت گرفته از طرح تفصیلی )مکاتبه با مشاور طرح تفصیلی و پاسخ به 
20300مناطق(

206002,000بررسی و نظارت بر حسن اجرای اعمال الیه مصوبات بر روی نقشه های طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

10200مکاتبات با مشاور طرح تفصیلی جدید در خصوص اعمال اصالحات بر روی نقشه های طرح تفصیلی

101010مکاتبه های موردی در خصوص استعالم از طرح تفصیلی با ارگان های مختلف

101520تهیه و ارسال اطالعات و نقشه های موردی به موسسات مختلف

5010046پاسخگویی به استعالمات موردی از جمله تهیه نقشه جهت همکاران حوزه معاونت

 360 مورد 22 منطقه-جمع آوری و آماده سازی اطالعات مربوط به امالک نظامی و انتظامی

18-6- تعداد اقدامات گروه طرح های اجرايی در سال های 96-98 

سال 98سال 97سال 96عنوان

221438بازبینی طرح های اجرایی گذرها و تقاطع های نقشه های طرح تفصیلی

395849مصوبات کمیسیون رسیدگی به طرح ها

291453طرح های اجرایی معابر، تقاطع ها و ... بازنگری شده

171712جلسات کمیسیون رسیدگی به طرح ها

4510تهیه و کنترل طرح های اجرایی بزرگراهی

766781پاسخ استعالم مناطق درخصوص طرح های اجرایی و پالک های ثبتی

16-6- پايش مستمر در سال های 96-98
سال 98 سال 97 سال 96 اقدامات

1249.8افزایش فضاي سبز، پارکینگ و تجهیزات  شهري  - هکتار
1.5-4115افزایش کاربري خدماتي - هکتار

50-3جلسات پایش برگزار شده کمیته فنی - تعداد

2712720تثبیت اراضی با کاربری پارکینگ عمومي در نقشه هاي طرح تفصیلي مساحت - هکتار
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19-6- تعداد اقدامات کميته شبکه معابر در سال های 97-98      

منطقه
سال 98سال 97

موارد مصوب جلسات برگزار شده جلسات کارگروه موارد مصوب جلسات برگزار شده جلسات کارگروه 

643644418منطقه 1

313225منطقه 2

122123330منطقه 3

171173322منطقه 4

121123327منطقه 5

212115منطقه 6

141148898منطقه 7

101103311منطقه 8

1123115منطقه 9

12142129منطقه 10

1192233منطقه 11

11263345منطقه 12

1151120منطقه 13

12412115منطقه 14

11492221منطقه 15

11132112منطقه 16

1116118منطقه 17

21722241منطقه 18

12161116منطقه 19

11331111منطقه 20

11291120منطقه 21

000000منطقه 22

148274804845492جمع
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اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد
20-6- آمار عملکرد واحد ا جراي احکام مناطق 22 گانه درسال هاي 98-97                                   )مبالغ به ميليون ريال( 

منطقه

درصد تغييرسال 98سال 97

وصول
 جرايم نقدي

جرايم صادره
 ماده صد

وصول 
جرايم نقدي

جرايم صادره
 ماده صد

وصول
 جرايم نقدي

جرايم صادره
 ماده صد

23.988-290,546596,953221,1631,122,366منطقه 1

4,340671,08519,3675,930,040346.2783.6منطقه 2

50.5-93.7-39,7621,374,4242,524680,579منطقه 3

7.6-13,5471,559,38119,0661,441,40140.7منطقه 4

5,551135,13351,460693,948.827413.5منطقه 5

59.457.9-11,136276,2674,521436,227منطقه 6

90.11,235.5-13,79447,6211,372635,959منطقه 7

58.1-77.5-19,56842,9134,39417,980منطقه 8

66.7-89.4-4,37159,33646319,750منطقه 9

40.9-65418,6563,18511,017387منطقه 10

34.557.3-12,575129,2308,242203,247منطقه 11

68.249.8-13,574719,1244,3221,077,597منطقه 12

39416.4-10,77753,0156,574273,757منطقه 13

6.329.6-2,4083,9222,2575,084منطقه 14

85.9361.3-25,86927,6633,642127,606منطقه 15

65.9-12,10819,50719,0946,65557.7منطقه 16

95.3-2,985133,2913,1526,3305.6منطقه 17

25,33251,80059,045101,856133.196.6منطقه 18

5046.5-6,67415,6613,33822,941منطقه 19

73.8-79.9-15,147195,3683,04751,157منطقه 20

4,7984,2066,682110,30239.32,522.2منطقه 21

4,991209,4533,045,7684,015,47360,925.21,817.1منطقه 22

540,5076,344,0113,492,67816,991,269546.2167.8جمع
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1-6- وصول جرايم نقدی و جرايم صادره ماده صد مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 98

21-6- گزارش تعداد اهم آراء صادره به تفکيک مناطق در سال های 96-98

درصدتغييرسال 98سال 97سال 96منطقه
تعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريبتعطيل و اعادهتخريب

48.9-993427311161159496.3منطقه 1
48.7-36759653708157363196.2منطقه 2
21.3-27681935581140457300منطقه 3
68830152182389197648.18.2منطقه 4
29.1-1537445172138122206.7منطقه 5
66.9-1193413159389196187.1منطقه 6
1302721528867301346.74.5منطقه 7
25.9-659212853563191.7منطقه 8
291974549486006.7منطقه 9
62.2-72104141195045257.1منطقه 10
48.6-1152561431372161414.3منطقه 11
20.5-22939119283123225547.4منطقه 12
37.6-236132281577698171.4منطقه 13
67.7-160162221304442100منطقه 14
23819127214181242570.413.1منطقه 15
8910818918098344.47.7منطقه 16
45856592991383.354.2منطقه 17
28.2-160974011714984272.5منطقه 18
50-16168461189959115.2منطقه 19
23.7-195795593867156.4منطقه 20
51.5-84411733271658.8منطقه 21
2022105175556507.8منطقه 22

32.7-3,7304,2845934,7432,3163,193290.6جمع
 توضیحات: تخریب شامل )تخریب-جمع آوری-قلع و جمع آوری-رفع خالف( می باشد.
تعطیل و اعاده شامل) اعاده -تعطیل -تبدیل- استفاده مجاز-تامین پارکینگ( می باشد.

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6 7

3

8

4

22

21

18

9 10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

جرایم صادره
(میلیارد ریال)

کمتر از 100
101 - 400
401 - 700
701 - 1,450
1,451 - 4,016

وصول جرایم نقدي
(میلیارد ریال)
!( کمتر از  20

!( 21 - 60

!( 61 - 225

!(226 - 3,046

شهریار
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22-6- تعداد آراي ماده صد به تفکيک منطقه و وضعيت راي درسال هاي 96-98

منطقه
سال 98سال 97سال 96

پرونده هاي 
پرونده هاي آراي اجرا شده  آراي صادرهارجاعي- عدد

آراي اجرا شده  آراي صادرهارجاعي- عدد
پرونده هاي 

ارجاعي )بدوی و 
تجديد نظر(-عدد

آراي صادره)بدوی 
و تجديد نظر(

آراي اجرا شده 
)براساس تاييد 

اداره کل 
ماده صد(

289183565463874151537686منطقه 1
1,5071,2282691,1291,0071246396081,668منطقه 2
1,2601,23828987170378792654647منطقه 3
1,4121,211182570598591,0266812,402منطقه 4
3302804665444338372303872منطقه 5
64255316270663691313295516منطقه 6
46049825240233271498393307منطقه 7
2462039419519553132122182منطقه 8
9569241389612123113179منطقه 9
24821711023522784154116415منطقه 10
57152517449645395328276372منطقه 11
708605144441325604243331,777منطقه 12
628518209427348110245211246منطقه 13
49245224129227211315199414منطقه 14
854696215666643121493486818منطقه 15
2982457825121439243185721منطقه 16
20118562151136241431301,127منطقه 17
3623355153442716299261487منطقه 18
27127425490401222001552,405منطقه 19
4833835644038432194179453منطقه 20
189148291258975555137منطقه 21
8758821915019265208305منطقه 22

11,63310,1042,7769,9788,4661,3097,6046,23916,536جمع

2-6- تعداد پرونده های ارجاعی به کميسيون ماده صد و تعداد آراء صادره در سال 98
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شمیرانات

قدس
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

بهارستان

اسالمشهر

تعداد آراء صادره
55 - 130
131 - 220
221 - 350
351 - 490
491 - 681

تعداد پرونده
!( 55 - 200

!( 201 - 375

!( 376 - 640

!(641 - 1,026
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23-6- تعداد تخلفات بررسي شده به تفکيک کد خالف و مناطق 22 گانه در سال 98
کد خالف

123456789101112
منطقه

3312811101770012241140منطقه 1

208955233970004501178منطقه 2

136418205100015113187منطقه 3

2313405332133100051527428منطقه 4

368220171561101892137منطقه 5

1182001225000234096منطقه 6

3266650258000315298منطقه 7

5242207000073128منطقه 8

4334006100065348منطقه 9

3315005900068340منطقه 10

124810183000181168منطقه 11

82470027000026415108منطقه 12

5651000106000127374منطقه 13

6306004800064036منطقه 14

421337142730103357133منطقه 15

1554242090000136859منطقه 16

92231094000101626منطقه 17

608896016512019212127منطقه 18

17651801169020108266منطقه 19

3668510890401191080منطقه 20

1116610330.035132منطقه 21

247819215502073.101منطقه 22

5831,50237660283,71921224,3791082,290جمع

24-6- کدهاي خالف
عنوان  کد 

خالف عنوان  کد
عنوان خالف  کد 

خالف

9 بناي درمحدوده 25 ساله آزاد نشده 5 بناي مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر  بناي مسکوني در حد تراکم در کاربري مربوطه
1 )بناي خالف در حد تراکم(

10 پارکینگ کسر شده  بناي غیر مسکوني غیر مجاز در کاربري مغایر
6 )تغییر کاربري(  بناي مسکوني مازاد برتراکم در کاربري مربوطه

)بناي خالف مازاد برتراکم( 2

11 اصالحي و پخ و طرح رعایت نشده
 بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب

 در حریم شهر
)احداث بنای ممنوعه(

7
 بناي غیر مسکوني مازاد برتراکم 

در کاربري مربوطه
)تجاري، اداري، صنعتي(

3

 سایرموارد
12 )عدم رعایت سایر ضوابط شهرسازي(

 بناي بدون مجوز مغایر با کاربري مصوب
 در حریم شهر

 )احداث بنا ممنوعه(
8

 بناي غیر مسکوني در حد تراکم
 در کاربري مربوطه

 )در حد تراکم مجاز(
4
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اداره کل برنامه ريزي وتوسعه شهری امورشهرسازی و  معماری

25-6- عملکرد امور بودجه، اعتبارات و قراردادها در سال 98                                                        )مبالغ به ميليون ريال(

هزينه نهايیاعتبار تخصيص يافتهابالغیمصوبپيشنهادیتعداد رديف بودجهعنوان

413,3934,6323,4392,0151,812سرمایه ای

2085377908784هزینه ای )فاینانس(

27-6- فرايند انتخاب مشاور و اجرای قراردادها در سال 98 
تعدادعنوان

40رزومه های بررسی شده
12جلسات کمیته فنی و راهبری پروژه ها

4جلسات کمیته ارزیابی مهندسین مشاور
5تعداد فراخوان های صورت گرفته

20تعداد RFP های بررسی شده

26-6- پيشرفت قراردادها در سال 98                                                                                           )مبالغ به ميليون ريال(

پيشرفت فيزيکی )درصد(پيشرفت ريالی )درصد(مبلغتعدادعنوان

1163.75050قراردادهای ابالغی
54,6452525قراردادهای مشمول متمم ریالی

750,669.2100100قراردادهای خاتمه یافته
50372,552.154.554.5قراردادهای فعال)مستمر در سنوات(

77231,889.87575قراردادهای مشمول متمم زمانی  
35231,889.87575قراردادهای دارای تاخیر زمانی

3-6- تعداد قراردادها در سال 98
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28-6- عملکرد اداره کل تدوين ضوابط نظارت و صدور پروانه در سال های 98- 97 

عنوان
سال 98سال 97

تعداد موارد نفرساعت
انجام شده

تعداد 
تعداد موارد نفرساعتجلسات

انجام شده
تعداد 
جلسات

9062,00448,7901,7570راهبری فنی دفاتر خدمات الکترونیک شهر

10,5626,569016,5844,1460پاسخگویی به استعالمات مناطق 22 گانه و ارگانهای نظارتی

1,6223579935542تدوین ضوابط و لوایح مورد نیاز

8,2413821666040020نظارت برحسن اجرای ضوابط

1,29495683,1202153بهبود فرآیندها

2,248551292,50065075سایر فعالیت های مقطعی و کوتاه مدت

2,1243,00052,0003,80012گزارش گیری و تحلیل آمار

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
جمع

53162,178451102241002,951منطقه 1
5262,330684246655003,730منطقه 2
9132,10038384300002,817منطقه 3
8461,48374935442002,772منطقه 4
112,06551614314002,902منطقه 5
172142,322272287185003,000منطقه 6
4932,5415193412390003,548منطقه 7
91971060150352001,696منطقه 8
011802622220700654منطقه 9
031,277426147487002,214منطقه 10
402,009414323205002,667منطقه 11
17626293543143001,127منطقه 12
20079836940302001,493منطقه 13
1001,932848926481003,306منطقه 14
201,1931,041852747003,043منطقه 15
0331947026219001,019منطقه 16
00326521010217001,074منطقه 17
0055037703235001,165منطقه 18
604782720012000876منطقه 19
68684137019265001,560منطقه 20
0263135410308001,296منطقه 21
2703902040020200823منطقه 22

52012027,27910,3962401617,0170045,733جمع

29-6- تعداد گواهی ها به تفکيک نوع آن در سال 98

اداره کل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه
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در  مناطق  تفکيک  به  مسکونی  واحد  تعداد  و  ساختمان(   - نوسازی  و  )تخريب  بنا  احداث  پروانه های  تعداد   -6-30
سال های 96-98

منطقه
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96

تعداد واحد تعداد پروانه
تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی

تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی
تعداد واحد تعداد پروانهمسکونی

مسکونی
74.4-18-2582,50941611,7593413,015منطقه 1

65.5-27.7-6575,29572511,6965244,037منطقه 2

72.6-19.7-2502,0713558,3002852,271منطقه 3

63.5-16.4-8637,12986215,7647215,759منطقه 4

67-30.3-7056,66256114,1963914,691منطقه 5

80.7-41.3-3132,1723226,6291891,281منطقه 6

59.3-3942,5786049,0416133,6831.5منطقه 7

56.6-27.1-6924,2136759,1404923,968منطقه 8

71.9-25.6-2531,8133596,6922671,878منطقه 9

67.6-12-3502,2115168,5634542,772منطقه 10

74.5-3822,2213879,1623882,3370.3منطقه 11

61.5-1.4-2531,3752803,8752761,492منطقه 12

69-30.2-4382,7024576,5073192,014منطقه 13

46.7-5.2-7644,1748038,0457614,286منطقه 14

52-12.3-1,0086,10299010,9008685,233منطقه 15

46.1-5.9-3732,4063874,5723642,463منطقه 16

51.5-1.1-4573,2884476,4614423,131منطقه 17

57.7-4.6-4042,4224125,6763932,402منطقه 18

40.5-5.7-2782,0172472,5382331,509منطقه 19

46.2-3.6-4402,9424955,9754773,214منطقه 20

61.7-12-3802,6653515,6203092,153منطقه 21

64.4-21.3-3061,9182874,5452261,616منطقه 22

62.9-14.7-10,21870,88510,938175,6569,33365,205جمع
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3-6- تعداد و درصد تغيير واحد مسکونی )تخريب و نوسازی - ساختمان( در سال 98

4-6- تعداد و درصد تغيير پروانه های احداث بنا )تخريب و نوسازی - ساختمان( در سال 98

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

تعداد پروانه صادره
کمتر از 300
301 - 400
401 - 650
651 - 870

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12 14

19
17

16

15

20

13

درصد تغییر
!( -41/3    -30
!( -29/9    -16/4

!( -16/3    -12

!( -11/9    1/5

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 واحد مسکونی
کمتر از 2,000
2,001 - 2,500
2,501 - 3,500
3,501 - 4,500
4,501 - 5,759

درصد تغییر

_

_

_
اسالمشهر

بهارستان

!( -80/7    -71/9

!( -71/8    -63/4

!( -63/3    -56/5

!( -56/4    -40/5

_
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00000136002447800878101438منطقه 1

00100162004505600671000593منطقه 2

2000031002255600448110341منطقه 3

01000182006386300575100785منطقه 4

000003514002984400485000444منطقه 5

0040061001602200325020232منطقه 6

0000000005486500510100665منطقه 7

1010022004484000621000557منطقه 8

0000000002432400120000279منطقه 9

0000030003925900200000474منطقه 10

0010000003523600310000420منطقه 11

0022050102403100231002307منطقه 12

0000011002922500210000340منطقه 13

0010080006708300343000799منطقه 14

10000292007776000451010916منطقه 15

1010051003302800171000384منطقه 16

0000030004142500172000461منطقه 17

00000394003341600190000412منطقه 18

00000215001921500141000248منطقه 19

00300182024263100260011510منطقه 20

10000252002711100163052336منطقه 21

200008414051171101330020269منطقه 22

81142033459178,0618790177645412610,210جمع

31-6- تعداد کل پروانه های صادره به تفکيک نوع پروانه در سال 98
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32-6- مساحت و تعداد واحد اداری، تجاری، صنعتی و آموزشی به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی  - 
ساختمان به تفکيک مناطق در سال 98

کاربرد واحد
آموزشیصنعتیتجاریاداری

مساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحدمساحتتعداد واحد

436,793438,2080000منطقه 1

446,564342,9870000منطقه 2

21429,093687,4250000منطقه 3

101,2931187,0820000منطقه 4

44087,07721116,204008116,444منطقه 5

12819,404364,9520000منطقه 6

9013,2131388,3830000منطقه 7

00854,1560000منطقه 8

00511,2960000منطقه 9

00631,6770000منطقه 10

14813,05337515,1600091,117منطقه 11

1053,7253617,4660041,642منطقه 12

101,100472,4210000منطقه 13

21041474,2050000منطقه 14

171,4891967,5190000منطقه 15

00471,2320000منطقه 16

283,76219510,6710000منطقه 17

31,339662,217138,73400منطقه 18

6566683,4350000منطقه 19

202,19628312,038485,59600منطقه 20

604,617392,789146,2881244منطقه 21

001539,2630000منطقه 22

1,368195,3872,824140,7867520,6189519,447جمع

)مساحت به مترمربع(
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6-6-مساحت و تعداد واحد تجاری به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان در سال  98

5-6- مساحت و تعداد واحد اداری به تفکيک کاربرد در پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان در سال  98 

ري

شمیرانات

قدس

ري

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

2
5

6 7

3

8

4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16
15

20

13

 تعداد
34 - 55
56 - 85
86 - 155
156 - 255
256- 375

مساحت به مترمربع

بهارستان

1,232 - 3,000
3,001 - 5,000

5,001 - 11,000

11,001 - 16,204

اسالمشهر

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس
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

اسالمشهر

بهارستان

تعداد
0
1 - 50
51 - 150
151 - 250
251 - 440

مساحت به مترمربع
!( 0

!( 1 - 6,800

!( 6,801 - 29,100

!( 29,101 - 87,077
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

33-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان به تفکيک تعداد طبقات در سال 98

5 طبقه و 4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 طبقهصفر طبقهطبقات
جمعبيشتر

07310104217341منطقه 1

41068150346524منطقه 2

2867205285-3منطقه 3

25515295399721منطقه 4

276307391-33منطقه 5

212741136189منطقه 6

6215321278613منطقه 7

42122301162492منطقه 8

0014120142267منطقه 9

2264248192454منطقه 10

32511155212388منطقه 11

911153058153276منطقه 12

1393217319-5منطقه 13

5235389357761منطقه 14

721420418407868منطقه 15

0113155204364منطقه 16

312594337442منطقه 17

3438201174393منطقه 18

1351150163233منطقه 19

8386235217477منطقه 20

1251377094309منطقه 21

613117639226منطقه 22

77641205003,6444,9289,333جمع
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34-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان به تفکيک مساحت زيربنا در سال 98

کمتر از 100 منطقه
مترمربع

بين
 100 تا 150 

متر مربع

بين
 150 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 
جمعمترمربع

01014417314341منطقه 1

11001626489524منطقه 2

00022717257285منطقه 3

001361072629721منطقه 4

1000217380391منطقه 5

10000112175189منطقه 6

11354456109394613منطقه 7

00116306285298492منطقه 8

1010202146178267منطقه 9

114103548115240454منطقه 10

301592074276388منطقه 11

141751329216276منطقه 12

321291650236319منطقه 13

111155269167455761منطقه 14

01471432303507868منطقه 15

112172191240364منطقه 16

000191255365442منطقه 17

1002532112241393منطقه 18

21345937172233منطقه 19

03431026124307477منطقه 20

11024570226309منطقه 21

20500019200226منطقه 22

211832862734711,6376,7959,333جمع
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7-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای کمتر از 100 متر مربع در سال 98 

8-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای 100 تا 150 متر مربع در سال 98 

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

اسالمشهر

بهارستان

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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9-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای  150 تا 200 متر مربع در سال 98 

10-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای 200 تا 250 متر مربع در سال 98 

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

بهارستان

اسالمشهر

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 - 10
11 - 16



234
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11-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای 250 تا 300 متر مربع در سال 98 

12-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای 300 تا 350 متر مربع در سال 98 

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 - 20
21 - 35
36 - 52

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 - 13
14 - 21
22 - 32
33 - 69

اسالمشهر

بهارستان
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13-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای 350 تا 500 متر مربع در سال 98 

14-6-تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان با مساحت زير بنای بيشتر از 500 متر مربع در سال 98 

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

7 - 30
31 - 55
56 - 90
91 - 170
171 - 310

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

172 - 200
201 - 260
261 - 320
321 - 455
456 - 629
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جمعسايرنيمه فلزيفلزيبتنيآجرينوع سازه

121292135341منطقه 1
044858018524منطقه 2
018963033285منطقه 3
2575120123721منطقه 4
035115124391منطقه 5
015029010189منطقه 6
5443137622613منطقه 7
1319157015492منطقه 8
12441507267منطقه 9
040835011454منطقه 10
035226010388منطقه 11
02016609276منطقه 12
22238527319منطقه 13
0527195138761منطقه 14
0416432020868منطقه 15
23035405364منطقه 16
24181534442منطقه 17
03731505393منطقه 18
01992806233منطقه 19
13868109477منطقه 20
02891307309منطقه 21
02041606226منطقه 22

177,2301,747153249,333جمع

 35-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان به تفکيک نوع سازه در سال 98

4-6- سهم پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان به تفکيک نوع سازه در سال 98
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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 97-98

نوع پروانه

سال 98سال 98سال 97سال 98سال 97

پروانهپروانه ساختمانپروانه ساختمان
 تخريب و 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 
واحد 

مسکونی
-مترمربع

واحد 
مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
واحد 

مسکونی
-مترمربع

واحد 
مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
واحد 

مسکونی
-مترمربع

واحد 
مسکونی 
 -تعداد

مساحت 
واحد 

مسکونی
-مترمربع

1,194143,68832344,94310,5651,639,5132,692437,6283,015482,571منطقه 1

76497,96212421,74210,9321,281,4613,913466,1314,037487,874منطقه 2

38345,892102,9197,9171,113,0972,261286,4502,271289,369منطقه 3

72370,47113015,36715,0411,586,9945,629601,0865,759616,453منطقه 4

1,839179,5191,155108,01812,3571,367,2603,536401,0814,691509,099منطقه 5

20425,605475,6136,425751,8521,234144,2171,281149,831منطقه 6

738,379008,968878,3303,683335,5603,683335,560منطقه 7

25822,6631028,9138,882911,6493,866346,0033,968354,916منطقه 8

9710,442006,595555,5641,878159,9811,878159,981منطقه 9

967,200115138,467703,3152,761215,0942,772215,607منطقه 10

009,162792,3832,337209,0262,337209,026--منطقه 11

292,2333,875370,4681,463133,0701,492135,304--منطقه 12

323,966108476,475684,6332,004188,4992,014189,346منطقه 13

212,207847,4228,024749,8024,202380,3224,286387,744منطقه 14

51139,81529526,85110,389917,4694,938428,1405,233454,991منطقه 15

5649777,6814,567426,0782,386217,2872,463224,967منطقه 16

886,833302,9556,373582,0793,101280,3423,131283,297منطقه 17

58356,08431630,6915,093473,5442,086182,2312,402212,922منطقه 18

63563,31824222,0761,903185,4601,267122,6421,509144,718منطقه 19

95280,02756881,6595,023486,3742,646252,7243,214334,383منطقه 20

1,392119,27238031,5484,228419,3501,773157,6542,153189,203منطقه 21

3,033413,3251,189145,5161,512228,98342758,2161,616203,732منطقه 22

12,8831,397,3165,122567,508162,77317,105,65660,0836,003,38365,2056,570,891جمع
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15-6-تعداد و مساحت مفيد واحدهای مسکونی در پروانه های احداث بنا به تفکيک مناطق در سال 98

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

1

25
7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

6

تعداد
1,281 - 1,900
1,901 - 2,500
2,501 - 3,200
3,201 - 4,700
4,701 - 5,759

مساحت(متر مربع)

!( 135,000 - 160,000

!( 160,001 - 225,000

!( 225,001 - 390,000

!( 390,001 - 620,000

37-6- ساماندهی پارکينگ های تامين شده و عمومی در سال های 95-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

ده 
 ش

ين
تام

ی  
 ها

گ
کين

پار
ه (

در
صا

ی 
 ها

انه
رو

ق  پ
طب

(

مسکونی
48.9-13,871,64911,726,98812,857,7146,570,891زیربنای خالص پروانه-مترمربع

16.6-97,53293,417106,87389,092تعداد پارکینگ

تجاری
80-2,913,028565,828702,507140,786زیربنای خالص پروانه-مترمربع

9.1-51,61017,76116,57115,057تعداد پارکینگ

اداری
58.5-1,612,969382,145471,103195,387زیربنای خالص- مترمربع

20,11110,5637,4908,51913.7تعداد پارکینگ

خدماتی
082,06915018624.1زیربنای خالص- مترمربع

-099202تعداد پارکینگ

می
مو

  ع
ای

گ ه
کين

پار
  

100-3360تعداد پروانه های صادره

100-58,96527,72392,5690مساحت- متر مربعزیربنای ناخالص پروانه  

100-2494597020تعداد پارکینگ عمومی  واحدهای تأمین شده در پروانه

  اراضی دارای کاربری
  پارکینگ عمومی  
طبق طرح تفصیلی

100-55200تعداد پارسل

100-8,4805,17056,7110مساحت- متر مربع
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38-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان بدون دريافت پايانکاردر سال های 96-98
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96منطقه
18-245416341منطقه1
27.9-644725523منطقه2
20-237355284منطقه3
16.6-850862719منطقه4
30.1-692559391منطقه5
41.1-300321189منطقه6
3816006061منطقه7
28-679669482منطقه8
25.4-240358267منطقه9
11.4-337499442منطقه10
3693833840.3منطقه11
1.1-240278275منطقه12
30.2-425453316منطقه13
3.3-751783757منطقه14
13-995960835منطقه15
7.8-360384354منطقه16
0.9-444440436منطقه17
6.9-391407379منطقه18
8.5-265246225منطقه19
4.7-387491468منطقه20
13.7-367343296منطقه21
22.4-293286222منطقه22

15-9,89210,8189,191جمع
توضیحات: تاریخ گزارش گیری این جدول مورخ 99/02/09 می باشد.

16-6- تعداد پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان بدون دريافت پايانکاردر سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6 7

3

8

4

22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16

15

20

13

تعداد پروانه
189 - 225
226 - 320
321 - 450
451 - 610
611 - 835

درصد تغییر
!( -42    -25

!( -24/9    -15

!( -14/9    -10

!( -9/9    1

_

_

_

_
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39-6- ميانگين زمان صدور انواع پروانه ساختمانی شهرسازی در سال های 96-98

منطقه
ميانگين زمان صدور

 انواع پروانه ساختمانی )روز(
ميانگين زمان صدور

 انواع گواهی های ساختمانی )روز(
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96درصدتغييرسال 98سال 97سال 96

9810313228.27086281226.7منطقه 1

52507448.04446112143.5منطقه 2

76647212.53549123151منطقه 3

5854599.365728923.6منطقه 4

70608033.34464131104.7منطقه 5

40375856.8242579216منطقه 6

66557536.4393478129.4منطقه 7

42437472.1272860114.3منطقه 8

61465723.930264573.1منطقه 9

63527238.5242449104.2منطقه 10

38436039.5201968257.9منطقه 11

80698218.8576110470.5منطقه 12

45345355.9433492170.6منطقه 13

45448797.7323579125.7منطقه 14

39396874.4262255150منطقه 15

403882115.847466950منطقه 16

41336493.963466132.6منطقه 17

46406972.530366375منطقه 18

60558350.9393272125منطقه 19

65527136.534367094.4منطقه 20

47385236.8292857103.6منطقه 21

31.1333374124.2-376142منطقه 22

-38.8637.3686.86-54.9550.4571.18ميانگين
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17-6-ميانگين زمان صدور انواع پروانه ساختمانی در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

18-6- ميانگين زمان صدور انواع گواهی ساختمانی در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

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 روز
42 - 55
56 - 70
71 - 90
91 - 132

درصد تغییر

بهارستان

-32 - 0
1 - 40

41 - 95

96 - 120

اسالمشهر

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!
!

!

!

ري

شمیرانات

قدس
شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6 7

3

8

4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16

15

20

13

تعداد روز
45 - 65
66 - 95
96 - 135
136 - 281

درصد تغییر
! 23 - 75

! 76 - 115

! 116 - 175

! 176 - 258
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40-6- عملکرد کميسيون ماده پنج در سال های 94-98
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

19155911کل صورتجلسات کمیسیون- تعداد
 بندهایی که در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شده - تعداد *

1056624
3840

3940موارد مصوب - تعداد

طرح های موضعی
152731213طرح های موضعی- تعداد *

نسبت طرح های موضعی به کل موارد مطروحه 
14.340.912.53132,5-درصد

طرح های موضوعی
50374طرح های موضوعی- تعداد*

نسبت طرح های موضوعی به کل موارد مطروحه 
4.8012.517.9510-درصد

 پرونده های
موردی

95453موارد خدماتی - تعداد
 نسبت موارد خدماتی به کل موارد مطروحه-

8.67.616.6712.827,5درصد

53258918موارد انتفاعی- تعداد
50.537.933.3323.0845نسبت موارد انتفاعی به کل موارد مطروحه-درصد

239662موارد خدماتی- انتفاعی- تعداد
 نسبت موارد خدماتی- انتفاعی به کل موارد 

21.913.62515.385مطروحه-درصد

برابر کمیسیون  مصوب  موردی  های  پرونده  و  موضعی  موضوعی،  های  طرح  تعداد  جمع  حاصل  با  گاهاً  سال  یک  در  مصوب  بندهای  *تعداد  توضیحات: 
 نمی گردد، چراکه گاهاً در خصوص موضوع واحدی طی 2 یا چند مصوبه کمیسیون، تصمیماتی اتخاذ می گردد. به عنوان مصداق در سال 97، طی بند 2 مصوبه 581  کمیسیون،  
2 طرح موضعی در نقطه مختلف از سطح شهر )طرح های مربوط به میادین منیریه و بهارستان در مناطق 11 و 12( طی یک بند از مصوبه کمیسیون رسیدگی و به تصویب رسیده است.

41-6- طرحهای موضعی وموضوعی در سال 98
تعداد طرحهای بررسی شدهعنوان

17طرح های موضعی- موضوعی
23طرحهای موردی یا تک پالک

40جمع

42-6-توزيع مصوبات کميسيون ماده پنج به تفکيک پهنه طرح تفصيلی در سال 98
مالحظاتتعدادنوع پهنه ها

G1-
R11-
S12-
M1-

به صورت جلساتی اطالق می گردد که عمدتاً در طرح های موضعی و 15بیش از یک پهنه
موضوعی قرارگرفته است و بیش از یک پهنه را شامل می شود.

-40جمع بندی

دبيرخانه کميسيون ماده پنج
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43-6- منتخب مصوبات کمسيون ماده پنج
مصوبه منتخب موضوعاتتاريخ

بند1 تصویب طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان اختیاریه1398/12/29
صورتجلسه 597

1398/12/29

موافقت با احداث هتل در 11 طبقه روی همکف و زیر زمین ها که با عنایت به تقاضای شهردار منطقه 6 در جلسه 
و در جهت مساعدت به فضاهای اقامتی درشهر، با احداث طبقه یازدهم جهت استفاده اتاق های هتل روی همکف 
)جهت استفاده البی و مشاعات( نیز موافقت گردید و تأکید شد طرح مجموعه به تأیید حوزه معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران برسدو مقرر گردید سطوح اشغال همکف الی دوم حداکثر به میزان %80 با رعایت مجاورین 
)در صورت اخذ رضایت رسمی برابر تقاضا بالمانع است( و طبقات فوقانی سطح اشغال %60 در نظر گرفته شود. در 
طراحی ورودی، عقب نشینی مناسب جهت تسهیل رفت و آمد سواره لحاظ شده و طرح مجموعه به تأیید حوزه 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد در زیر پهنه M113 واقع در میدان فردوسی-خیابان انقالب

بند 3 صورتجلسه 
597

-بررسی در خصوص طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان اختیاریه در محدوده شهرداری منطقه1398/11/073

بند 3موافقت با طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان نبوت در محدوده شهرداری منطقه 1398/11/078
 صورتجلسه 596

بند 1 موافقت با طرح ساماندهی و ارتقاء کیفی میدان فردوسی در محدوده شهرداری مناطق 6 و 1398/11/0712
صورتجلسه 596

1398/11/07

 M113 و S222 ، S123 تصمیم گیری در خصوص تقاضای احداث بنا ی مسکونی- تجاری- اداری در زیر پهنه های
واقع در خیابان اسدآبادی نبش خیابان 64 و مقرر گردید:

احداث  پنج مورخ 93/09/10 در خصوص  ماده  بند 4 صورتجلسه 532 کمیسیون  اینکه مصوبه  به  با عنایت   -1 
مجموعه بلندمرتبه با قیودی به لحاظ دسترسی ومباحث ترافیکی و ضوابط بلندمرتبه سازی و در حدود یک بلوک 
شهری به تصویب رسیده و در این مدت نیز اقدامی در جهت تملک اراضی الحاقی صورت نگرفته، لذا مصوبه مذکور 
می بایست اصالح و تعداد طبقات و تراکم ساختمانی با رعایت اصول شهرسازی کاهش پیدا نموده و معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری تهران با هماهنگی شهردار منطقه 6 و بانک تجارت و صرفاً در حدود مالکیت بانک و در قالب 

گزارش امکان سنجی، پیشنهاد اصالحی را ظرف مدت 3 ماه به جلسه ارائه نمایند.
 2- با عنایت به ابالغ ضوابط عام بلندمرتبه سازی، کلیه مصوبات موردی بلندمرتبه شهر تهران که پس از ابالغ طرح 
تفصیلی تاکنون به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده، ضمن تاًکید بر تعیین سقف زمانی تا پایان سال 1399 برای 
آنها  با  مصوبات کمیسیون ماده پنج مقرر شد جهت تعیین تکلیف مصوبات و ساماندهی گودهای پر خطر مرتبط 
معاونت شهرسازی و معماری با هماهنگی شهرداری های مناطق حداکثر تاپایان سال جاری )1398( گزارش وضعیت 

مصوبات را به کمیسیون ماده پنج شهر تهران جهت تصمیم گیری نهایی ارائه نماید.

بند 2 صورتجلسه 
596

بند 1موافقت با طرح اصالحی ساماندهی وارتقاء کیفی میدان ولی عصر)عج( در محدوده شهرداری منطقه1398/10/236
 صورتجلسه 595

1398/10/23

موافقت با تقاضای احداث بنای مسکونی در%30 قدرالسهم مالک)1503 مترمربع( و 70 % ملک جهت شهرداری)3507 
 G111 متر مربع( و مقرر گردید: با عنایت به اینکه ملک مذکور در مجاورت پارک عمومی قرار گرفته زیر پهنه آن به
اصالح گردد و مناسب است که با رعایت حقوق مالکین و ارائه معوض، کل ملک به پارک عمومی الحاق گردد، در غیر 
اینصورت %70 جنوبی ملک جهت رعایت حریم و اجرای فضای سبز به شهرداری واگذار و %30 شمالی سهم مالکین 
)مطابق نقشه( به جهت افزایش کیفیت محیط پارک به صورت مجموعه چند منظوره تجاری، فرهنگی، ورزشی و 
خدماتی با تراکم %300 در چهارطبقه روی زیرزمین ها در نظر گرفته شده و از جداره نرم و مشجر جهت ارتباط با 
پارک استفاده شود.ضمناً با عنایت به اینکه در طرح تفصیلی حریم فضای سبز بزرگراه آزادگان متغیر می باشد حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ارائه طرح حریم این بزرگراه تسریع الزم را بعمل آورد و تا تعیین 
تکلیف، شهرداری از ارسال پرونده های موردی در این محور خودداری نماید در زیرپهنه G322 و دارای کاربری 

تثبیت شده فضای سبز واقع در بزرگراه آزادگان- خیابان شهید بابایی

بند 5 صورتجلسه 
595

بررسی درخواست رئیس دانشگاه تهران پیرامون طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی 1398/10/09
-تهران
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مصوبه منتخب موضوعاتتاريخ

1398/10/23

تصمیم گیری در خصوص تقاضای رسیدگی مجدد به درخواست تغییر کاربری ملک با پالک ثبتی 2024 وفق دادنامه 
شماره 3295 مورخ 97/11/09 صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری و مقرر گردید در جهت حفظ 
سبزینگی محدوده، کاربری تثبیت شده فضای سبز، باقی مانده لیکن حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
تهران درخصوص این ملک با رعایت ضوابط ساختمانی مطابق دستورالعمل اصالحی ماده 14 قانون زمین شهری نسبت 
به صدور مجوز اقدام نماید و درخصوص چگونگی حذف کاربری تثبیت شده در ملک شماره شهرسازی 30029478 
)مجاور غربی( که باعث گسستگی محدوده مصوب گردیده، برابر مقررات رسیدگی نماید در زیرپهنه R122 و دارای 

کاربری تثبیت شده فضای سبز واقع در خیابان شریعتی

بند 3 صورتجلسه 
595

43-6- منتخب مصوبات کمسيون ماده پنج )ادامه(

44-6- اهم موضوعات جلسات کارگروهی فنی در سال 98

اهم موضوعاتتاريخ
تعداد

  پرونده های
مطرح شده

1398/12/27

تصمیم گیری در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 و پس از توضیحات شهردار منطقه 22 و مشاور تهیه کننده طرح مبنی 
بر اعمال اصالحات الزم در طرح تفصیلی ویژه منطقه مطابق مصوبه مورخ 98/05/14 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و 
اقدامات الزم جهت هماهنگی این طرح با طرح جامع حمل و نقل تهران و مشخص شدن طرح های TOD و احصاء و تهیه و 
تدوین دستورالعمل های اجرائی در راستای تحقق پذیری طرح تفصیلی و درنظر گرفتن دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و 
نوسازی شهر تهران مشابه سایر مناطق با اصالحات الزم و تشکیل بانک زمین به منظور شفاف سازی اراضی قدرالسهم شهرداری 
و همچنین طوالنی بودن روند رسیدگی به توافقات فاقد پروانه و تعیین تکلیف باغات به لحاظ ابعاد حقوقی و شهرسازی مقرر 
گردید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با عنایت به موارد فوق الذکر، طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 را جهت 

بررسی و تأیید نهائی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال نماید. 

1

بررسی در خصوص تقاضای احداث مجتمع تجاری، اداری و خدماتی)موسوم به پروژه رو فورت( در محدوده شهرداری منطقه 1398/12/20
152

1398/12/20

موافقت با تقاضای احداث بنای مسکونی در 11 طبقه روی همکف و زیر زمین ها و مقرر گردید با عنایت به فضای سبز و باز 
پروژه، فضای سبز یکپارچه با حداقل وسعت 3000 مترمربع در طراحی لحاظ و عرصه فضای آموزشی خارج از حریم گسل 
بوده و حداقل زیربنای آموزشی 4000 مترمربع باشد و با عنایت به شیب طبیعی زمین و تأمین خدمات در زیرزمینها حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طرح معماری مجموعه را با لحاظ اینکه مشمول ساختمانهای بلند شهر نگردد 

به تأیید برساند در زیر پهنه R263 و در الیه اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری واقع در شهرک شهید باقری

2

1398/12/06
تصمیم گیری در خصوص گزارش عملکرد کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران و مقرر گردید گزارش مذکور در کمیسیون 
ماده پنج تشریح شده و درخصوص ادغام کمیسیون رسیدگی به طرح ها با کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران، ساختار و 

وظائف آن ارائه گردد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. 
2

4موافقت با طرح اصالحی ساماندهی وارتقاء کیفی میدان اختیاریه در محدوده شهرداری منطقه 1398/11/293
1398/11/212

1398/11/15
تصمیم گیری در خصوص تدقیق محدوده بافت فرسوده شهر تهران و مقرر گردید: نظر به اینکه طرح پیشنهادی با رویکرد 
الحاق محدوده هایی به بافت فرسوده فعلی تهیه گردیده، اصلح آن بود که مراتب با رویکرد توأمان تدقیق - الحاق مطرح می 
شد. علیهذا سازمان نوسازی شهر تهران با هماهنگی اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری و مشاور طرح تفصیلی شهر تهران 

طرح را ارائه نماید.

2

1398/11/15

تصمیم گیری در خصوص تقاضای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر احداث پارکینگ - تجاری در محدوده اراضی طرشت و 
مقرر گردید: دانشگاه صنعتی شریف موظف بوده مفاد مصوبه بند 2 صورتجلسه 536 کمیسیون ماده پنج مورخ 93/11/21 را 
رعایت نموده و در ساخت و سازها نیز نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. درخصوص محدوده اعالمی که گود برداری 
صورت گرفته و شبکه طرح تفصیلی حذف شده و درخواست احداث بیش از 1000 واحد پارکینگ در بر میدان مطرح گردیده، 
الزم است نظر سازمان ترافیک اخذ شود و در ارتباط با نوعیت اراضی سازمان بوستانها اظهار نظر نماید، ضمناً در تفاهم نامه 
تنظیمی درج شرط تأیید مراجع ذیصالح الزامی بوده است. علیهذا پیشنهاد می گردد در اسرع وقت گود مذکور ایمن سازی و 
ساماندهی شود و همزمان با اقدامات فوق، طرح یکپارچه ساماندهی اراضی توسعه دانشگاه با هماهنگی حوزه معاونت شهرسازی 

و معماری شهرداری تهران ارائه گردد. 

2

2بررسی در خصوص تدقیق محدوده بافت فرسوده شهر تهران1398/11/08
2بررسی در خصوص تقاضای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر احداث پارکینگ - تجاری در محدوده اراضی طرشت 1398/11/08
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سازمان نوسازی شهر تهران

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

1.2-1,6151,9122,1632,137پروانه نوسازی مسکونی بافت فرسوده

17.8-6,9528,2578,7347,175پروانه نوسازی مسکونی خارج بافت

14.5-8,56710,16910,8979,312کل پروانه نوسازی مسکونی کل شهر

45-6- مقايسه تعداد پروانه های صادره در بافت با کل شهر و خارج بافت در سال های 98-95)پروانه ساختمانی- تخريب و 
نوسازی(

46-6- وضعيت بافت فرسوده و درصد نوسازی آن در مناطق تا پايان سال 98

تعداد کلمنطقه
 بلوک های شهر

تعداد بلوک ها 
  )بافت فرسوده( 

وسعت بلوک های 
بافت   )هکتار( 

وسعت  پهنه ها
)هکتار( 

درصد نوسازی 
و  احيای بافت 

 فرسوده

درصد نوسازی و 
 احيای بافت  فرسوده 

تاپايان سال 98
2,0049053650.7525منطقه  1 
2,5562826240.6218منطقه 2
1,3004217251.0726منطقه 3
2,7185470.4617منطقه 4
2,1578670.7493منطقه 5
1,242535032منطقه 6
1,1632631852382.4952منطقه 7
1,1441781081441.7459منطقه 8
6542901051462.5858منطقه 9
1,0756193204281.7356منطقه 10
9013072703551.8954منطقه 11
1,3895414795930.6530منطقه 12
92114753732.3252منطقه 13
1,8705321902582.2652منطقه 14
2,3245601872461.6625منطقه 15
1,3583311081521.7634منطقه 16
1,035409166236251منطقه 17
1,379182761031.2845منطقه 18
8953916210.4616منطقه 19
1,7992611001371.7541منطقه 20
8405573.7444منطقه 21
6843110100منطقه 22
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47-6- مساحت )زمين طبق سند( نوسازی شده در داخل بافت فرسوده مناطق )پروانه ساختمان و تخريب و نوسازی 
در کل کاربری ها( در سال های 98-94                                                                                             )مساحت به مترمربع(

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94منطقه

3,8352,5762,4136,6683,912.15منطقه  1 

9606461,0161,9071,369.51منطقه 2

1,3971,5174572,3761,870.51منطقه 3

376001,358197.55منطقه 4

3,3501,5693611,472366.86منطقه 5

0001100منطقه 6

18,62717,56630,02746,27345,235.42منطقه 7

17,23719,80825,95124,54519,089.56منطقه 8

16,33122,26727,25032,18827,757.75منطقه 9

47,29742,96146,54558,75356,085.16منطقه 10

31,67033,08642,54151,10050,949.70منطقه 11

21,08636,71430,93130,47831,428.35منطقه 12

10,23010,28011,76711,16812,285.78منطقه 13

21,21424,61827,32637,39143,077.74منطقه 14

23,73319,19947,46233,53231,627.99منطقه 15

11,92717,83716,93518,63718,975.64منطقه 16

22,12026,43137,16634,12634,493.25منطقه 17

10,53313,1439,9808,7079,883.08منطقه 18

0418568681730.04منطقه 19

14,4099,40412,08114,53817,356.38منطقه 20

9713704,0662,6952,004.58منطقه 21

1,1200000منطقه 22

278,422300,410374,840418,702408,697جمع
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19-6- مساحت )زمين طبق سند( نوسازی شده در داخل بافت فرسوده مناطق در سال  98

48-6- اطالعات پروانه های بافت فرسوده و درصد نوسازی آن ها در سال های 94-98

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

7,9868,56710,16910,8979,312تعداد پروانه در کل شهر

1,5361,6151,9122,1632,137تعداد پروانه در بافت فرسوده 

1919192023سهم پروانه های بافت از شهر تهران

37394041.944.8درصد نوسازی )تجمعی(

1.41.51.81.981.6درصد نوسازی )به تفکیک سال(

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 - 4,000
4,001 - 19,000
19,001 - 35,500
35,501 - 56,085

(متر مربع)مساحت

اسالمشهر

بهارستان



248

سالنامه آماری شهرداری تهـران

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

نی
کو

س
ه م

در
صا

ي 
ها

نه 
روا

ل پ
ک

1,5361,6151,9122,1632,137تعداد پروانه

1,181,7441,277,1761,611,4971,786,0011,746,854مساحت زیر بنا پروانه

10,25110,70713,01714,38114,020تعداد واحد مسکوني

726,621795,293996,7221,160,7831,111,699مساحت واحد مسکوني

3,0083,1523,9394,7444,744تعداد واحد مسکوني تخریب شده

278,422300,410374,840418,702408,697مساحت طبق سند

35,69835,91641,63549,77649,731معبر آزاد شده

مبلغ تخفیف به ازای کلیه انواع پروانه- میلیون 
50,49994,490160,174154,343187,152.48تومان

ده
 ش

يع
جم

ه ت
در

صا
ي 

ها
نه 

روا
پ

2,0572,2032,7432,9212,704تعداد پالکهاي تجمیع شده

7037739381,008944تعداد پروانه

674,818753,2041,032,8631,057,399970,826.25مساحت زیربنا پروانه

6,3746,8478,5378,7808,083تعداد واحد مسکوني

455,816508,545658,943720,758662,030.88مساحت واحد مسکوني

152,502170,106223,917231,683215,357.93مساحت طبق سند

19,38621,11624,46029,93128,241معبر آزاد شده

مبلغ تخفیف به ازای کلیه انواع پروانه- میلیون 
-31,58576,84499,991113,193تومان

کل
از 

ع 
مي

تج
م 

سه
د 

رص
45.847.949.146.644.2تعداد پروانهد

57.15964.159.255.6مساحت زیربنا پروانه

62.263.965.661.157.7تعداد واحد مسکوني

62.763.966.162.159.6مساحت واحد مسکوني

49-6- پروانه هاي )پروانه تخريب ونوسازي - ساختمان( صادره مسکونی در داخل بافت فرسوده درسال های 98 - 94 )مساحت به متر مربع(
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50-6- پروانه هاي )پروانه تخريب ونوسازي - ساختمان( صادره مسکونی در کل شهر در سال های 94-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

نی
کو

س
ه م

در
صا

ي 
ها

نه 
روا

ل پ
ک

7,9868,56710,16910,8979,312تعداد پروانه

12,411,71013,329,23112,808,48114,287,60011,955,988مساحت زیر بنا پروانه

66,09766,03671,00576,59965,362تعداد واحد مسکوني

6,679,1876,748,3487,371,6117,995,2806,584,515مساحت واحد مسکوني

171,371176,695142,929190,745251,724معبر آزاد شده

ده
 ش

يع
جم

ه ت
در

صا
ي 

ها
نه 

روا
پ

5,3246,0967,4557,9626,546تعداد پالکهاي تجمیع شده

2,1152,4463,0033,1552,542تعداد پروانه

2,915,0783,431,3543,989,7744,233,8753,419,196مساحت زیربنا پروانه

20,11222,14826,50527,36022,659تعداد واحد مسکوني

1,792,1442,051,7822,507,4272,623,7792,149,278مساحت واحد مسکوني

40,71142,72349,10457,83756,845معبر آزاد شده
کل

از 
ع 

مي
تج

م 
سه

د 
رص

د

26.528.629.52927تعداد پروانه

23.525.731.129.629مساحت زیربنا پروانه

30.433.537.335.735تعداد واحد مسکوني

26.830.43432.833مساحت واحد مسکوني
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51-6- تعداد و مساحت پروانه های تخريب و نوسازی - ساختمان، صادره به تفکيک مناطق در بافت فرسوده و کل در 
سال 98

منطقه
مساحت زيربنا 

پروانه های بافت 
فرسوده-مترمربع

تعداد کل پروانه 
های صادره در بافت 

فرسوده 

مساحت طبق سند 
در بافت فرسوده-

مترمربع

تعداد پروانه 
تجميعی در بافت 

فرسوده

تعداد کل 
پروانه های صادره 

مساحت زيربنا 
پروانه-مترمربع

19,408183,9124341972,139منطقه  1 

4,81481,3700523845,150منطقه 2

6,886111,8712285616,362منطقه 3

859119817211,041,100منطقه 4

1,073236713911,182,870منطقه 5

0000189307,920منطقه 6

193,25025945,23589613595,879منطقه 7

84,80212019,09044492629,318منطقه 8

121,39414427,75886267246,074منطقه 9

229,67832156,085146454328,830منطقه 10

215,85320550,95050388434,727منطقه 11

113,64713931,42838276250,746منطقه 12

48,3406512,28628319318,142منطقه 13

189,06424343,07889761612,479منطقه 14

146,36415731,628103853723,031منطقه 15

83,31310418,97665364343,223منطقه 16

165,69417334,493126441449,514منطقه 17

39,456579,88328391361,692منطقه 18

2,50467302233226,278منطقه 19

73,5439417,35638475560,729منطقه 20

6,910102,0054309344,897منطقه 21

0000226519,054منطقه 22

1,746,8542,137408,6979449,31211,910,154جمع
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20-6- پروانه تجميعی در بافت فرسوده در سال 98

21-6- تعداد و مساحت زيربنای پروانه های صادره بافت فرسوده در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

5
22

21

18

9 10

17

11

16

20

2

19

1

6

3
4

7 8

14

13

12

15

شهریار

تهران
بهارستان

اسالمشهر

تهران

تهران

کرج

تعداد پروانه
0
1 - 4
5 - 44
45 - 66
67 - 146

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

522

21

18

9

1

2 6

3

10 11

19

17

16

8

4

14

15

20

13

7

شهریار12

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

تعداد پروانه
0 - 5
6 - 20
21 - 120
121 - 210
211 - 321

(متر مربع)مساحت
!( 0 - 19,500

!( 19,501 - 85,000

!( 85,001 - 166,000

!( 166,001 - 229,678

قدس

شمیرانات

ري
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22-6- تعداد و مساحت کل پروانه های صادره در سال 98

23-6 - درصد پروانه های تجميعی از کل پروانه های شهرسازی بافت فرسوده در سال 98

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

25

22

21

18

9
10

19
17

16
15

20

1

8

4

14

13

6 7

3

11 12

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

تعداد پروانه
189 - 250
251 - 350
351 - 455
456 - 650
651 - 853

شهریار

قدس

شمیرانات

اسالمشهر

ري

(متر مربع)مساحت

!( 226,278 - 320,000

!( 320,001 - 450,000

!( 450,001 - 723,100

!(723,101 - 1,182,870

اسالمشهر

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
فاقد پروانه
0 - 30
31 - 50
51 - 75
76 - 100

بهارستان
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52-6- درصد پروانه های تجميعی از کل پروانه های شهرسازی در بافت فرسوده تا پايان سال 98

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94منطقه

1517303222منطقه  1 

250753018منطقه 2

3050025100منطقه 3

0006750منطقه 4

01403334منطقه 5

00000منطقه 6

3232383137منطقه 7

3242444260منطقه 8

6775746445منطقه 9

5852524824منطقه 10

3525302927منطقه 11

2727212243منطقه 12

3440443737منطقه 13

3541394666منطقه 14

6971727963منطقه 15

5363646473منطقه 16

7272767349منطقه 17

3658445333منطقه 18

0020040منطقه 19

3340423740منطقه 20

0504500منطقه 21

00000منطقه 22

4648494744جمع
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53-6- خالصه عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران در سال های 96-98
درصد تغيير سال 98سال 97سال 96اقدمات

دفاتر خدمات نوسازی

4656572دفاتر - تعداد

1501781780محالت تحت پوشش دفاتر نوسازی - تعداد

1-9510099بافت های فرسوده تحت پوشش  دفاتر  -درصد

100-100018180پروژه های طراحی نما - تعداد

ي 
 مل

اد
ست

گ )
هن

ما
ت ه

ري
دي

م
ر  

شه
ي 

ساز
 نو

اد
ست

 -
ي 

ساز
نو

 -
اد 

ست
ل 

 ذي
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 مصوبات جلسه ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران - تعداد
همکاری در 

تدوین آئین نامه 
اجرایی برنامه ملی 
بازآفرینی شهری

تشکیل دومین 
جلسه ستاد 
بازآفرینی 

 کالنشهر تهران
5 مصوبه

0-

ي 
ساز

 نو
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هن
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ساز
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رد
، م

ت 
دول

ي ، 
دار

هر
)ش

ده 
سو

فر
ت 

باف

عملکرد کمیته 
های ذیل ستاد 
باز آفرینی پایدار 
کالنشهر  تهران

-3--کمیته امنیتی و حقوقی - تعداد
پرونده های معرفی شده جهت دریافت وام بافت فرسوده-

81-7,8175,8341,099تعداد

-18--تشکیل جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی - تعداد

4 جلسه با-تشکیل جلسه ستاد باز آفرینی مناطق - تعداد
-100 36 مصوبه

1جلسه با -تشکیل جلسه کمیته هماهنگی  وبرنامه ریزی - تعداد
-71 مصوبه

-25--تشکیل جلسه کمیته تأمین خدمات و زیرساخت - تعداد

صه 
عر

ع 
واق

ی 
ها

ت 
باف

در 
ده 

سو
--3,2683,268مساحت بافت فرسوده  مصوب )در سال 85 و در سال 93( - هکتارفر

2-2,5282,5282,490مساحت بافت فرسوده بدون در نظر گرفتن عرصه عمومي - هکتار

هر
 ش

ده
سو

فر
ی 
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افت

و ب
ها 

صه 
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ف 
حذ

 و 
ش

اه
  ک

 پروانه های
 صادره در بافت 

فرسوده

کل پروانه های 
صادره

1-1,9122,1632,137 پروانه صادره- تعداد

2-1,7861,746.8 1,612 مساحت زیربنا - هزار مترمربع

پروانه های 
تجمیعی

6-1,008943 938 پروانه صادره - تعداد

8-1,057969.4 1,033 مساحت زیربنا - هزار مترمربع

2.92.92.90میانگین تعداد پالک هاي تجمیعي- تعداد پالک

5-44.1--سهم پروانه هاي تجمیعي در کل پروانه هاي صادره - درصد

6-55.5--سهم پروانه هاي تجمیعي در زیربناي احداث شده - درصد

کل پالک هاي 
نوسازي شده در 

بافت فرسوده

4-3,7184,0773,897پالکها - تعداد

2-37.54240.9مساحت - هکتار

نسبت پالکهای نوسازی شده به کل 
19-1.81.981.6پالکها دربافت - درصد

168155165.77میزان تخفیفات اعمال شده - میلیارد تومان

3-13,01714,38114,020واحد مسکونی تولید شده - تعداد

   آزاد سازی 
معابر بر اثر 
نوسازي در 

بافت های فرسوده

میزان  معبر آزاد شده طبق محتویات پروانه های صادره
4.164.984.970 )از سال 93 تا 97( - هکتار
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مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران

54-6- ليست پروژه هاي مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران درسال 98  

منطقه
درصد عنوان وقوع

 هزينه انجام تاريخ پايانتاريخ شروعپيشرفت
کارفرمانام ناظرمطالعه )ريال(  

منطقه1

مکان  طراحی  و  شناسایی  طرح  تکمیل 
1001394/11/131396/09/307,330,000,000رویدادهای تاریخی مناطق 1 و 20 

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

شناسایی و تدقیق الیه حرایم بناهای تاریخی 
571396/05/221399/06/316,120,000,000در طرح تفصیلی

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

تهیه طرح شناسایي و ساماندهي آرامستانهاي 
1001395/04/081398/11/013,189,000,000تاریخي شهر تهران

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

منطقه11

طرح امکان سنجي و جانمایي استقرار کاربري 
هاي محرک توسعه در حصار ناصري با تاکید 

بر محله عودالجان
631395/04/301399/06/316,040,000,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

عملکردی  ارتقای  و  مرمت  و  بهسازی  طرح 
چهارسوق چوبی ، آرام سازی و طراحی شهری 

و محیط پیرامون
1001396/04/111398/07/085,430,237,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

ساباط های  سازی  باززنده  و  مرمت  طرح 
1001396/04/111398/07/105,130,000,000تاریخی تهران در محدوده حصار ناصری

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

طرح  اجراي  جهت  بندي  اولویت  و  بازنگري 
841394/07/281399/06/313,150,000,000پیاده راه سازي تهران تاریخي )حصارناصري(

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

منطقه12

مرمت و باززنده سازی سقاخانه های تاریخی 
1001396/06/201397/03/207,672,500,000تهران در حصار ناصری

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

مکان  طراحی  و  شناسایی  طرح  تکمیل 
اجرایی  تاریخی منطقه 12 )طرح  رویدادهای 
برای حصار صفوی و چارچوب طراحی شهری 

حصار ناصری(

891396/06/201399/06/315,670,000,000
مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی 
و معماری

عودالجان  بازار  پیوند  طرح  تکمیل  و  بازنگري 
بناهاي  احداث  والگوي  حکیم  محله  مرکز  با 

مسکوني جدید در بافت تاریخي عودالجان
1001395/04/131399/06/317,180,000,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی و 
معماری

ساماندهی ،بهسازی و نوسازی خیابان الله زار 
)حد فاصل خیابان انقالب و خیابان جمهوری( 

و تهیه طرح اجرایی آن
1001396/04/111399/06/314,400,000,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی و 
معماری

منطقه19
آشیانه های  احیاء  و  مرمت  طرح  بروزرسانی 
تهیه  خدمات  تکمیل  مرغی  قلعه  قدیمی 

نقشه های اجرایی
101398/10/211399/04/215,377,400,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی و 
معماری

منطقه20

شناسایی و مستند سازی جداره های تاریخی 
ری و شمیرانات و تدوین دستورالعمل های باز 

پیرایی و طراحی در محورهای فوق
901396/06/201399/06/313,948,000,000

مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی و 
معماری

مقررات  و  ضوابط  اصالح  و  تکمیل  تهیه، 
نحوه  عملیاتي  برنامه  تدوین   - تفصیلي  طرح 
پهنه  )زیر  پایدار  توسعه  رویکرد  با  ساماندهي 

G321 حفاظت فرهنگي و تاریخي(

771394/10/141399/06/315,550,000,000
مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی 

شهر تهران

معاونت شهرسازی و 
معماری
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54-6- ليست پروژه هاي مديريت بافت و بناهای تاريخی شهر تهران درسال 98 )ادامه(

 عنوان پروژهرديف 

نوع پروژه
پروژه های 
مديريت 

بافت 
تاريخی

مقياس اجرايیموضعی موضوعی
شهری

با رويکرد 
مرمت و 

احيای بناها

منطقه1

تکمیل طرح شناسایی و طراحی مکان رویدادهای تاریخی مناطق 
---*-*1 و 20 

-*-*-*شناسایی و تدقیق الیه حرایم بناهای تاریخی در طرح تفصیلی

***-**تهیه طرح شناسایي و ساماندهي آرامستانهاي تاریخي شهر تهران

منطقه11

طرح امکان سنجي و جانمایي استقرار کاربري هاي محرک توسعه 
---*-*در حصار ناصري با تاکید بر محله عودالجان

طرح بهسازی و مرمت و ارتقای عملکردی چهارسوق چوبی ، آرام 
*-*-**سازی و طراحی شهری و محیط پیرامون

طرح مرمت و باززنده سازی ساباط های تاریخی تهران در محدوده 
*-*-**حصار ناصری

بازنگري و اولویت بندي جهت اجراي طرح پیاده راه سازي تهران 
---*-*تاریخي )حصارناصري(

منطقه12

حصار  در  تهران  تاریخی  های  سقاخانه  سازی  باززنده  و  مرمت 
*-*-**ناصری

تکمیل طرح شناسایی و طراحی مکان رویدادهای تاریخی منطقه 
 12

شهریب  طراحی  چارچوب  و  صفوی  حصار  برای  اجرایی  )طرح 
حصار ناصری(

*-*---

بازنگري و تکمیل طرح پیوند بازار عودالجان با مرکز محله حکیم 
*-*-**والگوي احداث بناهاي مسکوني جدید در بافت تاریخي عودالجان

ساماندهی ،بهسازی و نوسازی خیابان الله زار
)حد فاصل خیابان انقالب و خیابان جمهوری ( و تهیه طرح اجرایی 

آن
**-*--

مرغی منطقه19 قلعه  قدیمی  آشیانه های  احیاء  و  مرمت  طرح  بروزرسانی 
--*-**تکمیل خدمات تهیه نقشه های اجرایی

منطقه20

تاریخی ری و شمیرانات و  شناسایی و مستند سازی جداره های 
---*-*تدوین دستورالعمل های باز پیرایی و طراحی در محورهای فوق

تدوین   - تفصیلي  طرح  مقررات  و  ضوابط  اصالح  و  تکمیل  تهیه، 
برنامه عملیاتي نحوه ساماندهي با رویکرد توسعه پایدار )زیر پهنه 

G321 حفاظت فرهنگي و تاریخي(
*-*-*-
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شرکت نوسازي عباس آباد

56-6- پروژه های شرکت نوسازی عباس آباد در سال 98                                                               )مبالغ به ميليون ريال(

درصد پيشرفتعنوان پروژه
وضعيتهزينه سال 98هزينه سال 97 آخر سال 98

فعال391,7372,610مطالعات و طراحی پروژه های واقع در اراضی عباس آباد

فعال90129,50090,000نگهداری مجموعه ها و عرصه های طبیعی

فعال1005,00791,287احداث دریاچه هنر

فعال744,2854,708احداث و توسعه مبلمان شهری برای کلیه پارکها

فعال10071,102165,700مجموعه فردوسی )باغ هنر(

فعال51198,038156,768زیرساختهای مجموعه ها و عرصه های طبیعی

-409,669511,073جمع

55-6- احيا و حفاظت فعال از ميراث طبيعی، تاريخی و فرهنگی شهر تهران

تعدادعنوان

10تهیه طرح آرامستانها - تعداد

1.41مساحت طرح آرامستانها - هکتار

36.8طرح های مطالعاتی - تعداد

4آثار تاریخی- فرهنگی ثبت و احیا شده در همکاری با میراث - تعداد

134شناسایی ابنیه عالوه بر ابنیه ثبت شده در میراث - تعداد

4تثبیت ابنیه عالوه بر ابنیه ثبت شده در میراث - تعداد
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اداره کل برنامه و بودجه
1-7- جدول تعادل در سال 98 

درآمدها، واگذاری دارايی های سرمايه ای و واگذاری دارايی های مالیطبقه بندي
جمععنوان

79,999,085,407,846درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(110000
20,047,223,464,000درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي120000
5,064,575,296,872بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداری130000
12,094,818,269,867درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري140000
0کمکهاي اعطایي دولت وسازمان هاي دولتي150000
5,511,707,562,990اعانات وهدایا ودارائي ها160000
311,982,810,480عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها)سایر(170000

123,029,392,812,055جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداري:
82,720,508,964,563عوارض بر پروانه های ساختمانی )درآمدهاي مستمر(210000
1,192,750,397,620فروش اموال شهرداری)سایر(220000

83,913,259,362,183جمع واگذاری دارايی های سرمايه ای  مناطق و واحدهای شهرداري:
6,511,100,000,000وامهای دریافتی)سایر(310000
50,921,261,804,687سایر منابع)سایر(320000

57,432,361,804,687جمع واگذاری دارايی های مالی مناطق و واحدهای شهرداري:
 264,375,013,978,925 جمع کل درآمد، واگذاری دارايی سرمايه ای  و واگذاری دارايی مالی

50,078,594,280,757کسر می شود درآمد غیر نقدی غیرقابل تخصیص
5,566,174,468,922کسری / مازاد درآمد )موجودی نقد(

کسری / مازاد درآمد
208,730,245,229,246جمع درآمدهاي مناطق وواحدهای شهرداري موازنه باهزينه ها

208,730,245,229,246جمع درآمدها موازنه با هزينه ها

هزينه ها، تملک دارايی های سرمايه ای و تملک دارايی های مالیطبقه بندي
جمعغيرنقدینقدیعنوان

 5,463,242,944,167 5,359,878,745,648103,364,198,519مأموریت اجتماعی و فرهنگی10000
 21,871,731,793,497 21,845,288,198,81726,443,594,680مأموریت حمل و نقل و ترافیک20000
 16,908,501,891,079 16,908,501,891,0790مأموریت خدمات شهری30000
 7,594,700,818,516 7,594,700,818,5160مأموریت ایمنی و مدیریت بحران40000
 900,651,717,942 900,651,717,9420مأموریت شهرسازی و معماری50000
 41,968,005,695,534 41,930,961,334,53437,044,361,000مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری60000

 94,706,834,860,735  166,852,154,199  94,539,982,706,536 بودجه هزينه ای :
 3,595,231,135,587 2,604,477,527,444990,753,608,143مأموریت اجتماعی و فرهنگی10000
 34,466,997,729,935 23,074,409,977,02611,392,587,752,909مأموریت حمل و نقل و ترافیک20000
 8,746,863,325,673 6,092,147,091,5752,654,716,234,098مأموریت خدمات شهری30000
 1,609,443,765,565 1,294,314,042,624315,129,722,941مأموریت ایمنی و مدیریت بحران40000
 2,243,779,317,812 1,598,183,431,744645,595,886,068مأموریت شهرسازی و معماری50000
 3,200,409,101,466 2,498,895,613,263701,513,488,203مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری60000

 53,862,724,376,038  16,700,296,692,362  37,162,427,683,676 بودجه تملک دارايی های سرمايه ای  :
 634,750,000,000 634,750,000,0000مأموریت شهرسازی و معماری50000
 49,237,532,925,844 31,741,425,622,41017,496,107,303,434مأموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری60000

 49,872,282,925,844  17,496,107,303,434  32,376,175,622,410 بودجه تملک دارايی های مالی :
164,078,586,012,62234,363,256,149,995198,441,842,162,617جمع هزینه هاي مناطق، واحدها

169,399,603,695,02939,330,641,534,217208,730,245,229,246جمع هزينه های موازنه با درآمدها

)مبالغ به ريال(
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7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

2-7- خالصه جدول تعادل در خصوص درآمدها و  واگذاری ها در سال 98                                                )مبالغ به ريال( 

درآمدها ، واگذاری دارايی های سرمايه ای و واگذاری دارايی های مالی

جمعغيرنقدینقدیعنوان

123,029,392,812,055 41,059,711,928,968 81,969,680,883,087 جمع درآمد مناطق و واحدهای شهرداري

جمع واگذاری دارایی های سرمایه ای مناطق و واحدهای 
83,913,259,362,183 20,667,717,334,090 63,245,542,028,093 شهرداري

57,432,361,804,687 27,681,806,551,916 29,750,555,252,771 جمع واگذاری دارایی های مالی مناطق و واحدهای شهرداري

جمع کل درآمد، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی 
264,375,013,978,925 89,409,235,814,974 174,965,778,163,951 مالی

50,078,594,280,757 50,078,594,280,757 0 کسر می شود درآمد غیر نقدی غیرقابل تخصیص

5,566,174,468,922 0 5,566,174,468,922 کسری / مازاد درآمد )موجودی نقد(

0 --کسری / مازاد درآمد

جمع درآمدهاي مناطق و واحدهای شهرداري موازنه با 
208,730,245,229,246 39,330,641,534,217 169,399,603,695,029 هزينه ها

1-7- تملک دارايی های سرمايه ای و هزينه ای به تفکيک ماموريت در سال 98

2-7- درآمدها ، واگذاری دارايی های سرمايه ای و دارايی های مالی در سال 98
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4-7- هزينه های جاری و عمرانی شهرداری تهران برحسب نقدی و غير نقدی در سال های 96-98

هزينه
سال 98سال 97سال 96

سهممبلغ
سهممبلغ از کل

سهممبلغ از کل
 از کل

نقدی

48 94,539,983 66,495,6944475,050,82556هزینه جاری

35 69,538,603 56,334,9963859,961,39044هزینه عمرانی

122,830,69082135,012,215100164,078,58683جمع هزينه

غير 
نقدی

0 166,852 0000هزینه جاری

17 34,196,404 27,006,1261816,734,174100هزینه عمرانی

27,006,1261816,734,17410034,196,40417جمع هزينه

149,836,816100151,746,389100198,274,990100جمع

نقدی و 
غيرنقدی

48 94,706,835 66,495,6944475,050,82549هزینه جاری

52 103,735,007 83,341,1225676,695,56451هزینه عمرانی

149,836,816100151,746,389100198,441,842100جمع هزينه

)مبالغ به ميليون ريال(

3-7- خالصه جدول تعادل در سال 98 - هزينه ها و تملک دارايی ها                                                       )مبالغ به ريال(
هزينه ها، تملک دارايی های سرمايه ای و تملک دارايی های مالی

جمعغيرنقدینقدیعنوان

94,539,982,706,536166,852,154,19994,706,834,860,735بودجه هزینه ای

37,162,427,683,67616,700,296,692,36253,862,724,376,038بودجه تملک دارایی های سرمایه ای

32,376,175,622,41017,496,107,303,43449,872,282,925,844بودجه تملک دارایی های مالی

164,078,586,012,62234,363,256,149,995198,441,842,162,617جمع هزینه هاي مناطق، واحدها

پرداخت دیون از محل دیون و تعهدات سرمایه ای سنوات 
11,358,306,222,1755,632,756,566,99416,991,062,789,169قبل پیمانکاران

7,568,076,539,586-665,371,182,772-6,902,705,356,814-ایجاد دیون و به هزینه منظور نمودن الحساب سنوات قبل

865,416,817,0460865,416,817,046علی الحساب و پیش پرداخت های هزینه نشده

169,399,603,695,02939,330,641,534,217208,730,245,229,246جمع
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5-7- منابع و درآمدها با جزئيات در سال 98

دی
 بن

قه
طب

ره 
ما

ش

 )درآمد - واگذاری
 دارايی سرمايه ای  و مالی(

وصولی قطعی نقدی و غير نقدی تخصيص يافته

غير نقدی نقدی
تخصيص يافته 
سهم اعتبارات 

عمرانی

جمع وصولی 
نقدی و غير 

نقدی سهم اعتبارات جمع وصولي
جاري

سهم اعتبارات 
عمراني

81,969,68142,998,04538,971,6365,867,63187,837,312فصل اول : درآمدها100000

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000
 66,618,304  2,968,696  31,197,077  32,452,531  63,649,608  )درآمدهای مستمر(

 1,411,188  -  564,475  846,713  1,411,188 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی120000

بهای خدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی 130000
 3,048,043  1,204  1,618,297  1,428,542  3,046,839 شهرداری

 11,296,256  2,612,252  3,473,602  5,210,403  8,684,004 درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری140000
 5,151,537  90,917  2,024,248  3,036,373  5,060,621 اعانات وهدایا ودارائی ها160000

عوارض و درآمدهای وصولی درحریم استحفاظی 170000
 311,983  194,563  93,936  23,484  117,420 شهرها

فصل دوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های 200000
63,245,54235,349,29127,896,25119,460,07682,705,618سرمايه ای 

 81,525,814  18,644,724  27,531,799  35,349,291  62,881,090 عوارض بر پروانه های ساختمانی210000
 1,179,804  815,352  364,452  -  364,452 فروش اموال شهرداری220000

29,750,555029,750,55514,002,93543,753,490فصل سوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی300000

 6,511,100  -  6,511,100  -  6,511,100 وامهای دریافتی310000
 37,242,390  14,002,935  23,239,455  -  23,239,455 سایر منابع320000

174,965,77878,347,33796,618,44239,330,642214,296,420جمع

)مبالغ به ميليون ريال(

3-7- نسبت وصولی قطعی و غير نقدی تخصيص يافته به تفکيک منابع
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6-7- کل اعتبارات اصالح شده و هزينه نهايی برحسب طبقه بندی بودجه شامل هزينه ای، تملک دارايی های  سرمايه ای 
و مالی در سال 98

اعتبار ابالغی نوع  اعتبار
اعتبار ابالغی هزينه نقدنهايی نقد

جمع کل اعتباراتهزينه غيرنقدنهايی غير نقد
  ابالغی  نقد و غير نقد

جمع کل هزينه 
نهايی نقد و 

غيرنقد

 103,735,007  140,293,412  34,196,404  44,515,254  69,538,603  95,778,158 تملک دارائی سرمایه ای  و مالی

 94,706,835  101,415,182  166,852  495,265  94,539,983  100,919,917 هزینه ای
196,698,075164,078,58645,010,51934,363,256241,708,594198,441,842جمع

7-7- کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده برحسب ماموريت در سال 98

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

10
00

اجتماعی و 0
 9,058,474  12,167,828  1,094,118  2,016,986  7,964,356  10,150,841  13,475,781 فرهنگی

20
00

حمل و نقل و 0
 58,279,931  83,500,223  11,419,031  18,143,293  46,860,900  65,356,930  78,603,171 ترافیک

30
00

0

 25,655,365  28,129,446  2,654,716  3,126,075  23,000,649  25,003,372  29,889,855 خدمات شهری

40
00

ایمنی و مدیریت 0
 9,204,145  9,898,931  315,130  545,590  8,889,015  9,353,341  10,760,846 بحران

50
00

شهرسازی و 0
 3,144,431  5,483,983  645,596  1,852,826  2,498,835  3,631,158  8,128,494 معماری

60
00

توسعه مدیریت و 0
هوشمند سازی 

شهری
 100,998,977  83,202,433  74,864,831  19,325,749  18,234,665  102,528,182  93,099,496 

241,857,124196,698,075164,078,58645,010,51934,363,256241,708,594198,441,842جمع

)مبالغ به ميليون ريال(

)مبالغ به ميليون ريال(

4-7- اعتبارات ابالغی نهايی شده نقد و غير نقد برحسب ماموريت
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8-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده برحسب برنامه در سال 98          )مبالغ به ميليون ريال( 
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10
30

توسعه گردشگری و اوقات 0
 242,659 307,073 22,676  43,274  219,983  263,799  437,932  255,000 فراغت

10
40

کنترل و کاهش آسیب های 0
 740,170 1,131,983 25,986  103,850  714,184  1,028,133  1,270,644  977,334 اجتماعی

10
50

توانمند سازی و جلب مشارکت 0
 37,917 63,481 -  -    37,917  63,481  151,390  151,390 های اجتماعی

10
60

0

 1,942,658 2,060,727 214,444  230,421  1,728,214  1,830,306  2,500,410  2,208,355 توسعه ورزش شهروندی

10
70

گسترش فرهنگ دینی، ملی و 0
 3,733,319 4,530,230 186,985  423,781  3,546,334  4,106,449  4,603,154  4,077,849 ارزش های انقالب اسالمی

10
80

توسعه فضاهای فرهنگی، 0
 2,199,073 3,646,536 640,233  1,138,551  1,558,840  2,507,985  4,083,922  3,631,174 اجتماعی و هنری

10
90

0

 1,086 1,163 -  -    1,086  1,163  5,000  5,000 برنامه تملک اراضی و امالک

11
00

0

 71,631 116,792 3,378  14,694  68,253  102,098  110,000  110,000 حفظ و ارتقای سالمت شهری

11
10

حمایت از نهاد خانواده و 0
ارتقای مشارکت های اجتماعی 

بانوان
 163,330  163,330  133,428  54,751  26,415  415 159,843 55,166 

11
60

پژوهش های کاربردی ماموریت 0
 34,795 150,000 -  36,000  34,795  114,000  150,000  150,000 اجتماعی

20
10

توسعه و ساماندهی حمل و 0
 22,306,216 38,460,408 2,632,553  8,851,581 19,673,663 29,608,827  33,708,139 32,108,603 نقل عمومی ریلی

20
20

توسعه و ساماندهی حمل و 0
نقل عمومی و نیمه عمومی 

غیرریلی
 10,306,802 17,086,882  20,144,422 12,812,296 693,355  609,527 20,837,776 13,421,823 

20
30

توسعه و ساماندهی فضای 0
 377,168 1,106,963 203,349  203,896  173,819  903,066  3,027,347  785,100 پارک خودرو

20
40

افزایش ایمنی و بهره وری 0
 2,615,533 2,877,105 563,952  623,229  2,051,582  2,253,877  2,910,092  2,865,429 معابر
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20
50

0

 141,860 165,709 47,145  49,226  94,714  116,482  662,727  634,500 توسعه و تجهیز پایانه ها

20
80

0

 2,464,213 3,333,163 95,018  133,262 2,369,195  3,199,901  3,333,163  40,000 برنامه تملک اراضی و امالک

20
90

روان سازی عبور و مرور وسایل 0
 14,390,821 6,972,02015,063,788  7,185,979 7,418,801  7,877,809  14,037,575  11,173,463 نقلیه موتوری

21
30

روان سازی عبور و مرور 0
 160,447 194,407 39,131  46,035  121,316  148,371  568,795  348,095 معلولین و سالمندان

21
40

0

 870,193 1,088,957 236,623  280,299  633,570  808,658  1,448,199  1,197,947 روان سازی عبور و مرور پیاده

21
50

روان سازی عبور و مرور وسایل 0
 54,324 99,749 10,416  31,316  43,909  68,433  216,095  169,050 نقلیه غیرموتوری

21
60

افزایش و توسعه ظرفیت های 0
 1,408,283 162,000 -  32,400 1,408,283  129,600  1,470,227  1,392,000 مدیریتی پلیس راهور

21
80

آموزش و ترویج امور حمل و 0
 66,041 85,199 9,298  12,716  56,743  72,483  108,930  108,930 نقل و ترافیک

22
10

پژوهش های کاربردی ماموریت 0
 3,009 25,000 -  -    3,009  25,000  25,000  25,000 حمل ونقل وترافیک

30
10

توسعه و مدیریت فضای سبز 0
 10,817,642 1,281,67911,988,288  1,515,349 9,535,963 10,472,939  12,186,566  9,448,053 شهری و پیراشهری

30
20

0

 1,077,936 1,246,477 280,361  307,791  797,575  938,686  1,133,503  1,076,673 زیباسازی منظر شهری

30
30

مدیریت و ساماندهی 0
 102,050 108,834 7,500  9,000  94,550  99,834  185,409  176,000 آرامستان ها

30
40

0

 8,570,999 8,810,912 42,328  53,950 8,528,671  8,756,962  9,309,920  7,878,806 مدیریت پسماند

30
70

مدیریت شبکه جمع آوری و 0
 2,499,749 2,956,069 628,109  744,548 1,871,641  2,211,521  3,824,148  3,767,694 دفع آب های سطحی

30
80

0

 1,065,667 1,181,882 335,958  341,504  729,709  840,379  1,170,000  1,170,000 برنامه تملک اراضی و امالک

30
90

0

 403,468 551,385 40,600  63,135  362,868  488,250  723,311  699,130 بهبود محیط زیست شهری

)مبالغ به ميليون ريال(8-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده برحسب برنامه در سال 98 )ادامه(
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31
00

توسعه و نگهداری تأسیسات 0
 243,936 350,841 38,182  68,625  205,753  282,216  451,362  359,680 وتسهیالت خدمات شهری

31
10

ساماندهی پهنه های کار و فعالیت 0
 866,326 911,067 -  21,423  866,326  889,644  881,136  630,000 در شهر

31
40

پژوهش های کاربردی ماموریت 0
 7,592 23,691 -  750  7,592  22,941  24,500  24,500 خدمات شهری

40
10

0

 8,542,294 8,717,294 215,940  215,940 8,326,354  8,501,354  8,854,203 8,559,700 آتش نشانی و خدمات ایمنی

40
20

توانمندسازی سیستم و اِعمال 0
 194,417 413,661 32,919  106,095  161,498  307,565  892,952  830,020 مدیریت بحران

40
30

کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی 0
 451,314 567,977 50,151  73,555  401,163  494,422  813,691  785,464 در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

40
50

0

 16,120 200,000 16,120  150,000  -  50,000  200,000  200,000 برنامه تملک اراضی و امالک

50
10

تهیه، نظارت و راهبری طرح های 0
 90,968 270,865 21,656  61,839  69,312  209,027  662,818  644,000 توسعه شهری شهر تهران

50
30

0

 108,116 135,763 16,414  17,850  91,703  117,913  320,114  306,000 ساماندهی حریم شهر

50
40

ساماندهی بافت های تاریخی و 0
پهنه های طبیعی واجد ارزش شهر 

تهران
 1,995,700 2,807,427  1,129,652  499,948  917,906  401,600 2,047,558 901,548 

50
50

0

 900,652 901,136 -  -    900,652  901,136  901,136  650,000 نظارت و کنترل ساخت و ساز

50
60

ساماندهی و نوسازی بافت های 0
 1,012,132 1,966,336 96,666  745,970  915,465  1,220,366  3,378,000 2,878,000 فرسوده

50
70

توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری 0
 107,161 107,161 107,161  107,161  -  -    -  - در مقیاس جهانی

50
80

پژوهش های کاربردی ماموریت 0
 23,854 55,163 2,099  2,100  21,755  53,063  59,000  59,000 شهرسازی ومعماری

60
10

سیاست گذاری، برنامه ریزی و 0
 1,584 16,600 -  1,000  1,584  15,600  24,000  24,000 بودجه ریزی

8-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده برحسب برنامه در سال 98 )ادامه( )مبالغ به ميليون ريال(
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60
20

0

 14,741 42,768 -  7,200  14,741  35,568  51,500  51,500 نوسازی و تحول اداری

60
40

ایجاد و توسعه 0
زیرساخت های فناوری 

اطالعات
 742,000  803,159  400,900  331,061  121,353  117,664 522,253 448,726 

60
60

تأمین و تعمیرات 0
اساسی ساختمان های 

اداری
 711,085  880,463  670,493  552,455  170,755  128,134 841,248 680,589 

60
80

0

 33,317,634 39,140,739 37,044  47,552  33,280,590  39,093,187  37,265,177  34,307,090 امور پشتیبانی

61
00

تدوین مقررات و 0
 712,653 739,103 -  -    712,653  739,103  822,700  822,700 خدمات حقوقی

61
50

0

 364,943 511,423 5,145  28,737  359,798  482,686  647,322  582,400 پژوهش های کاربردی

61
60

0

 50,006,686 51,815,136 17,496,107  18,278,032  32,510,578  33,537,104  47,149,757  25,400,165 دیون و تعهدات

61
70

0

 5,677,843 6,464,891 10,757  14,048  5,667,086  6,450,843  9,898,228  7,442,550 موارد پیش بینی نشده

61
80

0

 96,842 383,800 -  99,300  96,842  284,500  414,900  414,900 مدیریت عملکرد

62
00

توسعه خدمات 0
 609,976 677,750 2,400  5,500  607,576  672,250  1,185,500  1,185,500 شهرداری الکترونیک

62
10

توسعه خدمات شهر 0
الکترونیک )شهر 

هوشمند(
 1,007,000  1,007,000  496,200  471,932  64,000  20,193 560,200 492,125 

62
20

0

 257,934 269,000 -  -    257,934  269,000  266,999  266,999 دیپلماسی شهری

62
50

0

 417,220 543,271 417,220  488,271  -  55,000  582,271  300,000 تملک اراضی و امالک

188,280,660241,857,124196,698,075164,078,58645,010,51934,363,256241,708,594198,441,842جمع

8-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده و هزينه نهايی شده برحسب برنامه در سال 98 )ادامه(    )مبالغ به ميليون ريال(
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10
30

ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای 2
81,60864,253 14,865  15,000  49,388  66,608  232,932  50,000 تفریحی

10
30

4

225,465178,405 7,811  28,274  170,594  197,191  205,000  205,000 غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

10
40

1

8,4122,814 400  960  2,414  7,452  9,490  9,490 ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی

10
40

توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر 2
مراکز خدمات رسانی به آسیب دید گان 

اجتماعی
 330,000  427,120  284,676  28,145  48,251  251 332,92728,396

10
40

ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب 3
588,444508,955 25,336  54,639  483,619  533,804  650,034  493,844 دیده اجتماعی

10
40

حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام 5
2,0001,844 -  -    1,844  2,000  2,000  2,000 و مستمندان

10
40

نگهداری مدد سراها و سایر مراکز خدمات 6
00 -  -    -  -    -  - رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی

10
40

راهبری ومدیریت سازمان رفاه  خدمات 7
و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان 

رفاه  خدمات و مشارکتهای اجتماعی
 142,000 182,000  200,200  198,161    -  - 200,200198,161

10
50

4

24,36712,774 -  -    12,774  24,367  30,390  30,390 آموزش و ترویج کارآفرینی

10
50

6

21,0799,268 -  -    9,268  21,079  26,000  26,000 ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان

10
50

7
2,9382,938 -  -    2,938  2,938  45,000  45,000 حمایت از تشکل های مردم نهاد

10
50

8

15,09812,938 -  -    12,938  15,098  50,000  50,000 حمایت از برنامه های مدیریت محله

10
60

فرهنگ سازی و اجرای ورزش های 4
588,408561,115 14,933  18,616  546,182  569,792  602,000  602,000 همگانی

10
60

7

00 -  -    -  -    -  - حمایت از موسسات ورزشی

10
60

9

392,477357,935 123,777  128,104  234,158  264,373  843,142  787,813 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی

10
61

0

722,866666,632 75,734  83,702  590,898  639,165  698,292  696,792 نگهداری فضاها و اماکن ورزشی

10
61

مدیریت و راهبری سازمان ورزش 1
356,976356,976 -  -    356,976  356,976  356,976  121,750 شهرداری تهران

10
70

کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 2
207,856142,009 66,742  86,663  75,266  121,194  268,574  247,780 مذهبی

)مبالغ به ميليون ريال(
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10
70

حمایت از تجهیز مساجد و اماکن 3
18,71716,689 1,322  1,617  15,367  17,100  24,586  18,000 مذهبی

10
70

حمایت از هیات های مذهبی شهر 4
00 -  -    -  -    -  - تهران

10
70

5

206,192157,411 17,335  34,583  140,077  171,609  187,500  187,500 نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی

10
70

ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و 9
26,50025,769 -  -    25,769  26,500  26,500  26,500 معارف اسالمی

10
71

ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی 0
266,0005,807 - 116,200  5,807  149,800  266,000  266,000 و تاریخی

10
71

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم 1
180,000144,102 -  -    144,102  180,000  180,000  180,000 مفاخر دفاع مقدس

10
71

4

521,403370,018 26,219  65,078  343,799  456,325  494,448  472,448 اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

10
71

5

68,95059,850 -  -    59,850  68,950  181,500  171,500 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری

10
71

فرهنگ سازی فعالیتهای ارزشی و 6
124,651100,452 7,501  15,760  92,951  108,891  134,900  134,900 بصیرت افزایی

10
71

7
143,87578,295 437  19,664  77,858  124,211  134,721  131,721 آموزش حقوق و تکالیف شهروندی

10
71

حمایت از کتابخانه های عمومی شهر 8
60,0000 -  -    -  60,000  60,000  60,000 تهران

10
71

راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و 9
2,495,0002,495,000 -  -    2,495,000 2,495,000  2,322,925 1,860,000 هنری شهرداری

10
72

0

211,085137,918 67,430  84,216  70,488  126,869  321,500  321,500 حمایت از توسعه و تجهیز مدارس

10
72

کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن 1
00 -  -    -  -    -  - فرهنگ اسالمی ایرانی

10
80

1

2,562,2531,409,121 515,503 920,988  893,618 1,641,265  2,866,504 2,461,324 توسعه فضاهای فرهنگی و هنری

10
80

2

150,75212,829 3,672  70,300  9,157  80,452  159,500  159,500 نگهداری کتابخانه ها و قرائت خانه ها

10
80

9

637,609549,475 71,492  84,272  477,983  553,337  692,263  649,400 نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری

10
81

توسعه و تجهیز کتابخانه ها و 0
18,98312,325 6,424  10,191  5,901  8,792  16,950  16,950 قرائت خانه ها

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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10
81

1

58,64847,323 19,716  24,300  27,607  34,348  123,000  123,000 توسعه و تجهیز سرای محله

10
81

2

146,791105,825 23,426  28,500  82,399  118,291  160,705  156,000 نگهداری سرای محله

10
81

جبران هزینه راهبری  و مدیریت 3
71,50062,176 -  -    62,176  71,500  65,000  65,000 شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

10
90

تملک اراضی و امالک جهت کاربری 1
1,1631,086 -  -    1,086  1,163  5,000  5,000 ورزشی تفریحی و فرهنگی

11
00

آموزش و توانمند سازی شهروندان 4
116,79271,631 3,378  14,694  68,253  102,098  110,000  110,000 در امور سالمت

11
10

اجرای طرح های اجتماعی و 2
11,8152,498 -  2,000  2,498  9,815  12,000  12,000 فرهنگی کودکان

11
10

اجرای برنامه های فرهنگی، هنری 4
90,02432,471 415  14,815  32,055  75,209  91,330  91,330 ویژه بانوان

11
10

5

58,00320,197 -  9,600  20,197  48,403  60,000  60,000 توانمندسازی اجتماعی بانوان

11
40

احداث و توسعه مجموعه ها و 2
فضاهای شهری شاخص در مقیاس 

جهانی
 -  -    -  -    -  - 00

11
60

مطالعه و پژوهش های ماموریت 1
150,00034,795 -  36,000  34,795  114,000  150,000  150,000 اجتماعی وفرهنگی

20
10

احداث و توسعه خطوط حمل و نقل 1
2,632,55328,390,40812,238,659 8,851,581  9,606,107  19,538,827 28,439,958  27,028,603 ریلی درون شهری

20
10

مدیریت و بهره برداری از حمل و 2
10,070,00010,067,556 -  -    10,067,556  10,070,000  5,268,181  5,080,000 نقل عمومی ریلی

20
20

تعمیر، نگهداری و تجهیز تعمیرگاه 2
22,1922,919 -  7,600  2,919  14,592  38,000  38,000 های حمل ونقل عمومی غیرریلی

20
20

احداث ایستگاه های حمل و نقل 3
139,146116,071 29,272  33,716  86,799  105,430  178,685  178,685 عمومی غیرریلی

20
20

مدیریت و بهره برداری از حمل و 4
400,000347,060 -  -    347,060  400,000  355,000  355,000 نقل نیمه عمومی غیرریلی

20
20

توسعه و نوسازی ناوگان حمل و 5
6,633,298478,953 455,413  514,831  23,540  6,118,467  6,591,858  333,110 نقل عمومی غیرریلی

20
20

ایجاد و توسعه سامانه اتوبوس های 6
00 -  -    -  -    -  - تندرو

20
20

مدیریت و بهره برداری از حمل و 9
11,550,45211,337,233 -  -    11,337,233  11,550,452  7,045,452  6,575,000 نقل عمومی غیرریلی

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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20
21

نگهداری ایستگاههای حمل و نقل 0
102,22584,654 21,517  24,588  63,137  77,637  115,007  115,007 عمومی غیر ریلی

20
21

تعمیر و نگهداری سامانه اتوبوس های 2
97,41983,410 21,384  22,819  62,025  74,599  121,834  118,000 تندرو

20
21

ساماندهی حمل و نقل بار و کاال در 3
00 -  -    -  -    -  - شهر تهران

20
21

بهسازی و نگهداری ناوگان حمل و 4
288,045256,774 57,941  60,800  198,834  227,245  231,045  184,000 نقل عمومی غیرریلی

20
21

نگهداری و بهسازی مراکز کنترل 6
80,00080,000 24,000  24,000  56,000  56,000  80,000  80,000 ترافیک

20
30

5

2,1001,419 420  420  999  1,680  2,100  2,100 نگهداری و بهسازی پارکینگ

20
30

6

1,104,863375,749 202,929  203,476  172,820  901,386  3,025,247  783,000 احداث و توسعه پارکینگ

20
30

7

00 -  -    -  -    -  - ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر

20
40

1

785,000750,420 147,000  147,000  603,420  638,000  735,000  735,000 نصب دوربین های ترافیکی

20
40

2

50,00050,000 10,000  10,000  40,000  40,000  50,000  50,000 نگهداری مراکز کنترل ترافیک

20
40

8
422,616362,617 102,048  109,264  260,569  313,352  382,060  366,390 اجرای عالیم افقی ترافیکی

20
40

9

40,00040,000 8,000  8,000  32,000  32,000  40,000  40,000 نصب تابلوهای متغیر ترافیکی

20
41

0

188,709155,363 35,828  43,767  119,535  144,942  168,795  168,795 تعویض و نگهداری تجهیزات ترافیکی

20
41

توسعه و نگهداری زیرساخت سیستم 1
137,000130,221 24,000  24,000  106,221  113,000  158,434  133,500 های هوشمند حمل و نقل و ترافیک

20
41

تعویض و نگهداری گاردریل و نرده 2
214,357188,065 49,012  55,207  139,053  159,149  249,146  245,087 ایمنی معابر

20
41

4

93,00472,693 16,849  19,301  55,844  73,703  112,107  112,107 نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی

20
41

نگهداری چراغ های راهنمایی و 5
291,078265,230 46,705  59,697  218,525  231,381  310,000  310,000 رانندگی

20
41

6

360,000341,198 65,757  72,000  275,441  288,000  360,000  360,000 نگهداری دوربین های ترافیکی

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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20
41

تعویض و نگهداری عالئم عمودی 7
295,342259,726 58,753  74,992  200,973  220,349  344,550  344,550 ترافیکی

20
50

احداث و توسعه پایانه ها و پارک 1
60,90351,846 23,335  23,335  28,511  37,568  143,227  115,000 سوارهای درون شهری

20
50

احداث و توسعه پایانه ها و پارک 2
5,7845,746 -  -    5,746  5,784  399,700  399,700 سوارهای برون شهری

20
50

تجهیز و نگهداری پایانه ها و پارک 4
99,02284,268 23,811  25,892  60,457  73,130  119,800  119,800 سوارهای درون شهری

20
80

تملک امالک جهت کاربری حمل و نقل 1
3,333,1632,464,213 95,018  133,262  2,369,195  3,199,901  3,333,163  40,000 و ترافیک

20
91

4

270,388235,590 68,362  72,996  167,228  197,392  236,264  226,362 طراحی و اصالح هندسی معابر

20
91

تهیه طرح های موضعی و موضوعی 6
3,5002,900 1,500  1,500  1,400  2,000  5,000  5,000 حمل و نقل و ترافیک

20
92

0

448,273327,161 103,594  159,410  223,566  288,863  689,600  689,600 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی

20
92

1

277,665270,788 139,699  140,200  131,089  137,465  303,000  303,000 تعریض معابر غیر بزرگراهی

20
92

2

2,094,9803,120,5023,096,631 2,109,534  1,001,651  1,010,968  2,295,590  2,201,500 احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها

20
92

3
2,349,3092,343,269 635,165  636,331  1,708,104  1,712,978  2,658,000  2,658,000 مرمت و نگهداری بزرگراه ها

20
92

4

2,537,5473,938,5453,904,553 2,548,436  1,367,007  1,390,109  3,753,814  2,620,000 احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح

20
92

مرمت و نگهداری معابر غیر بزرگراهی 5
شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار 

حفاری و همسطح سازی دریچه ها
 914,479  1,450,794  1,025,211  860,859  564,595  511,292 1,589,8071,372,151

20
92

6

202,147173,508 38,041  43,040  135,468  159,107  200,484  200,076 نصب و ترمیم سنگدال و جداول

20
92

7

475,864475,864 99,864  99,864  376,000  376,000  500,000  500,000 نگهداری و بهسازی تونل های شهری

20
92

بهسازی و نوسازی معابر غیربزرگراهی 8
2,387,7872,188,404 741,976  810,072  1,446,429  1,577,715  1,945,028  855,446 شامل تراش و روکش اساسی

21
30

بهسازی معابرجهت تردد معلولین و 2
194,407160,447 39,131  46,035  121,316  148,371  568,795  348,095 سالمندان

21
40

1

255,967203,099 54,736  64,890  148,363  191,077  337,809  328,400 احداث و تجهیز پیاده روها

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(            )مبالغ به ميليون ريال( 
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21
40

مرمت و نگهداری پیاده روها،2
356,647291,795 91,892  98,498  199,903  258,148  412,906  312,257 پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه

21
40

3

128,22093,592 21,688  36,460  71,904  91,760  181,342  171,933 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده

21
40

تجهیز و نگهداری روگذر و زیرگذر 4
192,823158,652 42,001  51,159  116,652  141,664  264,999  170,909 عابرپیاده

21
40

5

30,00025,976 8,990  10,000  16,986  20,000  93,200  93,200 احداث و تجهیز پیاده راه ها

21
40

بهسازی و نوسازی پیاده روها و 6
125,30197,079 17,316  19,292  79,762  106,009  157,943  121,248 پیاده راه ها

21
50

1

71,39931,030 4,491  25,391  26,539  46,008  178,095  131,050 احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه

21
50

2

24,32219,807 5,270  5,270  14,537  19,052  31,500  31,500 نگهداری معابر ویژه دوچرخه

21
50

بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه 3
4,0283,487 655  655  2,833  3,373  6,500  6,500 دوچرخه

21
60

1

50,00035,451 -  10,000  35,451  40,000  50,000  50,000 نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور

21
60

2

42,00023,457 -  8,400  23,457  33,600  42,000  42,000 بازسازی ساختمان های پلیس راهور

21
60

3
00 -  -    -  -    -  - احداث ساختمان های پلیس راهور

21
60

4

70,00042,924 -  14,000  42,924  56,000  70,000  70,000 تجهیز فنی پلیس راهور

21
60

5

01,306,451 -  -    1,306,451  -    1,308,227  1,230,000 مدیریت و راهبری پلیس راهور

21
80

1

48,31939,883 2,444  2,967  37,439  45,352  60,180  60,180 آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک

21
80

2

5,0203,514 900  2,400  2,614  2,620  8,000  8,000 احداث پارک های آموزش ترافیک

21
80

نگهداری و تجهیز پارک های آموزش 3
31,86022,644 5,955  7,349  16,689  24,511  40,750  40,750 ترافیک

22
10

مطالعه و پژوهش های ماموریت حمل 1
25,0003,009 -  -    3,009  25,000  25,000  25,000 و نقل وترافیک

30
10

2

1,007,185734,732 117,487  127,677  617,244  879,508  993,438  375,300 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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30
10

احداث و توسعه فضای سبز معابر 3
1,049,891682,920 206,387  305,657  476,533  744,233  992,224  915,522 شهری

30
10

باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها 4
1,635,4001,386,208 543,855  636,830  842,354  998,570  1,648,854  1,103,627 وفضای سبز

30
10

توسعه جنگلکاری و کمربند سبز 5
282,067274,061 54,335  55,700  219,726  226,367  271,613  154,000 پیرامون شهر

30
10

6

6,753,9516,635,817 -  -    6,635,817  6,753,951  6,801,534  5,808,730 نگهداری فضاهای سبز

30
10

طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی 7
815,304669,024 359,615  389,485  309,409  425,819  1,039,554  747,874 فضای سبز

30
10

نگهداري جنگل و کمربند سبز 8
60,40050,791 -  -    50,791  60,400  55,258  53,000 پیرامون شهر

30
11

راهبری و مدیریت پارک ها و فضای 0
384,090384,090 -  -    384,090  384,090  384,090  290,000 سبز ) سازمان پارک ها (

30
20

1

168,144145,333 37,634  40,428  107,699  127,716  146,900  146,900 رنگ آمیزی و پاکسازی نما

30
20

تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، 3
67,68554,388 12,419  14,190  41,969  53,495  55,869  46,460 تزئینی، مجسمه و تندیس

30
20

4

756,835660,394 178,529  196,659  481,865  560,177  675,890  628,468 ساماندهی میادین و معابر خاص شهر

30
20

6
178,665162,947 41,332  42,367  121,615  136,298  172,903  172,903 نورپردازی و زیباسازی معابر

30
20

تهیه و نصب پالک شناسایی اماکن 7
23,73016,713 3,033  4,406  13,680  19,324  26,150  26,150 و معابر

30
20

8

51,41838,161 7,413  9,741  30,747  41,677  55,792  55,792 نقاشی دیواری و گرافیک محیطی

30
30

1

48,89243,091 7,500  9,000  35,591  39,892  125,000  125,000 توسعه و بهسازی آرامستان ها

30
30

2

1,00017 -  -    17  1,000  1,000  1,000 کفن و دفن اموات بال صاحب

30
30

ساماندهی و بهسازی آرامستان های 3
00 -  -    -  -    -  - تاریخی

30
30

5

9,5339,533 -  -    9,533  9,533  10,000  10,000 ساماندهی مزار شهدا

30
30

راهبری و نگهداری صحن مطهر امام 6
49,40949,409 -  -    49,409  49,409  49,409  40,000 خمینی )ره(
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30
40

آموزش شهروندان در زمینه مدیریت 4
11,00011,000 -  -    11,000  11,000  10,000  10,000 پسماند

30
40

احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات 6
358,251279,154 38,203  49,570  240,951  308,681  583,223  460,906 جمع آوری و پردازش پسماند

30
40

نگهداری تجهیزات و تاسیسات 7
24,90821,266 4,125  4,380  17,141  20,528  28,400  28,400 جمع آوری و پردازش پسماند

30
40

8

7,007,5596,850,585 -  -    6,850,585  7,007,559  7,247,720  5,977,500 رفت و روب شهری

30
40

9

495,894495,894 -  -    495,894  495,894  450,813  416,000 جمع آوری و حمل پسماند

30
41

1

00 -  -    -  -    -  - پردازش و بازیافت پسماند

30
41

2

57,96457,764 -  -    57,764  57,964  52,764  49,000 دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن

30
41

جبران هزینه راهبری سازمان 3
855,336855,336 -  -    855,336  855,336  937,000  937,000 مدیریت پسماند

30
70

کنترل و پایش آب های سطحی و 2
112,65885,797 14,851  29,896  70,946  82,762  366,719  366,719 زیرزمینی

30
70

احداث و بهسازی شبکه های اصلی 3
1,221,6481,069,424 228,971  278,137  840,453  943,512  1,783,223  1,759,700 هدایت و جمع آوری آبهای سطحی

30
70

4

مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع 
آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و 

کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر 

و رسوب گیر

 203,750  203,750  151,414  96,748  70,532  65,577 221,946162,326
30

70
6

157,807131,605 20,125  22,147  111,480  135,661  152,080  152,080 الیروبی و بازسازی قنوات

30
70

7

بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی 
جمع آوری آبهای سطحی)شامل بهبود 

عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای 
نوین و سرپوشیده سازی انهار، آشغال 

و رسوبگیر(

 392,500  425,432  270,767  212,081  138,595  127,515 409,362339,595

30
70

8

مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع 
آوری آبهای سطحی شامل انهار، 

جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، 
آشغال گیر و رسوبگیر

 238,175  238,175  177,546  142,519  136,455  131,258 314,001273,776

30
71

0

325,164321,114 -  -    321,114  325,164  300,000  300,000 برفروبی

30
71

استفاده مجدد از پساب و رواناب 1
192,450115,079 38,885  67,860  76,194  124,590  329,770  329,770 سطحی

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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30
71

احداث و بهسازی تاسیسات و 2
سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و 

جمع آوری آبهای سطحی
 25,000  25,000  106  106  927  927 1,0321,032

30
80

1

1,122,8271,006,896 335,958  341,504  670,938  781,323  970,000  970,000 تملک امالک جهت کاربری فضای سبز

30
80

تملک امالک جهت کاربری تاسیسات 2
59,05658,771 -  -    58,771  59,056  200,000  200,000 خدمات شهری

30
90

1

76,33138,490 6,212  15,878  32,278  60,453  148,943  143,580 تهیه طرح های زیست محیطی

30
90

2

00 -  -    -  -    -  - ساماندهی صنایع مزاحم

30
90

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و 3
201,524163,894 -  -    163,894  201,524  198,818  180,000 ناقل بیماری به انسان

30
90

4

140,71276,170 34,388  47,256  41,782  93,456  181,590  181,590 توسعه انرژی های نو

30
90

آموزش شهروندان در زمینه محیط 5
29,96722,557 -  -    22,557  29,967  33,960  33,960 زیست شهری

30
90

نصب و نگهداری دیوارهای عایق 7
00 -  -    -  -    -  - صوتی

30
91

نگهداری و بهسازی مراکز معاینه فنی 2
00 -  -    -  -    -  - وسایل نقلیه

30
91

3
850744 -  -    744  850  35,000  35,000 کاهش آالیندگی وسائط نقلیه موتوری

30
91

راهبری، مدیریت و نگهداری 4
ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و 

صدا
 75,000  75,000  75,000  75,000    -  - 75,00075,000

30
91

راهبری، نگهداری و بهسازی مراکز 5
00 -  -    -  -    -  - معاینه فنی

31
00

احداث سرویس های بهداشتی عمومی 1
83,93850,940 10,648  15,280  40,292  68,657  132,204  73,840 در معابر

31
00

توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام 4
00 -  -    -  -    -  - زنده

31
00

5

18,18417,095 3,095  4,184  14,000  14,000  15,000  15,000 ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری

31
00

6

78,38262,410 17,490  22,761  44,920  55,621  97,050  66,000 توسعه محلهای اسکان کارگری

31
00

نگهداری آبخوری ها و سرویس های 8
60,33744,583 6,950  8,399  37,633  51,938  67,108  64,840 بهداشتی عمومی در معابر
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31
00

توسعه و بهسازی تجهیزات و اثاثه 9
00 -  -    -  -    -  - عمومی شهری

31
01

نگهداری و حفاظت از تجهیزات و 1
110,00068,908 -  18,000  68,908  92,000  140,000  140,000 تاسیسات عمومی شهری

31
10

2

849,644826,504 -  -    826,504  849,644  811,136  560,000 رفع سد معبر

31
10

3

61,42339,822 -  21,423  39,822  40,000  70,000  70,000 ساماندهی صنایع و مشاغل

31
40

مطالعه و پژوهش های ماموریت 1
23,6917,592 -  750  7,592  22,941  24,500  24,500 خدمات شهری

40
10

احداث و توسعه ایستگاه ها و 1
1,261,2941,261,294 215,940  215,940  1,045,354  1,045,354  1,261,294  1,079,700 زیرساخت های جانبی آتش نشانی

40
10

مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی 5
7,456,0007,281,000 -  -    7,281,000  7,456,000  7,592,908  7,480,000 و خدمات ایمنی

40
20

احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت 3
363,661184,372 27,872  91,095  156,500  272,565  842,952  780,020 بحران

40
21

اسکان موقت شهروندان در زمان 5
50,00010,045 5,047  15,000  4,998  35,000  50,000  50,000 بحران

40
21

ساماندهی و عادی سازی اوضاع در 7
00 -  -    -  -    -  - مواقع بروز حوادث غیر مترقبه

40
30

6
408,165313,701 -  4,000  313,701  404,165  451,464  451,464 افزایش ایمنی اماکن

40
31

توسعه و بهسازی مسیل ها، حوضچه 1
های رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده 

سیالب
 204,000  232,227  74,603  71,809  69,379  50,151 143,983121,960

40
31

3

15,82915,654 -  175  15,654  15,654  130,000  130,000 مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی

40
31

الیروبی  کانالها، مسیل ها و حوضچه 4
00 -  -    -  -    -  - های رسوبگیر

40
50

تملک امالک جهت کاربری مدیریت 1
200,00016,120 16,120  150,000  -  50,000  200,000  200,000 بحران

50
10

1

58,2005,857 -  -    5,857  58,200  240,000  240,000 تهیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی

50
10

تهیه طرح های موضوعی و موضعی 6
140,96570,671 21,656  34,839  49,015  106,127  283,818  265,000 توسعه شهری

50
11

3

71,70014,441 -  27,000  14,441  44,700  139,000  139,000 ساماندهی نما و سیمای شهری

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 



281

7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

ت
دم

/خ
رح

 ط
کد

ت
دم

/خ
رح

 ط
ان

نو
ع

يه
اول

ب  
صو

ر م
تبا

اع

ب 
صو

ر م
تبا

اع
ده

 ش
الح

اص
 

غی
بال

ر ا
تبا

اع
قد

ی ن
هاي

 ن

قد
ه ن

زين
ه

غی
بال

ر ا
تبا

اع
قد

ر ن
غي

ی 
هاي

 ن

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

ی 
هاي

ه ن
زين

ل ه
ع ک

جم
قد

ر ن
غي

 و 
قد

ن

50
30

1

111,66396,263 16,414  17,850  79,849  93,813  150,000  150,000 اجرای طرح های عمرانی حریم

50
30

تهیه طرح های ساماندهی موضعی و 2
24,10011,854 -  -    11,854  24,100  170,114  156,000 موضوعی ویژه حریم

50
40

کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت 1
900,0000 - 450,000  -  450,000  900,000  900,000 بافت فرسوده شهر تهران

50
40

شناسایی، حفظ، احیا، ساماندهی و مرمت 2
بافتها، محورها، محوطه ها و محالت واجد 

ارزش  فرهنگی و تاریخی شهر تهران
 160,000  240,000  119,000  33,611  6,000  - 125,00033,611

50
40

توسعه و ساماندهی پهنه های واجد ارزش 4
715,284616,662 240,325  300,631  376,337  414,652  1,521,427  789,700 فرهنگی و طبیعی شهر تهران

50
40

بازپیرایی، ترمیم و تجهیز پهنه های واجد 5
307,275251,275 161,275  161,275  90,000  146,000  146,000  146,000 ارزش فرهنگی و طبیعی شهر تهران

50
50

شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات 1
901,136900,652 -  -    900,652  901,136  901,136  650,000 ساختمانی در محدوده شهر

50
60

هماهنگی تامین زیرساخت ها وایجاد 1
محرک توسعه دربافت های فرسوده 

شهری
 2,178,000  2,478,000  735,440  538,934  493,970 96,666 1,229,411635,601

50
60

تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی 2
385,351376,531 -  -    376,531  385,351  500,000  300,000 بافت های فرسوده

50
60

تملک امالک جهت ساماندهی و نوسازی 3
351,5740 - 252,000  -  99,574  400,000  400,000 بافت های فرسوده

50
70

احداث و توسعه مجموعه ها و فضاهای 2
107,161107,161 107,161  107,161  -  -    -  - شهری شاخص در مقیاس جهانی

50
80

1

55,16323,854 2,099  2,100  21,755  53,063  59,000  59,000 مطالعه و پژوهش های ماموریت شهرسازی

60
10

1

5,6001,584 -  -    1,584  5,600  8,000  8,000 تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت

60
10

استانداردسازی فعالیت ها و محصوالت 3
3,0000 -  1,000  -  2,000  6,000  6,000 مدیریت شهری

60
10

4

8,0000 -  -    -  8,000  10,000  10,000 تهیه برنامه و بودجه ساالنه

60
20

5

2,0000 -  -    -  2,000  2,000  2,000 تکریم ارباب رجوع

60
20

6

28,46813,114 -  5,600  13,114  22,868  38,000  38,000 بهبود نظام های مدیریتی

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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60
20

کنترل ونظارت برنظامهای 7
12,3001,627 -  1,600  1,627  10,700  11,500  11,500 اداری

60
40

1

کمک به توسعه زیرساختهای 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، 

حمل و نقل و خدمات شهری 
توسط بخش خصوصی، 

سمن ها و خیریه ها

 -  -    -  -  109,614  109,614 109,614109,614

60
40

5

22,80022,544 -  -    22,544  22,800  40,000  40,000 توسعه شبکه مخابراتی

60
40

توسعه و تجهیز مراکز داده ها 9
192,700153,259 -  -    153,259  192,700  336,000  336,000 )دیتا سنترها (

60
41

0

86,40080,311 -  -    80,311  86,400  231,000  231,000 توسعه شبکه داده ها ) دیتا (

60
41

تهیه و نصب تجهیزات 1
110,73982,998 8,051  11,739  74,947  99,000  196,159  135,000 سخت افزاری

60
60

تملک، احداث و تجهیز 2
125,17975,929 13,728  34,002  62,200  91,177  188,636  151,000 ساختمان های اداری

60
60

بازسازی و تعمیرات اساسی 3
716,069604,661 114,406  136,753  490,255  579,316  691,827  560,085 ساختمان های اداری

60
80

پرداخت هزینه های حقوق، 1
925,174864,196 -  -    864,196  925,174  965,174  965,174 اجرت و دستمزد

60
80

2

20,179,65515,597,998 -  -    15,597,998  20,179,655 18,772,005  18,772,005 مزایا و کمک ها

60
80

هزینه سفر، حمل و نقل و 3
64,14732,089 -  -    32,089  64,147  56,238  56,238 ارتباطات

60
80

4

1,844,1181,802,133 -  -    1,802,133  1,844,118  1,476,538  1,081,358 اجاره بهاء و کرایه

60
80

5

14,714,48513,928,518 -  -    13,928,518  14,714,485 14,485,166  11,960,722 خدمات قراردادی

60
80

6

1,043,933862,280 37,044  39,652  825,235  1,004,281  1,094,375  1,055,913 هزینه سوخت

60
80

7

317,605211,381 -  -    211,381  317,605  295,180  295,180 مواد و لوازم مصرف شدنی

60
80

9

37,00618,429 -  7,000  18,429  30,006  85,000  85,000 لوازم مصرف نشدنی اداری

60
81

0

1,615611 -  -    611  1,615  2,500  2,500 حقوق انتفاعی
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60
81

4

13,0000 -  900  -  12,100  33,000  33,000 وسایط نقلیه

61
00

1

677,200662,850 -  -    662,850  677,200  694,700  694,700 شورای اسالمی شهر تهران

61
00

2

13,3413,341 -  -    3,341  13,341  60,000  60,000 حمایت از شورایاری ها

61
00

4

46,46246,462 -  -    46,462  46,462  55,000  55,000 حمایت از شوراهای حل اختالف

61
00

5

2,1000 -  -    -  2,100  13,000  13,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی

61
50

بررسی و مطالعه نیازها و امکانات 1
498,177355,578 5,145  28,737  350,433  469,440  632,922  568,000 شهری

61
50

مطالعه و پژوهش های اجتماعی 3
13,2479,365 -  -    9,365  13,247  14,400  14,400 و فرهنگی

61
60

دیون و تعهدات تملک دارائیهای 2
681,030474,869 -  -    474,869  681,030 12,549,576  9,726,865 سرمایه ای سنوات قبل

61
60

دیون و تعهدات هزینه ای سنوات 3
1,153,5441,128,374 522,964  524,778  605,411  628,766  1,791,222  935,000 قبل

61
60

4

9,651,41436,819,94735,853,525 10,401,414  26,202,111  26,418,534 28,631,123  12,160,000 بازپرداخت وام ها

61
61

دیون و تعهدات بابت امالک 0
12,375,13411,780,764 7,321,730 7,351,841  4,459,034  5,023,293  3,411,355  2,000,000 تصرف شده سال های قبل

61
61

1

775,481769,153 -  -    769,153  775,481  746,481  558,300 پرداخت های انتقالی به کارکنان

61
70

حمایت از اشخاص و موسسات 2
3,974,0153,892,065 -  -    3,892,065  3,974,015  4,104,730  3,709,550 خصوصی

61
70

حمایت از موسسات عمومی و عام 3
1,432,2211,409,562 -  -    1,409,562  1,432,221  1,252,363  1,083,000 المنفعه

61
70

4

00 -  -    -  -    362,045  315,000 اعتبارات پیش بینی نشده 

61
70

5

00 -  -    -  -    344,090  250,000 اعتبارات پیش بینی نشده 

61
70

6

278,655157,980 10,757  14,048  147,224  264,607  85,000  85,000 اعتبارات فوریتهای خدمات شهری

61
70

7

530,0009,810 -  -    9,810  530,000  3,750,000  2,000,000 اعتبارات متفرقه

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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61
70

8

افزایش تاب آوري شهر 
تهران براي پیشگیري و 

کاهش اثر آلودگي ناشي از 
ویروس کرونا

 -  -  250,000  208,426    -  - 250,000208,426

61
80

پایش و ارزیابی راهبردی و 1
9,2001,201 -  1,600  1,201  7,600  31,000  31,000 عملیاتی

61
80

کنترل و نظارت بر برنامه ها 2
47,70018,370 -  8,700  18,370  39,000  53,000  53,000 و فعالیت های شهرداری

61
80

3

218,00013,106 -  89,000  13,106  129,000  230,000  230,000 نظارت بر ممیزی امالک

61
80

5

108,90064,165 -  -    64,165  108,900  100,900  100,900 نظارت، بازرسی و ممیزی

62
00

ارائه خدمات و سرویس های 1
173,500160,937 -  600  160,937  172,900  408,000  408,000 نرم افزاری شهرداری

62
00

پردازش داده ها و ارائه 2
خدمات و سرویس های 
)GIS( اطالعات مکانی

 115,000  115,000  65,000  55,838    -  - 65,00055,838

62
00

ارائه سرویس های اینترنت، 3
410,250368,052 2,400  4,900  365,652  405,350  607,500  607,500 امنیت و مانیتورینگ شبکه

62
00

4

29,00025,149 -  -    25,149  29,000  55,000  55,000 تولید و نشر آمار و اطالعات

62
00

راهبری و مدیریت سازمان 5
00 -  -    -  -    -  - فناوری اطالعات و ارتباطات

62
10

مدیریت و نظارت بر دفاتر 1
7,2007,104 -  -    7,104  7,200  9,000  9,000 خدمات الکترونیک

62
10

بهبود و پایش فعالیت های 2
ICT 27,00025,258 -  -    25,258  27,000  35,000  35,000 مرتبط با

62
10

توسعه و ارائه خدمات 3
شهروندی غیرحضوری و 

الکترونیک
 963,000  963,000  462,000  439,570  64,000  20,193 526,000459,763

62
20

1

232,000220,944 -  -    220,944  232,000  216,999  216,999 اطالع رسانی بین المللی

62
20

توسعه همکاری های بین 2
المللی در حوزه مدیریت 

شهری
 50,000  50,000  37,000  36,990    -  - 37,00036,990

62
50

تملک اراضی و امالک جهت 1
543,271417,220 417,220  488,271  -  55,000  582,271  300,000 سایر ماموریتهای شهرداری
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20
21

5

کمک فنی و اعتباری 
پرداخت مابه التفاوت 

تسهیالت بازسازی و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی

 2,330,000  2,330,000  1,520,000  634,750  5,000  - 1,525,000634,750

30
91

توسعه و نوسازی ایستگاه 7
های سنجش آلودگی هوا 

و صدا
 50,000  50,000  27,000  26,612    -  - 27,00026,612

31
00

ایجاد و توسعه میادین میوه 2
00 -  -    -  -    -  - و تره بار

61
61

وام قرض الحسنه مسکن 2
10,0000 -  -    -  10,000  20,000  20,000 کارکنان

188,280,660241,857,124196,698,075164,078,58645,010,51934,363,256241,708,594198,441,842جمع

10-7- 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 98                                             
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3,993,7722,913,494 688,287  810,506  2,225,206 3,183,266  3,871,955 3,463,315 منطقه  11

6,072,0555,910,506 3,616,289  3,706,815  2,294,217 2,365,239  3,382,641 3,073,132 منطقه  22

2,655,1632,594,904 646,751  659,331  1,948,152 1,995,832  2,454,544 2,185,228 منطقه  33

5,201,1224,740,947 1,510,418  1,616,872  3,230,529 3,584,250  4,040,706 3,543,298 منطقه  44

2,747,2382,686,286 318,305  335,533  2,367,981 2,411,705  3,264,387 2,986,383 منطقه  55

1,871,6061,381,548 188,669  359,657  1,192,880 1,511,949  2,512,793 2,315,253 منطقه  66

1,337,0451,291,190 239,074  239,214  1,052,117 1,097,831  1,995,591 1,850,718 منطقه  77

9-7- جمع اعتبارات و هزينه های نقد و غير نقد برحسب طرح/ خدمت در سال 98 )ادامه(             )مبالغ به ميليون ريال( 
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1,654,0891,558,493 375,631  416,491  1,182,862 1,237,598  1,769,435  1,650,662 منطقه  88

936,114889,110 111,567  122,519  777,543  813,596  1,549,811 1,467,401 منطقه  99

1,163,525909,996 184,149  250,812  725,847  912,713  1,628,910 1,520,433 منطقه  1010

1,318,5471,179,578 206,993  246,169  972,586 1,072,379  1,954,668 1,823,502 منطقه  1111

2,323,6601,858,169 249,843  361,916  1,608,326 1,961,744  3,569,357 3,230,826 منطقه  1212

1,457,8371,247,510 342,091  349,170  905,419 1,108,667  2,102,472 1,847,644 منطقه  1313

1,844,5371,773,095 688,310  699,018  1,084,786 1,145,518  1,961,341 1,816,917 منطقه  1414

3,780,6753,416,186 364,855  416,488  3,051,331 3,364,187  2,954,626 2,728,419 منطقه  1515

1,267,7711,070,641 147,648  152,002  922,993 1,115,769  2,028,806 1,913,377 منطقه  1616

1,226,7271,103,550 225,379  257,899  878,171  968,828  1,553,354 1,479,073 منطقه  1717

2,502,1262,270,080 526,596  591,843  1,743,484 1,910,283  2,883,575 2,607,312 منطقه  1818

1,835,5671,715,128 307,097  325,775  1,408,031 1,509,792  2,249,639 2,074,026 منطقه  1919

2,456,8652,397,364 274,798  286,827  2,122,566 2,170,038  2,921,245 2,632,825 منطقه  2020

3,630,5993,563,433 2,186,979  2,188,520  1,376,453 1,442,079  2,874,538 1,900,771 منطقه  2121

2,090,9941,904,468 304,258  341,843  1,600,210 1,749,151  3,004,953 2,770,539 منطقه  2222

حوزه  معاونت  فني  و 23
12,641,39712,426,682 5,776,300  5,920,921  6,650,382 6,720,476  14,095,654  11,830,221 عمراني 

حراست کل24
5,6514,622 -  -    4,622  5,651  -  -  شهرداري تهران 

اداره  کل  امور مالي  25
00 -  -    -  -    -  - و اموال

10-7- 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 98)ادامه(    
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7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

10-7- 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 98)ادامه(    
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767,233666,768 -  -    666,768  767,233  -  - اداره  کل  پشتیباني 26

اداره کل سالمت 27
-- -  -    -  -    -  - )ستادشهرسالم (

اداره کل رفاه تعاون 29
1,308,2271,399,529 -  -    1,399,529  1,308,227  -  - وخدمات اجتماعي 

معاونت  توسعه منابع 34
1,479,73831,365,476 -  -    31,365,476  1,479,738 12,325,911  9,832,517 انسانی

حوزه  معاونت  شهرسازي  37
35,463,0261,896,497 366,576  20,100  1,529,922  35,442,926  5,859,044  5,074,341 و معماري 

3,347,591676,774 5,766  1,098,792  671,008  2,248,799  918,292  813,020 سازمان مدیریت بحران42

918,292946,988 -  70,306  946,988  847,986  -  - دفتر شهردار تهران 46

مرکز ارتباطات وامور 49
1,021,175242,061 -  -    242,061  1,021,175  306,501  306,501 بین الملل

اداره  کل  اجرائیات  و 55
246,08073,228 -  -    73,228  246,080  287,569  287,569 امور انتظامي 

مرکز مطالعات  و 56
114,46077,395 -  7,900  77,395  106,560  317,411  317,411 برنامه ریزي  شهرتهران 

195,06010,296 -  15,600  10,296  179,460  631,122  631,122 سازمان  بازرسي 60

سازمان بسیج  شهرداري  63
13,54249,558 -  -    49,558  13,542  187,937  187,937 تهران 

71,3400 -  13,200  -  58,140  -  - اداره  کل  امور ایثارگران 64

3300 -  -    -  330 20,234,992 17,041,045 ردیفهای متمرکز69

70
حوزه معاونت 

برنامه ریزی، توسعه 
شهری  و امور شورا

 3,199,601  3,285,694    -  1,418,938    -  - 01,418,938

)مبالغ به ميليون ريال(
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حد
 وا

اعتبار مصوب  منطقه/ واحدکد
اوليه

جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اصالح 
شده نقد و 

غيرنقد

اعتبار ابالغی 
هزينه نقدنهايی نقد

اعتبار 
ابالغی
 نهايی

 غير نقد

هزينه
 غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات 

ابالغی نهايی 
شده نقد و 

غيرنقد

جمع کل هزينه 
نهايی نقد و 

غير نقد

حوزه  معاونت  مالي  و 71
1,655,85539,216,611 10,027,775  26,200  29,188,837  1,629,655  46,289,883  20,499,110 اقتصاد شهری

حوزه  معاونت  خدمات  72
43,298,07714,565,070 729,314  11,605,155  13,835,755  31,692,922  17,085,158  14,402,569 شهري 

حوزه  معاونت  73
15,976,27539,279,336 3,551,463  845,960  35,727,873  15,130,315  55,854,548  46,475,557 حمل ونقل  و ترافیک 

74
حوزه  معاونت  

هماهنگی و امور 
مناطق 

 48,608  48,608  52,338,941  2,352  9,933,300  - 62,272,2412,352

حوزه  معاونت  75
اموراجتماعي  وفرهنگي 

 6,452,479  7,599,452  6,690  5,545,909    -  202,078 6,6905,747,987

77
مرکز مدیریت محیط 
7,538,6810 -  717,865  -  6,820,816  -  - زیست و توسعه پایدار

 198,441,842  241,708,594  34,363,256  45,010,519  164,078,586  196,698,075  241,857,124  188,280,660 جمع 

10-7- 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 98 )ادامه(                                                                  )مبالغ به ميليون ريال(

11-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده )هزينه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد اجرايی و معاونت های 
تخصصی در سال 98    

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اصالح 
شده نقد و 

غيرنقد

اعتبار 
ابالغی

 نهايی نقد
اعتبار ابالغیهزينه نقد

 نهايی غير نقد
هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات 
ابالغی 

نهايی شده
 نقد و 
غيرنقد

جمع کل 
هزينه

 نهايی نقد و 
غير نقد

 1,058,584  1,117,635  4,197  5,814  1,054,387  1,111,821  2,295,021  2,150,342 منطقه  11

 1,230,969  1,257,756  10,803  10,966  1,220,166  1,246,790  2,305,429  2,137,193 منطقه  22

 851,422  865,713  3,931  4,436  847,491  861,277  1,740,183  1,625,885 منطقه  33

 1,433,764  1,531,885  4,730  7,822  1,429,034  1,524,063  2,718,933  2,507,368 منطقه  44

 1,158,648  1,164,816  6,124  6,724  1,152,523  1,158,092  2,395,407  2,231,683 منطقه  55

 787,486  870,370  23,241  23,516  764,245  846,854  1,689,135  1,573,236 منطقه  66

 620,985  621,434  4,420  4,420  616,565  617,014  1,402,680  1,329,003 منطقه  77

 503,062  513,773  3,624  3,658  499,438  510,115  1,270,211  1,202,856 منطقه  88

)مبالغ به ميليون ريال(
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7معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اصالح 
شده نقد و 

غيرنقد

اعتبار 
ابالغی

 نهايی نقد
اعتبار ابالغیهزينه نقد

 نهايی غير نقد
هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات 
ابالغی 

نهايی شده
 نقد و 
غيرنقد

جمع کل 
هزينه

 نهايی نقد و 
غير نقد

 418,220  437,846  3,964  4,024  414,256  433,822  1,009,765  959,173 منطقه  99

 438,198  463,908  5,361  5,532  432,836  458,375  1,141,135  1,086,591 منطقه  1010

 612,821  623,706  507  507  612,315  623,199  1,243,453  1,160,174 منطقه  1111

 939,128  1,020,207  4,103  8,561  935,024  1,011,646  1,918,577  1,780,120 منطقه  1212

 482,598  541,120  3,137  3,217  479,462  537,903  1,260,149  1,194,364 منطقه  1313

 621,270  632,207  3,067  3,560  618,203  628,647  1,376,068  1,291,491 منطقه  1414

 1,097,099  1,168,478  1,800  4,832  1,095,299  1,163,646  2,166,510  2,005,510 منطقه  1515

 635,577  649,262  6,106  6,448  629,471  642,814  1,342,826  1,253,112 منطقه  1616

 446,742  459,690  5,603  5,605  441,139  454,085  1,040,115  986,694 منطقه  1717

 792,226  825,713  8,801  9,828  783,425  815,885  1,699,208  1,588,449 منطقه  1818

 749,290  759,961  5,095  6,586  744,195  753,375  1,454,825  1,356,466 منطقه  1919

 1,054,007  1,066,415  23,546  27,737  1,030,460  1,038,678  1,930,702  1,777,521 منطقه  2020

 516,279  544,906  -    -    516,279  544,906  1,125,919  1,060,839 منطقه  2121

 803,731  830,127  3,692  5,108  800,039  825,019  1,571,027  1,463,541 منطقه  2222

حوزه  معاونت  فني  و 23
 390,087  391,308  -    -    390,087  391,308  449,221  449,221 عمراني 

 4,622  5,651  -    -    4,622  5,651  -    - حراست کل شهرداري تهران 24

 -  -    -   اداره  کل  امور مالي  و اموال25

 573,032  632,740  -    -    573,032  632,740  -    - اداره  کل  پشتیباني 26

اداره کل سالمت27
- - - -   - -   -- )ستادشهرسالم (

- 1,308,227 - -   - 1,308,227 --راهور28

اداره کل رفاه تعاون 29
 1,385,778  1,455,987  -    -    1,385,778  1,455,987  -    - وخدمات اجتماعي 

معاونت  توسعه34
31,275,174  35,356,892  -    13,100 31,275,174 35,343,792  12,267,911  9,774,517  منابع انسانی

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
 84,012  90,400  7,000  7,000  77,012  83,400  465,641  442,641 معماري 

11-7- 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 98 )ادامه(



290
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11-7- جمع کل اعتبارات مصوب اصالح شده )هزينه ای ( و هزينه نهايی شده بر حسب واحد اجرايی و معاونت های 
تخصصی در سال 98 )ادامه(

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اصالح 
شده نقد و 

غيرنقد

اعتبار 
ابالغی

 نهايی نقد
اعتبار ابالغیهزينه نقد

 نهايی غير نقد
هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات 
ابالغی 

نهايی شده
 نقد و 
غيرنقد

جمع کل 
هزينه

 نهايی نقد و 
غير نقد

 589,506  667,272  -    4,000  589,506  663,272  667,272  592,000 سازمان مدیریت بحران42

 946,988  1,021,175  -    -    946,988  1,021,175  -    - دفتر شهردار تهران 46

مرکز ارتباطات وامور49
 242,061  246,080  -    -    242,061  246,080  306,501  306,501  بین الملل

اداره  کل  اجرائیات  و امور 55
 66,449  90,460  -    -    66,449  90,460  249,569  249,569 انتظامي 

مرکز مطالعات  و 56
 7,842  8,060  -    -    7,842  8,060  117,411  117,411 برنامه ریزي  شهرتهران 

 10,296  13,542  -    -    10,296  13,542  605,622  605,622 سازمان  بازرسي 60

سازمان بسیج  شهرداري  63
 49,558  63,840  -    11,700  49,558  52,140  180,437  180,437 تهران 

 -    330  -    -    -    330  -    - اداره  کل  امور ایثارگران 64

 -    -  -    -    -    -    4,931,310  3,846,680 ردیفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ریزی، 70
 27,879  63,790  -    5,600  27,879  58,190  299,601  299,601 توسعه شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و 71
 2,193,363  2,656,928  -    107,000  2,193,363  2,549,928  3,093,814  3,089,110 اقتصاد شهری

حوزه  معاونت  خدمات  72
11,573,318 11,818,838  -    21,423 11,573,318 11,797,415  12,643,756  11,860,569 شهري 

حوزه  معاونت  حمل ونقل  و 73
23,491,088 22,491,035  24,000  24,000 23,467,088 22,467,035  14,390,409  13,606,505 ترافیک 

حوزه  معاونت  هماهنگی و 74
 2,352  6,690  -    -    2,352  6,690  48,608  48,608 امور مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
 4,541,327  5,059,010  -    142,540  4,541,327  4,916,470  5,249,350  4,360,655 وفرهنگي 

مرکز مدیریت محیط 77
 -    -  -    -    -    -    -    - زیست و توسعه پایدار

94,706,835 101,415,182  166,852  495,265 94,539,983  100,919,917  92,063,712  83,551,256 جمع

)مبالغ به ميليون ريال(
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12-7- 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 98

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات

 مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات
 مصوب 

اصالح شده 
نقد و غيرنقد

اعتبار ابالغی 
هزينه نقدنهايی نقد

اعتبار 
ابالغی 

نهايی غير 
نقد

هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات

 ابالغی نهايی 
شده

 نقد و 
غيرنقد

جمع کل 
هزينه نهايی
 نقد و غير 

نقد

1,500,7361,023,036 178,106  298,498  844,930  1,202,238  1,576,934  1,312,973 منطقه  11

1,082,1461,078,676 574,616  538,980  504,060  543,166  1,077,212  935,939 منطقه  22

1,174,6341,128,786 508,005  520,080  620,780  654,554  714,361  559,343 منطقه  33

2,172,2761,847,304 91,420  164,406  1,755,884  2,007,870  1,321,773  1,035,929 منطقه  44

745,047690,622 192,498  209,127  498,124  535,921  868,980  754,700 منطقه  55

876,601470,495 82,957  252,836  387,538  623,765  823,658  742,017 منطقه  66

672,889627,484 213,895  214,035  413,589  458,854  592,911  521,715 منطقه  77

900,150815,313 203,164  243,990  612,149  656,160  499,224  447,806 منطقه  88

420,993393,775 104,127  114,932  289,647  306,061  540,046  508,228 منطقه  99

567,505339,686 71,347  137,839  268,339  429,666  487,775  433,843 منطقه  1010

639,891511,824 199,862  239,038  311,962  400,853  711,214  663,328 منطقه  1111

1,204,325823,612 170,610  278,227  653,002  926,098  1,650,781  1,450,706 منطقه  1212

676,318524,660 161,588  168,588  363,071  507,730  842,323  653,280 منطقه  1313

445,650400,071 83,365  93,289  316,706  352,362  585,273  525,425 منطقه  1414

1,903,0561,610,081 288,613  337,088  1,321,468  1,565,968  788,116  722,909 منطقه  1515

569,779386,454 138,580  142,593  247,874  427,187  685,980  660,264 منطقه  1616

699,419431,256 67,154  249,728  364,102  449,692  513,239  492,379 منطقه  1717

1,255,0041,054,663 513,720  577,940  540,943  677,064  1,184,367  1,018,863 منطقه  1818

808,555698,787 290,198  307,385  408,589  501,170  794,814  717,560 منطقه  1919

981,163812,182 223,766  252,854  588,416  728,309  990,543  855,303 منطقه  2020

2,379,8922,344,376 1,553,427  1,554,968  790,949  824,924  1,748,620  839,932 منطقه  2121

1,025,643865,630 188,779  224,948  676,851  800,694  1,433,926  1,306,998 منطقه  2222

12,250,08912,036,595 5,776,300  5,920,921  6,260,295  6,329,168  13,646,433  11,381,000 حوزه  معاونت  فني  و عمراني 23

00 -  -    -  -    -  - حراست کل شهرداري تهران 24

00 -  -    -  -    -  - اداره  کل  امور مالي  و اموال25

129,61588,858 -  -    88,858  129,615  -  - اداره  کل  پشتیباني 26

00 -  -    -  -    -  - اداره کل سالمت )ستادشهرسالم (27

 -    -   راهور28

)مبالغ به ميليون ريال(



292

سالنامه آماری شهرداری تهـران

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات

 مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات
 مصوب 

اصالح شده 
نقد و غيرنقد

اعتبار ابالغی 
هزينه نقدنهايی نقد

اعتبار 
ابالغی 

نهايی غير 
نقد

هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات

 ابالغی نهايی 
شده

 نقد و 
غيرنقد

جمع کل 
هزينه نهايی
 نقد و غير 

نقد

اداره کل رفاه تعاون29
00 -  -    -  -    -  -  وخدمات اجتماعي 

55,33042,374 -  7,000  42,374  48,330  38,000  38,000 معاونت  توسعه منابع انسانی34

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
3,254,0691,809,371 359,576  1,091,792  1,449,795  2,162,277  5,393,403  4,631,700 معماري 

251,02087,268 5,766  66,306  81,503  184,714  251,020  221,020 سازمان مدیریت بحران42

00 -  -    -  -    -  - دفتر شهردار تهران 46

00 -  -    -  -    -  - مرکز ارتباطات وامور بین الملل49

اداره  کل  اجرائیات  و امور 55
24,0006,779 -  7,900  6,779  16,100  38,000  38,000 انتظامي 

مرکز مطالعات  و برنامه ریزي  56
187,00069,552 -  15,600  69,552  171,400  200,000  200,000 شهرتهران 

00 -  -    -  -    25,500  25,500 سازمان  بازرسي 60

7,5000 -  1,500  -  6,000  7,500  7,500 سازمان بسیج  شهرداري  تهران 63

00 -  -    -  -    -  - اداره  کل  امور ایثارگران 64

00 -  -    -  -    4,881,817  2,772,500 ردیفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ریزی، 70
1,591,6061,390,600 -  20,600  1,390,600  1,571,006  2,986,093  2,900,000 توسعه شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و اقتصاد 71
1,745,052199,728 -  270,380  199,728  1,474,672  6,914,518  2,210,000 شهری

4,057,4372,891,752 729,314  824,537  2,162,437  3,232,900  3,861,541  2,442,000 حوزه  معاونت  خدمات  شهري 72

حوزه  معاونت  حمل ونقل  و 73
38,256,20615,153,498 3,527,463  9,904,300  11,626,034  28,351,906  39,134,138  30,539,053 ترافیک 

حوزه  معاونت  هماهنگی و امور 74
00 -  -    -  -    -  - مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
2,479,6711,206,660 202,078  575,325  1,004,582  1,904,346  2,350,102  2,091,824 وفرهنگي 

مرکز مدیریت محیط زیست و 77
00 -  -    -  -    -  - توسعه پایدار

 53,861,809  86,990,269  16,700,297  25,827,527  37,161,513  61,162,741  100,160,135  76,657,538 جمع

12-7- 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 98 )ادامه(
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13-7-جمع اعتبارات مصوب اصالح شده )تملک دارايی های مالی( و هزينه نهايی شده بر حسب واحداجرايی و معاونت های 
تخصصی در سال 98 

حد
 وا

منطقه/ واحدکد
جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اوليه

جمع کل 
اعتبارات 

مصوب اصالح 
شده نقد و 

غيرنقد

اعتبار ابالغی 
هزينه نقدنهايی نقد

اعتبار 
ابالغی 

نهايی غير 
نقد

هزينه 
غيرنقد

جمع کل 
اعتبارات ابالغی 

نهايی شده
 نقد و غيرنقد

جمع کل 
هزينه نهايی
 نقد و غير 

نقد

1,375,401831,873 505,985  506,194  325,889  869,208  -  - منطقه  11
3,732,1533,600,860 3,030,869  3,156,869  569,991  575,283  -  - منطقه  22
614,815614,696 134,815  134,815  479,881  480,000  -  - منطقه  33
1,496,9611,459,879 1,414,268  1,444,644  45,610  52,317  -  - منطقه  44
837,374837,016 119,682  119,682  717,334  717,692  -  - منطقه  55
124,634123,567 82,470  83,305  41,097  41,330  -  - منطقه  66
42,72242,722 20,758  20,758  21,964  21,964  -  - منطقه  77
240,165240,118 168,843  168,843  71,275  71,323  -  - منطقه  88
77,27577,116 3,476  3,563  73,640  73,713  -  - منطقه  99
132,112132,112 107,441  107,441  24,671  24,671  -  - منطقه  1010
54,95154,933 6,624  6,624  48,309  48,327  -  - منطقه  1111
99,12895,429 75,129  75,129  20,300  24,000  -  - منطقه  1212
240,399240,252 177,366  177,366  62,886  63,033  -  - منطقه  1313
766,680751,754 601,878  602,170  149,876  164,509  -  - منطقه  1414
709,141709,006 74,442  74,568  634,564  634,572  -  - منطقه  1515
48,73048,610 2,962  2,962  45,648  45,768  -  - منطقه  1616
67,618225,552 152,622  2,566  72,930  65,052  -  - منطقه  1717
421,409423,192 4,075  4,075  419,116  417,333  -  - منطقه  1818
267,051267,051 11,804  11,804  255,247  255,247  -  - منطقه  1919
409,286531,175 27,485  6,236  503,690  403,050  -  - منطقه  2020
705,802702,777 633,552  633,552  69,225  72,250  -  - منطقه  2121
235,225235,107 111,787  111,787  123,320  123,438  -  - منطقه  2222

00 -  -    -  -    -  - حوزه  معاونت  فني  و عمراني 23

4,8784,878 -  -    4,878  4,878  -  - اداره  کل  پشتیباني 26

اداره کل رفاه تعاون29
23,75113,751 -  -    13,751  23,751  -  -  وخدمات اجتماعي 

50,80347,928 -  -    47,928  50,803  20,000  20,000 معاونت  توسعه منابع انسانی34

حوزه  معاونت  شهرسازي  و 37
3,1223,115 -  -    3,115  3,122  -  - معماري 

00 -  -    -  -    -  - مرکز ارتباطات وامور بین الملل49

00 -  -    -  -    10,421,865  10,421,865 ردیفهای متمرکز69

حوزه معاونت برنامه ریزی، 70
459459 -  -    459  459  -  - توسعه شهری  و امور شورا

حوزه  معاونت  مالي  و اقتصاد 71
38,896,09836,823,521 10,027,775  11,227,775  26,795,746  27,668,323  36,281,551  15,200,000 شهری

100,000100,000 -  -    100,000  100,000  579,861  100,000 حوزه  معاونت  خدمات  شهري 72

حوزه  معاونت  حمل ونقل  و 73
1,525,000634,750 -  5,000  634,750  1,520,000  2,330,000  2,330,000 ترافیک 

حوزه  معاونت  هماهنگی و امور 74
00 -  -    -  -    -  - مناطق 

حوزه  معاونت  اموراجتماعي  75
00 -  -    -  -    -  - وفرهنگي 

28,071,86549,633,27734,615,41732,377,09118,687,72717,496,10753,303,14349,873,198جمع

)مبالغ به ميليون ريال(
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14-7- تعداد کد پروژه های بودجه بر حسب طبقه بندی بودجه، واحد اجرايی و معاونت ها در سال 98

کد 
تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحدواحد

اعتبار
بر حسب 

واحد
کد

تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحد واحد
اعتبار

بر حسب 
واحد

منطقه  11
69تملک دارائی سرمایه ای 

منطقه  1322121
68تملک دارائی سرمایه ای

128
60هزینه ای63هزینه ای

منطقه  22
69تملک دارائی سرمایه ای 

منطقه  1302222
86تملک دارائی سرمایه ای 

145
59هزینه ای61هزینه ای

منطقه  33
59تملک دارائی سرمایه ای 

حوزه  معاونت  فني  و 11923
عمراني 

67تملک دارایي سرمایه اي
78

11هزینه اي60هزینه ای

منطقه  44
76تملک دارائی سرمایه ای 

137
معاونت  توسعه منابع 34

انسانی

3تملک دارایي سرمایه اي

45
39هزینه ای61هزینه ای

منطقه  55
67تملک دارائی سرمایه ای 

3تملک دارایي مالي127
60هزینه ای

منطقه  66
63تملک دارائی سرمایه ای 

حوزه  معاونت  12337
شهرسازي  و معماري 

40تملک دارایي سرمایه اي
52

12هزینه اي60هزینه ای

منطقه  77
66تملک دارائی سرمایه ای 

مرکز ارتباطات و 12649
1313هزینه ايامور بین الملل

60هزینه ای

منطقه  88
61تملک دارائی سرمایه ای 

اداره  کل  اجرائیات  و 12355
امور انتظامي 

3تملک دارایي سرمایه اي
15

12هزینه اي62هزینه ای

منطقه  99
61تملک دارائی سرمایه ای 

12156
مرکز مطالعات  
و برنامه ریزي  

شهرتهران 

9تملک دارایي سرمایه اي
17

8هزینه اي60هزینه ای

منطقه  1010
57تملک دارائی سرمایه ای 

سازمان بازرسی11760
1تملک دارایي سرمایه اي

11
10هزینه اي60هزینه ای

منطقه  1111
70تملک دارائی سرمایه ای 

سازمان بسیج  12963
شهرداري  تهران 

2تملک دارایي سرمایه اي
14

12هزینه اي59هزینه ای

منطقه  1212
80تملک دارائی سرمایه ای 

141
ردیفهای متمرکز69

15تملک دارایي سرمایه اي

100
2تملک دارایي مالي61هزینه ای

منطقه  1313
74تملک دارائی سرمایه ای 

83هزینه اي134
60هزینه ای

منطقه  1414
71تملک دارائی سرمایه ای 

13170
حوزه معاونت برنامه 
ریزی، توسعه شهری  

و امور شورا

47تملک دارایي سرمایه اي
70

23هزینه اي60هزینه ای

منطقه  1515
70تملک دارائی سرمایه ای 

130
حوزه  معاونت  مالي  و 71

اقتصاد شهری

14تملک دارایي سرمایه اي

49
8تملک دارایي مالي60هزینه ای

منطقه  1616
66تملک دارائی سرمایه ای 

27هزینه اي125
59هزینه ای

منطقه  1717
61تملک دارائی سرمایه ای 

121
حوزه  معاونت  72

خدمات  شهري 

43تملک دارایي سرمایه اي

88
2تملک دارایي مالي60هزینه ای

منطقه  1818
71تملک دارائی سرمایه ای 

43هزینه اي131
60هزینه ای

منطقه  1919
66تملک دارائی سرمایه ای

126
حوزه  معاونت  73

حمل ونقل  و ترافیک 

54تملک دارایي سرمایه اي

77
1تملک دارایي مالي60هزینه ای

منطقه  2020
67تملک دارائی سرمایه ای

22هزینه اي128
61هزینه ای
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14-7- تعداد کد پروژه های بودجه بر حسب طبقه بندی بودجه، واحد اجرايی و معاونت ها در سال 98)ادامه(

کد 
تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحدواحد

اعتبار
بر حسب 

واحد
کد

تعداد نوع نوع اعتبارمنطقه/ واحد واحد
اعتبار

بر حسب 
واحد

74
حوزه  معاونت  

هماهنگی و امور 
مناطق 

سازمان مدیریت بحران9942هزینه اي
6تملک دارایي سرمایه اي

10
4هزینه اي

75
حوزه  معاونت  
اموراجتماعي  

وفرهنگي 

35تملک دارایي سرمایه اي
مرکز مدیریت محیط 8877

زیست و توسعه پایدار

0تملک دارایي سرمایه اي
0

0هزینه اي53هزینه اي

15-7- سايت مخابراتی شرکت ارتباط مشترک شهر در سال 98
تعدادحوزه سرويس

920دکل های مخابراتی در فضاهای شهری 
4,315سایت مخابراتی مجوزدار 

1,457سایت مخابراتی در فضاهای شهری 
5,683سایت مخابراتی در امالک خصوصی 

16-7- پژوهش های مديريت سياست گذاری و برنامه ريزی راهبردی در سال 98
تعدادحوزه سرويس

24گزارش تخصصی در حوزه مدیریت شهری - تعداد
50پژوهش مطالعاتی - تعداد

5کارگاههای پژوهشی آموزشی - تعداد

17-7-  امور مربوط به مستندسازی مديريت سياست گذاری و برنامه ريزی راهبردی در سال 98
تعدادحوزه سرويس

1دستورالعمل، نظام نامه و آیین نامه - تعداد
18برگزاری حمایت، مشارکت در شهرداری - تعداد

2انتشار نشریه الکترونیکی گزیده مقاالت برنامه ریزی و توسعه شهری - تعداد

18-7- عملکرد مديريت سياست گذاری و برنامه ريزی راهبردی در سال 98
تعدادحوزه سرويس

377پروژه عمرانی توسعه محالت - تعداد
34سند سیاستی - تعداد

شرکت ارتباط مشترک شهر

مديريت سياست گذاری و برنامه ريزی راهبردی
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اداره کل ارزيابی عملکرد و بهبود مديريت

19-7- آمار اهم فعاليت های اداره کل ارزيابی و بهبود مديريت در سال های 98 -97  

 سال 98 سال 97فعاليتفعاليت

تدوين شاخص های 
ارزيابی

6665تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق )شاخص های کلیدی عملکرد( - تعداد

600756تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت ها )شاخص های کلیدی عملکرد( - تعداد

333333تدوین و پایش شاخص های برنامه 5 ساله سوم - تعداد

عملکرد شهرداری 
تهران

51تدوین گزارش عملکرد شهرداری تهران - تعداد

44به روزرسانی داشبورد مدیریتی شهردار تهران - تعداد 

1-بروزرسانی و توسعه سامانه داشبورد ارزیابی عملکرد مناطق - تعداد

23-بروزرسانی و توسعه سامانه مدیریت و کنترل پروژه - تعداد

1-تدوین گزارشات بهبود عملکرد مناطق پس از ارزیابی - تعداد

6-تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی- تعداد

20-راهبری مدیریت کاربران سامانه مدیریت و کنترل پروژه - تعداد

ارزيابی مناطق

راهبری دبیرخانه نظام پیشنهادات حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و واحد های تابعه 
42044- تعداد پیشنهادات بررسی شده

12ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران - دوره

2222مناطق ارزیابی شده در چارچوب نظام جدید ارزیابی عملکرد - تعداد 

 ارزيابی واحدهای 
ستادی

11ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکتهای تابعه - دوره

2334سازمانها و شرکتهای ارزیابی شده در چارچوب نظام جدید ارزیابی عملکرد - تعداد

 توسعه و بهبود 
سامانه مديريت 
و کنترل پروژه 

)واحدهای ستادی(

1-بازدیدهای دوره ای از پروژه های احداثی واحدهای ستادی شهرداری تهران - تعداد

418تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی سامانه مدیریت و کنترل پروژه جهت ارائه به مدیران ارشد - تعداد

170-آموزش های دوره ای سامانه مدیریت و کنترل پروژه - نفرساعت

76-پروژه های احداثی پایش شده - تعداد

378-کد پروژه های پایش شده در سامانه مدیریت و کنترل پروژه - تعداد

توسعه و بهبود 
سامانه مديريت 
و کنترل پروژه 
)مناطق 22گانه(

903بازدیدهای دوره ای از پروژه های احداثی مناطق شهرداری تهران - تعداد

50-آموزش های دوره ای سامانه مدیریت و کنترل پروژه - نفرساعت

135-پروژه های احداثی پایش شده - تعداد

25-پروژه های توسعه محله ای پایش شده در مناطق - تعداد

1,569-کد پروژه های پایش شده در سامانه مدیریت و کنترل پروژه - تعداد

5-گزارش های موردی در خصوص پرژه های توسعه محله ای - تعداد
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اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها

20-7- اقدامات انجام شده معاونت بهبود روش ها اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها  در سال 98
نتيجه حاصل شدهاقدامات

APQC طراحی زنجیره ارزش معاونت های تخصصی بر اساس چارچوب
شناسایی ، طراحی زنجیره ارزش فرایندهای حوزه منابع انسانی ، حمل ونقل و ترافیک ، 
فنی و عمرانی ، معماری و شهرسازی و امور اجتماعی و فرهنگی و تحلیل آن بر اساس 

 APQC چارچوب

احصاء فرایندهای منتخب در مناطق 22 گانه

1-شناسایی، تحلیل و ارائه پیشنهادات بهبود فرایند صدور پروانه ساختمانی
2- شناسایی فرایند تشخیص و وصول درآمد
3- شناسایی و تحلیل فرایند استرداد عوارض

4- شناسایی و مدلسازی بهبود مدیریت پسماند
5- شناسایی فرایندهای اداره فضای سبزمناطق ونقاط اتصال فرایند به ستاد فوق

6- شناسایی فرایندهای اداره بازیافت مناطق ونقاط اتصال فرایند به ستاد فوق
7- شناسایی فرایندهای اداره خدمات شهری مناطق و اتصال فرایند به ستاد فوق 
8- شناسایی فرایندهای اداره زیبا سازی مناطق ونقاط اتصال فرایند به ستاد فوق 

9- شناسایی فرایندهای اداره ساماندهی مناطق و نقاط اتصال فرایند به ستاد فوق

احصاء فرآیندهای منتخب در ستاد

1- شناسایی، تحلیل، مستندسازی و بهبود فرایندهای مدیریت بحران
2- تحلیل و بهبود فرایند صورت وضعیت پیمانکاران

3- شناسایی و بهبود فرایند گردش طرح و لوایح شورای شهر تهران جهت طراحی 
سامانه

تدوین دستورالعمل مکاتبات اداری و ابالغ آن توسط شهردار تهراندستورالعمل مکاتبات اداری

واکاوی ساختار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران

1- بررسی وضعیت موجود مأموریت ها، وظایف، ساختار سازمانی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهرداری تهران

2- بررسی وضعیت موجود مأموریت ها، وظایف، ساختار سازمانی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی

3- آسیب شناسی وضع موجود کارکرد و ساختار نظام ایمنی، آتش نشانی و مدیریت 
بحران شهرداری تهران و طبقه بندی کارکردها مبتنی بر هدف، فرایند، ارباب رجوع 

و مکان
4- ارائه سناریوهای پیشنهادی ساختاری

بر تدوین راهبردها و برنامه عملیاتی 1399 اداره کل تشکیالت و بهبود مبتنی  فرایندی  ساختاری  های  استراتژی  و  راهبردی  و  کالن  اهداف  شناسایی 
برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران

تدوین نظامنامه حاکمیتی سازمانها و شرکتهای وابسته
تدوین پیش نویس RFP)ماده 10 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران(

و  ها  فعالیت   ، وظایف  واسپاری  و  سپاری  برون  و  مشارکت  نظام  سند 
واسپاري  و  برون سپاری  و  مشارکت  کاوی  بهینه  و  مطالعه   ، پروژه ها 
وظایف، فعالیت ها و پروژه ها )ماده 5 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 

تهران(

1- تهیه و تدوین RFP مربوطه
2- تصویب RFP در کمیته پژوهشی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

مدیریت یکپارچه اسناد و مدارک سازمانی شهرداری تهران 
1- صورت بندی هماهنگی و هم راستایی نظامات مدیریت دانش و اسناد شهرداری 

تهران مبتنی بر پارادایم معماری سازمانی
RFP 2- تهیه و تدوین

بررسی مطالعات اجرایی و تدوین گزارش جهت تامین زیرساخت های الزم 
برای ترویج سیاست دورکاری 

1- تشکیل کارگروه
2- بررسی و مطالعات اسناد باالدستی

3- تدوین گزارش توجیهی مشاغل قابل دورکاری شهرداری تهران
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20-7- اقدامات انجام شده معاونت بهبود روش ها اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها  در سال 98)ادامه(
نتيجه حاصل شدهاقدامات

طراحی مدل مفهومی و نقشه راه تحول سازمانی
تهیه و تدوین RFP طراحی مدل مفهومی و نقشه راه تحول سازمانی شهرداری تهران )بند 4 ماده 12 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران(

طراحی نظام تعالی سازمانی در شهرداری تهران
)بند 5 ماده 12 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران(

1- تبیین صورت بندی مسئله
2- تدوین RFP استقرار تعالی سازمان

3- مذاکره با مشاور ذی صالح جهت اجرای پایلوت
4- تصویب RFP در کمیته پژوهشی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

5- تدوین پیش نویس نظام نامه تعالی شهرداری تهران

واکاوی ساختار و فرایندهای موسسه فناوران شهر
1- توصیف و ترسیم وضع موجود موسسه فناوران شهر با رویکرد آسیب شناسی

2- احصای فرایندها
3- تدوین زنجیره ارزش موسسه

واکاوی ساختار و کارکردهای دبیرخانه دائمی برنامه عملیاتی شهرداری 
تهران

1- تبیین صورت بندی مسئله
2- تعیین نقش ها وکارکردها

3- تشکیل کارگروه تخصصی بررسی ساختار و الزامات اجرایی شدن دبیرخانه
4- برگزاری جلسات با ذی نفعان کلیدی
5- ارائه سناریوهای پیشنهادی ساختاری

تدوین نظام نامه مدیریت فرایندهای کسب و کار شهرداری تهران

فرایندها  بندی  تهیه و طبقه  نامه مذکور در 16 ماده، 7 تبصره و 7 پیوست  نظام 
براساس چارچوب APQC به شرح ذیل تنظیم شده است:

1- تهیه روش اجرایی مدیریت فرایندها 
2- طبقه بندی و اولویت بندی فرایندها

3- مدلسازی
4- شناسنامه فرایندهای کسب و کار شهرداری تهران

5- نظام کد گذاری فرایندها
6- تدوین پیش نویس دستورالعمل مدیریت فرایندها

7- مذاکرات با فاوا و اعالم نیاز جهت طراحی سامانه مدیریت فرایندها
8- شناسایی و احصای شاخص فرایند های مدیریت شده مناطق 22 گانه

راهبری پروژه استقرار قابلیت معماری سازمانی
 )بند 3 ماده 12 برنامه پنج ساله سوم شهر تهران(

1- شناسایی ذی نفعان معماری سازمانی
2- طراحی متامدل معماری سازمانی

3- مقایسه و انتخاب ابزار بهینه معماری سازمانی
4- طراحی ساختار و تدوین فرایند مدیریت معماری سازمانی شهرداری تهران 

5- انتخاب مخزن معماری سازمانی با همکاری سازمان فاوا
6- ورود اولیه داده های موجود به مخزن معماری

7- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه آموزشی جهت ذی نفعان کلیدی
8- تدوین نقشه راه استقرار معماری سازمانی در شهرداری تهران مبتنی بر برنامه 

5 ساله سوم
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21-7- تجديد ساختار يا اصالح واحدهاي سازماني مختلف در سال 98
تعداد پستعنوان

53تغییر عنوان اداره کل دفتر شهردار به اداره کل حوزه شهردار

4ابالغ پست های سازمانی دبیرخانه شورای فنی در حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

2ارتقاء دو پست سازمانی کارشناسی اداره کل تدوین قوانین و امور شورا
اصالح ساختار سازمانی دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر عنوان آن به دفتر هماهنگی 

24هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 

6بازنگری و اصالح ساختار دبیرخانه شورای اسالمی شهر تهران با تغییر بعضی از عناوین پست ها
بررسی ساختار سازمانی رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و موافقت با ایجاد 95 پست سازمانی از پست های شهرداری تهران 

95و قرار گرفتن در ساختار شهرداری تهران و تغییر عنوان به سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی

119تقویت ساختار سازمانی حراست کل با ارتقاء پست های سازمانی 

3تصویب ایجاد یگان حفاظت در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ) مترو( 

74تصویب ایجاد 2 ناحیه 5 و 6 به ساختار سازمانی منطقه 22

380جمع

20-7- اقدامات انجام شده معاونت تشکيالت اداره کل تشکيالت و بهبود روش ها  در سال 98)ادامه(
نتيجه حاصل شدهاقدامات

اصطالحات  و  تعاریف  شمول،  دامنه  شامل  تشکیالتی  ضوابط  تدوین 
ساختاری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق، نواحی، سازمان ها 
و شرکت های وابسته به شهرداری و ارائه به شورا جهت تصویب در سه 
ماهه اول برنامه )بر اساس بند8 ماده 12 برنامه پنج ساله سوم شهرداری(

1- تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از خبرگان و صاحبنظران
2- تشکیل جلسات تخصصی با ذی نفعان

3- تدوین ضوابط تشکیالتی شهرداری و ارسال به شورای اسالمی شهر تهران جهت 
تصویب

اداری شهرداری و طرح و تصویب  برنامه ریزی تشکیل جلسات شورای 
پیشنهادات ساختاری

1- اولین جلسه شورای اداری با 3مصوبه در تاریخ98/02/22 
2- دومین جلسه شورای اداری با 6مصوبه در تاریخ98/07/10

تاریخ 98/12/21 مجموع مصوبات  با 6مصوبه در  اداری  3- سومین جلسه شورای 
شورای اداری در سال 1398: 15 مصوبه 

بازطراحی کالن ساختار سازمانی شهرداری تهران

1- بازنگری سند برنامه بازطراحی کالن ساختار سازمانی شهرداری تهران در 6 فصل 
2- تدوین طرح مدیریت پروژه و سازمان اجرایی بازطراحی کالن ساختار سازمانی 

طی 7 مرحله 
3- تدوین ضوابط تشکیالتی شهرداری تهران

4- تدوین گزارش توجیهی بازنگری و اصالح ساختار و تشکیالت شهرداری تهران با 
استفاده از توان کارشناسان داخلی و با مشاوره نخبگان علمی و اجرایی

5- احصای مأموریت های سازمان های شهرداری تهران بر اساس مستندات قانونی
6- تدوین الیحه اصالح ساختار و ارسال آن به شورای اسالمی شهر تهران

7- تدوین RFP برای اصالح فرایندهای ستاد شهرداری تهران و انتخاب مشاور

22-7- مديريت فرايندهای کسب و کار در سال 98               

تعدادعنوان

10فرآیندهای اصلی شناسایی شده

1فرآیندهای مدیریتی شناسایی شده 

1فرآیندهای پشتیبانی شناسایی شده 
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24-7-  ابالغ ادارات کل و سازمان هاي مصوب شده در سال 98
تاريخ تصويب سندتعداد پستواحد

1191398/08/01تقویت ساختار سازمانی حراست کل 
31398/04/26تصویب ایجاد یگان حفاظت در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ) مترو( 

41398/12/27ابالغ پست های سازمانی دبیرخانه شورای فنی در حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
531398/09/26تغییر عنوان اداره کل دفتر شهردار به اداره کل حوزه شهردار

21398/12/24ارتقاء دو پست سازمانی کارشناسی اداره کل تدوین قوانین و امور شورا
اصالح ساختار سازمانی دفتر هماهنگی و نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر عنوان آن به دفتر 

241398/12/20هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 

61398/12/20بازنگری و اصالح ساختار دبیرخانه شورای اسالمی شهر تهران با تغییر بعضی از عناوین پست ها 

بررسی ساختار سازمانی رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و موافقت با ایجاد 95 پست سازمانی از پست های 
951398/12/21شهرداری تهران و قرارگرفتن در ساختار شهرداری تهران و تغییر عنوان به سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی

-306جمع

23-7- کمترين و بيشترين تعداد پست در مناطق در سال 98
بيشترين تعداد پستکمترين تعداد پست
منطقه 4 با 709 پستمنطقه 9 با 336 پست

25-7- پست های سازمانی شهرداری تهران در سال 98                
تعدادعنوانتعدادعنوان

4,280پست های بالتصدی سازمانی 16,207کل پست های مصوب 
4,940پست های مدیریتی سازمانی 4,987پست های ستاد 

11,267پست های کارشناسی سازمانی 6,382پست های منطقه 
4,838پست های ناحیه 

256پست های ستاره دار سازمانی 
11,927پست های تصدی سازمانی 

26-7-  ايجاد کد مکاتباتي در واحدهاي سازماني در سال های 95-98
سال 98سال 97سال 96سال 95واحد

*شرکت شهر آفتاب 
*شرکت تهاتر عمران شهر 

مشاور عالي شهردار محترم تهران در حوزه مدیریت دانش
مشاور محترم ویژه شهردار و مجري طرح عظیم مصالي امام خمیني )ره( 

*اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران
*شرکت شهربان و حریم بان
*شرکت نوسازی عباس آباد

*بیمه سپهر آفاق امید
*اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران

*اداره کل حمل و نقل عمومی
*مشاور شهردار تهران در امور برنامه ریزي راهبردي و نوسازي نظام مدیریت شهري

*شرکت خودرو سرویس شهر
*دبیرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک

*شرکت همشهری
4323جمع 
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28-7- حوزه سرويس های ارائه خدمت شرکت فناوران در سال 98 

حوزه سرويس
نحوه ارائه خدمت

سازمان های خدمات دهندهغير حضوریدفاتر خدمات الکترونيک

610حمل و نقل و ترافیک
1110خدمات شهری

1679مالی و اقتصاد شهری
3120معماری و شهرسازی

302فنی و عمرانی
400سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

111شرکت آب منطقه ای
444شرکت آب و فاضالب تهران

777شرکت توزیع برق تهران بزرگ
110پرداخت الکترونیک

موسسه فناوران شهر

27-7- روند اقدامات انجام شده در سال 98
تعدادعنوانتعدادعنوان

2ستاد   -بروز رسانی اطالعات ساختار سازمانی
2دبیرخانه   -اصالح فرایندها

25شرکت -اصالح ساختار سازمانی
1موسسه 3ایجاد کد مکاتباتی

6ایجاد ساختار های شهرداری -ابالغ ساختار سازمانی
0حذف ساختار های شهرداری 9معاونت
1ادغام ساختار های شهرداری 38اداره کل

0جا به جایی ساختار های شهرداری 21سازمان  
8تغییر عنوان ساختار های شهرداری 2مرکز   
6تغییر ماهیت ساختار های شهرداری 3دفتر  

5-7- روند اقدامات انجام شده در ساختارهای شهرداری در سال 98
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اداره کل تدوين قوانين و امور شوراها

29-7-طرح ها، لوايح و مصوبات در سال های 94-98      

درصد سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات
تغيير

434330497144.9 لوایح ارسالی به شورای اسالمی شهر تهران - تعداد

7067728712442.5 لوایح مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوین - تعداد

223320273218.5 طرح های مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوین - تعداد
132315232717.4 طرح هایی 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 
شورای اسالمی شهر تهران در اداره کل تدوین قوانین و امور شورا - درصد

1001001001001000

نسبت لوایح ارسالی از حوزه های شهرداری تهران به  بررسی و اعالم نظر لوایح در 
اداره کل تدوین قوانین و امور شورا - درصد

1001001001001000

31.1-9260537451 مصوبات مورد بررسی قرار گرفته در اداره کل تدوین - تعداد

نسبت مصوبات ارسالی از شورای اسالمی شهر تهران به بررسی و اعالم نظر در 
خصوص مصوبات شورا در اداره کل تدوین قوانین و امور شورا - درصد

1001001001001000

30-7- بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات در سال های 94-98

درصد سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات
تغيير

بررسی و اظهار نظر در خصوص تفاهم نامه های شهرداری در حوزه های مختلف شهرداری 
- مورد

-262251557.8

برگزاري یا شرکت در جلسات و همایش هاي مربوط به سیر تطورات و بازنگري قوانین 
و مقررات - تعداد

242230431-97.7

31-7- استعالمات در سال های 94-98

درصد سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات
تغيير

528366111318.2پاسخ به استعالمات در خصوص ضوابط و قوانین و مقررات جاري - تعداد

برگزاري یا شرکت در جلسات و کارگروه هاي تخصصي جهت بررسي به 
91.3-5283132464موضوعات استعالم - تعداد

32-7- پيگيری اجرای مصوبات شوراي اسالمي در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

293361113132531302.3پیگیري اجراي مصوبات ابالغي شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي - مورد

277169113132335153.8ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هیئت رئیسه شوراي اسالمي شهر تهران - تعداد
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33-7- تذکرات شوراي اسالمي در سال های 94-98

درصد سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات
تغيير

100651391831914.4پیگیری تذکرات اعضای شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي- مورد

986512917120721.1ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هیئت رئیسه شوراي اسالمي شهر تهران- تعداد

34-7- پيگيری درخواست ها و شکايات مردمی ارجاعی توسط شوراي اسالمي در سال های 94-98 

درصد سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات
تغيير

5.5-2,4124,0153,6713,6733,470پیگیری درخواست اعضای شوراي اسالمي شهر تهران از واحد هاي اجرائي- مورد

5.5-2,4124,0153,6713,6733,470ارسال پاسخ حوزه هاي اجرائي به هیئت رئیسه شوراي اسالمي شهر تهران- تعداد

35-7- جلسات در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

20-10375404536شرکت در جلسات کمیسیونهاي تخصصي شوراي اسالمي شهر تهران - تعداد
89896845166268.9شرکت در جلسات اداري )داخل اداره( - تعداد

36-7- انتشار و آموزش در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94اقدامات

63.6-110114آموزش قوانین و مقررات شهري به پرسنل و مدیران شهرداري - دوره
545220تهیه کتاب، جزوه، بولتن و انتشار آن - جلد

37-7- شرکت در جلسات و پاسخگويی به مکاتبات هيئت دولت و مجلس شورای اسالمی در سال 98
سال 98عنوان

312شرکت در جلسات هیئت دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی - تعداد جلسه
44اظهارنظر و ارائه گزارش کارشناسی به استعالمات دولت و مجلس شورای اسالمی - مورد

1,550مکاتبات صورت گرفته با هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی - تعداد
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سازمان حمل و نقل و ترافيک

1-8- شاخص هاي حمل ونقل عمومي درسال 98

سال 98عنوانموضوع

کل سفرهاي  درون شهري

24.61متوسط سرعت در شبکه معابر - درصد

19.3تعداد سفر هاي روزانه درون شهري - میلیون سفر روزانه

26متوسط زمان یک سفر درون شهري - دقیقه 

54.5متوسط زمان تاخیر به زمان سفر - درصد

34.1متوسط شبکه کند و بحرانی - درصد

26.9متوسط سرعت جابجایی با اتوبوس و مترو - کیلومتر بر ساعت

10.5طول متوسط یک سفر )مبدا - مقصد( شهر تهران - کیلومتر

13.2مساحت شبکه با حجم بیش از ظرفیت - درصد

4احداث، بهسازی پایانه - پایانه

حمل و نقل عمومي
6.7تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی و روزانه درون شهری - میلیون سفر

46.1سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري - درصد

9.4سهم قطار شهری از سفر درون شهری - درصدمترو

اتوبوس

9.3سهم اتوبوس و مینی بوس از سفر درون شهری - درصد

11طول مسیر ویژه اتوبوس - کیلومتر

183.5طول خطوط سامانه تندرو - کیلومتر

10تعداد خطوط سامانه تندرو - خط

23.8سهم تاکسی از سفرهای درون شهری - درصدتاکسی

دوچرخه

175طول مسیر ویژه دوچرخه - کیلومتر

71خانه های دوچرخه - تعداد

5,063دوچرخه - تعداد

1.9 کیلومتر مسیر مختص دوچرخه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت - درصد

0.47سهم استفاده از دوچرخه از کل سفرهاي درون شهري - درصد

موتورسيکلت
7.1سهم سفرهای صورت گرفته با موتورسیکلت- درصد

0موتورسیکلت برقی - تعداد

0.28سرانه خودروهای شخصی و وسیله نقلیه - درصدخودروهای شخصی
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4-8- شاخص های حمل و نقل شهر هوشمند در سال 98

سال 98عنوان

41طول شبکه حمل و نقل عمومی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت - درصد

1.75طول خطوط مخصوص دوچرخه سواری به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت - درصد

26مدت زمان سفر طی ساعات اوج ترافیک - دقیقه

54.4دوچرخه های اشتراکی به ازای هر  100 هزار نفر - تعداد

2-8- آمار فعاليت های سازمان حمل و نقل و ترافيک در سال 98

سال 98اقدامات اهداف  عملياتی

بهبود و ارتقای ایمنی شبکه معابر و کاهش 
حوادث و سوانح ترافیکی

480میزان خط کشی معابر - کیلومتر

5,253عالئم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی - عدد

1,400تابلوهای هدایت مسیر - مترمربع

20موارد مربوط به اصالح طرح هندسی ، رفع نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی - تعداد

  تعداد جایگاه هاي سوخت  CNG سطح شهر

32جایگاه تحت تملک شهرداری - تعداد

32,200مساحت جایگاه های تحت تملک شهرداری - مترمربع

198نازل های تحت تملک شهرداری - تعداد

1مکانیزاسیون پل عابرپیاده - تعدادپل عابر

28,550طول دیوار صوتی موجود تا انتهای سال - مترمربع

8,000طول گاردریل احداث شده در طول سال - متر

فضای پارک حاشیه ای تحت پوشش

80تعداد محور های تحت پوشش - محور

12,000فضای پارک حاشیه ای تحت پوشش پارکومتر و مکانیزه - تعداد فضای پارک

800طول مسیر پارکینگ حاشیه ای مکانیزه - کیلومتر

17پارک آموزش ترافیک -پارکارتقاء دانش و فرهنگ ترافیک

3-8- پارکينگ های موجود متعلق به سازمان حمل و نقل و ترافيک در سال 98
سال 98عنوانسال 98عنوان

1پارکینگ های مکانیزه  - تعداد7پارکینگ های طبقاتی- تعداد

168ظرفیت پارکینگ های مکانیزه - دستگاه3,094ظرفیت پارکینگ های طبقاتی - دستگاه

1,000مساحت پارکینگ های مکانیزه - متر مربع133,000مساحت پارکینگ های طبقاتی - متر مربع
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5-8- توليد سفر و جذب سفر در خصوص موارد شغلی،آموزشی، خريد، تفريح و هيچ سرخانه در سال 98

منطقه
خريدآموزشیشغلی

جذبتوليدجذبتوليدجذبتوليد
174,526.73101,958.82124,803.38135,990.695,176.7786,048.82منطقه 1
284,953.19143,553.89161,455.92155,487.38142,702.86137,692.96منطقه 2
141,960.52183,991.8983,953.7498,538.1378,311.9778,620.46منطقه 3
376,095.59194,075.68178,321.02180,623.16169,134.28101,775.03منطقه 4
324,365.91121,366.89169,330.61158,420.33148,510.25103,545.39منطقه 5
94,968.56465,212.5552,921.89116,250.3149,543.61137,047.12منطقه 6
134,295.17191,725.3955,793.5651,085.3156,099.1354,793.47منطقه 7
165,663.8679,419.4178,387.2271,156.1276,146.0544,838.47منطقه 8
61,270.15107,215.5825,751.4722,926.0124,504.0137,009.13منطقه 9
137,022.3675,635.2650,544.1341,071.4752,823.3233,431.62منطقه 10
126,452.53202,494.5049,396.5345,538.1547,945.6276,695.54منطقه 11
103,654.92611,674.0642,452.1050,224.6836,037.98174,655.42منطقه 12
120,825.5366,493.1645,899.9845,500.0549,159.1733,824.55منطقه 13
207,021.1691,019.5685,47380,748.6483,815.0144,980.6منطقه 14
250,113.17166,865.36101,005.6679,483.6295,771.5368,260.63منطقه 15
99,937.4891,560.4438,951.2433,715.3639,992.2439,246.91منطقه 16
76,888.6974,325.0929,237.4923,161.1830,804.2936,392.13منطقه 17
144,848.39129,330.7048,110.4041,231.2454,220.0557,273.57منطقه 18
96,905.6058,946.7733,328.9530,470.5537,408.5930,259.62منطقه 19
127,399.05118,764.0049,355.9652,781.3851,092.3851,932.78منطقه 20
65,131.2574,339.7431,907.0225,552.7727,888.6631,599.61منطقه 21
47,929.1112,260.1925,554.0321,978.8423,065.4610,229.38منطقه 22

52,36436,40317,06415,32419,13012,554حاشیه جنوبي
3,414,592.923,398,631.931,578,999.301,577,259.281,489,283,231,482,707,21جمع

5-8- توليد سفر و جذب سفر در خصوص موارد شغلی،آموزشی، خريد، تفريح و هيچ سرخانه در سال 98 )ادامه(

منطقه
جمعهيچ سرخانهتفريح

توليدتوليدجذبتوليد
82,399.2799,746.870,996.05547,902.20منطقه 1
125,475.78138,272.3399,727.02814,314.77منطقه 2
67,489.95100,543.09113,377.33485,093.51منطقه 3
153,274.30138,322.51115,794.80992,619.99منطقه 4
131,220.92116,727.2678,229.96851,657.65منطقه 5
42,758.7788,796.92216,969.39457,162.22منطقه 6
50,619.9854,544.0598,462.84395,270.68منطقه 7
68,742.6161,452.4754,859.80443,799.54منطقه 8
23,230.5924,217.348,375.78183,132منطقه 9
50,856.7536,630.9840,663.08331,909.64منطقه 10
45,005.9648,446.12102,726.84371,527.48منطقه 11
35,591.6652,983.71232,464.41450,201.07منطقه 12
44,650.8638,150.6936,229.36296,764.90منطقه 13
77,612.5558,650.5751,031.17504,952.89منطقه 14
90,151.6566,638.1883,004.69620,046.70منطقه 15
37,978.6738,430.1742,638.00259,497.63منطقه 16
30,973.9722,016.4336,402.07204,306.51منطقه 17
54,398.8940,988.3066,040.38367,618.11منطقه 18
35,877.3027,446.1828,866.40232,386.84منطقه 19
48,940.9248,926.9959,102.72335,891.03منطقه 20
27,277.3026,314.3329,207.65181,411.88منطقه 21
21,276.0817,559.346,282.25124,106.93منطقه 22

22,12717,80213,294123,979حاشیه جنوبي
1,367,931.731,363,606.721,724,745.999,575,553.17جمع
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7-8- توليد سفر، جذب سفر و تراکم جمعيت ساکن در شهر تهران سال 98

نرخ توليدجذب سفرتوليد سفرمنطقه
 سفر ساکنين

نرخ جذب
سفرساکنين

547,902.21496,675.981.191.1منطقه 1
814,314.77677,800.471.110.9منطقه 2
485,093.51575,388.961.371.6منطقه 3
992,619.98734,737.090.970.7منطقه 4
851,657.65579,618.861.040.7منطقه 5
457,162.231,019,847.791.894.2منطقه 6
395,270.69450,026.771.181.3منطقه 7
443,799.54313,778.321.010.7منطقه 8
183,132240,842.141.121.5منطقه 9
331,909.64228,283.700.910.6منطقه 10
371,527.48477,047.301.171.5منطقه 11
450,201.071,107,716.441.634منطقه 12
296,764.89220,438.240.990.7منطقه 13
504,952.89327,094.840.910.6منطقه 14
620,046.69467,0240.860.6منطقه 15
259,497.63246,120.240.880.8منطقه 16
204,306.51193,470.520.870.8منطقه 17
367,618.1336,586.290.860.8منطقه 18
232,386.84173,901.540.820.6منطقه 19
335,891.02330,651.250.90.9منطقه 20
181,411.88186,007.9811منطقه 21
124,106.9368,515.440.820.5منطقه 22

123,97995,2920.60.4حاشیه جنوبي
9,575,5539,546,86624.126.5جمع

6-8- شاخص های ترافيکی مناطق شهر تهران، ساعت اوج صبح در سال 98

 متوسط سرعت منطقه
)کيلومتر بر ساعت(

 درصد تاخير
ازکل زمان سفر

متوسط درصد
 کند و بحرانی

 درصد بيشتر از
ظرفيت معبر

25.948.0729.7712.93منطقه 1
26.1455.6446.4920.03منطقه 2
24.5555.1646.9124.18منطقه 3
32.5241.8522.657.29منطقه 4
33.8240.9822.219.06منطقه 5
15.1468.9853.1323.03منطقه 6
15.7668.2157.9224.42منطقه 7
25.0552.1239.5914.96منطقه 8
16.370.1548.4627.81منطقه 9
19.0362.957.3625.08منطقه 10
13.0471.3463.5427.76منطقه 11
10.2976.3159.6424.5منطقه 12
22.0259.7556.3418.93منطقه 13
22.8356.8449.9521.32منطقه 14
26.2251.6836.717.68منطقه 15
25.1752.2731.8311.32منطقه 16
21.5757.3740.512.65منطقه 17
35.6636.1913.567.96منطقه 18
36.6936.318.8413.27منطقه 19
32.0136.3416.073.61منطقه 20
40.627.676.054.6منطقه 21
57.2621.892.952.74منطقه 22

53.71741.5حاشیه جنوبي
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2-8- نرخ توليد سفر جمعيت ساکن شهر تهران در سال 98

1-8- نرخ جذب سفر جمعيت ساکن شهر تهران در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6 7

3

8

4

22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

نرخ جذب سفر

0/5 - 0/7
0/8 - 1
1/01 - 1/5
1/51 - 2
2/01 - 4/2

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

نرخ تولید سفر

0/82 - 0/9
0/91 - 1/2
1/21 - 1/5
1/51 - 1/9
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8-8- ليست اهم پروژه هاي  مطالعاتی انجام شده در سال 98   

ف
حجم فعاليتعنوان پروژهردي

 نفر- ساعت

76,557استفاده از خدمات مهندسان مشاور درسطح مناطق شهرداری تهران1
3,630تهیه و تدوین سالنامه آماري حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال21397

5,333مطالعه سازه هاي ترافیکي شهر تهران از نظر معماري و شهرسازي3

5,413امکان سنجي انسداد مسیر شمال به جنوب بلوار پاکنژاد و تبدیل آن به پالزاي شهري4
7,992تدوین ضوابط و دستورالعمل خیابان کامل5
8,684آمارگیري و برداشت اطالعات موردي و عمومي ترافیک6
8,902مطالعات یکطرفه سازي خیابانهاي ولیعصر)عج( و شریعتي7
13,333مطالعه مدیریت تقاضاي سفر در شهر تهران8
15,287مطالعات موردي TOD در چهار نقطه شهر تهران9
21,619مطالعه سیستم یکپارچه حمل و نقل همگاني تهران10

9-8- بوستان های آموزش ترافيک شهر تهران در مناطق 22 گانه در سال 98  

 مساحتتاريخ افتتاحتلفنآدرسمنطقه
 )متر مربع(

886158961394/12/261,800انتهای خ کارگر شمالی، شهرک والفجر، میدان شهدای دانشجو، خ شهرداری، میدان شقایقمنطقه 6

960390001383/12/265,000بزرگراه شهید یاسینی، نرسیده به بیمارستان شهید لواسانی، درب سوم جنگلی سرخه حصارمنطقه 13

338364831390/12/2712,400بزرگراه شهید محالتی، بلوار ابوذر جنوبی، خ شهید شیخ سفلیمنطقه 14

338966601388/12/265,000کیان شهر، خ شهید ابراهیمی، خ شهید اسماعیلی منطقه 15

550834431396/02/2840,800میدان بهمن، بزرگراه بعثت، بعداز پایانه جنوب، انتهای خ 21 متری بعثت )مطهری(منطقه 16

خ قزوین، خ قلعه مرغی، میدان شهید حججی، ضلع جنوب ورزشگاه شهدای منطقه 17 منطقه 17
960420001396/12/284,500مجتمع فرهنگی شهدای منطقه 17 

444388701387/12/2817,000بزرگراه آیت ا... سعیدی، میدان معلم، سه راه دادسرا، انتهای بوستان قائممنطقه 18

اتوبان شهید کاظمی منطقه 19 انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی، بزرگراه شهید تندگویان، ورودی 
555117001392/09/2627,000شمال

شهرری، بزرگراه امام علی )ع(، اتوبان شهید کریمی، خیابان سلمان فارسی، جنب بوستان منطقه 20
559666051388/12/265,700دانش 

445627611394/12/263,000تهرانسر، بلوار گلها، جنب پادگان پدافند هواییمنطقه 21
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اداره کل حمل و نقل عمومی
10-8-شاخص های اداره کل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 98

منطقه
طول گاردريل 

موجود بزرگراهی - 
کيلومتر

طول گاردريل 
موجود غير 

بزرگراهی - کيلومتر

زيرگذر سواره رو 
زيرگذر)مکانيزه( تعداد زير گذر-عدد- عدد

- عدد
زير گذر عابر پياده 

- عدد

8413121402منطقه 1
235474602منطقه 2
5460400منطقه 3
215253401منطقه 4
11592223منطقه 5
391613101منطقه 6
-281110منطقه 7
2001000منطقه 8
2714400منطقه 9
1201100منطقه 10
1100-4منطقه 11
0101-1منطقه 12
9222200منطقه 13
35151100منطقه 14
10594400منطقه 15
23203101منطقه 16
130417013منطقه 17
1-1101599منطقه 18
130106601منطقه 19
7351100منطقه 20
6876600منطقه 21
130202301منطقه 22

1,6132218089227جمع

10-8- شاخص های اداره کل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 98)ادامه(

پل روگذر سواره پل روگذر - عددمنطقه
رو - عدد

پل روگذرعابر 
پياده)مکانيزه( - 

عدد

تقاطع های 
غيرهمسطح - مورد

تقاطع های همسطح 
- مورد

طول مسير پياده راه 
موجود - کيلومتر

5621533942منطقه 1
0721076390منطقه 2
0--0175منطقه 3
105297292220منطقه 4
24241026582منطقه 5
995162311منطقه 6
0-1414814منطقه 7
05651610منطقه 8
30381290منطقه 9
45461260منطقه 10
523000منطقه 11
131019314منطقه 12
99281090منطقه 13
3387950منطقه 14
531110152490منطقه 15
3586111321منطقه 16
213531251منطقه 17
48103192800منطقه 18
111121181منطقه 19
1495141منطقه 20
132113250منطقه 21
743342100منطقه 22

4742721163292,29023جمع
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3-8- تعداد پل روگذر سواره رو و تعداد زيرگذر سواره رو به تفکيک مناطق در سال 98

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

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

اسالمشهر

بهارستان

تعداد پل روگذر
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 72

تعداد زیرگذر

!( صفر
!( 1 - 3

!( 4 - 6

!( 7 - 13

4-8- تعداد زيرگذر عابر پياده و تعداد پل روگذر عابرپياده)مکانيزه( به تفکيک مناطق در سال 98

!(
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!( !(
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ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

1

25 6 7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17

16
15

20

13

تعداد پل روگذر
0
1 - 3
4 - 6
7 - 8
9 - 10

تعداد زیرگذر

!( صفر و فاقد داده
!( 1 - 2

!( 3 - 4

!( 5 - 13
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11-8-شاخص های شهر هوشمند حوزه حمل و نقل و ترافيک در سال 98

منطقه
ايستگاه های حمل و نقل عمومی شهری 
که اطالعات مربوط به سفر را به صورت 
بهنگام به مسافران ارايه می دهد- درصد

خيابان های اصلی مجهز به کنترل 
ترافيک مبتنی بر فاوا - درصد

تقاطع های مجهز به سيستم های 
کنترل ترافيک تطبيقی يا سيستم های 

الويت دهی - درصد
907560منطقه 1
--24منطقه 2
503090منطقه 3
--365منطقه 4
352094منطقه 5
45100منطقه 6
75--منطقه 7
3700منطقه 8
10010045منطقه 9
-190منطقه 10
0-0منطقه 11
10010093منطقه 12
100451منطقه 13
3000منطقه 14
---منطقه 15
000منطقه 16
52010منطقه 17
1000منطقه 18
000منطقه 19
00-منطقه 20
000منطقه 21
000منطقه 22

1,010400468جمع

11-8- شاخص های شهر هوشمند حوزه حمل و نقل و ترافيک در سال 98)ادامه(

منطقه
طول شبکه حمل و نقل 

عمومی به ازای هر 100 هزار 
نفر جمعيت - کيلومتر

جمعيت شهر که دسترسی 
آسان به حمل و نقل 

عمومی دارند)در فاصله 0/5 
کيلومتری( - درصد

طول خطوط مخصوص 
دوچرخه سواری به ازای 

هر 100 هزار نفر جمعيت - 
کيلومتر

مدت زمان سفر طی ساعات 
اوج ترافيک - دقيقه

2240-620منطقه 1
----منطقه 2
1730235منطقه 3
-4--منطقه 4
1559510منطقه 5
259801170منطقه 6
-1--منطقه 7
-181004منطقه 8
13100818منطقه 9
5400172منطقه 10
-1003-منطقه 11
7010040منطقه 12
4100460منطقه 13
49520منطقه 14
----منطقه 15
12100120منطقه 16
12100215منطقه 17
1375058منطقه 18
8580-منطقه 19
-2-73منطقه 20
5090420منطقه 21
11042170منطقه 22

-80-1,435جمع
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12-8- اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98

پارکينگ های تحت تملک منطقه
شهرداری- عدد

پارکينگ های طبقاتی تحت 
تملک شهرداری - عدد

پارکينگ های مکانيزه تحت 
تملک شهرداری -عدد

پارکينگ های روباز تحت 
تملک شهرداری - عدد

133100منطقه 1
161015منطقه 2
5005منطقه 3
7133منطقه 4
5005منطقه 5
4310منطقه 6
5131منطقه 7
0000منطقه 8
1100منطقه 9
9252منطقه 10
16385منطقه 11
8521منطقه 12
120102منطقه 13
2002منطقه 14
340313منطقه 15
11128منطقه 16
2110منطقه 17
2--2منطقه 18
5014منطقه 19
7007منطقه 20
5005منطقه 21
130013منطقه 22

182227783جمع

12-8- اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98 )ادامه(

ظرفيت پارکينگ های تحت منطقه
تملک شهرداری - دستگاه

ظرفيت پارکينگ های طبقاتی 
تحت تملک شهرداری-

دستگاه

ظرفيت پارکينگ های مکانيزه 
تحت تملک شهرداری - 

دستگاه

ظرفيت پارکينگ های روباز 
تحت تملک شهرداری 

-دستگاه
1,4981,3781200منطقه 1
2,423700481,675منطقه 2
35100351منطقه 3
1,06935064655منطقه 4
82000820منطقه 5
1,7171,5501670منطقه 6
7065803690منطقه 7
0000منطقه 8
91291200منطقه 9
63534060235منطقه 10
1,7651,276120369منطقه 11
2,0061,8609650منطقه 12
2640120144منطقه 13
29000290منطقه 14
6600320340منطقه 15
3,691707722,912منطقه 16
1,2361,200360منطقه 17
1,2801,280منطقه 18
6000180420منطقه 19
1,826001,826منطقه 20
35000350منطقه 21
1,730001,730منطقه 22

25,82910,8531,43913,537جمع
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12-8- اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98 )ادامه(

منطقه

مجموع مساحت 
پارکينگ های تحت 
تملک شهرداری - 

مترمربع

مساحت کل 
پارکينگ های طبقاتی 

تحت تملک شهرداری - 
مترمربع

مساحت کل 
پارکينگ های مکانيزه 

تحت تملک شهرداری - 
مترمربع

مساحت کل 
پارکينگ های روباز 

تحت تملک شهرداری 
-مترمربع

پارکينگهای عمومی 
مجهز به سيستم 

پرداخت الکترونيکی 
-تعداد

40,85038,6001,80045025منطقه 1
51,30017,500033,80014منطقه 2
7,500007,5000منطقه 3
19,8503,00085016,0000منطقه 4
56,5000056,5001منطقه 5
17,40014,7002,70002منطقه 6
10,1508,0001502,0006منطقه 7
00000منطقه 8
13,50013,500001منطقه 9
13,1757,9801255,0700منطقه 10
50,54620,73345029,3632منطقه 11
31,45028,6008502,0000منطقه 12
3,80003003,5000منطقه 13
5,970005,9700منطقه 14
25,88001,19024,6900منطقه 15
26,15423,0621802,9121منطقه 16
42,28042,2008000منطقه 17
-31,2000031,200منطقه 18
14,50002,00012,5000منطقه 19
60,0000060,0000منطقه 20
3,000003,0000منطقه 21
37,7500037,7500منطقه 22

562,755217,87510,675334,20552جمع
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4
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13

بهارستان

اسالمشهر

تعداد
صفر
1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 34

ظرفیت(دستگاه)
!( صفر

!( 1 - 1,300

!( 1,301 - 2,500

!( 2,501 - 3,691

5-8- تعداد و ظرفيت پارکينگ های تحت تملک بخش شهرداری به تفکيک مناطق در سال 98
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12-8- اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98 )ادامه(

پارکينگ های تحت تملک منطقه
بخش خصوصی - عدد

پارکينگ های طبقاتی تحت 
تملک بخش خصوصی - عدد

پارکينگ های مکانيزه تحت 
تملک بخش خصوصی - عدد

پارکينگ های روباز تحت 
تملک بخش خصوصی -عدد

292900منطقه 1
191405منطقه 2
12507منطقه 3
6006منطقه 4
111010منطقه 5
171205منطقه 6
171016منطقه 7
9306منطقه 8
173014منطقه 9
141013منطقه 10
43-463منطقه 11
6012147منطقه 12
7007منطقه 13
8008منطقه 14
120012منطقه 15
131012منطقه 16
331032منطقه 17
11-143منطقه 18
0000منطقه 19
4004منطقه 20
11155منطقه 21
0000منطقه 22

359906263جمع

12-8-  اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98 )ادامه(

منطقه
ظرفيت پارکينگ های تحت 

تملک بخش خصوصی - 
دستگاه

ظرفيت پارکينگ های طبقاتی 
تحت تملک بخش خصوصی - 

دستگاه

ظرفيت پارکينگ های مکانيزه 
تحت تملک بخش خصوصی 

-دستگاه

ظرفيت پارکينگ های روباز 
تحت تملک بخش خصوصی 

-دستگاه
10,29710,29700منطقه 1
4,7991,49303,306منطقه 2
2,2901,16801,122منطقه 3
1,58038001,200منطقه 4
5,24040004,840منطقه 5
1,9921,0250967منطقه 6
20,160610019,550منطقه 7
9207000220منطقه 8
18,99911,30007,699منطقه 9
760500710منطقه 10
4,5876943,893منطقه 11
6,1272,195123,920منطقه 12
55700557منطقه 13
1,380001,380منطقه 14
91900919منطقه 15
2,91240002,512منطقه 16
1,75035001,400منطقه 17
1,820-2,660840منطقه 18
0000منطقه 19
1,200001,200منطقه 20
4,50020004,300منطقه 21
0000منطقه 22

93,62932,1021261,515جمع
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12-8-  اطالعات پارکينگ های موجود به تفکيک مناطق در سال 98 )ادامه(

منطقه
مساحت پارکينگ های تحت 

تملک بخش خصوصی- 
مترمربع

مساحت پارکينگ های 
طبقاتی تحت تملک بخش 

خصوصی -مترمربع

مساحت پارکينگ های 
مکانيزه تحت تملک بخش 

خصوصی -مترمربع

مساحت پارکينگ های روباز 
تحت تملک بخش خصوصی - 

مترمربع
201,617201,61700منطقه 1
42,3000042,300منطقه 2
33,00021,000012,000منطقه 3
18,3003,300015,000منطقه 4
27,5002,500025,000منطقه 5
384,5004,5000380,000منطقه 6
412,00012,0000400,000منطقه 7
23,16013,20009,960منطقه 8
190,500134,000056,500منطقه 9
14,357450013,907منطقه 10
99,546-107,6268,080منطقه 11
98,56844,0003554,533منطقه 12
12,6100012,610منطقه 13
19,8190019,819منطقه 14
19,8700019,870منطقه 15
10,5128,00002,512منطقه 16
301,00035,0000266,000منطقه 17
45,665-71,48725,822منطقه 18
0000منطقه 19
40,0000040,000منطقه 20
72,5005,000067,500منطقه 21
0000منطقه 22

2,101,226518,469351,582,722جمع

6-8- تعداد و ظرفيت پارکينگ های تحت تملک بخش خصوصی به تفکيک مناطق در سال 98
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13-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در جهت تامين فضای پارک خودرو در سال 98

فضای پارک تامين شده منطقه
توسط شهرداری - عدد

پارکينگ همسطح 
احداث شده جديد- 

ساختمان

ظرفيت پارکينگ 
همسطح احداث شده 

-تعداد فضای پارک

پارکينگ طبقاتی احداث 
شده جديد - ساختمان

ظرفيت پارکينگ 
طبقاتی احداث شده-

تعداد فضای پارک
1,37814200منطقه 1
10,49216800منطقه 2
3540000منطقه 3
00000منطقه 4
00000منطقه 5
7,8770000منطقه 6
7000000منطقه 7
052203700منطقه 8
0000-منطقه 9
6350000منطقه 10
-----منطقه 11
2,0060000منطقه 12
00000منطقه 13
2900000منطقه 14
3070000منطقه 15
1,1500000منطقه 16
00000منطقه 17
1,28011,8201840منطقه 18
600112000منطقه 19
1,826157000منطقه 20
3500000منطقه 21
006,47300منطقه 22

28,9411010,01341,540جمع

13-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در جهت تامين فضای پارک خودرو در سال 98 )ادامه(

منطقه
پارکينگ های طبقاتی مکانيزه 
و غير مکانيزه در سطح شهر 

- عدد

پارکينگ مکانيزه احداث شده 
جديد-ساختمان

ظرفيت پارکينگ مکانيزه 
احداث شده-تعداد فضای 

پارک

ظرفيت کل پارکينگ های 
احداث شده -خودرو

400011,675منطقه 1
0000منطقه 2
0002,754منطقه 3
4000منطقه 4
1006,060منطقه 5
4001,717منطقه 6
30020,820منطقه 7
900920منطقه 8
180019,911منطقه 9
8001,395منطقه 10
----منطقه 11
681128,133منطقه 12
0000منطقه 13
13001,670منطقه 14
3103721,072منطقه 15
31005,045منطقه 16
0000منطقه 17
3003,940منطقه 18
100600منطقه 19
0001,826منطقه 20
0004,500منطقه 21
0006,473منطقه 22

234138498,511جمع
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14-8-فعاليت های معاونت ترافيک در جهت بهينه نمودن تسهيالت دسترسی عابران و افراد معلول در سال 98

احداث مسير پياده راه - منطقه
کيلومتر

مناسب سازی معابر شهری 
جهت معلولين و سالمندان 

- نقطه

ايستگاه های حمل ونقل عمومی 
مناسب سازی شده برای معلوالن و 

سالمندان - عدد

نگهداری سرپناه های 
ايستگاه های اتوبوس شرکت 

واحد- دستگاه
2250307منطقه 1
240-08منطقه 2
0561737منطقه 3
06554350منطقه 4
03650منطقه 5
02404200منطقه 6
4210141-منطقه 7
05450100منطقه 8
018017108منطقه 9
0531476منطقه 10
160137120منطقه 11
060060169منطقه 12
05210080منطقه 13
01210321منطقه 14
01309130منطقه 15
010815منطقه 16
230345منطقه 17
60147147-منطقه 18
017894منطقه 19
27637210منطقه 20
04725176منطقه 21
23178189منطقه 22

92,1909132,955جمع

15-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در خصوص خط کشی معابر در سال 98

خط کشی ايستگاه اتوبوس - خط کشی عابر پياده - بلوکخط کشی محوری- کيلومترمنطقه
ايستگاه

خط کشی انواع نوشتار،فلش 
- عدد

1651,70035700منطقه 1
1161,41554164منطقه 2
213,7001150منطقه 3
4103,57579512منطقه 4
67672128182منطقه 5
754,39030493منطقه 6
1601,0726340منطقه 7
701,22022120منطقه 8
13987763698منطقه 9
716335570منطقه 10
2301,450100490منطقه 11
3525012380منطقه 12
571,00025148منطقه 13
10179628130منطقه 14
22670052497منطقه 15
8861646212منطقه 16
15080030120منطقه 17
2202,800150900منطقه 18
3002,600117325منطقه 19
6528025110منطقه 20
2451,74087684منطقه 21
883,06097927منطقه 22

3,70835,3951,1528,252جمع
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16-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در خصوص شبکه معابر در سال 98

طول شريانی درجه 1 - طول رمپ و لوپ - کيلومترطول بزرگراه ها - کيلومترمنطقه
کيلومتر

طول شريانی درجه 2 - 
کيلومتر

32111621منطقه 1
75362987منطقه 2
21151922منطقه 3
132326578منطقه 4
571889منطقه 5
1632834منطقه 6
2071626منطقه 7
62723منطقه 8
1111214منطقه 9
401120منطقه 10
4028-1منطقه 11
11957347منطقه 12
1351316منطقه 13
85225منطقه 14
2210918منطقه 15
921026منطقه 16
51210منطقه 17
1862854منطقه 18
3654053منطقه 19
17121322منطقه 20
38153555منطقه 21
81163038منطقه 22

6232214901,026جمع

7-8- طول بزرگراه و طول رمپ و لوپ به تفکيک مناطق در سال 98
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17-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در جهت بهبود و ارتقای ايمنی شبکه معابر در سال 98

منطقه
نصب چراغ های 

راهنمايی و رانندگی - 
تقاطع

تعمير و بازسازی 
چراغ های راهنمايی و 

رانندگی - تقاطع

نصب عالئم ايمنی و 
راهنمايی و رانندگی - 

عدد

تعمير و نگهداری عالئم 
ايمنی و راهنمايی و 

رانندگی - عدد

نصب تابلوهای شناسايی 
و تعيين مسير - 

مترمربع
15223,85012,500232منطقه 1
38781515,943128منطقه 2
128301,250310منطقه 3
13821,0152,055412منطقه 4
21131,0499,551112منطقه 5
22382,1001,322100منطقه 6
11328093,483300منطقه 7
18653703,61040منطقه 8
9295832,201390منطقه 9
05155073048منطقه 10
1409804,300380منطقه 11
11552,6802,70050منطقه 12
29672,2582,258126منطقه 13
617988912,00068منطقه 14
14595852,372407منطقه 15
161,6803,1605منطقه 16
31258,0004,00080منطقه 17
102807308,9001,500منطقه 18
6257063050منطقه 19
2465015,30020منطقه 20
20516981,234345منطقه 21
151411,9369,025726منطقه 22

1702,15333,127118,5245,829جمع

8-8- نصب،تعمير و بازسازی چراغ های راهنمايی و رانندگی به تفکيک مناطق در سال 98
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17-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در جهت بهبود و ارتقای ايمنی شبکه معابر در سال 98)ادامه(

منطقه
تعمير و نگهداری تابلوهای 

شناسايی و تعيين مسير - متر 
مربع

نصب نرده گذاری در اطراف 
ميادين و تقاطع ها و رفوژ 

معابر - متر طول

تعمير و نگهداری نرده گذاری در 
اطراف ميادين و تقاطع ها و رفوژ 

معابر - متر طول

تعمير و نگهداری گاردريل 
- متر طول

1001,0002,0008,000منطقه 1
1,3101003,400275منطقه 2
5001701801,900منطقه 3
3251,2109805,100منطقه 4
1,042231683,730منطقه 5
3,20060025,000600منطقه 6
251228460739منطقه 7
1201,8205002,320منطقه 8
4217011,0485,970منطقه 9
1191218003,300منطقه 10
2001,2001,000400منطقه 11
3502509501,235منطقه 12
210132227559منطقه 13
1315652,0601,990منطقه 14
1,529070010,109منطقه 15
448649,30030منطقه 16
9002,0003,80014,000منطقه 17
1,5003,00025,000110,000منطقه 18
1001003006,200منطقه 19
2,45024021,50073,000منطقه 20
2551,2004,5004,350منطقه 21
3481,08037468,230منطقه 22

15,40516,604104,247322,037جمع

18-8-فعاليت های معاونت ترافيک مناطق در خصوص ارتقاء دانش و فرهنگ ترافيک در سال 98

پارک آموزش ترافيک منطقه
-پارک

تعمير و نگهداری پارک 
آموزش ترافيک - پارک

احداث و تکميل 
ساختمان راهنمايی و 

رانندگی-ساختمان

محور های تحت پوشش 
- تعداد

فضای پارک حاشيه ای 
تحت پوشش-تعداد

00200منطقه 1
0008014,000منطقه 2
000405167,321منطقه 3
01000منطقه 4
01000منطقه 5
02100منطقه 6
000منطقه 7
11100منطقه 8
01000منطقه 9
01000منطقه 10
271,950منطقه 11
01072,106منطقه 12
01000منطقه 13
00000منطقه 14
11100منطقه 15
11100منطقه 16
11000منطقه 17
11منطقه 18
01100منطقه 19
11100منطقه 20
11100منطقه 21
00000منطقه 22

61610519185,377جمع
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سازمان پايانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

19-8- عملکرد پايانه جنوب در سال هاي 95-98

سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع

155155155155کل مساحت پایانه
40404040سطح زیربنا

0000مساحت قابل توسعه
0.60.60.60.6مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني و سرویس ها - تعداد/دستگاه
28293029تعاوني هاي مسافربري

180151165165سرویس هاي تاکسیراني
806830845845سرویس هاي اتوبوس

441212پمپ هاي گازوئیل - تعداد نازلسوخت رساني

سفرها 
746741731679کل سرویس هاي انجام شده - هزار سفر

746741731679سفرهاي کشوري - هزار نفر
0000سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافرین - میلیون نفر

12.111.0210.710.2کل مسافرین سفرهاي انجام شده
6.085.55.35.1کل مسافرین وارد شده به پایانه
6.085.55.35.1کل مسافرین خارج شده از پایانه

3.43.13.071.6مسافرین سفرهاي تابستاني انجام شده

20-8- عملکرد پايانه بيهقی در سال هاي 95-98
سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع

135135135135کل مساحت پایانه
7777سطح زیربنا

0000مساحت در دست ساخت
0.20.20.20.2مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني و سرویس ها - تعداد/دستگاه

9999تعاوني هاي مسافربري
0000آژانس هاي مسافري داخل شهري

120100110110سرویس هاي تاکسیراني
213204333333سرویس هاي اتوبوس

سفرها 
244260256235کل سرویس هاي انجام شده - هزارسفر

244259253233سفرهاي کشوري - هزار نفر
3061,0982,0862,074سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافرین - میلیون نفر

3.33.43.53.4کل مسافرین سفرهاي انجام شده
1.61.71.71.7کل مسافرین وارد شده به پایانه
1.61.71.71.7کل مسافرین خارج شده از پایانه

0.921.031.030.5مسافرین سفرهاي تابستاني انجام شده
0.0030.0160.0350.02مسافرین خارج ازکشور
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21-8- عملکرد پايانه غرب در سال هاي 95-98

سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع

450450450500کل مساحت پایانه
53535353سطح زیربنا

0000مساحت در دست ساخت
1111مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني و سرویس ها - تعداد/دستگاه
44454752تعاوني هاي مسافربري

150156165165سرویس هاي تاکسیراني
9401,0001,0121,035سرویس هاي اتوبوس

سوخت رساني 
18181818پمپ هاي بنزین -  تعداد نازل

20202020پمپ هاي گازوئیل -  تعداد نازل

سفرها
1,0221,0431,035988کل سرویس هاي انجام شده - هزار سفر

1,0091,0271,016972سفرهاي کشوري - هزار نفر
12,70415,49018,73216,242سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافرین - میلیون نفر

14.213.313.113کل مسافرین سفرهاي انجام شده
7.16.66.56کل مسافرین وارد شده به پایانه
7.16.66.56کل مسافرین خارج شده از پایانه

43.83.72مسافرین سفرهاي تابستاني انجام شده
0.20.20.30.16مسافرین خارج ازکشور

22-8- عملکرد پايانه شرق در سال هاي 95-98
سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع

32323243کل مساحت پایانه
4444سطح زیربنا

0000مساحت در دست ساخت
0.30.30.30.3مساحت فضاي دفاتر اداري

تعاوني و سرویس ها - تعداد/دستگاه
20202230تعاوني هاي مسافربري

12595770سرویس هاي تاکسیراني
300311179179سرویس هاي اتوبوس

سوخت رساني
0000پمپ هاي بنزین -  تعداد نازل

4444پمپ هاي گازوئیل -  تعداد نازل

سفرها 
504499494498کل سرویس هاي انجام شده - هزار سفر

504499494498سفرهاي کشوري - هزار نفر
0000سفرهاي خارج ازکشور - سفر

مسافرین - میلیون نفر

5.85.14.64.6کل مسافرین سفرهاي انجام شده
2.92.52.32.3کل مسافرین وارد شده به پایانه
2.92.52.32.3کل مسافرین خارج شده از پایانه

1.61.51.20.65مسافرین سفرهاي تابستاني انجام شده
0000مسافرین خارج ازکشور
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23-8- عملکرد پارک سوار پونک در سال های 95-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع
10101010کل مساحت پایانه

3.53.53.53.5سطح زیربنا

تعاوني و سرویس ها - تعداد/دستگاه
0111تعاوني هاي مسافربري
05124سرویس هاي اتوبوس

سفرها 
00.0421.31کل سرویس هاي انجام شده - هزارسفر

00.0421.31سفرهاي کشوري - هزار نفر

مسافرین - هزار نفر

00.2988160کل مسافرین سفرهاي انجام شده
00.149480کل مسافرین وارد شده به پایانه
00.149480کل مسافرین خارج شده از پایانه

00030مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده

24-8- عملکرد پايانه شرق جديد در سال های 95-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

وضع موجود پایانه - هزار مترمربع

300300300300کل مساحت پایانه
30303030سطح زیربنا

120120135135مساحت در دست ساخت
0.30.30.30.3مساحت فضاي دفاتر اداري

25-8- ساماندهی، توسعه، نگهداری و تجهيز پايانه ها در سال های 95-98
سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان

0112پایانه های برون شهری نیمه متمرکز - پایانه
4444پایانه های برون شهری متمرکز - پایانه

26-8- ليست پروژه هاي سازمان پايانه ها و پارک سوار ها درسال 98                                                  )مبلغ به ميليون ريال(    

عنوان پروژه
واقعي

هزينه انجام شده
تاريخ پايانتاريخ شروعاعتبار مصوب

399,7001398/01/011398/12/295,745احداث و توسعه پايانه جديد شرق
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سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی

27-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک نوع خودرو در سال های 96-98
نوع تاکسي/ نوع  

خودروهای پاک فولکسانواع ونپروتونپرايدسمندهيونداپژورنوپيکانخودرو
جمع و استاندارد

9673242,1195822,1034,8471216,7061681,60178,722سال 96

6393242,1685822,1254,6331216,7611682,02578,730سال 97

3853043,2855821,9583,8561176,4791792,43778,784سال 98

28-8- تعداد ناوگان به تفکيک کاربری در سال های 97-98
درصد تغييرسال  98سال 97کاربری

4.2-33,38932,000خطی
1-16,30916,153گردشی
3-1,7241,672فرودگاه
1.8-222218راه آهن
4.3-604578ترمینال
24,28825,9626.9تلفنی
2,1942,2010.3ویژه
78,73078,7840.1جمع

1-8- نسبت کاربری هر ناوگان در سال 98

29-8- تعداد تخلفات تاکسی ها در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

38.4-3,9743,8853,9674,3012,650تعداد کل تخلفات تاکسی ها

77,94978,21178,72278,73078,7840.1تعداد کل تاکسی ها
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31-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک طول عمر در سال های 97-98 

جمع15 سال به باال15-10 سال10-5 سال5- 0 سالنوع تاکسي

21,01217,45329,9373,72472,126سواری
68446,54606,658ون

21,08017,49736,4833,72478,784سال 98
22,68837,57917,4081,05578,730سال 97

531102530.1-7-درصد تغییر

30-8- فعاليت های ناوگان تاکسيرانی در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

1.3-1,4001,3801,2611,2771,260.5مسافر جابجا شده در ناوگان تاکسیراني - میلیون نفر

19191920215شرکت خصوصي تحت نظارت سازمان تاکسیراني - تعداد

-2,10000045تعویض کاتالیست های تاکسی - دستگاه

85.4-464638416پایانه های هوشمند تاکسیرانی - تعداد

32-8- گزارش تخلفات در سال های 97-98

سال98سال97 نوع تخلفسال98سال97 نوع تخلفسال98سال97 نوع تخلف

)گرمایشی 1,043891افزایش نرخ تهویه  از  استفاده  عدم 
00کیفیت وسائط3714- سرمایشی(

3241دوشغله بودن2214استعمال دخانیات3330عدم فعالیت
10روزه خواری133استفاده از تلفن همراه942731برخورد نامناسب

117عدم تمدید کارنامه15251نرفتن تا پایان مسیر مصوب480تقدیر و تشکر
22در خصوص تاکسیمتر 4531عدم رعایت شئونات اسالمی6918فرسودگی تاکسی

ضرر  به  اقتصادی  مسیرغیر  انتخاب 
71در خصوص سرویس مدارس370عملکرد نامناسب سرپرست خط223146مسافر

نداشتن ایستگاه مناسب )جانمایی 8826فعالیت به صورت دربستی
0-حکم خط3438و یا جابجایی ایستگاه(

270پارکینگ ها 50اخذ قیمت باالتر از نرخ مصوب217پخش موسیقی غیر مجاز

نمایندگان 2832عملکرد شرکت3713عدم نظافت عمومی تاکسی تشکر  و  تقدیر 
140سازمان

230مجموعه ورزشی20عملکرد سازمان17055فعالیت به صورت پاتوقی
0-کمبود تاکسی در خط1921تخلف بازرس سازمان 512حمل بار غیر مجاز

277119تاخیر و کمبود28367نداشتن دقت در رانندگی50فعالیت نامناسب
12497احداث خط5314فعالیت در آژانس 

50170سایر
290فاقد کارنامه19-عدم نصب برچسب نرخ بر روی تابلو
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35-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 94-98 
درصد تغييرسال98سال97سال96سال95سال94عنوان

1311,3111,6012,0252,40118.6تاکسی های پاک ناوگان تاکسیرانی - دستگاه

16,7716,2838,71418,46325,52038.2تاکسی های فرسوده - دستگاه

33-8- آمار تعداد ناوگان تاکسيراني شهر تهران به تفکيک نوع سوخت در سال هاي 96-98

نوع تاکسي

سال 98سال 97سال 96

تعداد 
دستگاه

تعداد نوع سوخت
دستگاه

تعدادنوع سوخت
 دستگاه

نوع سوخت

دوگانه سوزتک سوزدوگانه سوزتک سوزدوگانه سوزتک سوز

71,8485,09066,75871,8014,36167,44072,1263,61668,510سواری

6,9296,861686,6586,59068-6,8746,874ون

78,72211,96466,75878,73011,22267,50878,78410,20668,578جمع

2-8- تعداد تاکسی های تحت پوشش به تفکيک نوع سوخت

34-8- عملکرد مقايسه اي واحد ها ي سازمان تاکسيرانی درسال هاي 94-98    

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

حوزه معاونت اجرایی - مورد

2,1852,5502,8372,3626,039155.7شهرشناسي

50011,8704,3848223,735354.4تحویل خودرو

43.7-70,28172,70672,70669,42739,066صدور، تمدید و تعویض کارنامه

50011,8704,3848483,735340.4معرفي به شماره گذاري

واحد اشیا پیدا شده - تعداد

65.3-17616816314751اشیا پیدا شده تحویلي به سازمان
اشیا پیدا شده تحویل داده شده 

70.5-8512713111233به صاحبان

48.6-5291413518اشیا بال صاحب
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36-8- تعداد تاکسی های مناطق 22 گانه شهرداری در سال 98
خطوط واقع در پايانه - تعدادپايانه - تعدادتاکسی - دستگاهمنطقه

2,016747منطقه 1
1,755333منطقه 2
1,769423منطقه 3
1,431319منطقه 4
2,016634منطقه 5
000منطقه 6
2,352444منطقه 7
1,096314منطقه 8
41217منطقه 9
000منطقه 10
000منطقه 11
725314منطقه 12
82637منطقه 13
000منطقه 14
1,785419منطقه 15
610314منطقه 16
3612منطقه 17
20515منطقه 18
1,086322منطقه 19
721212منطقه 20
000منطقه 21
6713منطقه 22

18,90852319جمع

9-8- تعداد تاکسی ها و پايانه ها به تفکيک مناطق در سال 98
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شمیرانات

قدس
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تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

2
5

6 7
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4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16

15

20

13

تعداد تاکسی(دستگاه)
0
1 - 500
501 - 1,100
1,101 - 1,450
1,451 - 2,352

تعداد پایانه

!( 1 - 2

!( 3 - 4

!(  5 - 7

!( 0
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37-8- مشخصات وضعيت منطقه ای سازمان تاکسيرانی در سال 98

شرکت خصوصیمنطقه
خطوط واقع در پايانه - تعداد تاکسینام پايانه تحت پوشش سازمان

تعداد

تاکسی بیسیم ایرانیانمنطقه 1

1503دستواره

70010ارم

3009نوبنیاد

2008مینی سیتی

1869شهرداری

802پارک وی

4006مترو قیطریه

افق سیر آریامنطقه 2

66410سازمان آب

73516شهید نظری

3567صنعت

پانیذ تاکسی مهرمنطقه 3

1,46617ونک

1654شیرازی

551متروحقانی

831متروقلهک

باغ آسمونمنطقه 4
96212رسالت
4156مغان

541علم وصنعت

تیراژهمنطقه 5

6067مخصوص
2607آزادی جدید

2354صادقیه
2404جنت اباد
1654شهرزیبا

5108مترو صادقیه شمالی

راه پویان پایتخت سیرمنطقه 7

1822روشندالن
1,52029 پل سیدخندان ضلع غرب
3828پل سیدخندان ضلع شرق

2685پل سیدخندان ضلع جنوب شرقی

باغ آسمونمنطقه 8
812شقایق )خاقانی (

3187ضلع جنوب رسالت
6975چهارراه تهرانپارس

4127شمشیریفرداگشت مهرّآبادمنطقه 9
00معینارابه گشت سبزمنطقه 11

ندای به آورانمنطقه 12
3197امام خمینی) آتش نشانی (

1684شوش ابتدای ری
2383امام حسین
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شرکت خصوصیمنطقه
خطوط واقع در پايانه - تعداد تاکسینام پايانه تحت پوشش سازمان

تعداد

پیشتاز سامانمنطقه 13
6605کالهدوز

5935شهید براری
1662مترو کالهدوزضلع غربی

استقاللمنطقه 15

4476بسیج ضلع جنوب
3263بسیج ضلع شمال

2363خاوران
7767ثامن الحجج

آتیه تاکسیمنطقه 16
2247سترگ

3284رضویه)مترو ترمینال(
583مترو علی اباد

362مترو زمزمفرداگشت مهرآبادمنطقه 17
2055سروریافق سیر آریامنطقه 18

ندای به آورانمنطقه 19
61714مترو شاهد

351مترو شریعتی
4347مترو ازادگان

راه پویان ایرانیانمنطقه 20
3205مترو شهرری

4017مترو جوانمرد قصاب
673مترو چیتگربیسیم تهرانمنطقه 22

37-8- مشخصات وضعيت منطقه ای سازمان تاکسيرانی در سال 98)ادامه(

38-8- دوره های آموزشی رانندگان تاکسی در سال هاي 97-98

نام دوره آموزشی
سال 98سال 97

نفر-ساعتمدت آموزشتعداد نفراتنفر-ساعتمدت آموزشتعداد نفرات

3,2273096,8105,03130150,930آموزش بدو ورود رانندگان

2,673410,6925,000630,000آموزش رانندگان سرویس مدارس

542108---آموزش رای هیات انضباطی

5,90034107,50210,08538181,038جمع
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شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

39-8- خالصه وضعيت شرکت واحد اتوبوسراني تهران به تفکيک بخش ها در سال های 97-98

درصدسال 98سال 97عنوانبخش
تغيير

اتوبوسراني

خط 1 تندرو اتوبوسراني
 )چهارراه تهرانپارس - پایانه آزادی(

4.9-1918طول خط 1 تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
9.1-298271ناوگان خط 1 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 2 تندرو اتوبوسراني  
)پایانه خاوران - پایانه آزادی( 

0.2-18.418.37طول خط 2 تندرو اتوبوسراني - کیلومتر
6.2-194182ناوگان خط 2 تندرو اتوبوسراني - دستگاه

خط 3 تندرو اتوبوسراني
)پایانه خاوران- پایانه علم و صنعت( 

4.9-14.413.69طول خط 3 تندرو اتوبوسراني - کیلو متر
23.9-8867ناوگان خط 3 تندرو اتوبوسراني - دستگاه

خط 4 تندرو اتوبوسراني 
  )پایانه جنوب - پایانه افشار( 

0.5-22.121.98طول خط 4 تندرو اتوبوسراني - کیلو متر
12113914.9ناوگان خط 4 تندرو اتوبوسراني - دستگاه

خط 5 تندرو اتوبوسراني
 )پایانه بیهقی- پایانه علم و صنعت(

4.8-9.99.42طول خط 5 تندرو اتوبوسراني - کیلومتر
2.6-7674ناوگان خط 5 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 6 تندرو اتوبوسراني
 )پایانه الله - پایانه افشار ( 

0.1-14.414.41طول خط 6 تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
20200ناوگان خط 6 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 7 تندرو اتوبوسراني 
) پایانه معین - پایانه تجریش ( 

1.5-18.318.03طول خط 7 تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
0.9-225223ناوگان خط 7 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 8 تندرو اتوبوسراني
 ) پایانه جنوب - پایانه خاوران (

4.1-7.67.24طول خط 8 تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
38380ناوگان خط 8 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 9 تندرو اتوبوسراني
 ) جوانمرد قصاب - پایانه الله (

4.2-36.134.58طول خط 9تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
1021031ناوگان خط 9 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

خط 10 تندرو اتوبوسراني
)دانشگاه علوم و تحقیقات-پایانه آزادگان(

23.323.651.5طول خط 10 تندرو اتوبوسراني- کیلومتر
8.5-118108ناوگان خط 10 تندرو اتوبوسراني- دستگاه

1,1121,1210.8آرتیکولیت )دو کابین( اتوبوسراني- دستگاه

شاخه ناوگان
1,3291,3431.1ناوگان شرکت واحد عمومی- دستگاه

4.4-4,6814,474ناوگان بخش خصوصي- دستگاه
3.2-6,0105,817ناوگان کل- دستگاه

شاخه خطوط

10.2-226203تعداد خطوط خصوصي  - خط
9.6-2,6582,402طول خطوط خصوصي- کیلومتر

16176.3تعداد خطوط عمومي - خط
31.3-278191طول خطوط عمومي- کیلومتر

35.5-17.411.2متوسط طول خطوط عمومي- کیلومتر

جابه جايي مسافر

8.4-0.540.49کل جابه جایي مسافر - میلیارد نفر
5-273,887260,145جابه جایي مسافر بخش عمومي - هزار نفر

11.1-261,166232,298جابه جایي مسافر بخش خصوصي - هزار نفر
10.6-255,575228,571جابه جایي بخش خصوصي بدون مینی بوس-هزار نفر

9.7-5,5915,049جابه جایي مسافر سازمان نظارت - هزار نفر
8-4541کل جا به جایي مسافر ماه - میلیون نفر

5-22,823,91121,678,688جابه جایي مسافر بخش عمومي -  نفر مسافر ماه
12.5-21,763,85919,047,529جابه جایي مسافربخش خصوصي -  نفر مسافر ماه
9.7-465,909420,689جابه جایي مسافرسازمان نظارت -  نفر مسافر ماه
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40-8- مقايسه ميانگين طول عمر اتوبوس هاي شرکت واحد )بخش عمومي( در سال 98 

16 سال11 تا 15 سال6 تا 10 سالتا 5 سالتعدادنوع سوختتيپ اتوبوس
 و بيشتر

ميانگين
 طول عمر

431005.25هیبریدیآکیا مترو باس
1000127دیزلایکاروس 260

5000534.2دیزلبنز 302
5001417.8دیزلبنز 355

3003014.67گاز CNGمان
O 457 3700172014.95دیزلبنز
3003014.67دیزلمگا ترانس

22200205.91دیزلشهاب
2002014گازسوزشهاب

800080012دیزلشهاب C 2612 بی آر تی
718136287707.57دیزلکینگ النگ
200050150010دیزلیانگ من
1991990004دیزلیوتانگ

-1,27923567933530جمع / ميانگين

41-8- مقايسه ميانگين طول عمر اتوبوس هاي شرکت واحد )بخش خصوصی( در سال 98 

16 سال11 تا 15 سال6 تا 10 سالتا 5 سالتعدادنوع سوختتيپ اتوبوس
 و بيشتر

ميانگين
 طول عمر

349024910009.7دیزلاسکانیا 3112
21401476709.23دیزلآکیا

CNG 51051009گاز
4004011دیزلآنکایی

660066012.68دیزلبنز 355
8330261921214,19گاز CNGبنز 355)مان(

000000گاز CNGمان
O457 828210046226414.07دیزلبنز

CNG 497095402011.47گاز
110011014.18دیزلمگا ترانس
12701189010.07گاز CNGژانگ تانگ

915004107.8دیزلزامیاد
316227287011.47دیزلشهاب

13900139012دیزلشهاب C2612 بی آر تی
808007.25دیزلسپهر زرین خودرو

-3,534747772,207476جمع /ميانگين

3-8- ميانگين سن ناوگان اتوبوسرانی بخش عمومی و خصوصی در سال 98
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44-8- مقايسه ميانگين طول عمر ميني بوس هاي سازمان ميني بوسراني تحت نظارت در سال 98

6 تا 10 سالتا 5 سالتعدادنوع6 تا 10 سالتا 5 سالتعدادنوع

1190119هیوندا15150آرین

817سایر110ایسوزو

14317126جمع

42-8- مشخصات سازمان اتوبوسراني تحت نظارت در سال 98     
تعدادعنوانتعدادعنوان

12طول عمر اتوبوس های بخش خصوصی- سال16تعداد شرکت خصوصی - شرکت

59,738متوسط هزینه هر مسافر در طول یک سفر - ریال9طول عمر اتوبوس های بخش عمومی- سال

43-8- مشخصات وضعيت منطقه ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 98    

تعداد خطوطعنوان
)مبدا-مقصد( 

تعداد شرکت خصوصي 
تعداد خطوطعنوانتحت نظارت شرکت واحد

)مبدا-مقصد( 
تعداد شرکت خصوصي تحت 

نظارت شرکت واحد

192سامانه 2324سامانه 1

603سامانه 3545سامانه 2

331سامانه 5046سامانه 3

22016جمع 

46-8- مشخصات سازمان ميني بوسراني تحت نظارت در سال های 94-98  
درصدتغيير سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

31236440تعداد خطوط داخل شهري سازمان میني بوسراني تحت نظارت - خط

3.6-39530965.35654طول مسیر خطوط سازمان میني بوسراني تحت نظارت - کیلومتر

43.5-1,071677280253143تعداد میني بوس سازمان میني بوسراني تحت نظارت - دستگاه

ناوگان میني بوس راني سازمان میني بوسراني تحت نظارت  جابجایي مسافر 
9.7-726018.755.65.049- میلیون نفر

45-8- مشخصات مينی بوس های فعال در خطوط اتوبوسرانی طرح نوسازی ناوگان خصوصی در سال 98 

16 سال11 تا 15 سال6 تا 10 سالتا 5 سالتعدادنوع سوختتيپ اتوبوس
 و بيشتر

ميانگين
 طول عمر

33330000دیزلشیلر

880001دیزلایسوزو
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47-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال95سال94عنوان

اتوبوس های برقی و هیبریدی ناوگان وسایل نقلیه مدرن و پاک
51676767681.5اتوبوسرانی - عدد

ناوگان فرسوده
9825421081041040مینی بوس های فرسوده - عدد

2,2043,13342.2*2,8263,5274,363اتوبوس های فرسوده - عدد

 توضیحات: * براساس مصوبه هیات دولت سن فرسودگی افزایش یافته است.

48-8- خالصه وضعيت شرکت واحد اتوبوسراني تهران در سال های 94-98     

درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال95سال94عنوان

10.1-171.8183.5183.5183.5165طول خطوط اتوبوس تندرو - کیلومتر

5.9-12361250125712801,205اتوبوس های BRT - عدد

1.7-317344347347341ایستگاه های BRT - ایستگاه

11.5-0.50.70.60.60.5متوسط فاصله ایستگاه ها از یکدیگر )تمامی خطوط( - کیلومتر

4,8914,72746804,8525,0704.5کل ایستگاههای اتوبوس سطح شهر - ایستگاه

3,5003,44334163,4513,4510کل ایستگاههای اتوبوس  مسقف سطح شهر - ایستگاه

13.9-2,6603,1373,0412,9362,528طول خطوط اتوبوسرانی - کیلومتر

9.1-232246240242220خطوط اتوبوسرانی - خط

-0.92----سهم بخش خصوصی از خطوط اتوبوسرانی - درصد

-1----سهم بخش عمومی از خطوط اتوبوسرانی بخش عمومی - درصد

63.9-20550443613اتوبوس های نوسازی شده )کل اتوبوس تحویلی( - عدد

-000041مینی بوس های نوسازی شده  - عدد

2.4-1,071677280253247مجموع ناوگان مینی بوسرانی - عدد

63.9-20550443613اتوبوس های تحویلی )خرید مستقیم شهرداری( - عدد

511386697914.5اتوبوس های اسقاطی - عدد

-12-1210-1210-1210-1410-12متوسط سرفاصله زمانی در خطوط اتوبوسرانی - دقیقه

7.98.89.210.211.4412.6متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی - سال

3.8-70.777.7808077میزان خصوصی سازی اتوبوسرانی - درصد

10-181811109زمان امدادرسانی ناوگان امداد خودروی اتوبوسرانی - دقیقه

 توضیحات: * براساس مصوبه هیات دولت سن فرسودگی افزایش یافته است.
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شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(

49-8- شاخص های آماری شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو( در سال هاي 94-98

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94خطعنوان

طول مسیر بهره برداری شده - کیلومتر

14242424242

22626262626

33737373737

42525252525

54343434343

6---910

7-10-1422

6323232-فرودگاه امام خمینی)ره(

ایستگاه بهره برداری شده - ایستگاه

12929292929

22222222222

31622232424

42222222222

51111111111

6---35

7-5-811

1222-فرودگاه امام خمینی)ره(

ناوگان بهره برداری شده - دستگاه

9371,0271,1041,1251,174واگن یک طبقه

250250260260260واگن دو طبقه

6666666666لوکوموتیو
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شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

50-8- عملکردمقايسه اي شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه درسال هاي 94-98  

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94خطعنوان

پایانه ها - عدد

111222 و توسعه جنوبی
222222
300000
401111
511111
6----0
700000

ایستگاه هاي مجهز به آسانسور - عدد

11518181824 و توسعه جنوبی
21112121212
300000
400000
5910111111
6----0
700002

ایستگاه هاي بهره برداری شده - عدد

12930313131 و توسعه جنوبی
22222222222
31722232424
42122222222
51111111112
600035
7000811

ایستگاه هاي مجهز به پله برقي - عدد

12828282824 و توسعه جنوبی
22121212120
31623232321
42424242419
599999
600034
7000811
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سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94خطعنوان

سفر - میلیون عدد

1239231226225214 و توسعه جنوبی
2201192184180175
33050667290
4174179183187168
57369636378
6----2
7001121

قطارها- عدد

111212413813952 و توسعه جنوبی
22222222244
3000024

4000036 )مشترک با 1و2(
52526262623
6----5
700008

واگن ها- دستگاه

1784852943964364 و توسعه جنوبی
2154154161161308
30000168

40000226 )مشترک با 1و2(
5257257260260260
6----35
7000056

واگن غیرفعال  - دستگاه

14----1 و توسعه جنوبی
2----7
3----7

0----4 )مشترک با 1و2(
5----38
6----0
7----0

حداقل فاصله زماني عبورقطارها
- دقیقه

14.54.5443.5 و توسعه جنوبی
244443.5
315997.57
465443.5
5777710
60001215
70001510

50-8- عملکردمقايسه اي شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه درسال هاي 98-94 )ادامه( 
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51-8- مسير خطوط مترو در سال 98
مقصدمبداخطمقصدمبداخط

تجریش1 و توسعه جنوبی
ارم سبزکالهدوز 4کهریزک

گلشهر صادقیه5شهر پرند 

دولت آبادمیدان شهدا 6صادقیه فرهنگسرا 2

مهدیهمیدان صنعت7آزادگانقائم3

52-8- برآورد هزينه های صرفه جويی شده متروی تهران و حومه در سال های 98-94                  )مبالغ به ميليارد ريال( 

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94نوع صرفه جويی

5,1926,8767,7707,92117,530121.3مصرف سوخت

7,9668,3589,57111,51212,3817.5اتالف وقت مسافرین

5.6-3,9854,2007,5707,8537,414بهداشت و درمان و نظافت ناشی از آلودگی هوا

4,4084,0058,2908,60015,45179.7استهالک و لوازم یدکی خودرو ها

1,7631,6023,3163,44061,8511,698هزینه خسارت تصادف

1.1-13293939493هزینه تعمیر و نگهداری معابر شهری

23,44625,13436,61039,420114,720191جمع صرفه جویی

4-8-  درصد هزينه های صرفه جويی به تفکيک نوع هزينه در سال 98
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53-8- متغيرهای عملکردی و صرفه جويی مترو در سال 98      

عنوان
خطوط مترو

1234567

2141759016878221تعداد سفرهای انجام شده - میلیون نفر

زمان صرفه جویی شده در وقت مسافرین)براساس نظرسنجی از مسافران( در 
31282525262626هر مسافرت با مترو - دقیقه

مقدار صرفه جویی در مصرف سوخت - میلیون لیتر
139114591089606بنزین

1311610901گازوئیل

746829542107کاهش اتالف وقت مسافرین - میلیون ساعت

مقدار کاهش آالینده های هوا 
- هزار تن

CO-NOX-SO2-PM10-HC524322403602

CO2371305158290256016

تعداد کل واگن های موجود
 - دستگاه

3463011612402223556فعال

147703800غیر فعال

3,3142,7191,3932,5842,28616146کیلومتر مسافر جابجا شده - میلیون کیلومتر مسافر

54-8-شاخص های بهروری مترو در سال های 94-98     

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94نوع صرفه جويی

9897.396.796.597.30.8قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت - درصد
99.3799.299.399.499.50.1سرویس دهی به موقع - درصد

30303030300متوسط عمر ناوگان - سال
222220متوسط فاصله ایستگاه ها از یکدیگر - کیلومتر

5-8- سهم سفر هر خط نسبت به کل سفرها در سال 98
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شرکت کنترل ترافيک تهران

55-8- عملکرد شرکت کنترل ترافيک درسال هاي 95-98      

سال 98سال 97سال 96سال 95فعاليتواحد مربوطه

واحد سیگنالینگ

56318314310طراحي تقاطعات مربوط به درخواست مناطق 22 گانه - تقاطع 

46121813طراحي تقاطعات مربوط به پروژه چشمکزن به زماندار - تقاطع

24-10321طراحي تقاطعات هوشمند مربوط به پروژه - تقاطع

واحد ارتباطات

1006059110طراحي عمراني زیر ساخت فیبر نوري -کیلومتر

1007045110طراحي شبکه زیر ساخت فیبر نوري - کیلومتر

1006030110طراحي عمراني و شبکه دوربین پروژه توسعه نظارت تصویري - تقاطع

واحد نصب و راه اندازي 
دوربین نظارت تصویري

5210010062نصب و راه اندازي دوربین نظارت تصویري - تقاطع

5210010062راه اندازي و مونتاژ دوربین نظارت تصویري - دستگاه

2,442---تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری - دستگاه

23,10049,00049,051-کابل کشي کابل مسي - متر

19,20027,92826,13640بازدید و تعمیر دوربین هاي نظارت تصویري - تقاطع

2513005420تعمیر و مونتاژ دوربین و لنز - دستگاه

فني و عمراني

40322عملیات عمراني نصب چراغ  هوشمند - تقاطع

1288545عملیات عمراني تقاطعات غیر هوشمند - تقاطع

1000-اصالح هندسي جهت هوشمند سازي تقاطعات - تقاطع

3910010048عملیات عمراني نصب دوربین نظارت تصویري - تقاطع

00032عملیات عمراني نصب دوربین ثبت تخلف قرمز - تقاطع

120149عملیات عمراني تجهیز ایستگاههاي مسیر خط BRT - ایستگاه

1918110,45032,650عملیات عمراني گسترش شبکه فیبر نوري - متر

0443نصب و راه اندازي چراغ راهنمایي زماندار - تقاطعالکتریکال و مخابرات

 توضیح*کلیه فانوسهای سطح شهر در حال حاضر LED هستند.
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57-8- ليست پروژه هاي شرکت کنترل ترافيک شهر تهران درسال های 95-98 

سال 98سال 97سال 96سال 95عنوان پروژه

3443تبدیل تقاطعات مجهز به چراغ چشمکزن به چراغ هاي راهنمایي برنامه پذیر - تقاطع
47222توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزي - تقاطع

11210010062توسعه سیستم نظارت تصویري)مرحله دوم( - دوربین
257021نصب و راه اندازي دوربین هاي خودکارثبت تخلف سرعت - دوربین

191815063توسعه زیرساخت فیبر نوري - کیلومتر
230064اجراي سیستم مدیریت هوشمند در بزرگراه ها - کیلومتر

493500502522نگهداري چراغ هاي راهنمایي هوشمند و غیر هوشمند - تقاطع هوشمند
4,6904,5904,5874,590نگهداري چراغ هاي راهنمایي هوشمند و غیر هوشمند - تقاطع غیرهوشمند

69696970نگهداري تابلوهاي متغیر خبري - تابلو
2,442---نگهداری سیستم نظارت تصویری و زیر ساخت فیبر نوری - دوربین
1,3591,5401,5901,600نگهداري سیستم نظارت تصویري و زیر ساخت فیبر نوري - کیلومتر

1,223 1,116 1,0391,109نگهداري سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک و دوربین هاي ثبت تخلف - دوربین
999333نگهداري سیستم هاي هوشمند اتوبوس هاي تندرو - مجموعه

12131313نگهداري و بهسازي مراکز کنترل ترافیک - مجموعه

56-8- مديريت و توسعه سيستم نظارت، کنترل و هدايت ترافيک در سال 98 

سال 98عنوان

13مراکز کنترل ترافیک - عدد
270اجرای سیستم مدیریت هوشمند بزرگراه ها - کیلومتر

10تجهیز به سیستم مدیریت هوشمند تسهیالت پارکینگ - پارکینگ
385 دوربین های ثبت تخلف سرعت در شبکه بزرگراهی - دستگاه

22سیستم کنترل هوشمند مرکزی نصب شده - تقاطع
2,442سیستم نظارت تصویری - دستگاه دوربین

212سیستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز - تقاطع 
1,489تعداد کل دوربین هاي کنترل ترافیک در سطح شهر - دستگاه

1,057تعداد کل تقاطع هاي مجهز به شمارشگر معکوس زماني - مورد
32تعداد تابلوهاي متغیر خبري )VMS( در سطح شهر - عدد

522تعداد کل تقاطع هاي داراي چراغ راهنمایي با سیستم SCATS - مورد
522تعداد تقاطع هاي داراي چراغ فرماندهي - مورد

278مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران - دستگاه
181,286,491ورود به محدوده طرح - مورد

4,687تصادفات منجر به جرح )بر اساس داده های مرکز کنترل ترافیک تهران ( - فقره 
29,554تصادفات منجر به خسارت)بر اساس داده های مرکز کنترل ترافیک تهران ( - فقره 

57تصادفات منجر به فوت در محل)بر اساس داده های مرکز کنترل ترافیک تهران ( - فقره 
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    58-8-تجهيزات چراغهاي راهنمائي و دوربين هاي نظارت تصويري تقاطع های سطح شهر تهران در سال هاي 97-98 

منطقه
دوربين نظارت تصويریچراغ چشمکزنچراغ زمان ثابتکنترل هوشمند مرکزی

سال 98سال 97سال 98سال 97سال 98سال 97سال 98سال 97
303055240233164145منطقه 1
41482821389387137131منطقه 2
272747267266133122منطقه 3
5661292328128110493منطقه 4
353598241240105100منطقه 5
63642019148148158152منطقه 6
4141761591576762منطقه 7
242413131151145146منطقه 8
131312131401405045منطقه 9
2828242470704037منطقه 10
262722191571574441منطقه 11
192020207878123109منطقه 12
99341831823256منطقه 13
14141091801815248منطقه 14
1819772902904138منطقه 15
6610111421433127منطقه 16
2212151191211412منطقه 17
1013962392373631منطقه 18
91012112212216554منطقه 19
44882042055454منطقه 20
121214131931944739منطقه 21
1515772722735247منطقه 22

5025222852694,3284,3181,6001,489جمع

59-8- تعداد دوربين های طرح ترافيک و زوج و فرد در سال 98 

طرح اصلی طرح زوج و فردمنطقه طرح اصلیطرح زوج و فردمنطقه 

1275منطقه 12--منطقه 1
-12منطقه 13--منطقه 2
-49منطقه 14-4منطقه 3
-17منطقه 15-37منطقه 4
-14منطقه 16--منطقه 5
--منطقه 452417منطقه 6
--منطقه 225818منطقه 7
--منطقه 19-11منطقه 8
--منطقه 20--منطقه 9
--منطقه 21-14منطقه 10
--منطقه 416322منطقه 11

278220جمع
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60-8-نصب و نگهداری چراغ های چشمکزن و سوالر در سال 98     

منطقه
نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي سوالر - تقاطعنصب و راه اندازي چراغ راهنمايي چشمکزن - تقاطع

تعداد موجود
تعداد موجودتعداد نصب شده تا انتهای سال

تعداد نصب شده  تا انتهای سال

18754115منطقه 1

----منطقه 2

12211480منطقه 3

82518011منطقه 4

2922036منطقه 5

3831050منطقه 6

----منطقه 7

6105312منطقه 8

89109116منطقه 9

440263منطقه 10

-62-168منطقه 11

----منطقه 12

-57287منطقه 13

680957منطقه 14

7103500منطقه 15

1256-274منطقه 16

----منطقه 17

66017126منطقه 18

7501540010منطقه 19

90203860منطقه 20

2302108منطقه 21

----منطقه 22

 توضیحات: اطالعات از طریق معاونت هماهنگی و امور مناطق جمع آوری گردیده است.
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شرکت کنترل کيفيت هوا

61-8- تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران از نظر شاخص کيفيت هوا )AQI( در سال های 95-98 

ناسالم برای گروه روزهای قابل قبولپاکسال
خطرناکبسيار ناسالمناسالمحساس

951726080900
9614243100800
972827859000
982925081500

63-8- کاهش و پايش آاليندگی های زيست محيطی ناشی از سيستم ها و تسهيالت حمل ونقل در سال های 96-98 
سال 98سال 97سال 96عنوان

آلودگی صوتی

393736ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی - عدد
قانون هوای پاکلوایح تنظیم شده در خصوص آلودگی صوتی- عدد

8075-8075-75میانگین آلودگی صوتی )در روز( در مناطق مسکونی حاشیه بزرگراه - دسی بل

آلودگی هوا

212121ایستگاه های سنجش آلودگی هوا - عدد

257306279روزهای پاک و سالم - روز

-4040نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان دیزل حمل ونقل عمومی - عدد

0.75--مقایسه میانگین محتوای بنزن در جایگاه های عرضه سوخت بنزین - درصد حجمی

-3456موتورسیکلت های برقی - عددحمل و نقل پاک

62-8- تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران برحسب انواع آالينده ها در سال های 94-98  

منواکسيد کربنسال
CO  

ازن 
O3 

دی اکسيد نيتروژن  
NO2

SO2  ذرات معلق کمتر از 10 دی اکسيد گوگرد
PM10- ميکرون

ذرات معلق کمتر از 
 PM2.5 - 2/5ميکرون

94000011111
950030688
9607008101
9701600144
9802550169

AQI 6-8- تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران از نظر شاخص کيفيت هوا
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65-8- ميانگين ساالنه آالينده هاي هوا به تفکيک ايستگاه هاي سنجش آلودگي شرکت کنترل کيفيت هوا در سال 98

O3 آالينده
)ppb(

CO
)ppm( 

NO2
)ppb( 

PM2.5 
(ug/m3(

PM10
)ug/m3( 

SO2
)ppb( 

2015019504منطقه 1

2125230655منطقه 2

2013518593منطقه 5

2015231765منطقه 6

1716622594منطقه 7

2014720534منطقه 8

907-21151منطقه 9

--40--9منطقه 10

6-1414936منطقه 11

2215236806منطقه 13

826-18145منطقه 14

14321624-منطقه 15

-60----منطقه 16

2414937957منطقه 18

1086-18137منطقه 19

1614836875منطقه 20

6037937-22منطقه 21

2314229654منطقه 22

64-8- بيشينه، کمينه و ميانگين ساعتی غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسی بررسی شده در سال 98 

عنوان
)PM10

( 
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

13763100211041بیشینه
7-304000.2کمینه

74.229.636.133.038.918.8میانگین

66-8- روند تغييرات تجمعی غلظت آالينده کربن سياه)BC( در ايستگاه های سنجش آلودگی هوا  طی سال 98

مقدار μg/m3ماهمقدار μg/m3ماه

3.26ستاد بحران - منطقه 3.27صدر -  منطقه 3

3.65شریف- منطقه 5.692شهر ری - منطقه 20
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67-8- روند تغييرات تجمعی غلظت آالينده کربن سياه)BC( در روزهای مختلف ماه  طی سال 98   

مقدار μg/m3ماهمقدار μg/m3ماه

4.68مهر1.17فروردین

5.22آبان2.8اردیبهشت

5.26آذر2.68خرداد

5.07دی3.88تیر

3.15بهمن 3.78مرداد

2.99اسفند3,45شهریور

68-8- روند تغييرات تجمعی غلظت آالينده کربن سياه)BC( در روزهای مختلف هفته  طی سال 98

مقدار μg/m3ماهمقدار μg/m3ماه

6.63سه شنبه5.9شنبه

6.51چهارشنبه6.12یکشنبه

5.8پنج شنبه6.81دوشنبه

5.1جمعه

69-8- عملکرد مقايسه اي شاخص AQI براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98   

AQI شاخص

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

903214پاک
75814443243روزهای قابل قبول

9123940100ناسالم برای گروه حساس
00448ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

871328پاک
71806859278روزهای قابل قبول

1413151759ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

2500429پاک
61755856250روزهای قابل قبول

717292881ناسالم برای گروه حساس
01315ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک
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70-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ذرات معلق )PM10( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98
)PM10( ذرات معلق کمتر از 10 ميکرون

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

37151558پاک
56928171300روزهای قابل قبول

00336ناسالم برای گروه حساس
00101ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

4323434113پاک
50905655251روزهای قابل قبول

01001ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

5712130109پاک
36926859255روزهای قابل قبول

00101ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

71-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ازن)O3( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98  

)O3(    ازن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

56138989247پاک
377310111روزهای قابل قبول

07007ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

59178789252پاک
30643097روزهای قابل قبول

4120016ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

56269089261پاک
30490079روزهای قابل قبول

7170024ناسالم برای گروه حساس
01001ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک
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72-8- عملکرد مقايسه اي شاخص منو اکسيد کربن )CO( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98 

)CO(  منواکسيد کربن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

91907383337پاک
2317628روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

93938988363پاک
00112روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

93938787360پاک
00325روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

73-8- عملکرد مقايسه اي شاخص دی اکسيد گوگرد)SO2( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98 

)SO2( دي اکسيد گوگرد

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

93939089365پاک
00000روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

93939089365پاک
00000روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

93939089365پاک
00000روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک
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74-8- عملکرد مقايسه اي شاخص دی اکسيد نيتروژن )NO2( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال هاي 96-98

)NO2( دي اکسيد نيتروژن

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

6151426پاک
87928374336روزهای قابل قبول

00213ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

23826360پاک
70856486305روزهای قابل قبول

00000ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

1015824پاک
82908579336روزهای قابل قبول

12025ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

75-8- عملکرد مقايسه اي شاخص ذرات معلق )PM2.5( براساس تعداد روزهاي آلوده در سال های 96-98 

)PM2.5( ذرات معلق کمتر از 2/5 ميکرون

جمعزمستانپاييزتابستانبهاروضعيتواحدسال

تعداد روزها96

1003215پاک
74884443249روزهای قابل قبول

95394093ناسالم برای گروه حساس
00448ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها97

9071329پاک
74916859292روزهای قابل قبول

102151744ناسالم برای گروه حساس
00000ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک

تعداد روزها98

3000434پاک
63855856262روزهای قابل قبول

08292865ناسالم برای گروه حساس
00314ناسالم

00000بسیار ناسالم
00000خطرناک
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76-8- ايستگاه هاي فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگي هوای شهر تهران در سال 98  

تعداد  ايستگاهمنطقه
 آلودگي هوا

نام ايستگاه سنجش
 آلودگي هوا

محل ايستگاه سنجش
 آلودگی هوا

محل نمايشگر
 آلودگی هوا

تعداد نمايشگر
 آلودگی هوا

1میدان تجریش اول خ فنا خسروم نوبنیاد خ شهید لنگري سازمان هواشناسياقدسیه1منطقه 1

2منطقه 2
0نداردخ آزادی دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریف

1ضلع شمال غربي میدان صنعتمحوطه حیاط شهرداری منطقه 2شهرداری منطقه2

0نداردتقاطع اتوبان شهید مدرس و شهید صدرشهید صدر1منطقه 3

1ضلع غربي چهار راه سید الشهداءخ هنگام محوطه شهرداري منطقه 4شهرداری منطقه14منطقه 4

1شمال شرقی میدان شهرانمیدان پونک خ عدل پارک ترافیکپونک1منطقه 5

0نداردخ امیر اباد دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس1منطقه 6

خ شهید مطهری خ شهید علی اکبری ستاد ستاد بحران1منطقه 7
0نداردبحران م 7

میدان هالل احمر نبش خ خ گلبرگ خ دردشت خ72شرقي فرهنگسراگلبرگ1منطقه 8
1گلستان

1وسط لچکي سه راه آذريمیدان آزادي م فتح ستاد مدیریت بحرانمیدان فتح1منطقه 9

0نداردیادگار امام محوطه سالن ورزشی یادگار امامشهرداری منطقه110منطقه 10

1ضلع شمال شرقی میدان راه آهنخ قزوین محوطه شهرداري منطقه11شهرداری منطقه 111منطقه 11

0---0منطقه 12

منطقه 13
سي متري نیروي هوایي تقاطع نیروی هوایی میدان مادر عمران منطقه13پیروزی1

1امامت

بزرگراه بسیج ابتداي خ ائمه --0
1اطهار

اتوبان شهید محالتی خ میثم ناحیه 5 شهید محالتی1منطقه 14
1ضلع جنوب غربي میدان خراسانشهرداری14

1ابتداي جاده خاوران جنب پاسگاهمسعودیه میدان شیرازي ناحیه 6 منطقه 15مسعودیه1منطقه 15

میدان بهمن اول خ دشت خ دشت آزادگان معاونت حمل نقل منطقه16شهرداری منطقه116منطقه 16
1آزادگان

1ضلع شمالي میدان الغدیرنداردندارد0منطقه 17

1ضلع شرقي میدان بهارانشاد آباد 17شهریور ناحیه 6شهرداری 18شاد آباد1منطقه 18

0ندارداتوبان شهید کاظمی پارک ترافیک منطقه19شهرداری منطقه119منطقه 19

1ضلع جنوب میدان نمازمیدان نماز فرهنگسراي والءشهر ری1منطقه 20

ضلع شمال غربي میدان اصلي شهرک استقالل خ عبیدی محوطه ستاد بحرانشهرداری منطقه121منطقه 21
1تهرانسر

منطقه 22
بلوار آزادي سه راه استادیوم --0

1آزادي

1ضلع جنوب غربي میدان المپیکاتوبان شهید فهمیده خ شهید مرادیان ناحیهشهرداری منطقه122

18-21جمع
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77-8- ايستگاه هاي فعال سنجش و تابلوهای نمايشگر آلودگی صوتی شهر تهران در سال 98 

 ميانگين تراز صوتی در دورهمنطقه
 زمانی روز

ميانگين تراز صوتی در دوره
 زمانی شب 

66.2864.24منطقه 1

69.6267.09منطقه 2

67.4564.66منطقه 3

68.2965.56منطقه 4

68.2366.32منطقه 5

72.8869.36منطقه 6

--منطقه 7

65.9763.41منطقه 8

65.9465.06منطقه 9

72.3168.46منطقه 10

68.3667.07منطقه 11

71.1167.69منطقه 12

7067.67منطقه 13

69.8969.94منطقه 14

--منطقه 15

71.269.03منطقه 16

68.0565.09منطقه 17

71.2368.79منطقه 18

--منطقه 19

70.6467.22منطقه 20

68.6266.1منطقه 21

63.661.64منطقه 22

 میانگین تراز صوتی بر اساس داده های ترافیکی در سال های مختلف 
69.467در حاشیه معابر بزرگراهی 
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ستاد مرکزی معاينه فنی خودروها

78-8- عملکرد ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران در سال 98 

معاينه فني جمع کل مردودیمراجعات مجددمراجعات اولکل مراجعاتمراکز معاينهنوع مراجعه
موتورسيکلت

مراجعات
 سبک

236,638183,80652,8326,0030 بیهقی
2,3041,3339711190 بعثت

55,36533,13722,2283,7360 زمان آباد
21,72315,7166,0071,2180 چیتگر

62,65642,43020,2262,5080 فدائیان اسالم
206,568143,22263,34610,9190 مراکز سیار

157,868119,91837,9503,60478 سراج
127,27786,24341,0344,8860 الغدیر
81,72151,94329,7783,55427 شقایق
128,582101,07727,5054,75990 نیایش

210,532159,54350,9896,4616 آبشناسان
65,31341,36723,9462,2790 چمران
99,76570,81828,9472,5260 دماوند

55,03538,55316,4821,8860 ابوذر
59,97942,74917,2301,3510 خاوران

3,4942,8916031640 نمایندگی ایران خودرو 5062
82,72656,28526,4414,7830 معاینه فنی امام رضا )ع(

00000 ایرتویا
1,657,5461,191,031466,51560,756201مجموع مراجعات سبک

مراجعات سنگین

6,4593,6752,7844460پایانه غرب
6,4683,5832,8855850بسیج

4,8372,6892,1483420جنت آباد
17,7649,9477,8171,3730مجموع مراجعات سنگين

1,675,3101,200,978474,33262,129201مجموع مراجعات سبک و سنگين

79-8- آمار خطوط مکانيزه معاينه فني در سال های 95-98 
درصد سال 98سال 97سال 96سال95عنوان 

تغيير
2,106,0002,250,0002,724,0002,784,0002ظرفیت اسمی سالیانه مراکز - عدد

9-1,144,2191,546,2401,827,8281,657,546آمار مراجعات خودروهای سبک - عدد
11,62613,87914,54717,76422آمار مراجعات خودروهای سنگین - عدد

17-1682,994243201آمار مراجعات موتورسیکلت - عدد
-8---خطوط سیار - تعداد

-2,592,000---ظرفیت خطوط ثابت- خودرو
-192,000---ظرفیت خطوط سیار- خودرو

11-39435448خطوط مکانیزه معاینه فني خودروهاي سبک سواري تحت بهره برداري - تعداد
50-6663خطوط مکانیزه معاینه فني خودروهاي سنگین )اتوبوس(تحت بهره برداري - خط

101010100خطوط مکانیزه معاینه فني موتورسیکلت تحت بهره برداري - خط
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سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

1-9- آمار فضای سبز شهر تهران در سال 98

سال 98عنوان

16.33سرانه فضای سبز شهری - مترمربع

24.5سرانه فضای سبز پیراشهری - مترمربع

6.84سرانه بوستانها و تفرج گاههای شهری - مترمربع

9.49سرانه فضای سبز معابر - مترمربع

2,277تعداد بوستانهای شهري به انضمام بوستانهای جنگلی داخل و خارج محدوده - عدد

2,258تعداد بوستانهای شهری - عدد

5,944.8مساحت کل بوستانها - هکتار

3,650.6مساحت بوستانهای شهری - هکتار

8,390مساحت بوستانهای جنگلی برون شهری - هکتار

12تعداد بوستانهای جنگلی برون شهری - عدد

2,294مساحت بوستانهای جنگلی درون شهری - هکتار

7تعداد بوستانهای جنگلی درون شهری - عدد

10.95مساحت فضای سبز عمودی ایجاد شده)دیوار سبز- بام سبز( - هکتار

57,050.5مساحت کل فضاي سبز شهری)فضای سبز شهری ،فضاي سبزي که در محدوده و حریم شهري است ( - هکتار

42,852مساحت کمربند  فضای سبز - هکتار

1,697,543تعداد درختان پالک کوبی شده - اصله

54طرح هاي پژوهشي در زمینه فضاي سبز - تعداد

7,944,587آموزش مردمي در زمینه فضاي سبز - )نفر- دوره(

8,870مساحت فضاي سبز تحت پوشش شبکه آبرساني - هکتار
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2-9-آمارفضاهای سبز عمومی درون شهری تهران در سال 98                                                        )مساحت به متر مربع(

سرانه مساحت  منطقه/ واحد

16,518,44933.88منطقه 1

14,697,89620.96منطقه 2

5,274,59015.95منطقه 3 و عباس آباد

20,013,69321.78منطقه 4

12,429,10914.48منطقه 5

3,127,80312.44منطقه 6

1,409,2624.51منطقه 7

1,706,5894.01منطقه 8

2,778,63015.95منطقه 9

852,7942.61منطقه 10

1,529,2544.97منطقه 11

1,376,1655.69منطقه 12

2,228,9998.95منطقه 13

4,775,7369.26منطقه 14

9,894,64615.43منطقه 15

3,073,11711.45منطقه 16

1,066,8353.9منطقه 17

6,651,88315.84منطقه 18

6,811,09726.09منطقه 19

6,844,17018.74منطقه 20

6,894,06836.9منطقه 21

10,648,26060.38منطقه 22

1,126,2620بهشت زهرا)س(

252,9210پایانه ها

141,982,228364جمع
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3-9- مساحت بوستانها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهر تهران در سال 98              )مساحت به متر مربع(

بوستان های عمومیمنطقه/ واحد
 درون شهری

معابر)درختکاری،رفيوژ،لچکی،جنگل 
جمع کل فضای سبز جنگلکاری کمربند سبزکاری داخل محدوده(

درون و برون شهری

10,157,7256,360,72428,745,02045,263,469منطقه 1 
3,311,22311,386,6734,226,32018,924,216منطقه 2

1,677,7573,596,83305,274,590منطقه 3و عباس آباد
14,235,5315,778,16275,197,04395,210,736منطقه 4
3,033,3289,395,78147,588,77460,017,883منطقه 5
781,9162,345,88703,127,803منطقه 6
369,0491,040,21301,409,262منطقه 7
360,1371,346,45201,706,589منطقه 8
187,3362,591,29402,778,630منطقه 9
248,235604,5590852,794منطقه 10
610,951918,30301,529,254منطقه 11
614,235761,93001,376,165منطقه 12
531,0181,697,98155,872,01358,101,012منطقه 13
970,3663,805,37029,046,00033,821,736منطقه 14
5,158,6644,735,98211,202,95621,097,602منطقه 15
1,784,1891,288,92803,073,117منطقه 16
510,552556,28301,066,835منطقه 17
2,396,9374,254,9461,073,1717,725,054منطقه 18
3,442,6233,368,47438,069,07644,880,173منطقه 19
1,953,5314,890,63974,253,82481,097,994منطقه 20
1,397,5285,496,5402,487,7609,381,828منطقه 21
5,648,4614,999,79958,546,55869,194,818منطقه 22

67,3981,058,8642,215,0003,341,262بهشت زهرا)س(
0252,9210252,921سازمان پایانه ها

59,448,69082,533,538428,523,515570,505,743جمع

1-9- مساحت بوستان ها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهرتهران در سال  98

ري

شمیرانات

قدس

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

اسالمشهر

بهارستان

هکتار
85 - 300
301 - 940
941 - 3,400
3,401 - 7,000
7,001 - 9,521
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4-9- مساحت فضاي سبز درون شهري مناطق شهرداري تهران در سال 98                                    )مساحت به متر مربع(                                   

معابر)درختکاری،رفيوژ،لچکی،جنگل بوستان های عمومیمنطقه/ واحد
کاری داخل محدوده(

جمع کل مساحت فضای سبز 
درون شهری 

10,157,7256,360,72416,518,449منطقه 1

3,311,22311,386,67314,697,896منطقه 2

1,677,7573,596,8335,274,590منطقه 3 و عباس آباد

14,235,5315,778,16220,013,693منطقه 4

3,033,3289,395,78112,429,109منطقه 5

781,9162,345,8873,127,803منطقه 6

369,0491,040,2131,409,262منطقه 7

360,1371,346,4521,706,589منطقه 8

187,3362,591,2942,778,630منطقه 9

248,235604,559852,794منطقه 10

610,951918,3031,529,254منطقه 11

614,235761,9301,376,165منطقه 12

531,0181,697,9812,228,999منطقه 13

970,3663,805,3704,775,736منطقه 14

5,158,6644,735,9829,894,646منطقه 15

1,784,1891,288,9283,073,117منطقه 16

510,552556,2831,066,835منطقه 17

2,396,9374,254,9466,651,883منطقه 18

3,442,6233,368,4746,811,097منطقه 19

1,953,5314,890,6396,844,170منطقه 20

1,397,5285,496,5406,894,068منطقه 21

5,648,4614,999,79910,648,260منطقه 22

67,3981,058,8641,126,262بهشت زهرا)س(

0252,921252,921پایانه ها

59,448,69082,533,538141,982,228جمع
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5-9-آمار بوستان  های شهر تهران بانضمام تعداد و مساحت بوستان های جنگلی درون شهری و برون شهری به تفکيک 
مناطق در سال 98                                                                                                                       )مساحت به متر مربع( 

منطقه/ 
واحد

جمع بيش از 100,000از 10,000 تا 100,000از 5000 تا 10,000از 1000 تا 5000کمتر از 1000

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعداد

5136,38980222,03735271,93433783,60368,843,76220510,157,725منطقه1

107,00797278,81351351,63946822,46161,851,3032103,311,223منطقه2

منطقه3 
و عباس 

آباد
128,82149111,56018125,36614255,91961,176,091991,677,757

6037,384115275,24547333,94031715,9961212,872,96626514,235,531منطقه4

117,57587250,46151369,628551,412,2364993,4282083,033,328منطقه5

2112,6082575,8831176,5907166,2972450,53866781,916منطقه6

2312,8253068,987530,3406256,8970064369,049منطقه7

3320,4413998,353966,4067174,9370088360,137منطقه8

83,6221228,050214,3756141,2890028187,336منطقه9

1911,2291844,448750,7389141,8200053248,235منطقه10

53,1051122,765534,5818200,5001350,00030610,951منطقه11

3318,0241532,763425,1406110,8952427,41360614,235منطقه12

116,7802574,228954,96318395,0471064531,018منطقه13

128,1903898,30124175,17621688,6990095970,366منطقه14

1310,66449140,63925172,189381,213,45283,621,7201335,158,664منطقه15

001341,0191386,33728971,2942685,539561,784,189منطقه16

95,8533488,0561489,14212327,5010069510,552منطقه17

002156,40620149,587511,209,9845980,960972,396,937منطقه18

21,6882158,370856,571331,040,76552,285,229693,442,623منطقه19

2825,83270195,01236267,228421,285,4591180,0001771,953,531منطقه20

21,8971437,12616109,77422543,0714705,660581,397,528منطقه21

منطقه
2232,72134104,43215119,12519395,59795,026,586805,648,461

بهشت 
000000367,39800367,398زهرا)س(

366242,6558972,402,9544253,030,76951513,321,1177440,451,1952,27759,448,690جمع
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6-9-تعداد و مساحت بوستانهای عمومی)با احتساب بوستانهای جنگلی درون و برون شهری( احداث شده به تفکيک 
مناطق در سال های 98-97                                                                                                              )مساحت به متر مربع(

سال 98سال 97منطقه
مساحتتعدادمساحتتعداد

20410,157,42520510,157,725منطقه 1
2083,297,2232103,311,223منطقه 2

971,672,375991,677,757منطقه 3 و عباس آباد
26414,235,53126514,235,531منطقه 4
2073,030,6282083,033,328منطقه 5
66781,91666781,916منطقه 6
64369,04964369,049منطقه 7
87358,63788360,137منطقه 8
28187,33628187,336منطقه 9
51243,55853248,235منطقه 10
30610,95130610,951منطقه 11
61614,47760614,235منطقه 12
67505,74164531,018منطقه 13
95970,36695970,366منطقه 14
1325,125,1641335,158,664منطقه 15
561,784,189561,784,189منطقه 16
68509,13069510,552منطقه 17
962,393,237972,396,937منطقه 18
673,436,923693,442,623منطقه 19
1761,913,6071771,953,531منطقه20
581,397,528581,397,528منطقه 21
775,391,688805,648,461منطقه 22
367,398367,398بهشت زهرا

2,26259,054,0772,27759,448,690جمع

2-9- تعداد و مساحت بوستانهای عمومی)با احتساب بوستانهای جنگلی درون شهری( به تفکيک مناطق در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

شهریار
تهران

تهران

تهران

کرج

1

25

6

3
4

22

21

18

9
11 12

16
15

20
19

7 8

14

13

7 8

10 14

17

13

اسالمشهر

بهارستان

مساحت به هکتار
کمتر از 50 هکتار
50/1 - 300
300/1 - 1,000
1,000/1 - 1,500

تعداد بوستان

28 - 50
51 - 80
81 - 135

136 - 265
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سازمان بهشت زهرا )س(
7-9- آمار تعداد دفن شدگان به تفکيک جنسيت در سال هاي 98-94                                                                  )نفر(

درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94جنسيت
15,16516,09416,09016,07917,12444.9مونث

21-20,92521,16821,13521,66323,291مذکر

26-1,3128181,2311,042771نوزاد

37,40238,08038,45638,78441,1866.2جمع

8-9-درصد دفن شدگان به تفکيک جنسيت در سال هاي 94-98                                                                         
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94جنسيت

5656555656.61.1 مذکر
4142424141.61.46مونث
36.67-42331.9 نوزاد

9-9-تعداد دفن شدگان به تفکيک محل دفن، باالترين علت فوت و بيشترين سن متوفی در سال هاي 98-94     )نفر(
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94محل دفن

2592712492182274.1آرامگاه
5.6-17,37516,68917,64918,41417,377خارج از سازمان
375851788610.3قطعه هنرمندان

30.3-5285671,0811,256875قطعه کودک
83.5-12,00310,44713,76013,8662,294قطعه پیش فروش

3,6836,1033,9934,2725,06318.5قبور 30 ساله
59-18014117912250قطعه نام آوران

16,50016,42615,73716,22216,2230قطعه عمومي
81809038142273.7قطعه شهدا

13.5-7449841,008932806قطعه والدین شهدا
3,3762,9962,2971,7801,7991.1قطعه نوزاد و قطع عضو

5,3635,3325,5385,6506,72819.1باالترین علت فوت
30,55431,7046,84233,15436,54910.2بیشترین سن متوفي 65 سال به باال

توضیحات: باالترین علت فوت در سال های گذشته به دلیل ایست قلبی بوده است. اما در سال 98 به دلیل نارسایی تنفسی بوده است.

1-9- نسبت دفن شدگان به تفکيک در سال  98
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10-9- مساحت تاسيسات و تجهيزات موجود در سازمان بهشت زهرا )س( در سال های 96-98  
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96نوع تاسيسات

168,278168,278168,2780پارکینگ)بهشت زهرا( - مترمربع
2,6932,6932,7090.6سرویس هاي بهداشتي عمومي - چشمه

3353353350مسجد و حسینیه - مترمربع
3173553550فضاي سبز - هکتار

2802802800سردخانه)بهشت زهرا( - مترمربع
4004004000بانک - مترمربع

1581581580پاسگاه انتظامي- مترمربع
4040400فوریتهاي پزشکي- مترمربع

1,1001,1001,1000سالن انتظار- مترمربع
5,0005,0005,0000تصفیه خانه - مترمربع
1181025تعدادروحانی - عدد
0.8-127120119تطهیرکننده - عدد
-584--آرامستان - مترمربع

----قبور - تعداد
-486--نیروی انسانی - تعداد
-7--آبنمای موجود - تعداد

50,00050,00050,0000تعداد مراجعه کنندگان - هزار نفر روزانه
1511581601.3آمبوالنس شهری و شهرستان - تعداد

6.3-171615 آمبوالنس پزشک قانونی - تعداد

11-9- تعداد فوت شدگان براساس علل فوت و سن متوفيان در سال 98 

کمتر از سن/ علت فوت
جمع65به باال64-5455-4445-3435-2425-1920-1415-910-45-1يکسال

بیماري هاي رواني و سایر اختالفات 
0001113440115رفتاري

11150151739371732243186152,9884,587بیماري هاي عفوني و انگلي
12217173327302131172بیماریهاي اسکلتي و عضالني

00000012113338بیماریهاي جلد و زیر جلد
372100010283283بیماریهاي حول تولد

129372727471392817061,240بیماریهاي دستگاه گوارش
14545252237881861,0171,385بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلي

348163726471712785809491,8146,84811,258بیماریهاي دستگاه تنفسي
بیماریهاي سیستم خون ساز و 

1132115118203891ایمني

33441781813721131643571,3502,189بیماریهاي سیستم عصبي
بیماریهاي غددي و تغذیه و 

791201061196133متابولیک

197124575158792425741,5053,70616,27222,865بیماریهاي قلبي عروقي
0000117533020خودکشي

9567393742361833727521,4623,5666,651سرطان و سایر تومورها
64944431512165514723463173012,496سوانح وحوادث غیر عمدي

000010682351,5681,620عالئم و حاالت بد تعریف شده
000056211551053قتل

مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگي 
1,12930000000001,132و زایمان

2294628281302516238466026285894,000نامشخص

ناهنجاریهاي مادرزادي و اختالل 
5281420210111118668کروموزومي

2,7485882872655337422,2493,3384,9259,46735,55460,696جمع
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12-9- تعداد و نوع آمبوالنس هاي حمل متوفيان در سال های 96-98
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96نوع

شهرستان
33-2364مزدا 2000

33-321510شوکا
 L 90 50859411

6-171615شوگاپزشک قانونی

شهری

e-240 30000بنز
vt  10000بنز

2220بنز اسپرینتر
4000سمند سریر

0000شوکا
050500تویوتا هایس

13-9- شاخص های  محل دفن در سال هاي 96-98 
سال 98سال 97سال 96عنوان

40,00040,00022,300قبور پیش بیني شده طی سال - تعداد
40,00040,00025,000قبور فراهم شده سال آینده - تعداد

14-9-تعداد فوت شدگان براساس علل فوت و جنسيت متوفيان در سال 98
جمع 97جمع 98نوزادمونثمذکرسن/ علت فوت

8701548بیماري هاي رواني و سایر اختالالت رفتاري
2,4922,033624,5874,417بیماري هاي عفوني و انگلي

151210172166بیماریهاي اسکلتي و عضالني
162203836بیماریهاي جلد و زیر جلد

5130283203بیماریهاي حول تولد
68754761,2401,124بیماریهاي دستگاه گوارش

72964791,3851,344بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلي
6,4514,56024711,2589,023بیماریهاي دستگاه تنفسي

5932091118بیماریهاي سیستم خون ساز و ایمني
1,197974182,1892,166بیماریهاي سیستم عصبي

72574133253بیماریهاي غددي و تغذیه و متابولیک
12,9309,8706522,86521,890بیماریهاي قلبي عروقي

20002037خودکشي
3,7242,891366,6516,391سرطان و سایر تومورها

1,915565162,4962,423سوانح وحوادث غیر عمدي
79282801,6201,605عالئم و حاالت بد تعریف شده

48505363قتل
5772732821,1321,200مرگ نوزاد بر اثر عوارض حاملگي و زایمان

2,8711,032974,0004,002نامشخص
311255102668689ناهنجاریهاي مادرزادي و اختالل کروموزومي

-35,10124,64994660,696جمع 98
57,198-32,81623,1261,256جمع 97
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15-9- مقايسه فوت شدگان براساس مناطق شهرداري درسال هاي 96-98

سال 98سال 97سال 96منطقه
درصدتغییرجمعنوزادمونثمذکرجمعنوزادمونثمذکرجمعنوزادمونثمذکر

1,4201,25572,6821,4301,115112,5561,4851,194162,6955منطقه 1
1,6001,24862,8541,5151,24392,7671,6661,34773,0209منطقه 2
78470141,48998780721,7961,07582551,9056منطقه 3
2,0121,46983,4892,0731,506103,5892,3681,710104,08814منطقه 4
4-2,0071,562113,5802,0151,526193,5601,9271,48063,413منطقه 5
86378111,64588971571,6111,2721,079142,36547منطقه 6
5-67863641,31873064321,37573856631,307منطقه 7
68254131,22685867361,5371,16299612,15940منطقه 8
427305473647532908041,21198812,200174منطقه 9
67354881,22962146911,09168757431,26416منطقه 10
13-58445431,04158845711,0465163915912منطقه 11
28-1,6421,266272,9351,5621,186252,7731,167809151,991منطقه 12
4123024718402363176643335237883منطقه 13
8-1,7841,379113,1741,8741,423143,3111,7841,25163,041منطقه 14
1,181843212,0451,24181592,0651,26185052,1162منطقه 15
88066051,54593772881,6731,14581221,95917منطقه 16
10-59041841,01276349741,26470742341,134منطقه 17
3-793542171,352742467111,22070846751,180منطقه 18
43430247404592993761513341986313منطقه 19
2-1,4631,048202,5311,477987162,4801,433984122,429منطقه 20
1-257193645625317314272461771424منطقه 21
30421615212732233499354240559920منطقه 22

10,1536,1661,18117,50010,1706,2161,00617,39210,3336,26278217,3770خارج ازتهران

985212627648226687835910531261,46776نامشخص
31,72122,8871,48656,09432,81623,1261,25657,19835,10124,64994660,6966جمع

3-9-تعداد کل فوت شدگان در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97
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ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

تعداد
424 - 920
921 - 1,310
1,311 - 2,200
2,201 - 2,700
2,701 - 4,088

درصد تغییر
!( -28 - 0
!( 1 - 20

!( 21 - 50

!(  51 - 174
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16-9- تعداد آرامستان های شهر تهران به تفکيک منطقه در سال 98
تعدادمنطقهتعدادمنطقه

9منطقه 1112منطقه 1

-منطقه 513منطقه 2

5منطقه 414منطقه 3

9منطقه 215منطقه 4

-منطقه 1116منطقه 5

1منطقه 17-منطقه 6

3منطقه 18-منطقه 7

1منطقه 19-منطقه 8

10منطقه 120منطقه 9

4منطقه 121منطقه 10

-منطقه 122منطقه 11

78جمع

توضیحات: تعداد 2 آرامستان نیز در اسالمشهر واقع شده است.

ري

شمیرانات

قدس

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17
تعداد آرامستان

فاقد داده
1 - 3
4 - 6
7 - 11

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

4-9- تعداد آرامستان ها به تفکيک مناطق در سال 98
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سازمان ميادين ميوه وتره بار
17-9- آمار روند تغييرات عملکرد سازمان ميادين در سال های 94-98

درصدسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان
 تغيير

2,4563,1523,3023,5213,98413متوسط روزانه محصول عرضه شده - تن 

12285714.7110متوسط عرضه روزانه - درصد افزایش

15181822220کل میادین - تعداد

-222----بازارهای میوه و تره بار - تعداد

100-0200220تعداد میادین- درصد افزایش

4-140161161161154کل بازارهاي ثابت - تعداد

-615000.4بازارهای میوه و تره بار - درصد افزایش

2,2612,0561,9481,7201,7713کل غرفه ها - تعداد 

127-113-5-9-2-غرف - درصد افزایش

43475863688بازارهای محله ای - تعداد

4025006006201,00061متوسط روزانه تعداد خانوارهاي مراجعین به میادین و بازارهاي -هزارخانوار

10.724203611,933-مراجعین - درصد افزایش 

43-5920272816غرف محصوالت ,سالم , طبیعی IPM , مدیریت شده ارگانیک - تعداد

59-17,2054,4416622,068841محصوالت ارگانیک ,  طبیعي و IPM عرضه شده - تن

63959657553759611ترازوها و صندوق های فروشگاهی مرتبط به سامانه مرکزی- تعداد

4630341546769749میزان محصوالت دستچین و بسته بندی - هزار تن

-4035-4530-4030-30 40-30 میانگین تفاوت قیمت ها با بازار آزاد - درصد

1982252372462470مراکز عرضه - تعداد

74-100200107.8102.527میزان تحقق برنامه احداث میادین و بازارها - درصد

56646770700تعداد میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به کل محالت - درصد

-1,500----میزان مصرف کیسه های پالستیکی - تن

-697----زیربنای بازارهای جدیداالحداث - مترمربع

-1,394,400----میزان کل محصوالت عرضه شده در میادین و بازارها- تن

توضیحات: تا پایان سال 96 تعداد غرف، شامل تمام کاربری های درون سازمان بوده در حالیکه از سال 97 به بعد تعداد غرف ، نشان دهنده کاربری های مربوط 
به عرضه محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و بازرگانی می باشد همچنین بدلیل تغییر نگرش سازمان در زمینه احداث بازارها به منظور رفاه حال بیشتر 
مشتریان و افزایش کارایی در بهره گیری از فضای بازارها، احداث بازارها از حالت غرفه ای به صورت یکپارچه و فروشگاهی تغییر یافته است که می تواند از دالیل 

کاهش تعداد غرفه ها باشد )همچنین بازارهای جمع آوری شده تعداد غرف زیادی داشته اند(.
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18-9- محصوالت عرضه شده در سال 98                                                                                                          )هزارتن( 

درصد به کلسال 98انواع محصولدرصد به کلسال 98انواع محصول

70.5گوشت39928.6میوه

412.9مرغ37126.6جالیزي و صیفي وفرنگي

694.9تخم مرغ825.9سبزي

50.4سوسیس وکالباس130.9حبوبات وخشکبار

423متفرقه412.9لبنیات

31822.8سامانه های عمده فروشی60.4ماهي

1,394100جمع

19-9- ميزان، نوع تاسيسات و تجهيزات موجود در ميدان مرکزي شهر در سال هاي 96-98

عنوان
سال 98سال 97سال 96

مساحت)مترمربع(تعدادمساحت)مترمربع(تعدادمساحت)مترمربع(تعداد

769,869769,869769,869پارکینگ

141,680141,680141,680سرویس بهداشتي

17,00017,00017,000مسجد و حسینیه

477,0000477,000-477,000-فضاي سبز 

114,699114,699114,749بانک

45,00045,0002650انبار

2-9- نسبت محصوالت عمده عرضه شده به تفکيک نوع محصول در ميادين شهر تهران در سال 98 
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20-9-تعداد و مساحت ميادين و بازارهاي روز در سال 98
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3000314026,46317274.231.3منطقه 1
4002118046,03322213.734منطقه 2
00000706,9807417.452.8منطقه 3
1100116139,5901834255منطقه 4
1000020041,78921253.144.2منطقه 5
100108036,8949237.431منطقه 6
200024010,6166255.656.1منطقه 7
10001709,1168164.559.9منطقه 8
211012015,4814493.751.9منطقه 9
20000709,819990.938منطقه 10
10000505,5096200.555.5منطقه 11
61300304,3689177.928.5منطقه 12
300004067,4097183.838منطقه 13
50000907,41314103.938.4منطقه 14
700009164,19517163.241.6منطقه 15
300014040,0017235.941.3منطقه 16
20000303,524516561.8منطقه 17
300016114,80810378.744.5منطقه 18
20000302,3505406.856.5منطقه 19
1200007018,29119124.120.8منطقه 20
600019017,72215343.513.1منطقه 21
1000011021,95112491.716منطقه 22

68343121763510,322247249.238.2جمع

5-9- تعداد و مساحت ميادين و بازارهاي روز  در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

تهران

تهران

تهران
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اسالمشهر

بهارستان

شهریار

مساحت(مترمربع)

2,350 - 5,510
5,511 - 10,650
10,651 - 26,500
26,501 - 46,100
46,101 - 67,409

تعداد میادین و بازارهاي ثابت

2 - 5
6 - 8

9 - 11

12 - 20
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21-9- عناوين سازه های تبليغاتی فرهنگی و موقت در سال های 97-98

درصد تغييرسال 98سال 97واحدنوع فعاليت

بیلبورد تبلیغات فرهنگی موجود
44.4-1810بیلبورد

47.9-888463.1متر مربع

عرشه پل هوایی تبلیغات فرهنگی موجود
12.1-182160عرشه پل
16.7-7,2015,995متر مربع

پرتابل تبلیغات فرهنگی )اکسترافلت( موجود
17.9-240197پرتابل

17.9-2,1601,773متر مربع

سازه موقت تبلیغات انتخابات نصب شده
-02,004سازه

-012,024متر مربع

سازمان زيباسازی 

22-9- تعداد آبنماهای موجود در سال های 95-98                                                                                                        

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95نوع فعاليت

0.2-1,1241,2091,2131,211آبنمای موجود - آبنما

23-9- عناوين مجموعه بازی کودکان در سال های 95-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95واحدنوع فعاليت

وسایل بازی کودکان موجود
9681,0971,0561,1246.4مجموعه*

2-3,6233,7163,641-وسیله

مجموعه بازی کودکان نصب شده
10018912100مجموعه
25.7-3526--وسیله

مجموعه بازی کودکان ویژه توانیابان و معلولین نصب 
شده

100-10--مجموعه
100-150--وسیله

-3,2500156-متر مربعکفپوش مجموعه بازی کودکان نصب شده

توضیحات:* به مجموع چند وسیله بازی کودکان »مجموعه« گفته می شود.

24-9-بناهای تاريخی در سال های 97-98                                                                                                    

درصد تغييرسال 98سال 97نوع فعاليت

43.2-3,7002,100بناهای تاریخی واجد ارزش مرمت و بازسازی شده - مترمربع
2,4505,420121.2فضاهای واجد ارزش تاریخی و شهری احیا شده - مترمربع

25-9- مجوز صادر شده تابلوهای اصناف در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94واحدنوع فعاليت

مجوز صادر شده تابلوهای اصناف
12,98516,21116,91614,49024,02765.81تعداد

164,549155,924175,942.812.83--متراژ
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26-9- وسايل همگانی تندرستی در سال های 97-98

سال 98سال 97واحدنوع فعاليت

وسایل همگانی تندرستی موجود
1,5961,699مجموعه
27,46826,500وسیله

وسائل همگانی تندرستی نصب شده
511مجموعه
76515وسیله

وسائل همگانی تندرستی ویژه توانیابان نصب شده
220مجموعه
1320وسیله

27-9-آثار حجمی در سال های 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96نوع فعاليت

1,3601,6092,07929.2احجام شهری موجود - حجم
55.6-1042712اثر حجمي و مجسمه شهري تامین شده - اثر

1.8-240165162اثر حجمی نصب شده - اثر
67.8-2728728اثر حجمی جمع آوری شده - اثر

19.5-2611391اثر حجمی مرمت شده - اثر
34.1-124127اثر حجمی جابه جا شده - اثر

28-9-سهم سرويس بهداشتی به مکان احداث در سال 98

سهم- درصدتعدادموقعيت مکانی سرويس بهداشتی

1,04076.6پارکی
1072شهری
1289.4تره بار
554.1پایانه

277.9شهروند

30-9- نورپردازی دائم و آذين بندی در سال های 97-98

درصد تغييرسال 98سال 97واحدنوع فعاليت

نورپردازی طراحی شده
54.8-3114طرح

5,70025,700350.9متر مربع

نورپردازی اجرا شده
45.5-2212طرح

15.1-20,85017,700متر مربع

آذین بندی های مناسبتی اجرا شده جهت اعیاد و 
مناسبت ها

67.3-4916پروژه
67.3-367120المان
27.4-179,000130,000متر

29-9- انواع پل ها در سال های 96-98                                                                                                             

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96نوع فعاليت

3043233250.6پل سواره رو موجود - پل
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31-9- عناوين سازه های تبليغاتی تجاری  در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94واحدنوع فعاليت

سازه های تبلیغات تجاری موجود
1,3141,3131,3291,3461,3842.8سازه

37,71838,40339,315.32.4--متر مربع

بیلبورد تبلیغات تجاری موجود
3143143143173262.8بیلبورد

12,39312,49912,890.33.1--متر مربع

عرشه پل هوایی تبلیغات تجاری موجود
3713713833964206.1عرشه پل
18,95219,52019,946.32.2--متر مربع

پنل شیشه ای موجود
96969696982.1پنل

5765765882.1--متر مربع

استند موجود
90909090900استند

2.2-583583570.2--متر مربع

نمایشگر شهری موجود
436660نمایشگر
226226286.226.6--متر مربع

پرتابل تبلیغات تجاری موجود
4394394404414440.7پرتابل

4,9874,9985,034.30.7--متر مربع

بیلبورد نصب شده
357615150بیلبورد

308270544.7101,7--متر مربع

بیلبورد بازسازی و مرمت شده
20-295954بیلبورد

55.6-455269119.4--متر مربع

عرشه پل هوائی نصب شده
236121027170عرشه پل
563390952.5144.2--متر مربع

عرشه پل هوائی مرمت و بازسازی شده
442218423475عرشه پل
9601711,372.4702.6--متر مربع

3-9- تعداد سازه های تبليغاتی تجاری در سال 98
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32-9- خدمات نصب شده  شهر تهران در سال های 97-98                                                                             

سال 98سال 97نوع فعاليت

3211تابلو جهت نما نصب شده - تابلو
9,7499,638پایه پرچم کوتاه موجود - پایه
9295پایه پرچم بلند موجود - پایه
06پایه پرچم نصب شده - پایه
22455پایه چراغ نصب شده - پایه

271220ساعت شهری موجود - پایه ساعت
048گلجای نصب شده - گلجای

00پادرختی نصب شده - پادرختی
19955نیمکت نصب شده - نیمکت

0339سطل زباله نصب شده - سطل
01آالچیق ساخته شده - آالچیق

15390بوالرد )راهبند( نصب شده - راهبند
112108سقاخانه موجود - سقاخانه

00پارکینگ موتور سیکلت نصب شده - پارکینگ
121کانکس ) نگهبانی- مطبوعات-نیروی انتظامی و ...( نصب شده - کانکس

33-9- سرويس های بهداشتی در سال 98

سال 98نوع فعاليتسال 98نوع فعاليت

121سرویس بهداشتی پرتابل موجود - دستگاه1,357سرویس بهداشتی موجود - دستگاه

9سهم سرویس بهداشتی پرتابل موجود - درصد9,511سرویس بهداشتی موجود - چشمه

158سرویس بهداشتی L.S.F موجود - دستگاه1,256چشمه های ویژه توان یابان موجود - چشمه

12سهم سرویس بهداشتی L.S.F موجود - درصد1,078سرویس بهداشتی ابنیه موجود - دستگاه

79سهم سرویس بهداشتی ابنیه موجود - درصد
0سرویس بهداشتی پرتابل دائم ساخته شده - چشمه

800سرویس بهداشتی پرتابل تعمیر و راه اندازی - چشمه

4-9- سهم هر يک از سرويس های بهداشتی شهر تهران در سال 98
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34-9-وضعيت سرويس های بهداشتی سطح شهر تهران در سال 98

دستگاه سرويس منطقه
بهداشتی - تعداد

تعداد سرويس - 
چشمه

سرويس مردانه 
سرويس بهداشتی مناسب سرويس زنانه - چشمه-چشمه

برای مادر و کودک - دستگاه

784912061970منطقه 1

753651541370منطقه 2

725352382090منطقه 3

12271229931410منطقه 4

1036823112862منطقه 5

624042021522منطقه 6

392421101020منطقه 7

40234111911منطقه 8

2216785610منطقه 9

35240116893منطقه 10

37278148980منطقه 11

504041921590منطقه 12

544201901900منطقه 13

41225104950منطقه 14

987153222801منطقه 15

594702092002منطقه 16

3620082702منطقه 17

674802112260منطقه 18

626122962731منطقه 19

554322031710منطقه 20

563001391230منطقه 21

949034133912منطقه 22
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34-9-وضعيت سرويس های بهداشتی سطح شهر تهران در سال 98)ادامه(

سرويس توانياب مشترک- سرويس توانياب کل- چشمهمنطقه
سرويس توانياب زن- چشمهسرويس توانياب مرد- چشمهچشمه

8824343منطقه 1

7403638منطقه 2

88143737منطقه 3

9945045منطقه 4

8504243منطقه 5

5012623منطقه 6

3011217منطقه 7

3201517منطقه 8

2111010منطقه 9

3501817منطقه 10

321886منطقه 11

5312725منطقه 12

4011920منطقه 13

2611213منطقه 14

11315161منطقه 15

6102437منطقه 16

4882020منطقه 17

4312121منطقه 18

4302122منطقه 19

5802632منطقه 20

3831916منطقه 21

9925245منطقه 22
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35-9-  عناوين ديوارنگاری در سال های 96-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96واحدنوع فعاليت

32.4-619204138دیوارنگاریدیوارنگاری ماندگار موجود

دیوارنگاری ماندگار طراحي و اجرا شده
100-520پروژه

100-5,0342460متر مربع

دیوارنگاری نیمه ماندگار طراحي و اجرا شده
56.1-215330145پروژه

3.8-21,37633,11731,859متر مربع

دیوارنگاری های مرمت شده
4110پروژه

66.7-1,94015050متر مربع
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4
22

21

18

9
10 11 14

19
17

16

15

20

13

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

12

اسالمشهر

ري

قدس

بهارستان

شمیرانات

22 - 30
31 - 40
41 - 65
66 - 80
81 - 122

کل سرویس توانیاب (چشمه)
!( 21 - 35

!( 36 - 55

!( 56 - 75

!( 76 - 113

سرویس بهداشتی(دستگاه)

6-9- تعداد دستگاه سرويس بهداشتی و سرويس توانياب کل)چشمه( به تفکيک مناطق در سال 98

36-9-رويدادهای هنری در سال های 96-98                                                                                                   

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96نوع فعاليت

22350رویداد هنر شهري مرتبط با آثار حجمی برگزار شده - رویداد

14.3-476رویداد هنر شهری مرتبط با دیوارنگاری برگزار شده - رویداد
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37-9-تعداد وسايل ورزشی موجود در پارک ها، اماکن عمومی و فضاهای باز مناطق 22 گانه در سال 98

تعداد وسايل ورزشیمنطقهتعداد وسايل ورزشیمنطقه

774منطقه 2,14512منطقه 1

528منطقه 2,08013منطقه 2

1,016منطقه 1,39614منطقه 3

1,949منطقه 2,83815منطقه 4

706منطقه 1,86916منطقه 5

972منطقه 70317منطقه 6

1,726منطقه 55618منطقه 7

1,234منطقه 1,29219منطقه 8

1,207منطقه 59520منطقه 9

803منطقه 51821منطقه 10

1,117منطقه 47622منطقه 11

1

25
6

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

7

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

ري
بهارستان

قدس

شمیرانات

اسالمشهر

تعداد وسایل ورزشی
476 - 600
601 - 810
811 - 1,400
1,401 - 2,150
2,151 - 2,838

7-9- تعداد وسايل ورزشی موجود در پارک ها، اماکن عمومی و فضاهای باز مناطق در سال 98



382

سالنامه آماری شهرداری تهـران

سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني
38-9- آمار مقايسه اي آتش نشاني درسال هاي 97-98

عنوان
درصد تغييرسال 98سال 97

خدمات حادثهحريق
خدمات حادثهحريقايمنی

خدمات حادثهحريقايمنی
ايمنی

11-0.2-21,62911,48337,04027,47611,46332,81227حریق و حادثه - تعداد
11.1-142,47769,167185,8961816617138616525927.53.2کل خوروهاي اعزامي - تعداد

4-187,21395,664164,427216,319100,253157,85415.54.8کل پرسنل اعزامي - نفر
5.1-16.911.2-1,4181,97723,6481,1792,19922,439نجات یافتگان - نفر

---0:22:360:31:510:17:370:24:030:42:240:19:00متوسط زمان عملیات - دقیقه
9.5-4.4-4263,0862845922,94925739مجروحین شهروند - تعداد

1.7-19.9-23186233251492298.7فوت شدگان شهروند - تعداد

نجات یافتگان 
- نفر

---6321,39811,313---مرد
---54780111,126---زن

مسببین ایجاد 
حریق- نفر

11.9-5589641,1565831,0721,0184.511.2مرد
4.47-622716699025971645.2زن

29.87112.5-3,169625492,2241,06855خسارت وارده - میلیارد ریال
متوسط زمان رسیدن

---0:04:130:04:400:04:230:04:190:04:420:04:17 به محل حادثه - دقیقه

7-9- سهم مجروحين و فوت شدگان در سال 98

6-9- ميزان خسارت وارد شده در سال 598-9- تعداد حوادث،حريق و خدمات ايمنی
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39-9- آمار مقايسه اي آتش نشاني درسال هاي 96-98
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96عنوان

4,8114,9394,9410.04تعداد پرسنل عملیاتی سازمان)کلیه پرسنل( - نفر
6061610تعدادپرسنل عملیاتی به ازای 100 هزار نفر جمعیت - تعداد

85.7-171تعداد ایستگاههاي جدید االحداث - تعداد
1241281290.8تعداد ایستگاه های موجود - تعداد

925150تعداد ایستگاههاي در حال ساخت - تعداد
158,967164,694171,1893.9زیربناي کل ایستگاههاي آتش نشاني - مترمربع

8880امداد )نردبان و باالبر( - دستگاه
1010100خودرو نجات سنگین - دستگاه

7.3-356356330خودرو سنگین عملیاتي- دستگاه
48.7-637657337خودرو عملیاتي سبک - دستگاه

12.5-987خودرو عملیاتی فوماتیک - دستگاه
42.9-212112تانکر آبرساني - دستگاه

25.5-555541بیل مکانیکي ، لودر ، میني لودر، بکهو ، جرثقیل و  تریلي - دستگاه
7,0357,1697,7077.5شیرهای هیدرانت - تعداد

40-9- آمار مدت زمان عمليات در آتش سوزي ها در سال هاي 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94مدت عمليات/تعداد حريق

21,55723,90124,75219,61524,58425کمتر از 1 ساعت
8179692,0511,6702,38443بین 1 تا 2 ساعت
13511626421734057بین 2 تا 3 ساعت
423577699842بین 3 تا 4ساعت
171133333712بین 4 تا 5 ساعت
535717143بین 5 تا 6 ساعت
618426151713 ساعت یا بیشتر

8-9- مدت زمان عمليات در آتش سوزی ها در سال 98
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41-9- آمار ايستگاه های آتش نشانی به تفکيک مناطق شهر تهران در سال های 97-98

تعداد ايستگاه های زير بنای کل ايستگاه هاتعداد ايستگاه هامنطقه
جديداالحداث

تعداد ايستگاه های 
آتش نشانی دارای منابع آب 

اضطراری

 تعداد ايستگاه 
نوسازی شده

سال 98سال 98سال 98سال 97سال 98سال 97سال 98سال 97
881317611,7761020منطقه1
9910,13111,8760010منطقه2
7875808,2221111منطقه3
101110,11415,0980011منطقه4
7710,70410,7960000منطقه5
546,5936,5470002منطقه6
643,6663,6660001منطقه7
446,9045,8450000منطقه8
117687680001منطقه9
222,7363,1860000منطقه10
7710,75611,0110022منطقه11
995,0446,2480031منطقه12
459,8663,7560021منطقه13
335,3515,2400011منطقه14
889,18810,6700021منطقه15
653,3464,9660010منطقه16
335,7025,7020010منطقه17
88104299,7511030منطقه18
566,6136,6130010منطقه19
668,9266,9170023منطقه20
447,5434,4430010منطقه21
995,9109,3600001منطقه22

7,7208,7320001--خارج از محدوده
131131168,766171,189312417جمع

8-9- تعداد ايستگاه های آتش نشانی مناطق شهر تهران در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

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 - 11
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9-9-تعداد حريق مناطق شهر تهران در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

42-9- آمار پراکندگي حريق و خسارت به تفکيک مناطق شهر تهران در سال های 96-98

منطقه
خسارت حريق )ميليون ريال(تعداد حريق

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96درصد تغييرسال 98سال 97سال 96
55.4-1,5931,1031,52338.158,323133,79659,616منطقه1
2,2521,8592,68744.545,64149,388104,209111منطقه2
12.5-95766874711.819,45970,81861,991منطقه3
2,1171,5731,94223.574,99265,875207,046214.3منطقه4
1,7381,4082,27261.437,23867,308269,889301منطقه5
1,16983591910.160,64418,91347,003148.5منطقه6
64.5-3.417,23061,14321,730-788617596منطقه7
5.17,39012,14714,81922-848587557منطقه8
1.53,90912,68420,82864.2-330329324منطقه9
13.4-5.36,54522,62019,595-601475450منطقه10
5.670,80235,835173,055382.9-1,016787743منطقه11
52.2-3.9370,901399,011190,565-1,8051,4751,417منطقه12
51748356116.110,40918,563128,335591.3منطقه13
8876927021.413,58518,23250,685178منطقه14
88.5-1,8521,5561,79515.457,2291,382,272158,722منطقه15
36-8797627731.4330,23364,00440,959منطقه16
5694505041210,37410,83834,095214.6منطقه17
48.1-1,3621,1261,73053.6339,15876,09939,506منطقه18
1,7621,2711,80141.750,44466,87977,10815.3منطقه19
66.7-1,6891,4751,75819.235,804183,70161,172منطقه20
81.2-47035967287.22,029,955160,54630,177منطقه21
6644881,287163.712,436118,004234,46898.7منطقه22

1,3421241170537.464,946120,070174,52345.4خارج از محدوده
--851214037051منطقه نامشخص

29.9-27,21521,62427,47727.13,728,0163,168,7982,220,095جمع
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کرج

1

تعداد حریق
324 - 600
601 - 920
921 - 1,525
1,526 - 1,950
1,951 - 2,687

درصد تغییر
!( -5/6    1/5

!( 1/6    23/5

!( 23/6   87/5

!( 87/6   163/7

_

_

_

_



386

سالنامه آماری شهرداری تهـران

10-9- تعداد حوادث در مناطق شهر تهران در سال 98 و درصد تغيير آن نسبت به سال 97

43-9- آمار پراکندگي حوادث و خسارت به تفکيک مناطق شهري تهران در سال های 96-98 

منطقه
خسارت حادثه)ميليون ريال(تعداد حادثه

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96درصد تغييرسال 98سال 97سال 96
8597988719.138,58885,788101,62418.5منطقه1
9768949708.545,06754,276131,585142.4منطقه2
67046551410.527,46718,53951,434177.4منطقه3
2.140,85058,89785,63745.4-940956936منطقه4
1.327,52647,71888,65685.8-931871860منطقه5
8.57,4029,92416,94970.8-516422386منطقه6
0.59,0648,10241,974418.1-426393391منطقه7
18.7-21.35,99415,08712,259-367394310منطقه8
17417920715.62,5294,0039,745143.4منطقه9
14.921,8765,19911,166114.8-362382325منطقه10
15.86,77713,00836,218178.4-476507427منطقه11
5005385644.82,5166,73715,877135.7منطقه12
2772702824.411,07414,99328,67091.2منطقه13
4544264362.38,35213,57514,6978.3منطقه14
6.016,67221,67139,86083.9-686754709منطقه15
15.18,20314,58917,40519.3-359345293منطقه16
23920320932,4364,1744,96518.9منطقه17
5.914,21216,57852,456216.4-483456429منطقه18
33133740018.712,94623,50039,38467.6منطقه19
5154865115.111,86129,16339,19334.4منطقه20
6.131,06148,91650,8734-351362340منطقه21
37442147713.320,12443,61569,90560.3منطقه22

2.541,35067,48210711958.7-464628612خارج از محدوده
20-28.6250650520-375منطقه نامشخص

0.3414,196626,183106816771-11,73311,49411,464جمع
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44-9- آمار پراکندگي خدمات ايمنی و خسارت به تفکيک مناطق شهري تهران در سال های 96-98

منطقه
خسارت خدمات ايمنی )ميليون ريال(تعداد خدمات ايمنی

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96درصد تغييرسال 98سال 97سال 96

31.4-13.51,9844,2782,937-1,5901,8611,610منطقه1

16.42,4543,4634,58632.5-2,8543,2942,753منطقه2

15.11,0021,5513,152103.2-1,5271,6081,365منطقه3

11.42,4702,9434,31146.5-2,6463,0212,677منطقه4

37.1-18.22,6593,8442,418-2,7883,2682,674منطقه5

19.61,2911,5481,79415.9-1,6591,8241,466منطقه6

29.9-10.31,6423,4142,392-1,6091,7431,563منطقه7

5.71,1801,0441,60854-1,5871,6931,597منطقه8

55.6-17.63,9172,7371,216-587722595منطقه9

25.3-24.59421,329993-1,4751,6791,267منطقه10

9.9-131,5153,5003,153-1,5471,8301,592منطقه11

10.22,3973,02910,170235.8-1,5841,8111,627منطقه12

9.95626231,08874.8-1,0811,1361,023منطقه13

4.74424651,091134.5-1,7111,8961,807منطقه14

1.51,0181,3411,3530.9-1,9692,2732,239منطقه15

75.8-2.71,0064,002967-8991,018991منطقه16

41,5451,0102,207118.6-767875840منطقه17

11.6-5.61,2702,7492,429-1,0291,1861,120منطقه18

6747978597.88401,5462,43357.4منطقه19

10.48251,3611,87137.4-1,3991,7431,561منطقه20

178881,0181,55452.7-594751623منطقه21

24.9-10.16561,227922-645693623منطقه22

52.8-2363173252.5558943445خارج از محدوده

-0020-15-1منطقه نامشخص

11.433,06348,96655,10912.5-32,45837,03932,812جمع
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45-9- ميزان و تعداد خسارات حوادث به تفکيک نوع حادثه در سال های 97-98

عمليات
سال 98سال 97

مبلغ خسارتتعدادمبلغ خسارتتعداد
57015,894,8001,00427,332,000آب گرفتگی

22,000985,000آسانسور )باالبر( خودرو
18618,979,000198110,019,000آوار )ریزش ساختمان(

8516,326,2606606,800,500اجسام معلق و در حال سقوط
7020اشیاء برنده

23296,650226150,800اقدام به خودکشي
7312,834,2007521,808,000انفجار بدون حریق

152,00017600,000برق گرفتگي
1010پله برقی

765,00010232,500تصادف موتورسیکلت
2,713486,517,6002,764811,714,980تصادف یا واژگوني خودرو

3591,333,900487239,200تهدید به خودکشي
650,000823,500چرخ گوشت

69813,50027955,500حادثه شیمیایي
738,000120خودسوزي
1111,591,500691,785,000ریزش چاه

201,022,000351,046,000سقوط آسانسور
41131,881,89018311,381,710سقوط اجسام

134786,500154181,000سقوط افراد از بلندي
12017500سقوط افراد از کوه
61101,000461,005,000سقوط افراد در چاه

7080سقوط افراد در رودخانه
240325,000سقوط افراد در کانال
2602660,000سقوط افراد در گودال

10611,114,000816,400,300سقوط خودرو
1,07216,682,40085624,765,100سقوط درختان

150,00020سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا پاراگالیدر
20--شهربازي

10--غرق شدن در استخر
CO 1237,0009336,200گاز

1003,0001020گم شدن یا گیر کردن در کوهستان- جنگل
151,052,0006500,000گودبرداری

69226,00072244,000گیر کردن اعضای بدن بجز دست و پا
336150,500433344,050گیر کردن دست و پا

2431,398,4003681,666,500گیرکردن خودرو
180161,030,000محبوس شدن در چاه

1,050682,150793636,120نشت گاز
3281,443,3002672,848,500نشت گاز از علمک
302406,300256146,150نشت گاز خودرو

1,81012,839,8502,04633,834,950نشت مایع )بنزین، گازوییل و ...(

)مبالغ به هزار ريال(
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46-9- تعداد حريق از نظر ميزان خسارت ريالی درسال هاي 94-98 
درصدتغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94ميزان خسارت ريالي

4,2153,7742,5561,6141,6431.8نامشخص
11,51514,62317,88513,90518,71134.6بدون خسارت

55818700خسارات کمتر از ده هزار تومان
12.6-302309335238208خسارات ده هزار تومان تا کمتر از صد هزار تومان

2.6-3,0972,6792,6042,0101,957خسارات صد هزار تومان تا کمتر از یک میلیون تومان
2,5362,6902,8002,5982,99115.1خسارات یک میلیون تومان تا کمتر از ده میلیون تومان

9209581,0231,2631,95855خسارات ده میلیون تومان یا بیشتر
22,59125,03827,21121,62927,47627جمع

48-9- آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوزي ها در سال هاي 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94فصل
6199557542711,207345.4بهار

7328311,8186747,371993.6تابستان
8422332621137376.8پاییز

1131232531912088.9زمستان
1,5482,1323,1511,3479,159580جمع

47-9- ميزان خسارات خدمات ايمنی به تفکيک نوع خدمات در سال 98                                          )مبالغ به هزار ريال(                         
مبلغ خسارتتعدادعمليات

248109,800کشف جسد
91250آژیر

69816,134,100احتمال آوار
20احتمال بمب گذاری

7965,500احتمال سقوط
30باز ماندن شیر آب

CO 61421,000بررسی گاز
3,151724,680بسته شدن درب )بدون محبوسی(

25943,800بسته شدن درب خودرو
7219,000ترکیدگی لوله فاضالب

457704,950سایر
7647,371,700فروکش کردن زمین

345401,460قطع یا اتصال کابل برق و احتمال برق گرفتگی
250133,950قفل فرمان، قفل پدال یا قفل موتور سیکلت
474122,350گیر کردن حلقه انگشتري، النگو و دستبند

6,5042,045,280محبوس شدن افراد
3,474109,320محبوس شدن حیوانات

7,984817,850محبوس شدن در آسانسور
5,81626,300مشاهده حیوانات

3061,245,650مشاهده دود
1,28524,812,100نشت آب
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49-9- تعدادحريق برحسب نوع تصرف وميزان خسارت هرتصرف درسال هاي 98-96                      )مبالغ به هزار ريال(

نوع تصرف
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96

ميزان خسارتتعداد حريقميزان خسارتتعدادحريقميزان خسارتتعدادحريقميزان خسارتتعدادحريق

3,036107,275,7203065236,889,7603,576317,067,70016.733.8مسکوني
1234,555,6001045,255,50014654,571,50040.4938.4فرهنگي آموزشي
664,743,500456,623,3008970,155,00097.8959.2درماني مراقبتي

تجمعي
35433,558,80030328,110,15030936,822,800231خصوصي

27052,609,45021460,102,950291250,708,54036317.1اداري دولتي
491,494,200451,024,000791,611,4007657.4نظامي انتظامي

0.3142.1-31985,626,550327108,505,750326262,718,700حرفه اي
68.1-1184,571,55093106,940,45010834,161,70016.1خدماتي

489411,615,800457261,741,300646277,901,95041.46.2تجاري و کسبي
64.9-1762,390,140,600152297,963,200159104,528,3004.6صنعتي
78.1-440501,813,3503411,799,460,100353394,875,0003.5انباري

26.41-5901,614,20065213,785,70048013,921,700مخاطره آمیز
فضاي سبز ، کشاورزي ، 

3,31814,689,470229310,773,4006,31665,162,830175.4504.8دامپروري

14.52,107.2-559,928,000622,096,5005346,273,500دولتيوسایل نقلیه
1,39673,917,7601294155,934,8001,559156,947,86020.50.6شخصي

16,40827,999,2781217673,362,69912,984135,376,4806.684.5معابر و گذرگاهها
----226,000--مراجعه
29.8-27,2073,726,153,82821,6253,168,595,55827,4742,222,804,96027جمع

50-9- درآمدهاي آتش نشاني شهر تهران در سال های 98-96                                                           )مبالغ به هزار ريال(
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96عنوان

21,945,773135,8992,817,3451,973.1جانبيخدمات اطفا و نجات

4,559,3783,380,82426,504,290684کارشناسيخدمات پیشگیري

خدمات آموزشي
1,289,3161,227,82410,158,479727.4تخصصي

96.6-2,387,70835,820,9141,220,863کمک آموزشي

43.4-3,619,5703,332,3421,886,040اجاره ماشین آالتخدمات پشتیباني

33,801,74543,897,80342,587,0173,244.4جمع

9-9- سهم درآمدهای آتش نشانی شهر تهران در سال 98
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51-9- دريافت اعتبار و هزينه آن براي احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني در سال های 98- 96            )مبالغ به ريال(

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96عنوان

1,167,748,6791,317,952,529227,264,500,00017,143.8کل اعتبار دریافتي از محل منابع درآمدي شهرداري

هزینه ساخت و تجهیز 
ایستگاههاي جدید

ازمحل منابع شهرداري
651,454,9301,638,958,75675,936,985,0004,533.2

هزینه خرید و نصب 
1,841,0485,258,91829,015,388,000551,636.8شیرآتش نشاني

653,295,9781,644,217,674104,952,373,0006,283.1جمع کل هزينه

52-9- اعتبارات سازمان آتش نشاني در سال هاي 98-94                                                             )مبالغ به ميليارد ريال(

جمع منابع بودجه عمرانيبودجه جارياعتبارات
هزينه هاي جمعدرآمد سازمانشهرداري

جاري
هزينه هاي 
جمع عملکردسرمايه اي

سال 94
3,2311,4004,63124,6333,5609004,460مصوب

3,2314003,63123,6333,2314003,631جذب شده
100297810078914481درصد

سال 95
4,3201,2005,5202.95,5234,8345335,367مصوب

4,1806704,8502.94,8534,3206704,990جذب شده
965587100878912693درصد

سال 96
5,0001,3506,3503.36,3535,0001,3506,350مصوب

4,3351,1675,5023.35,5055,3476536,000جذب شده
86.786.486.610086.7106.948.494.5درصد

سال 97
6,1001,3507,4504.37,4546,1001,3507,450مصوب

6,0681,3177,3854.37,3896,6921,6448,336جذب شده
99989910099110122112درصد

سال 98
---7,5001,08085801,3509,930مصوب

71,26112698452,1148,2708459,116جذب شده
---0117156321درصد

53-9-تعداد حريق  از نظر مدت زمان رسيدن به محل حريق در سال های 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94مدت زمان رسيدن

32231525719522113کمتر از 1 دقیقه
2,1452,1522,0311,5281,69911بین 1 تا 2 دقیقه
4,5734,8715,0213,8904,72922بین 2 تا 3 دقیقه
5,7976,0476,7305,3636,51021بین 3 تا 4 دقیقه
4,3344,7845,5594,4855,73728بین 4 تا 5 دقیقه
2,2762,6783,0732,4503,47042بین 5 تا 6 دقیقه
1,2191,5531,7831,5222,03033بین 6 تا 7 دقیقه
7049429588441,12533بین 7 تا 8 دقیقه
39356959648065536بین 8 تا 9 دقیقه
26931736027437436بین9 تا 10 دقیقه
55981184059592756بیشتر از 10 دقیقه
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54-9- انواع خودروهای عملياتی در سال های 94-98

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94نوع خودرو

55555باالبر 32 متری
22122باالبر 54 متری
10108166نردبان 32 متری
33333نردبان 55 متری
22222جرثقیل 20 تن
00000جرثقیل 25 تن
22222جرثقیل 30 تن
22222جرثقیل 55 تن
11111جرثقیل 130 تن

1010101041خودرو نجات
125125125125125خودرو سبک تویوتا

1010101010خودروی رول آف برای عملیات ویژه
99877خودروی فوماتیک
00051نردبان 64 متری
00041نردبان 56 متری
00044نردبان 30 متری
00022باالبر 55 متری

181181177200214تعداد کل خودرو

55-9- منابع انسانی و آموزش در سال های 94-98
درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان 

پرسنل سازمان 
آتشنشانی

1.7-4,9415,2345,3455,2875,199کل - تعداد
4,7104,9975,0895,0344,9411عملیاتی - تعداد
2312372562532582ستادی - تعداد

آموزش 
کارکنان 

92.2-157,680145,800288,739147,51511,570دوره های آموزشی تخصصی - نفر ساعت
12.2-47,50070,30099,57369,00560,600دوره های طولی - نفر ساعت
-01 7,0003,6401,075سمینارهای آموزشی - تعداد

28.2-69,73054,616154,57161,41144,122دوره های آموزشی تخصصی عملیات - نفر ساعت
آمار عملکرد برگزاری آزمون ) سنجش توان علمی 

3,4563,2132,9432,0952,89238پرسنل عملیاتی ( - تعداد نفرات شرکت کننده

آزمون های آمادگی جسمانی )در  تمامی ارتقاء 
های عملیاتی تا سطح رییس ایستگاهی آزمون 
آمادگی جسمانی مالک عمل می باشد( - دوره

244440

توضیحات: طبق مصوبه منابع انسانی سازمان، پرسنل کارگری جزء پرسنل عملیاتی سازمان محسوب گردیده اند.
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56-9- اقدامات به منظور افزايش ضريب ايمنی اماکن عمومی و خصوصی در سال های 94-98

درصد تغييرسال 98سال 97سال 96سال 95سال 94عنوان

20-6,9065,3444,86713,45410,700شناسایی اماکن پر خطر - تعداد

-1,519----ساختمان های دریافت کننده دستورالعمل ایمنی ساختمان - تعداد

18-12,0818,32410,00617,22714,124اخطاریه ها و دستورالعمل های صادر شده - تعداد )تجمعی(

33.5-5,8095,1727,7725,1503,424بازدیدهای دوره ای ایمنی از مراکز مهم شهری - تعداد

001,3711,8582,21319.1تأییدیه ایمنی ساختمان های نوساز - تعداد

-770----شیرهای هیدرانت موجود نصب شده - تعداد

-14,554----تعمیر و نگهداری شیرهای هیدرانت - تعداد

143145145508060تدوین و انتشار ضوابط ایمنی و آتش نشانی - صفحه 

از طریق  پرخطر  اولویت  با  اماکن  اطالعات  نمودن جمع آوري  سیستمي 
4,3435,9878,28714,64233,000125.4ایستگاه هاي سازمان - تعداد

0.2-9,01210,28411,73611,48411,464تعداد حادثه - فقره

5,7505,6836,0285,7966,56213.2تعداد حریق ساختمانی - فقره 

1,3331,4251,4511,3541,61219.1تعداد حریق خودرویی - فقره 

14,50517,93119,72914,47619,30033.3تعداد حریق ضایعات و فضای سبز  - فقره

متوسط زمان رسیدن به محل - ثانیه 

2442512512532592.4حریق

-257----خدمات ایمنی

2732762832802820.7 حادثه

16.9-1,1991,3851,1551,4181,179نجات یافتگان حریق - نفر

4.25.025.825.257.2938.9تعداد آسیب دیدگان ناشی از آتش سوزی در 100 هزار نفر - نفر

0.0160.0250.0250.0280.037.1تعداد فوت شدگان آتش سوزی در 10 هزار نفر - نفر

18.2-0.220.260.220.220.18تعداد فوت شدگان حوادث در 10 هزار نفر - نفر

54,25965,87972,03970,68071,7491.5عملیات آتش نشانی - تعداد

میانگین زمان رسیدن واحدهای امداد و 
نجات به محل - دقیقه

-04:0904:1104:1104:1304:19حریق

-04:5804:3704:4304:4004:42حادثه
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10-9- تعداد حادثه،حريق ساختمانی و حريق خودرويی

11-9- متوسط زمان رسيدن به محل حريق و حادثه
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57-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 98

تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه 1

339188ایستگاه 131
361122ایستگاه 106
399131ایستگاه 105
3148206ایستگاه 88
3204213ایستگاه 64
3123141ایستگاه 61
3138426ایستگاه 36
3187177ایستگاه 6

منطقه 2

22031ایستگاه 127
252172ایستگاه 124
21576ایستگاه 119
293153ایستگاه 112
2108225ایستگاه 77
2163532ایستگاه 58
223ایستگاه 51
2216689ایستگاه 25
2171386ایستگاه 10

منطقه 3

25097ایستگاه 84
269109ایستگاه 130
23662ایستگاه 116
22146ایستگاه 110
2118108ایستگاه 89
260125ایستگاه 43
25470ایستگاه 29
279130ایستگاه 11

منطقه 4

31516ایستگاه 122
380104ایستگاه 103
3115136ایستگاه 97
395325ایستگاه 92
353134ایستگاه 75
3144233ایستگاه 57
377293ایستگاه 56
368180ایستگاه 54
362151ایستگاه 26
387166ایستگاه 23
3134277ایستگاه 17

منطقه 5

184232ایستگاه 102
1132267ایستگاه 98
1144550ایستگاه 94
1202354ایستگاه 74
1164440ایستگاه 55
164160ایستگاه 34
1175460ایستگاه 27
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تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه 6

26498ایستگاه 108
263187ایستگاه 49
575239ایستگاه 40
5123287ایستگاه 18

منطقه 7

6139212ایستگاه 93
6120168ایستگاه 73
6121166ایستگاه 53
699225ایستگاه 2

منطقه 8

67199ایستگاه 101
64486ایستگاه 72
6109147ایستگاه 71
6132303ایستگاه 31

4113146ایستگاه 33منطقه 9

منطقه 10
5153224ایستگاه 85
5165341ایستگاه 8

منطقه 11

56591ایستگاه 118
5122189ایستگاه 52
565169ایستگاه 46
500ایستگاه 41
500ایستگاه 39
5170300ایستگاه 5
5216365ایستگاه 1

منطقه 12

8125292ایستگاه 99
500ایستگاه 115
51139ایستگاه 107
573187ایستگاه 91
579201ایستگاه 67
500ایستگاه 42
52552ایستگاه 7
5117335ایستگاه 4
5192303ایستگاه 3

منطقه 13

620198ایستگاه 128
675174ایستگاه 120
6116160ایستگاه 60
63484ایستگاه 32
668144ایستگاه 19

منطقه 14
8108170ایستگاه 117
8128163ایستگاه 48
8143311ایستگاه 24

57-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 98)ادامه(
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تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه 15

885262ایستگاه 121
894206ایستگاه 113
8140351ایستگاه 78
830115ایستگاه 66
821107ایستگاه 63
853201ایستگاه 37
8172461ایستگاه 21
888208ایستگاه 15

منطقه 16

51968ایستگاه 126
7114182ایستگاه 95
746185ایستگاه 83
773230ایستگاه 82
774176ایستگاه 13

منطقه 17
465120ایستگاه 70
469123ایستگاه 65
483250ایستگاه 28

منطقه 18

450168ایستگاه 129
474371ایستگاه 125
479490ایستگاه 87
470247ایستگاه 62
44079ایستگاه 59
491284ایستگاه 38
463251ایستگاه 16
41486ایستگاه 12

منطقه 19

728125ایستگاه 123
738240ایستگاه 96
7115652ایستگاه 81
7123293ایستگاه 50
7102392ایستگاه 35
768245ایستگاه 22

منطقه 20

766492ایستگاه 90
7177538ایستگاه 86
72181ایستگاه 79
766222ایستگاه 47
7170432ایستگاه 14
7173509ایستگاه 9

منطقه 21

154120ایستگاه 111
4101200ایستگاه 104
16474ایستگاه 45
190226ایستگاه 44

57-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 98)ادامه(
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تعداد آتش سوزیتعداد حوادثمنطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 

منطقه 22

160181ایستگاه 114
145115ایستگاه 109
197269ایستگاه 100
15886ایستگاه 80
176163ایستگاه 76
168213ایستگاه 69
150113ایستگاه 68
1540ایستگاه 30
172280ایستگاه 20

55211,45827,473جمع

57-9-  مقايسه توزيع فراوانی آتش سوزی و حوادث به تفکيک ايستگاه های آتش نشانی  شهر تهران در سال 98)ادامه(

58-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 98

سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
محدوده شهرداری )هکتار(

تعداد نيروی آتش نشان 
مستقر در ايستگاه

تعداد ناوگان عملياتی
 هر ايستگاه

منطقه 1

3727.9225ایستگاه 131
3630.7256ایستگاه 106
3746.4246ایستگاه 105
3849.7347ایستگاه 88
31,702.25410ایستگاه 64
3782.6296ایستگاه 61
32,279.4357ایستگاه 36
3866.64611ایستگاه 6

منطقه 2

21,129.35613ایستگاه 127
2849.9306ایستگاه 124
286.7163ایستگاه 119
2775.8215ایستگاه 112
2360.5162ایستگاه 77
2263.4244ایستگاه 58
2353.7335ایستگاه 51
21,213.7345ایستگاه 25
20112ایستگاه 10
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
محدوده شهرداری )هکتار(

تعداد نيروی آتش نشان 
مستقر در ايستگاه

تعداد ناوگان عملياتی
 هر ايستگاه

منطقه 3

2471.9204ایستگاه 84
2269.5214ایستگاه 130
2173.1243ایستگاه 116
2284.6213ایستگاه 110
2495.4325ایستگاه 89
2290.4234ایستگاه 43
2240.8224ایستگاه 29
2418.7325ایستگاه 11

منطقه 4

3381.44312ایستگاه 122
3853.3357ایستگاه 103
37,859.4204ایستگاه 97
3367.9234ایستگاه 92
32,630.94711ایستگاه 75
32,489368ایستگاه 57
3767.6225ایستگاه 56
3635.5286ایستگاه 54
3516.8265ایستگاه 26
3287.5285ایستگاه 23
3091ایستگاه 17

منطقه 5

11,306.9306ایستگاه 102
1443.5305ایستگاه 98
11,520.3356ایستگاه 94
12,835.5438ایستگاه 74
1915356ایستگاه 55
1394.7245ایستگاه 34
11,051.76222ایستگاه 27

منطقه 6

2320.7225ایستگاه 108
2423.8459ایستگاه 49
5532.7427ایستگاه 40
5524356ایستگاه 18

منطقه 7

6354263ایستگاه 93
6577.2306ایستگاه 73
6577.3449ایستگاه 53
6289.8325ایستگاه 2

58-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 98)ادامه(
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
محدوده شهرداری )هکتار(

تعداد نيروی آتش نشان 
مستقر در ايستگاه

تعداد ناوگان عملياتی
 هر ايستگاه

منطقه 8

6227.3275ایستگاه 101
6247.4214ایستگاه 72
6380.77224ایستگاه 71
6773.8358ایستگاه 31

4977.2337ایستگاه 33منطقه 9

منطقه 10
5388.5306ایستگاه 85
5630.3359ایستگاه 8

منطقه 11

5122.4305ایستگاه 118
5287.1224ایستگاه 52
5203.3315ایستگاه 46
54.3195ایستگاه 41
56.3165ایستگاه 39
5550335ایستگاه 5
5697.19928ایستگاه 1

منطقه 12

5000ایستگاه 99
8436.9336ایستگاه 115
538.4217ایستگاه 107
5247.3276ایستگاه 91
5161.6325ایستگاه 67
516.9154ایستگاه 42
573.6286ایستگاه 7
5218.4376ایستگاه 4
5593.8469ایستگاه 3

منطقه 13

65,245.9213ایستگاه 128
6329.5213ایستگاه 120
61,669.54510ایستگاه 60
6308.3234ایستگاه 32
6882.3347ایستگاه 19

منطقه 14
8586.1366ایستگاه 117
8269.7275ایستگاه 48
8490.8265ایستگاه 24

58-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 98)ادامه(
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سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
محدوده شهرداری )هکتار(

تعداد نيروی آتش نشان 
مستقر در ايستگاه

تعداد ناوگان عملياتی
 هر ايستگاه

منطقه 15

80285ایستگاه 121
8282.1418ایستگاه 113
81,207.7284ایستگاه 78
80275ایستگاه 66
80428ایستگاه 63
8692.3347ایستگاه 37
8512.35420ایستگاه 21
82,091.9294ایستگاه 15

منطقه 16

5199.2244ایستگاه 126
7494.6295ایستگاه 95
7282.6315ایستگاه 83
7457.7273ایستگاه 82
7281.3316ایستگاه 13

منطقه 17
4276.4295ایستگاه 70
4211.1355ایستگاه 65
4387.7305ایستگاه 28

منطقه 18

4531.3337ایستگاه 129
4707.6255ایستگاه 125
4707.9357ایستگاه 87
4904.4379ایستگاه 62
45,305.7488ایستگاه 59
4589.78126ایستگاه 38
47,352.4285ایستگاه 16
410,825.8345ایستگاه 12

منطقه 19

70191ایستگاه 123
7369.7263ایستگاه 96
7743.7334ایستگاه 81
77,841.7410ایستگاه 50
7939.8517ایستگاه 35
7179.2408ایستگاه 22

منطقه 20

7531.5315ایستگاه 90
715,599.3385ایستگاه 86
7227.9283ایستگاه 79
7624.5253ایستگاه 47
7557.3357ایستگاه 14
71,999.18422ایستگاه 9

58-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 98)ادامه(
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58-9- مشخصات ايستگاه های آتش نشانی شهر تهران در سال 98)ادامه(

سطح پوشش ايستگاه داخل منطقه عملياتی نام ايستگاهمنطقه 
محدوده شهرداری )هکتار(

تعداد نيروی آتش نشان 
مستقر در ايستگاه

تعداد ناوگان عملياتی
 هر ايستگاه

منطقه 21

1864.84216ایستگاه 111
4962.3307ایستگاه 104
11,072.2365ایستگاه 45
11,378.8334ایستگاه 44

منطقه 22

1694.24711ایستگاه 114
1744267ایستگاه 109
11,175.8357ایستگاه 100
12,661.3225ایستگاه 80
11,050.3255ایستگاه 76
1829255ایستگاه 69
13,105.9257ایستگاه 68
1264.7195ایستگاه 30
11,168.9286ایستگاه 20

142,071.44,179862,0جمع
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875/1 - 1,350/5
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5,035/1 - 11,695/5
11,695/6 - 26,924/8

تعداد ناوگان
!( 7 - 20

!( 21 - 33

!( 34 - 50

!( 51 - 72

11-9- تعداد ناوگان عملياتی و مساحت سطح پوشش ايستگاه های داخل محدوده شهرداری به تفکيک مناطق در سال 98
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سازمان مديريت پسماند
59-9-متوسط تناژ پسماند تر جمع آوری شده در طرح مکانيزاسيون از سطح مناطق 22 گانه در سال 98)واحد:کيلوگرم(      

شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينمنطقه
307,460.6378,533.9376,790.4372,766.5374,267.1358,823.9منطقه 1
339,246.5404,460.5381,948.4392,535.2394,606360,969.5منطقه 2
196,958.9238,751228,113.5236,653.4228,489.5216,527.1منطقه 3
432,081.6586,785.2584,551.5568,741.1581,175.5563,269منطقه 4
379,118.7483,929465,808.7502,749505,021.9471,086.8منطقه 5
155,587.3180,151.3194,048.5191,588.5193,653.4177,386.9منطقه 6
175,411.3219,190217,952.9208,079.7213,277.4201,456.5منطقه 7
180,515.8236,038.7238,645.2230,209.2229,219.8206,344.2منطقه 8
93,826.3116,644113,158.5110,282.3114,914.3112,486منطقه 9
139,179.9174,971.3172,232.3177,090.3180,244.5172,531منطقه 10
163,568.1207,239187,987.7184,382.9191,973.9188,371.9منطقه 11
177,485.2227,876.6226,362.3248,021.7242,339.8235,945.8منطقه 12
128,153.1155,995.8149,596.6147,173.7144,160.3141,465.3منطقه 13
201,614.8262,639.4260,160249,240234,783.2217,179.7منطقه 14
325,046.5424,475.5425,536.8422,727.7399,411.3369,932.9منطقه 15
146,604.8179,761.9182,120179,932.6181,973.2185,732.3منطقه 16
131,366.3162,951.3162,406.9162,874.7167,181165,706.8منطقه 17
195,656.9252,161.8250,168.4254,487.6274,560275,353.2منطقه 18
148,421.3180,804.8179,213.5176,001.3180,340173,748.4منطقه 19
238,012.3294,012.3295,393.5295,273.2309,018.1305,766.1منطقه 20
114,788.4127,898.4134,240.3143,003.2137,479.4132,576.1منطقه 21
102,883.6117,197.7116,850.4125,567.7125,830.3109,256.1منطقه 22

59-9- متوسط تناژ پسماند تر جمع آوری شده در طرح مکانيزاسيون از سطح مناطق 22 گانه در سال98)واحد:کيلوگرم(      
اسفندبهمندیآذرآبانمهرمنطقه

371,087394,556425,005358,198.8373,667423,691.7منطقه 1
385,771.3405,388.3404,099369,201.8363,109.3448,906.9منطقه 2
221,268.7230,124.3266,566.9240,010210,744.4266,451.5منطقه 3
584,667.3629,446.7626,841.7575,071557,380.9697,871.1منطقه 4
463,368438,924.8482,694.5475,574.3472,680.3575,393.1منطقه 5
184,009.2199,674.5208,031194,586178,366.1209,686.3منطقه 6
207,624.7171,369.7194,812.7176,236.3158,484.5216,309.9منطقه 7
213,588.2221,872.5227,938.7211,737.7211,910.4267,822.8منطقه 8
116,703.7111,419.8106,577101,183.8103,144.9125,791.1منطقه 9
181,598.8177,187173,600.5167,775.7165,589209,575.2منطقه 10
198,437196,901.3208,288.3183,551.3173,699212,095.9منطقه 11
249,083.1262,364.4264,312.9238,326246,274.3273,695منطقه 12
140,569143,802.8148,241.2138,985.2132,161168,222.9منطقه 13
232,080.3238,703252,100.7225,526224,094.7287,097.9منطقه 14
405,839421,123403,778.8385,672.5355,759.1444,108.3منطقه 15
189,081184,732.7185,452.7166,574.7160,757202,057.2منطقه 16
166,373.7168,807.5164,936158,669.8157,239.8194,447.4منطقه 17
268,857.4296,889.7298,313.4280,152263,959.2325,843.6منطقه 18
189,881.7195,614.4191,032174,184172,035.3210,589.8منطقه 19
306,566.3291,198.7291,568271,026261,584.7323,360.4منطقه 20
137,854.3127,779122,977.5114,287.3119,017.3144,094.1منطقه 21
120,279105,086.4119,009.5103,250.3115,067.7130,263.1منطقه 22
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60-9-مجموع تناژ خشک جمع آوری شده از سطح مناطق در سال 98                                                  )واحد: کيلوگرم (     
شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينمنطقه

107,3892,482,497689,35178,95968,000630,519.00منطقه 1
2,515,4942,285,5402,236,1672,345,9805,018,4792,649,914.750منطقه 2
692,520829,576864,9701,134,253885,972.20797,492منطقه 3
4,388,8684,513,7794,483,1774,416,0624,499,1314,464,048منطقه 4
1,282,2291,382,2504,885,6332,379,1363,126,0892,453,622منطقه 5
1,996,8692,333,9062,082,6871,152,3871,411,0161,588,167منطقه 6
547,736675,706672,341655,638664,566622,277منطقه 7
731,013967,957979,456936,130935,501859,413منطقه 8
203,528414,388411,539419,713440,945411,835منطقه 9
191,940361,918336,399388,906417,530482,699منطقه 10
1,503,6981,534,9811,550,8761,576,8971,585,6861,581,328منطقه 11
811,506954,271756,850705,400715,6731,267,891منطقه 12
536,425708,221602,203675,934671,304705,781منطقه 13
796,169821,118849,271890,996692,964805,679منطقه 14
1,467,5621,492,6721,519,9911,539,4241,518,2161,516,820منطقه 15
1,126,0451,117,7431,139,0431,073,780358,229401,314منطقه 16
504,800497,000513,900373,400352,270325,030منطقه 17
236,955305,850632,076877,2561,066,478903,931منطقه 18
616,530644,604640,511544,414418,119397,943منطقه 19
905,850896,8182,806,409306,111120,580120,176منطقه 20
398,990409,797424,605445,916392,088415,920منطقه 21
275,000475,001495,001594,100578,999706,000منطقه 22

60-9- مجموع تناژ خشک جمع آوری شده از سطح مناطق در سال98 )ادامه(                                       )واحد: کيلوگرم (     
اسفندبهمندیآذرآبانمهرمنطقه

1,254,858412,92192,00068,00078,959689,351منطقه 1
2,612,825.52,311,919.4602,419,010.12,519,7502,125,950945,275منطقه 2
780,052828,109830,512831,126691,064220,844.8منطقه 3
4,447,9644,407,0754,389,0894,396,9664,400,1312,218,998منطقه 4
2,512,0932,611,0792,614,5192,615,6222,626,018211,267منطقه 5
1,616,4001,847,7061,481,094751,224,726301,309,075.6390,135,043منطقه 6
618,395583,390581,923530,950468,855149,740منطقه 7
860,513849,626850,297827,058837,687305,631منطقه 8
-422,210423,670428,255430,370424,818منطقه 9
343,551452,081559,562477,600536,430212,540منطقه 10
1,505,6741,570,8921,605,7611,610,2471,567,526534,773منطقه 11
-775,870679,602724,373774,689820,817منطقه 12
704,471739,622958,470985,7881,432,461434,043منطقه 13
-755,420825,7891,048,1471,139,6591,329,298منطقه 14
1,531,3501,607,3011,846,4391,798,1301,575,783862,732منطقه 15
406,730407,933407,843376,496376,496376,496منطقه 16
361,639346,191449,105478,380340,513217,495منطقه 17
--362,6301,436,6861,125,8391,463,085منطقه 18
-4,000500118,151285,604120,187منطقه 19
-126,136126,992111,094128,536130,309منطقه 20
--405,594411,151473,948499,552منطقه 21
-647,9991,320,000704,999577,001609,000منطقه 22
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61-9- تناژ روزانه پسماند تخليه شده از ايستگاه های خدمات شهری در مجتمع آرادکوده در سال 98         )واحد: تن (     

شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينمنطقه

378,565.5448,866.1437,709432,206.5404,452.3427,296.5دارآباد-01
491,086.5581,881564,664.8544,759.7529,718.7497,840زنجان-02

625,522.9774,562.3773,552.6749,418.4726,244.5686,791حکیمیه-04
631,343.5777,237.1754,444.5738,121.6719,531.6690,932.9بیهقی-06
514,707.1622,693.5621,749.4614,110595,029571,728.4هرندی-12
360,250461,579449,843.9446,074.5434,069419,285.5دوکوهه-13
118,467.1143,781.6138,039.7130,017.7127,807.1123,692.9آزادگان-15
544,065.2696,897.4694,844.2665,181.3666,615.5635,012.3یاران-18
510,063.5652,392.6635,338.4615,521.3621,673.5623,361.3جهاد-19

438,253.9552,725.2529,405.8509,517.7484,260468,760.6شهرری-20
243,409.4314,780313,666.5297,907.4299,442.6299,178.1کوهک-22

61-9- تناژ روزانه پسماند تخليه شده از ايستگاه های خدمات شهری در مجتمع آرادکوده در سال 98 )ادامه(  )واحد: تن (     

اسفندبهمندیآذرآبانمهرمنطقه

461,193.3483,017.7537,254.7445,622.7453,082535,153.1دارآباد-01
525,151.3535,054543,610491,762489,316603,396.6زنجان-02

755,047.3834,691832,840.7755,736734,902940,904.1حکیمیه-04
692,521.3716,562722,700.7667,855.3669,162.3827,375.5بیهقی-06
529,991.3563,515.3595,245.3559,686544,386.7622,063.8هرندی-12
--435,422.7356,069.7366,600.3240,992.4دوکوهه-13
125,728.7131,656.7136,351.3125,221.3118,127.3125,301.5آزادگان-15
674,100658,488.7650,735.3659,948803,9361,083,722.8یاران-18
630,558650,995.3639,543.3604,771.3584,766.7724,124.1جهاد-19

489,808511,524.0486,655.3497,805.3627,768759,349شهرری-20
300,424289,832.7284,324263,056254,080316,393.1کوهک-22

62-9-مجموع تناژ روزانه پسماند بيمارستانی ورودی به آراد کوه در سال 98                                         )واحد: کيلوگرم (     

پسماند بيمارستانی ويژهماهپسماند بيمارستانی ويژهماه

1,988,300مهر1,614,750فروردین
1,870,520آبان2,366,380اردیبهشت

1,984,460آذر2,244,200خرداد
2,233,000دی2,287,620تیر

2,111,100بهمن2,098,120مرداد
2,444,010اسفند1,955,120شهریور
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63-9-متوسط تناژ روزانه ضايعات جمع آوری شده )لجن ، سرشاخه و ... ( از سطح شهر تهران توسط مناطق 22 گانه 
در سال 98                                                                                                                                            )واحد: کيلوگرم (     

شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينمنطقه
------منطقه 1
15,47432,522.639,368.229,89020,873.325,484.3منطقه 2
13,503.5-8,8554,146.78,41022,320منطقه 3
-410----منطقه 4
46,3955,2603,83056,183.566,407.154,878.4منطقه 5
12,211.9-2,440.97,1405,423.5-منطقه 6
21,012.6---2,3009,710منطقه 7
------منطقه 8
9,250.416,921.815,335.9--3,270منطقه 9
2,688.711,405.212,813.24,962.314,414.419,056منطقه 10
6,843.320,901.921,514.210,30425,750.720,131.3منطقه 11
---2,005.61,368.91,155.7منطقه 12
3,700-----منطقه 13
2,455----24,840منطقه 14
11,7009,4858,498.28,233.85,2309,605منطقه 15
23,8904,1664,7408,917.524,829.7-منطقه 16
1,181.17,988.82,434.31,071.4146,0825,291.1منطقه 17
-8,552.5267.51,569منطقه 18
6,051.96,438.64,1163,643.34,76655,571منطقه 19
90414,917.896,81021,5222,569.616,285منطقه 20
14,925.212,871.4--6,305.86,030منطقه 21
14,204.6--20,003.916,174.2228.9منطقه 22

63-9-متوسط تناژ روزانه ضايعات جمع آوری شده )لجن ، سرشاخه و ... ( از سطح شهر تهران توسط مناطق 22 گانه 
در سال 98 )ادامه(                                                                                                                                  )واحد: کيلوگرم (     

اسفندبهمندیآذرآبانمهرمنطقه
------منطقه 1
8,570137,177.165,894-44,672.355,429.3منطقه 2
7,400121,991.1--42,298.7114,805.4منطقه 3
------منطقه 4
80,712.7107,616.777,42099,905125,910منطقه 5
65,445.771,718.355,768.84,733.312,43656,760منطقه 6
20,394--20,307.130,800.733,460منطقه 7
------منطقه 8
35,553.621,434.718,969.512,852.518,376.99,180منطقه 9
18,325.316,104.79,294.14,063.93,2457,025منطقه 10
20,630.721,15015,4332,315.62,346.29,217.3منطقه 11
48,154.323,37413,263.73,7507,8203,600منطقه 12
---16,500--منطقه 13
--38,255.310,097.54,900-منطقه 14
8,614.310,503.611,398.99,805.311,416.410,894.3منطقه 15
26,717.930,265.520,898.35,92444,553.328,744.8منطقه 16
3,3745,02811,801.51,722.72,430.918,028منطقه 17
---23,90522,110.79,894.4منطقه 18
38,06052,039.722,972.78,8046,696.43,450.5منطقه 19
9,657.26,586.96,435.51,02010,475.49,763.6منطقه 20
2,840--20,507.733,502.833,826منطقه 21
27,795.730,82724,364.821,42119,64525,448.4منطقه 22



407

9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

64-9-تناژ روزانه پسماندهای ساختمانی عمرانی سال 98

ميزان استحصال، جداسازی و بازيافت-تن در روزخاک و نخاله شهر تهران -تن در روزماه

24,20777فروردین

50,419731اردیبهشت

38,1261,005خرداد

41,7291,521تیر

33,9681,329مرداد

38,8591,056شهریور

35,4581,257مهر

32,5671,030آبان

29,302935آذر

33,272960دی

32,628809بهمن

31,220668اسفند

421,75511,378جمع

65-9-عملکرد سازمان پسماند در سال 98                                                                                                       

سال 98عنوان

تناژ روزانه دفع پسماند

50کمپوست فروخته شده - تن در روز

221مواد بازیافتي خطوط پردازش - تن در روز

89ریجکت حمل شده به زباله سوز - تن در روز

طرح های پردازش و بازیافت پسماند

740سرانه تولید پسماند شهر تهران - گرم

53,000سطل های زباله )مخازن 1100 لیتری( - تعداد

262,028,573کل زباله خشک جمع آوری شده - کیلوگرم

6,197متوسط تناژ زباله )خشک - تر( در روز - تن

5,479متوسط تناژ زباله تر در روز - تن

718متوسط تناژ زباله خشک در روز - تن

130,000مساحت معابر رفت و روب - متر مربع
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 شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل

66-9- خالصه عملکرد ساماندهي صنايع و  مشاغل درسال 98

سال 98عنوان

4,452اجرای آراء کمیسیون بند 20 - تعداد

65آراء صادر شده بر اساس بند 20 ماده 55 - تعداد

8,809کنترل آراء قدیمی )پیگیری اجرای رای ( - تعداد

281بازگشایی مجاز صنوف جهت اجرای رای - تعداد

631پرونده های در انتظار اجرای رای - تعداد

14,209تعداد اخطاریه به اصناف زباله ساز - تعداد

28استاندارد سازی جایگاه ها - تعداد

28 جایگاه اورهال شده CNG سطح شهر - تعداد

28جایگاه های فعال سوخت CNG سطح شهر - تعداد

184,838,250میزان حجم سوخت گاز عرضه شده در جایگاه های تحت تملک شهرداری - مترمکعب

15,133 خودور های معامله شده در مراکز همگانی خرید و فروش خودرو - تعداد

2,165,422میزان تهیه سم و نظارت بر مصرف - کیلوگرم

4,860میزان طعمه مسموم تحویلی به مناطق - کیلوگرم

1,853 اخطاریه صادره به گاراژدارها، کارگاهها، و مالکین به علت نگهداری سگ کار و عدم رعایت الزامات بهداشتی - تعداد

8,160 سگ های زنده گیری شده - تعداد

1,060 سگ های عقیم سازی شده - تعداد

14,209 کانون های وفور سگ های بدون صاحب شناسایی شده - تعداد

7,185 صنوف و مشاغل آالینده و مزاحم شناسایی شده - تعداد

87نسبت صنوف و مشاغل آالینده و مزاحم ساماندهی شده به شناسایی شده-درصد

14,074 کانون های وفور موش بهسازی شده - تعداد

26,721 کانون های وفور موش شناسایی شده - تعداد

16,443 الشه های موش جمع آوری شده - تعداد

1,186 کیوسک های گل و مطبوعات دارای قرارداد - تعداد

17,750واحدهای صنفی آموزش دیده در دوره های آموزش قوانین و مقررات شهری به اصناف - تعداد

195,535تعداد ورود خودرو به مراکز همگانی خرید و فروش خودرو - تعداد

52جمع آوری نمایشگاه و بازارهای غیرمجاز - تعداد

40روز بازار، شب بازارهای فعال در سطح مناطق - تعداد

49صدور و یا تمدید مجوز برپایی روز بازارها - تعداد
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شرکت شهربان و حريم بان شهرداری تهران

67-9-تعداد ماموريت های اجرا شده شرکت شهربان و حريم بان در محدوده شهر تهران در سال 98  
تعدادعنوان عملکردتعدادعنوان عملکرد

1,740جلوگیری از تغییر کاربری بدون مجوز286,796رفع سدمعبر ساختمانی 

841,321صیانت و بازدید از امالک دارای پروانه10,436آزادسازی معابر )حصارکارگاهی(

5,916پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز 9,388اجراء و صیانت از  آراء کمیسیون ماده 100

4,284رفع آثار تخلف از ساخت و ساز غیرمجاز 54,609جلوگیری از تخلف ساختمانی امالک دارای مجوز

1,214,490جمع

68-9-تعداد ماموريت های اجرا شده شرکت شهربان و حريم بان در حوزه معبربان تهران در سال 98  
تعدادعنوان عملکردتعدادعنوان عملکرد

27,828رفع و جلوگیری از سد معبر دستفروش133,009رفع و جلوگیری از هر گونه سد معبر صنفی 

77,520رفع و جلوگیری از سد معبر بساط گستر
21,036رفع و جلوگیری از سد معبر شبه متکدی 

286,187رفع و جلوگیری از سد معبر سیار

545,580جمع

69-9-تعداد ماموريت های اجرا شده شرکت شهربان و حريم بان در حوزه حريم بان تهران در سال 98  
تعدادعنوان عملکردتعدادعنوان عملکرد

1,246جلوگیری از دیوارکشی و فنس کشی2,934رفع خالف از ساخت و ساز غیرمجاز

236جلوگیری از ورود مصالح
143,978صیانت و بازدید از محدوده حریم تهران 

1,920شناسایی و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

150,314جمع
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اداره کل محيط زيست و توسعه پايدار 

70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 

شناسايی منابع آالينده مناطق
فاضالب در ماه - تعداد

ساير منابع آالينده ای رفع 
شده - تعداد

معرفی ساير منابع 
آالينده به محيط زيست 

شهرستان تهران - 
تعداد

معرفی منابع آالينده 
هوا و صدا به محيط 
زيست شهرستان 

تهران - تعداد

معرفی منابع آالينده 
پسماند به محيط 
زيست شهرستان 

تهران - تعداد

17322220منطقه 1 

86382225منطقه 2

1657979606منطقه 3

9743000منطقه 4

860100منطقه 5

380000منطقه 6

26594000منطقه 7

100200منطقه 8

481000منطقه 9

420000منطقه 10

21539000منطقه 11

4629000منطقه 12

1414000منطقه 13

210000منطقه 14

453530000منطقه 15

1719000منطقه 16

423000منطقه 17

812001منطقه 18

40000منطقه 19

77330منطقه 20

9216000منطقه 21

135006منطقه 22

1,8601,051896738جمع
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

شناسايی منابع آالينده مناطق
هوا و صدا در ماه - تعداد

رفع منابع آالينده ای 
فاضالب - تعداد

رفع منابع آالينده ای 
هوا و صدا - تعداد

شناسايی منابع 
آالينده ای پسماند در 

ماه - تعداد

ساير منابع آالينده 
شناسايی شده در ماه 

-  تعداد
92916893737922منطقه 1 
142811240113منطقه 2
6016560679منطقه 3
39723811059منطقه 4
49622510829منطقه 5
373837500منطقه 6
39726539740894منطقه 7
2102170منطقه 8
43313108منطقه 9
017070منطقه 10
12520012512354منطقه 11
3239261230منطقه 12
51651513منطقه 13
4214270منطقه 14
742450740250525منطقه 15
2615202123منطقه 16
13413623منطقه 17
207174114منطقه 18
2912123600منطقه 19
767109منطقه 20
10486997516منطقه 21
924822منطقه 22

2,9091,6762,6931,9861,233جمع
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!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

1

25
6

7

3

8

4

22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16

15

20

13

هوا و صدا (تعداد)
0
1 - 50
51 - 130
131 - 400
401 - 929

پسماند(تعداد)
!( 6 - 30
!( 31 - 75

!( 76 - 125

!( 126 - 408

12-9- شناسايی پسماند و منابع آالينده هوا و صدا به تفکيک مناطق در سال 98
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

مناطق

آبگرمکن های نصب شده 
تحت نظارت مرکز مديريت 

محيط زيست و توسعه 
پايدار )بر حسب مخزن 

200 ليتری( - تعداد

اخطارهای صادر شده 
پسماند در ماه-تعداد

ساير اخطارهای صادر 
شده در ماه-تعداد

اخطارهای صادر شده 
فاضالب در ماه-تعداد

اخطارهای صادر شده 
هوا و صدا در ماه- 

تعداد

2615922188916منطقه 1 
01885984منطقه 2
067916560منطقه 3
251095211238منطقه 4
7106278248منطقه 5
25003837منطقه 6
540894265397منطقه 7
6170102منطقه 8
012740منطقه 9
1170420منطقه 10
012354215125منطقه 11
213383933منطقه 12
651514146منطقه 13
0270214منطقه 14
0249525453735منطقه 15
3921231726منطقه 16
0623413منطقه 17
0408811منطقه 18
06902291منطقه 19
020101010منطقه 20
069167588منطقه 21
01123248منطقه 22

1881,7141,0401,8862,852جمع
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ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9
10

11 12
14

19
17

16
15

20

13

هوا و صدا (تعداد)
0
1 - 60
61 - 125
126 - 400
401 - 916

پسماند(تعداد)
!( 1 - 50

!( 51 - 125

!( 126 - 250

!( 251 - 408

13-9- اخطار های صادر شده در حوزه پسماند و حوزه هوا و صدا به تفکيک مناطق در سال 98
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

مناطق

اخطارهای محيط زيستی 
صادره شده به پيمانکاران 
 ISO بر اساس استاندارد
14001:2015 )هرماه( - 

تعداد

اقدامات اصالحی 
پيگيری و به نتيجه 

رسيده منتج از آخرين 
مميزی داخلی بر 

 ISO اساس استاندارد
14001:2015 )هر يک 

ماه يکبار( - تعداد

برگزاری کميته راهبری 
 ISO استاندارد

14001:2015 )هر سه ماه 
يکبار( - تعداد

بوستان های انرژی 
)مجهز به حداقل يک 

نيروگاه کوچک مقياس 
خورشيدی باشند( - 

تعداد

جرايم محيط زيستی 
اعمال شده برای 

پيمانکاران بر اساس 
 ISO استاندارد

14001:2015)هر ماه( - 
تعداد

4259211منطقه 1 

00209منطقه 2

620000منطقه 3

149120137منطقه 4

246517210منطقه 5

100000منطقه 6

370350058منطقه 7

3425109منطقه 8

10000منطقه 9

00010منطقه 10

12261019منطقه 11

2526410منطقه 12

411000منطقه 13

5220048منطقه 14

67401017منطقه 15

5694021منطقه 16

24100منطقه 17

1220101منطقه 18

3616909منطقه 19

5125106منطقه 20

3244101منطقه 21

190112منطقه 22

1,392851316238جمع
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

تعداد زباله گيرهای ساخته مناطق
شده-دستگاه

تعداد ساختمان ها 
)مجهز به حداقل يک 

نيروگاه کوچک مقياس 
خورشيدی باشند( - 

دستگاه

عدم انطباق های 
آخرين مميزی داخلی 
برگزار شده بر اساس 

 ISO استاندارد
14001:2015)هر سه ماه 

يکبار( - تعداد

کل آبگرمکن های نصب 
شده در سطح منطقه 
)بر حسب مخزن 200 

ليتری( - تعداد

کل ساختمان های تحت 
پوشش پروژه اصالح 

الگوی مصرف در سطح 
منطقه - تعداد

04392634منطقه 1 
1001731منطقه 2
2300028منطقه 3
41106633منطقه 4
021304124منطقه 5
01512228منطقه 6
03351419منطقه 7
10940617منطقه 8
20000منطقه 9
0002219منطقه 10
0063627منطقه 11
12281921منطقه 12
08116525منطقه 13
0102125منطقه 14
1003324منطقه 15
011014119منطقه 16
0143312منطقه 17
004000منطقه 18
002600منطقه 19
11252140منطقه 20
0102019منطقه 21
41014022منطقه 22

22930393712447جمع

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران
بهارستان

اسالمشهر

1

25
6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12
14

19

17

16 15

13

20

کرج

ساختمان(دستگاه)
0
1 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40

14-9- کل ساختمان های تحت پوشش پروژه اصالح الگوی مصرف به تفکيک مناطق در سال 98
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

مناطق

کل ساختمانهای منطقه 
که دارای سامانه کنترل 

راديويی می باشند - 
دستگاه

کل ساختمانهای منطقه 
که دارای سيستم 
کنترل هوشمند 

سرمايشی می باشند - 
دستگاه

کل ساختمانهای منطقه 
که دارای سيستم 
کنترل هوشمند 

موتورخانه می باشند - 
دستگاه

مانورهای برگزار شده بر 
 ISO اساس استاندارد
14001:2015 )هر سه 

ماه( - تعداد

رفع منابع آالينده ای 
پسماند - تعداد

27165338منطقه 1 

1118075منطقه 2

52525206منطقه 3

2244783منطقه 4

212913102منطقه 5

1210350منطقه 6

02175408منطقه 7

222317منطقه 8

002117منطقه 9

221007منطقه 10

1293101منطقه 11

2211614منطقه 12

000015منطقه 13

1113327منطقه 14

33179250منطقه 15

1010621منطقه 16

883216منطقه 17

000233منطقه 18

11322966منطقه 19

454318منطقه 20

77751972منطقه 21

001218منطقه 22

921004541171,724جمع
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70-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی مناطق در سال 98 )ادامه(  

مناطق
معرفی منابع آالينده فاضالب 
به محيط زيست شهرستان 

تهران- تعداد

منابع پايش آبی مصرفی پايش 
شده - تعداد

حجم آب استحصال شده از 
پساب تصفيه شده-مترمکعب 

در روز

پيشرفت مطالعات توجيه 
محيط زيستی بر اساس شرح 
خدمات مصوب به تفکيک هر 

مطالعه)ماهانه( - درصد

2301,88450منطقه 1 

5301100منطقه 2

165000منطقه 3

0000منطقه 4

000100منطقه 5

002,4000منطقه 6

0000منطقه 7

00015منطقه 8

043600منطقه 9

00045منطقه 10

0000منطقه 11

05121,5000منطقه 12

16055منطقه 13

00060منطقه 14

06900منطقه 15

173100منطقه 16

000100منطقه 17

100100منطقه 18

020050منطقه 19

1600منطقه 20

1000منطقه 21

001002منطقه 22

262141126,245677جمع
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9معاونت خدمات شهری و محیط زیست

71-9- اقدامات انجام گرفته زيست محيطی  در سال 98  

سال 98اقدامات سال 98اقدامات 

160کمیته های غربالگری زیستی - تعداد1,430منابع آالینده شناسایی شده - تعداد

4محل های نگهداری حیات وحش در شهرداری - تعداد4بانک جامع تنوع زیستی - عدد

شناسایی منابع آالینده، پایش و تهیه اطلس محیط 2ساختمان های انرژی - تعداد
4زیست - تعداد

950مصرف انرژی در ساختمان های عمومی - کیلو وات ژول1تجهیز بوستانها به سیستم خورشیدی - تعداد بوستان

میزان آموزش حین خدمت پرسنل شهرداری تهران در 2تجهیز ساختمانها به سیستم انرژی های نو - عدد
2,616زمینه محیط زیست - نفر ساعت

100میزان توان نیروگاه خورشیدی - کیلو وات ساعت1,430اخطارهای صادره محیط زیستی - تعداد

بوستان های انرژی )به جز بوستان هایی که پایه سوالر دارند( 
100میزان توسعه انرژیهای نو - کیلو وات ساعت1- تعداد

2پروژه های ارزیابی شده محیط زیستی - تعداد
نسبت پروژه های عمرانی و زیربنایی دارای مطالعات 

100توجیه زیست محیطی به کل پروژه های مشمول - درصد مناطق، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران که نظام 
مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در آنها استقرار و نگهداری 

) تمدید گواهینامه ( می شود - عدد
6











422

سالنامه آماری شهرداری تهـران

اداره کل امور بانوان
1-10- عملکرد اداره کل امور بانوان در سال 98

سال 98عنوان

مجموعه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، 
اشتغال ویژه بانوان

1مجموعه شهردخت - تعداد

19مجموعه هاي شهربانو - تعداد

800مساحت مجموعه شهردخت - متر مربع

64,176مساحت مجموعه های شهربانو - متر مربع

9بوستان های بانوان - تعداد

1,481,446مساحت بوستان های بانوان - متر مربع

کانون های بانوان

353خانه های تسنیم )خانه های خانواده و سبک زندگی( - تعداد

30تعداد اعضای کانون کارآفرینی و کوشانه- نفر

67کانون های بانوان - تعداد

23اجرای پروژه های کوچک محلی - تعداداجرای طرح ها و پروژه ها

برگزاری جشنواره و همایش های فرهنگی 
اجتماعی، فراغتی و هنری

برگزاری جشنواره و همایش های فرهنگی اجتماعی، فراغتی و 
هنری

168تعداد

71,000مخاطب

طرح هاي آموزشي
 برگزاری برنامه های آموزشی )کالس و کارگاه آموزشی(

1,106 تعداد

250,000 مخاطب- نفر ساعت

70تعامل با سازمان های غیر دولتی )NGO,s( حوزه زنان وخانواده -مورد

امور حمایتي، فرهنگي و آموزشي براي 
بانوان سرپرست خانوار

90بهره مندان تسهیالت مالی اعطاءشده)کارت های اعتباری، بن های هدیه و...( - تعداد

3برگزاری رویداد نغمه ناخوانده )تجربه زیسته زنان توانمند( - تعداد

دوره های آموزشی برگزارشده براي زنان 
سرپرست خانوار

برگزاری برنامه های آموزشی )کالس و کارگاه آموزشی( 
توانمندسازی و مهارت آموزی 

8تعداد دوره

5,656نفر ساعت آموزش

گسترش فعالیت های خانواده محوری
برگزاری دوره های آموزشی طرح گفتگوی خانواده

22دوره

800مخاطب

450تعداد مصاحبه مددکاری )تلفنی، حضوری( - نفر

برگزاری مراسم و جشن های ملی و 
برگزاری مراسم مذهبی در حوزه ی زنان و خانواده

158تعداد

240,000مخاطب
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10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

1-10- عملکرد اداره کل امور بانوان در سال 98)ادامه(

سال 98عنوان

زیرساخت های مهارت آموزی

6 بازارچه های خوداشتغالی زنان - تعداد

800شاغلین مراکز مهارت آموزی کوثر - نفر

150غرفه داران بازارچه های خوداشتغالی زنان - نفر

51 مراکز مهارت آموزی کوثر - تعداد

گسترش فعالیت های فرهنگی، 
آموزشی و تفریحی

برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی
139تعداد

6,100مخاطب

4,100,000مخاطبان فعالیت ها و خدمات مجموعه های مختص زنان - نفر

رویداد کارآفرینی زنان و تولید 
ملی

 نمایشگاه زنان و تولید ملی 
130,000 تعداد بازدیدکننده

1 تعداد دوره

250 نمایشگاه زنان و تولید ملی - تعداد شرکت کننده

2-10- مجموعه های ويژه بانوان  

مساحت زيربنا)مترمربع (مرکز تخصصیمساحت زيربنا)مترمربع (مرکز تخصصی

1,200شهربانو منطقه 14 )2(870شهربانو منطقه 1

7,327شهربانو منطقه 1,99515شهربانو منطقه 2

30,000بوستان بانوان منطقه 4,30016شهربانو منطقه 3

3,200شهربانو منطقه 5,70017شهربانو منطقه 4

70,000بوستان بانوان منطقه 8,00019شهربانو منطقه 5

846شهربانو منطقه 2,90120شهربانو منطقه 6

31,446بوستان بانوان منطقه 80021شهربانو منطقه 7 )1(

200,000بوستان بهشت مادران منطقه 4,0003شهربانو منطقه 7 )2(

270,000بوستان پردیس بانوان منطقه 1,10015شهربانو منطقه 8 )1(

260,000بوستان نرگس منطقه 90018شهربانو منطقه 8 )2(

220,000بوستان ریحانه منطقه 6,00022شهربانو منطقه 9

800شهردخت منطقه 3,7006شهربانو منطقه 10

بوستان بانوان مرضیه حدیدچی )دباغ( 4,837شهربانو منطقه 12
350,000منطقه 4

1,200شهربانو منطقه 13

50,000بوستان بانوان منطقه 3,80020شهربانو منطقه 14 )1(
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3-10-زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران )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

2,44215,0505,5182,767683125,876منطقه 1
3,49023,7468,9505,327211141,545منطقه 2
1,92913,3014,7573,14916823,160منطقه 3
4,31325,1909,4103,725763342,747منطقه 4
4,04824,27111,7836,08323846,216منطقه 5
17,660--1,4389,6163,4523,154منطقه 6
1,97713,5335,8274,345131325,708منطقه 7
2,03616,4905,7862,8524227,170منطقه 8
6445,7891,550665128,651منطقه 9
1,65513,2515,6252,96826523,530منطقه 10
1,73111,3584,7653,17113321,041منطقه 11
1,3738,1772,0999498912,615منطقه 12
1,0119,0842,7251,0418313,872منطقه 13
2,35116,7994,8931,7067225,758منطقه 14
2,53817,7714,2841,063211225,689منطقه 15
14,007-1,0599,8702,25381411منطقه 16
1,0868,8571,9596206312,531منطقه 17
1,4189,2242,3056165513,573منطقه 18
7535,7441,176277767,963منطقه 19
1,35911,2072,8498136316,237منطقه 20
7014,3741,709563117,349منطقه 21
6493,1601,251443125,506منطقه 22

40,001275,86294,92647,111342162458,404جمع

1-10- زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه شهر تهران )بر حسب سرشماری سال 95(

ري

شمیرانات

قدس

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

شهریار

تعداد
5,506 - 9,000
9,001 - 15,000
15,001 - 22,000
22,001 - 30,000
30,001 - 46,216
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4-10- اقدامات دبيرخانه ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی  محالت )مديريت محله( در سال های 97-98

دبيرخانه ستاد مديريت محالت

سال 98سال 97اقدامات مديريت محله 

تشکیل خانه های سرای محالت

213205خانه آموزش شهروندی - تعداد

143140خانه جهاد و ایثار - تعداد

294181خانه خانواده و سبک زندگی - تعداد

339236خانه خدمات اجتماعی - تعداد

8968خانه دانش و پژوهش - تعداد

194197خانه دوام و ایمنی - تعداد

261308خانه سالمت و محیط زیست - تعداد

179154خانه رسانه و فضای مجازی - تعداد

192180خانه قرآن و عترت - تعداد

182180خانه ورزش - تعداد

195184خانه هنر و ادبیات - تعداد

توانمند سازی تسهیل گران محلی

برگزاری کالس آموزشی

81تعداد

1-دوره

29216نفرساعت 

برگزاری کارگاه  آموزشی - تعداد

81تعداد

1-دوره

29216نفرساعت 

354352راه اندازی اتوماسیون اداری محالت شهر تهران - تعداد

312352راه اندازی ساب پرتال های محالت شهر تهران - تعداد

016ساماندهی و توسعه فعالیت سازمانهای مردم نهاد و کانونهای محلی - تعداد

کمک به اجرای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در 
-108اجرای برنامه مناسبتی و محله ای - تعدادسطح محالت

نظارت بر اجرای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در 
سطح محالت

540455 بازدید - تعداد

7411برگزاری جلسات - تعداد

8011تخلفات ارسال شده و ثبت شده - تعداد

125741تعداد شکایات واصله و بررسی شده - تعداد

851,858 بررسی صالحیت نامزد مدیریت محله - تعداد

4011برگزاری کمیته انضباطی - تعداد
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سال 98سال 97سال 96عنوان
مخاطب - نفر

سال 98سال 97سال 96

440440413154,000154,000144,550اجرای طرح شهردار مدرسه - تعداد

1,7603,0801,98070,400123,20079,200اجرای طرح شهردردست بچه ها - تعداد

353424273,000327,300430,200استقبال از مهر)باز باران()برنامه( - تعداد

5,0007,00010,0005,0007,00010,000برنامه های کاهش بی سوادی - بسته آموزشی
در  شده  انجام  نیازسنجی  به  توجه  با  شهروندی  آموزش  های  سرفصل  تدوین 

40004000مناطق 22 گانه - تعداد

2,2231,63586700260,100حمایت از مدارس - تعداد مدرسه
خانه های کودک)در تغییر عنوان و کاهش خانه  ها به کانون کودک تغییر یافته( 

35135235280,00070,00070,000- تعداد

12,40012,5289,950322,400338,040258,700دوره ها و کارگاه های آموزش شهروندی - تعداد
اندازی خانه های علم و زندگی)در تغییر عنوان به خانه آموزش شهروندی  راه 

354350352230,000250,0000تغییر یافته( - تعداد

1,095704704159,050140,000320,000راه اندازی کانون های سه گانه در خانه های علم و زندگی  - تعداد

111330370860مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی - مرکز

3010100200,000100,0001,000,000نشریات و اقالم آموزشی - تعداد عنوان

1,980--100--نرخ تحقق برنامه های شهر در دست بچه ها - درصد

اداره کل آموزش های شهروندی

5-10- آموزش های شهروندی و مشارکت های اجتماعی در سال های 96-98

6-10-طرح های اجرا شده آموزش شهروندی  در سال 98

تعداد طرح های اجرا شدهمنطقه تعداد طرح های اجرا شدهمنطقه 

11منطقه 1112منطقه 1
11منطقه 1213منطقه 2
12منطقه 1114منطقه 3
12منطقه 1115منطقه 4
11منطقه 1116منطقه 5
11منطقه 1117منطقه 6
13منطقه 1218منطقه 7
11منطقه 1219منطقه 8
11منطقه 1120منطقه 9
11منطقه 1221منطقه 10
12منطقه 1122منطقه 11

251جمع
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منطقه
بودجه

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94

بودجه مصوب تخصیص داده 
90,00070,00070,00027,00091,925شده به اداره کل

بودجه مصوب تخصیص داده 
86,192----شده به آموزش شهروندی

3,5033,0053,0051,9662,124منطقه 1

4,0012,4952,4951,6962,358منطقه 2

2,0141,6451,6451,2461,000منطقه 3

2,9012,4102,4101,6511,200منطقه 4

3,6793,1753,1752,0561,795منطقه 5

2,7241,9001,9001,5163,108منطقه 6

2,9271,9001,9001,3811,684منطقه 7

2,0961,8151,8151,3361,131منطقه 8

1,7101,4751,4751,1561,230منطقه 9

1,7891,5601,5601,2011,251منطقه 10

2,7522,1552,1551,516878منطقه 11

2,2901,8151,8151,4714,013منطقه 12

2,0601,8151,8151,3361,331منطقه 13

3,5992,4952,4951,6961,372منطقه 14

2,9992,4952,4951,6961,924منطقه 15

1,8271,4751,4751,1561,334منطقه 16

2,3351,9001,9001,5161,205منطقه 17

2,6812,4102,4101,6511,884منطقه 18

2,2901,9001,9001,3811,347منطقه 19

3,3562,4952,4951,6961,377منطقه 20

2,5341,8151,8151,336784منطقه 21

1,7331,5601,5601,2011,200منطقه 22

7-10- بودجه آموزش شهروندان در سال های 98-94                                                                    )مبالغ به ميليون ريال(     
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2-10- بودجه آموزش شهروندان به تفکيک مناطق شهر تهران در سال 98

 
8-10-بودجه مصوب تخصيص داده شده به آموزش شهروندی  در سال 98                                        )مبالغ: ميليون ريال(

بودجه مصوبمنطقه بودجه مصوبمنطقه 

3,638منطقه 1,94712منطقه 1
1,664منطقه 2,23813منطقه 2
1,372منطقه 1,00014منطقه 3
1,539منطقه 1,20015منطقه 4
520منطقه 1,79516منطقه 5
1,205منطقه 3,10817منطقه 6
1,447منطقه 1,68418منطقه 7
1,347منطقه 1,13119منطقه 8
1,377منطقه 1,23020منطقه 9
784منطقه 1,25121منطقه 10
1,200منطقه 83322منطقه 11

33,510جمع

ري

شمیرانات

قدس

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
784 - 1,000
1,001 - 1,250
1,251 - 1,700
1,701 - 2,400
2,401 - 4,013

اسالمشهر

بهارستان
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ستاد فعاليت های دينی و اقامه نماز

9-10-اقدامات مرکز در سال های 94-98
سال 98سال97سال96سال95سال94اقدامات

کمک به تعمیر و تجهیز مساجد و 
اماکن مذهبی 

2,0002,0002,0002,0002,043تعداد

427440497147124میلیون ریال

350335345330300برپایی نماز جماعت - تعداد

10-10-فعاليت های انجام شده در حوزه دينی در سال های 94-98

سال 98سال97سال96سال95سال94اقدامات

مشارکت و همکاری با مساجد، حوزه های علمیه ، حسینیه ها جهت برگزاری مراسمات 
7,0008,0009,8002,0004,000جشن ها و سوگواری ها - تعداد

برگزاری کالس های آموزشی )قرآن،نماز،احکام،اصول اعتقادات ،مبانی دینی ، اخالق 
100100105012و ... .( - دوره

برگزاری همایش های مختلف با علماء روحانیون مدیران و طالب حوزه های علمیه 
221080- تعداد

2,0002,0002,0002,0001,800تجهیز اماکن دینی و مذهبی - تعداد

و سازمان ها  نهادها   ، ،مدارس  ها  دانشگاه  با  مراسمات مذهبی  برگزاری  در  مشارکت 
10010040100120- تعداد

تیه، چاپ و توزیع کتابچه و بروشورهای مذهبی در مناسبت های مختلف )جلد/لوح 
20,00020,00014,00015,00020,000فشرده و..(-تعداد

33324برگزاری مسابقات دینی و مذهبی - دوره

برگزاری مسابقات مختلف جهت طالب حوزه های علمیه و فعاالن در امور مساجد و 
11114فعالیت های دینی و مذهبی - دوره

شهرداری  تابعه  غیر  و  تابعه  های  شرکت   ، ادارات  و  سازمان  های  نمازخانه  تجهیز 
-30401515تهران - باب

504820201مشارکت در برنامه های اردوئی مساجد حوزه های علمیه و اماکن مذهبی - تعداد

3,0003,0002,0002,0005,000تهیه بسته های مذهبی و فرهنگی - بسته
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11-10-اقدامات مرکز در خصوص تعمير و تجهيز مساجد و اماکن مذهبی در سال 98

هزينه مصوب کمک به تعمير و تجهيز مساجد و اماکن کمک به تعمير و تجهيز مساجد و اماکن مذهبی -تعدادمنطقه
مذهبی -ريال

06,000,000,000منطقه 1
7613,000,000,000منطقه 2
512,000,000,000منطقه 3
14210,000,000,000منطقه 4
966,000,000,000منطقه 5
4111,000,000,000منطقه 6
6421,000,000,000منطقه 7
656,000,000,000منطقه 8
353,000,000,000منطقه 9
7160,000,000,000منطقه 10
7612,000,000,000منطقه 11
22013,000,000,000منطقه 12
4014,800,000,000,000منطقه 13
789,000,000,000منطقه 14
1015,000,000,000منطقه 15
595,000,000,000منطقه 16
02,000,000,000منطقه 17
1005,000,000,000منطقه 18
8636,000,000,000منطقه 19
15210,000,000,000منطقه 20
295,000,000,000منطقه 21
50498,000,000,000منطقه 22

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

هزینه(میلیارد ریال)
2 - 5
6 - 20
21 - 60
61 - 500
501 - 1,4800

3-10- هزينه مصوب کمک به تعمير و تجهيز مساجد و اماکن مذهبی به تفکيک مناطق در سال 98
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12-10-عملکرد مداخالت اجتماع محور اداره کل سالمت درسال های 94-98 

عنوان
تعداد اعضاتعداد کانون

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94

3543541231234641,4001,40004923,712تشکیل شوراي سالمت محله
3543543541692907,1287,2003,8461,6031,762کانون پزشکان

35435435427531543,35045,00041,95910,0989,396کانون مادر و کودک
35435435431432261,53362,00061,59014,72513,709کانون سالمند

2,9954,931-3543543541903188,8118,900کانون معلوالن 
35435435422430116,49616,50017,6315,5975,402کانون خادمین سالمت مساجد

35435435426031128,05628,50026,3898,0807,981کانون پیشگیری از دیابت
35435435419130032,79132,80028,2294,8626,555کانون جوانان 

35435435415829420,72721,00019,0554,0295,406کانون اهدا
35435435417029720,57121,00017,2374,4865,225کانون پیشگیری از استعمال دخانیات

35435435421530024,03124,50023,7195,9816,584کانون پیشگیری از چاقی
203---21----کانون کسری

توضیحات: به علت بازنگری برنامه ها در سال 97 تعداد و اعضای کانون ها کاهش داشته است.

13-10 -توزيع فراواني بازديد دانش آموزان از مرکز فرآموز مناطق 22گانه در سال های 94-98   

منطقه
جمع مخاطب

سال 98سال 97*سال 96سال 95سال 94
22,54023,667000منطقه1
00000منطقه2
23,76024,948000منطقه3
24,14525,35224,06200منطقه4
16,80017,6408,7982,5000منطقه5
19,90020,89510,1849,1765,602منطقه6
00000منطقه7
1,0001,0501,5393154,466منطقه8
003,82000منطقه9
00000منطقه10
9,66410,1471,5931,3202,880منطقه11
4,5004,7254,1436,1975,630منطقه12
5,6005,8806,7804,5051,926منطقه13
23,68024,8646,2795,430586منطقه14
30,79432,334000منطقه15
0002,7982,995منطقه16
0017,30013,9927,850منطقه17
23,67024,85417,40015,5777,875منطقه18
23,76024,94815,7201,5934,405منطقه19
00000منطقه20
6,4626,7853,0150105منطقه21
19,95020,94812,6126,2182,935منطقه22

256,225269,036133,24569,62147,255جمع
توضیحات * به علت بازطراحی مراکز فرآموز برخی مناطق، در سال 97 آمار کمتر از سالهای قبل است.

اداره کل سالمت
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4-10- تعداد سازمان های غيردولتی)مردم نهاد( و فعال در ادارات سالمت - همکار به تفکيک مناطق در سال 98

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!(

!( !(

!(

!(

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25
6

7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19

17

16
15

20

13

تعداد سازمان غیردولتی

0 - 10
11 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 74

تعداد افراد داوطلب محلی

!( 5 - 30

!( 31 - 55

!( 56 - 80

!( 81 - 255

14-10-سازمان های غيردولتی)مردم نهاد( و داوطلبين محلی فعال در حوزه سالمت - همکار در سال 98
تعداد سازمان غيردولتی)مردم نهاد(تعداد افراد داوطلب محلیمنطقه

7932منطقه 1
4331منطقه 2
6921منطقه 3
4724منطقه 4
289منطقه 5
6033منطقه 6
5520منطقه 7
339منطقه 8
187منطقه 9
2111منطقه 10
1010منطقه 11
25529منطقه 12
587منطقه 13
4974منطقه 14
7320منطقه 15
210منطقه 16
522منطقه 17
2010منطقه 18
4217منطقه 19
7817منطقه 20
5910منطقه 21
96منطقه 22

1,132419جمع 
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15-10- خانه های سالمت شهر در سال های 98-94                                                                                           )تعداد(
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94منطقه

2727272727منطقه 1
2121212121منطقه 2
1111111112منطقه 3
2020202020منطقه 4
2929292929منطقه 5
1414141414منطقه 6
1414141414منطقه 7
1313131313منطقه 8
99999منطقه 9
1010101010منطقه 10
1717171717منطقه 11
1313131313منطقه 12
1313131313منطقه 13
2121212121منطقه 14
2121212120منطقه 15
99999منطقه 16
1414141414منطقه 17
2020202018منطقه 18
1414141413منطقه 19
2121212120منطقه 20
1313131313منطقه 21
1010101012منطقه 22

354354354354352جمع

5-10- تعداد خانه های سالمت شهر به تفکيک مناطق در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25

6 7

3

8

4
22

21

18

9 10
14

19

17
16 15

13

20

11 12

تعداد
9 - 11
12 - 14
15 - 17
18 - 21
22 - 29
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تعدادعنوان فعاليت
53,776کارگاه،کالس - برنامه

386تاتر و سینما سالمت - برنامه
1,233,438مخاطبین - نفر

16-10- عملکرد اداره کل سالمت در حوزه ارتقای سواد سالمت شهروندان در سال 98

17-10- وضعيت نيروی انسانی فعال در ادارات سالمت مناطق 22 گانه در سال 98
تعداد مشاوران پروانه دارتعداد مسئول خانهتعداد مربيان آموزشیمنطقه

5268منطقه 1

7138منطقه 2

51213منطقه 3

6195منطقه 4

342913منطقه 5

181014منطقه 6

7143منطقه 7

5130منطقه 8

042منطقه 9

340منطقه 10

4123منطقه 11

20135منطقه 12

16133منطقه 13

11218منطقه 14

36202منطقه 15

092منطقه 16

11142منطقه 17

0180منطقه 18

0133منطقه 19

21202منطقه 20

151310منطقه 21

4101منطقه 22

228320107جمع 
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ستاد گردشگری شهرداری تهران
18-10- اجرای برنامه های گردشگری شهری به تفکيک مناطق در سال 98

تعداد افراد بهره مندتعداد تورمنطقهتعداد افراد بهره مندتعداد تورمنطقه

721,512منطقه 651,36512منطقه 1

1212,541منطقه 1573,29713منطقه 2

1332,793منطقه 831,74314منطقه 3

1483,108منطقه 1342,81415منطقه 4

651,365منطقه 3106,51016منطقه 5

481,008منطقه 891,86917منطقه 6

941,974منطقه 2966,21618منطقه 7

871,827منطقه 871,82719منطقه 8

511,071منطقه 491,02920منطقه 9

1262,646منطقه 591,23921منطقه 10

671,407منطقه 631,32322منطقه 11
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شمیرانات

قدس
شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

1

25

6
7

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12

14

19
17

16
15

20

13

تعداد افراد بهره مند
1,008 - 1,100
1,101 - 1,520
1,521 - 1,980
1,981 - 3,300
3,301 - 6,510

تعداد تور
!( 48 - 75

!( 76 - 100

!( 101 - 160

!(161 - 310

6-10- تعداد افراد بهره مند و تعداد تور گردشگری شهری به تفکيک مناطق در سال 98
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19-10- اقدامات صورت گرفته ستاد گردشگری در سال های 97-98 
سال 98سال 97اقدامات

1330نشست های تهرانشناسی - مورد
354354راه اندازی کانون گردشگری محالت - تعداد
0-توسعه فضاهای کالبدی گردشگری - تعداد

اجرای برنامه های گردشگری شهری
2,0802,404تعداد تور

53,00050,484تعداد افراد بهره مند
53,00050,484برگزاری تورهای تهران گردی - تعداد بهره مندان/نفر

اسکان مسافران و گردشگران در فصول گردشگری 
3,5912,853تعداد بهره مندان/نفر

44تعداد کمپ
7,3068,098ارایه خدمات گردشگری از طریق سامانه 137 - تعداد تماسهای دریافتی

75تأسیس و تشکیل جلسات شورای عالی راهبردی گردشگری - تعداد
3,5001,194برگزاری تورهای گردشگری موضوعی و فنی تخصصی - تعداد

شرکت برج ميالد
20-10- شاخصهای کمی  شرکت برج ميالد تهران در سال 98                                                                             )تعداد(

شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينبرنامه

87521246کنسرت های برگزار شده

714814108همایش های برگزارشده 

344010نمایشگاه های برگزار شده

5646138351,067336278بازدیدهای تشریفاتی

159,67449,95560,77272,420151,91410,183,300بازدید های عمومی

20-10- شاخصهای کمی  شرکت برج ميالد تهران در سال 98 )ادامه(                                                                 )تعداد(

جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهربرنامه

1327620101کنسرت های برگزار شده

18121416190140همایش های برگزارشده 

30232022نمایشگاه های برگزار شده

336566654742516276,534بازدیدهای تشریفاتی

54,41638,41728,81628,42439,385010,867,493بازدید های عمومی
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22-10-  کتاب های در دست انتشار سال 98

قالب اطالعاتتعداد صفحاتتاليف/ترجمهنام کتابرديف

گزارش290تالیفپیاده راه میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر1

گزارش157تالیفاحداث پالزای شهری تقاطع خیابان استادمعین و آزادی2

گزارش273تالیفاحداث ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران3

گزارش140تالیفتقاطع غیر هم سطح شهید بخارایی4

گزارش116تالیفجمع آوري کارگاه و پارکینگ طبقاتي تونل امیرکبیر )پالزا(5

گزارش60تالیفمحوطه سازی ایستگاه مترو خط 6 و 7 6

گزارش131تالیفپیاده راه خیابان دعوتی7

گزارش240تالیفبهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان8

گزارش106تالیفاحداث پارکینگ طبقاتی میدان شهید باقری9

گزارش82تالیفاحداث بوستان رنجبر10

گزارش154تالیفپهنه فرهنگ و هنر رودکی11

گزارش100تالیفپارکینگ محلی منطقه 1218

گزارش100تالیفدور برگردان خیابان شهران13

گزارش130تالیفپل گیشا14

گزارش42تالیفمطالعات امکان سنجی احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان شهیدمدنی15

گزارش200تالیفساماندهي، بهسازي و نوسازي خیابان الله زار16

گزارش225تالیفپیاده رو سازی خیابان ظهیراالسالم17

گزارش270تالیفبازگشایی محور 17 شهریور18

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی

21-10- خالصه فعاليت های دفتر مطالعات اجتماعی در سال های 94-98

سال 98سال 97سال96سال95سال94عنواناقدامات

ارزیابی و پیوست فرهنگی 
و اجتماعی پروژه های 

شهری )اتاف(

12121144تشکیل شورای علمی و تخصصی اتاف - تعداد

8955201011ارزیابی و پیوست فرهنگی اجتماعی پروژه های شهری )اتاف( - تعداد

اجرای پژوهش و 
افکارسنجی

1010012انجام مطالعات اثربخشی - تعداد
انجام مطالعات  نظرسنجی از شهروندان از اقدامات مختلف شهرداری 

525205228- تعداد

18190690انجام پژوهش های اجتماعی و فرهنگی - تعداد

طرح های پژوهشی

5501016برگزاری همایش ها ی علمی و نشست های تخصصی - تعداد

292813440تالیف و ترجمه کتاب - تعداد

22008تولید محتوا و دستور العملهای ساماندهی مشارکت اجتماعی - نسخه

903--خرید کاربست یافته های دانشجویی - تعداد
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22-10-  کتاب های در دست انتشار سال 98

قالب اطالعاتتعداد صفحاتتاليف/ترجمهنام کتابرديف

انتقال خط BRT مولوي از ضلع جنوب به وسط خیابان و احداث مسیر ویژه 19
BRT گزارش290تالیفموتورسیکلت در کنار مسیر

کتاب190تالیفساختمان و سکونت20

کتاب210تالیفتوسعه ناموزون21

کتاب200تالیفحق به شهر22

کتاب220تالیفمطالعات رویداد )نظریه، پژوهش، وسیاستگذاری رویدادهای برنامه ریزی شده(23

کتاب200تالیفدبی، شهر همکاری24

کتاب230تالیفبازتوزیع یا بازشناسی25

کتاب373ترجمهمسائل بهداشتی زاغه نشینی شهری26

کتاب254ترجمهفرهنگ نئولیبرال27

کتاب533ترجمهمدیریت رویداد28

کتاب260ترجمهمذهب در فضای شهری29

کتاب240ترجمهخودگردانی یا آنری لوفور در نو بلگراد30

کتاب240ترجمهیک مقدمه انتقادی31

کتاب160ترجمهتفکر و شهر32

کتاب201ترجمهسیاست های فضایی؛ زندگی روزمره و حق به شهر33

کتاب259ترجمهنوشتارهایی در باب شهرها34

کتاب249ترجمهزاغه نشینی در شهرهای جنوب جهان35

کتاب260ترجمهارزیابی تاثیر اجتماعی و پایش36

کتاب329ترجمهبازسازی شهری37

کتاب208ترجمهارزیابی تاثیر اجتماعی و زیست محیطی درکشورهای در حال توسعه38

کتاب276ترجمهارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه های توسعه39

کتاب389ترجمهمسیرهای جدید در ارزیابی تاثیر اجتماعی40

کتاب212ترجمهمترومارکسیسم: یک داستان مارکسیستی درباره شهر41

کتاب321ترجمهمطالعه ای در باب بازاندیشی ارزیابی تاثیراجتماعی؛ نظریه ها و سیاست ها42

ارزیابی وضعیت و ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی شهر تهران بر اساس 43
پایان نامه185تالیفاصول حکمروایی خوب شهری

بررسی جامعه شناختی آرزوهای جوانان؛ فرصت ها و چالش ها با تاکید بر تئوری 44
پایان نامه275تالیفآنومی



439

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی

23-10- خالصه اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی  در سال های 96-98 

سال 98سال 97سال96 اقدامات

228878834سمن های منطقه - تعدادبهره گیری  از ظرفیت سمن ها

بهره گیری از ظرفیت کانون های 
محلی  

770834پرونده های تشکیل شده - تعداد

00115 تفاهم نامه با کانون ها )برون سپاری ( - تعداد

احداث زیر ساخت ها و فضاهای 
کاربردی خدمات اجتماعی

876مراکز رشد - تعداد

141216مرکزپایگاه خدمات اجتماعی

محل تجمع کارگران فصلی
555مرکز

50به تعداد مراجعینظرفیت/نفر

خدمات اجتماعی کودکان )مراکز پرتو(
162023مرکز

3,0003,0003,630ظرفیت/نفر

گرم خانه )مددسرا(
161821مرکز

1,5001,4001,680ظرفیت/نفر

مرکز نگهداری شبانه روزی )سامانسرا(
222مرکز

400400250ظرفیت/نفر

بهاران )سرای کار و بازگشت به زندگی(

9107مرکز

1,0001,000600ظرفیت/نفر

75075072بهبود یافته

44250تعدادساخت مدارس صبح رویش

2 همراه سرا ) مناطق 3 و 6 (ساخت همراه سراها
22240تعداد

160780-مساحت

جمع آوری بی خانمان ها و 
نگهداری

جذب افراد متکدی و کارتن خواب توسط گشت فوریتهای خدمات 
35,74356,5923,779اجتماعی - تعداد

34,4923,5742,287پذیرش شبانه روزی در سامانسراها - نفر
نگهداری موقت و خدمت رسانی شبانه روزی به آسیب دیدگان 

88,32894,5732,287اجتماعی در سامانسراها - نفر

21--نگهداری گرمخانه های)مددسراهای(سطح شهر تهران-تعداد
افراد بی خانمان جمع آوری شده توسط گشت های فوریت های 

28,77349,91166,957شبانه روزی خدمات اجتماعی - نفر

352,804442,473442,473ارائه خدمات شبانه روزی به بی خانمان ها در مددسراها - نفر

33531خانواده های بی سرپناه ساماندهی شده در مراکز شهرداری - تعداد
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سال 98سال 97سال96اقدامات

ساماندهی کودکان کار، ارائه 
خدمات

مخاطبین شرکت کننده در برنامه های پیشگیری از بروز آسیب های 
73,18992,23263,927اجتماعی - تعداد

33,43042,7544,527ارائه خدمات به کودکان در معرض آسیب - نفر

2,9263,0463,928ساماندهی کودکان کار - نفر

ارائه خدمات در پایگاه های خدمات اجتماعی
141216پایگاه/عدد

19,89011,9486,113خدمت/نفر

 فضاهای بی دفاع شهری بهسازی 
شده

1,5111,488521تعداد فضاهای بهسازی شده - تعداد

2,161980798تعداد فضاهای شناسایی شده - تعداد

706665درصد

حمایت از توسعه بازارچه ها و نمایشگاه های دستاوردهای ساماندهی
809753474کارآفرینان - تعداد

تعداد کارگران خیابانی
12,00012,0002,008تعداد کارگران خیابانی ساماندهی شده - نفر/ ساعت ساماندهی شده توسط شهرداری

1680384ساماندهی و توسعه فعالیت سازمانهای مردم نهاد  و کانونهای محلی- تعداد

ساماندهی و توسعه فعالیت 
سازمانهای مردم نهاد  و کانونهای 

محلی در سطح محالت

اجرای برنامه های مناسبتی مبتنی برتوسعه رفاه اجتماعی
57,84072,9141,263 )استقبال ار مهر، رمضان،فصل همدلی ، زندانیان و ... .(- تعداد

جمع کودکان کار
2,9263,046119شناسایی شده - نفر

2,9263,046119ساماندهی شده - نفر

آموزش ، ترویج ، مشاوره و 
پژوهش هاي کارآفریني

برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی در مناطق 22 گانه - کالس 
2,4733,160205و کارگاه

80964133اجرای برنامه های ترویج کارآفرینی - نمایشگاه و جشنواره

اجراي برنامه هاي ترویج کارآفریني ، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ 
25,96432,76441,252کسب و کار -  عنوان بروشور، پوستر و بنر

اطالع رساني و آگاه سازي در مناطق
107,776-17,502توزیع بروشور-نسخه آسیب خیز

کمک به بازپروری معتادین 
بی خانمان و بی بضاعت

اجرای برنامه های پیشگیری مهار کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی در محالت شهر تهران با محوریت خانه های سازمان - 

تعداد
679,259-4,274

23-10- خالصه اقدامات انجام گرفته در سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی  در سال های 98-96 )ادامه(
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24-10- آمار گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان در سال های 98-94                                           )نفر(
درصد تغييرسال 98سال 97سال96سال95سال94جنست

42,42927,49630,7846,19967,526989.3مرد
93.6-3,8193,1953,74449,8383,210زن

88.2-30018699842450پسر بچه
47.3-246824413169دختر بچه

46,57230,94535,77056,59270,85525.2جمع 

توضیحات: آمار شامل اطالعات گشت های جمع آوری ستاد و مناطق می باشد

25-10- آمار  ارجاع گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان در سال های 98-94                                 )نفر(
درصد تغييرسال 98سال 97سال96سال95سال94عنوان

35,76824,32329,11451,61467,75831.3گرمخانه

100-2831659614090یاسر

100-5016880نواب

997430152001,233.3خانواده

100-49500330تذکر

69134933354631.4کمپ ترک اعتیاد

46,57230,94534,60056,59268,00420.2جمع

 توضیحات: آمار شامل اطالعات گشت های جمع آوری ستاد و مناطق می باشد

26-10- آمار  ارجاع گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان به مراکز موجود در سال 98                      )نفر(

گرمخانهمراکز نگهداريمنطقهگرمخانهمراکز نگهداريمنطقه

048منطقه 042012منطقه 1
01,181منطقه 0013منطقه 2
0853منطقه 0014منطقه 3
1,55153,012منطقه 7322,30015منطقه 4
00منطقه 01,03416منطقه 5
0800منطقه 016817منطقه 6
075منطقه 0018منطقه 7
01,174منطقه 0019منطقه 8
08,734منطقه 01,73320منطقه 9
01,482منطقه 0021منطقه 10
01,069منطقه 0022منطقه 11

2,28374,083جمع 
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27-10- آمار گشت هاي جمع آوري متکديان و افراد بي خانمان به تفکيک مناطق در سال 98                               )نفر(

جمعدختر بچهپسر بچهزنمردمنطقهجمعدختر بچهپسر بچهزنمردمنطقه

850270541,129منطقه 430271045812منطقه 1
2621700279منطقه 386282241813منطقه 2
3992400423منطقه 290130130414منطقه 3
2,49247022,541منطقه 326275336115منطقه 4
6785301732منطقه 361230038416منطقه 5
1981501214منطقه 378324041417منطقه 6
2472000267منطقه 379323141518منطقه 7
8246322891منطقه 346152136419منطقه 8
4084122453منطقه 335300136620منطقه 9
49150367منطقه 242170126021منطقه 10
10180028منطقه 656500070622منطقه 11

10,546877262511,474جمع 

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

1

25
6

3

8

4
22

21

18

9
10 11 12 14

19

17
16 15

20

13

بهارستان

اسالمشهر

7

تعداد
28 - 100
101 - 360
361 - 450
451 - 1,130
1,131 - 2,541

7-10- مجموع متکديان و افراد بی خانمان جمع آوری شده توسط مناطق در سال 98
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شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

28-10-ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 98                                                      )مبالغ به ميليون ريال( 
       

بودجه عنوان پروژهکد پروژهرديف
مصوب

مبلغ متمم 
بودجه 

مبلغ صورت 
وضعيت ها

 مبلغ کل تعهدات
)صورت وضعيت و 

ساير هزينه مربوطه 
به پروژه(

درصد 
پيشرفت 

ريالی

درصد 
پيشرفت 
فيزيکی

5,00000000کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا11080155

20,00000000کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر نمایش21080154

30,0000084101.3کمک به توسعه و رونق راسته صنایع دستی31080153

50,00001,1091,4642.22.2کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروشی ها41080152

51080151 ، سینمایی  های  پردیس  احداث  و  طراحی   ، مطالعه 
30,00004968112.41.5رفاهی و ورزشی مناطق

61080149
مطالعه، طراحی و اجرای پهنه فرهنگی رودکی

 , لوشاتو  نوفل  انقالب، حافظ،  به خیابان های  )محدود 
ولی عصر عج(

70,00020,00005,23981

15,00000000مطالعه، طراحی و احداث موزه اسباب بازی ایرانی71080148

40,000100,0005,91916,02670توسعه و تجهیز مرکز نمایش های آئینی) باغ صبا(81080129

120,00023,2271,838143,22780.320توسعه باغ کتاب تهران91080113

210,00001,7196,03200ساماندهی، مرمت و بازسازی خانه های مشاهیر101071001

       

عنوان پروژهکد پروژهرديف
درصد 

پيشرفت 
فيزيکی کل

مساحت 
زمين 

)مترمربع(
توضيحاتمنطقه وقوع آدرس

-فرامنطقه ایخیابان الرستان - خیابان ابن سینا00کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا11080155

به مرحله انتخاب فرامنطقه ای-00کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر نمایش21080154
زمین نرسید

داخل راسته منطقه6خیابان ویال50کمک به توسعه و رونق راسته صنایع دستی31080153
خیابان ویال

فرامنطقه ایخیابان انقالب - خیابان فخر رازی50کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروشی ها41080152
راسته خیابان 

انقالب و خیابان 
فخر رازی

مطالعه ، طراحی و احداث پردیس های سینمایی ، 51080151
سطح شهر تهرانفرامنطقه ای-50رفاهی و ورزشی مناطق

61080149
رودکی     فرهنگی  پهنه  اجرای  و  طراحی  مطالعه، 
)محدود به خیابان های انقالب، حافظ، نوفل لوشاتو 

, ولی عصر عج(
محدود به خیابان انقالب، حافظ، 3300,000

-منطقه11نوفل لوشاتو،ولیعصر

سطح شهر تهرانفرامنطقه ایسطح شهر تهران50مطالعه، طراحی و احداث موزه اسباب بازی ایرانی71080148

745,753توسعه و تجهیز مرکز نمایش های آئینی) باغ صبا(81080129
خیابان شریعتی - روبروی خیابان 
پلیس - جنب شهرداری ناحیه 3 

منطقه 7 شهرداری تهران
-منطقه7

اراضی عباس آباد - جنب کتابخانه 93110,000توسعه باغ کتاب تهران91080113
-منطقه3ملی

فرامنطقه ای-00ساماندهی، مرمت و بازسازی خانه های مشاهیر101071001
پروژه مستمر بوده 
و قابلیت درصد 

گذاری ندارد

28-10-ليست پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی درسال 98 )ادامه(                                      
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موسسه موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

29-10-سالن های مرکز همايشها و ظرفيت آنها در سال 98                                                                              )نفر(
ظرفيتعنوان سالن

440سالن خلیج فارس       

121سالن هویزه       

550سالن روباز سوسنگرد   

65سالن جلسات قصر شیرین  

150سالن آزادگان    

700سالن رو باز هورالهویزه    

30-10-آمار بازديد موزه در سال های 98-94                                                           )نفر(

ماه
سال 96سال 95سال 94

جمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلی

8,806 416 8,390 7,371 204 7,167 7,008 395 6,613 فروردین

9,045 772 8,273 8,561 464 8,097 5,388 364 5,024 اردیبهشت 

2,272 149 2,123 3,466 251 3,215 5,429 249 5,180 خرداد

8,421 446 7,975 8,873 226 8,647 4,484 58 4,426 تیر

18,648 629 18,019 17,742 565 17,177 10,653 640 10,013 مرداد

11,765 429 11,336 12,851 617 12,234 11,701 367 11,334 شهریور

7,324 729 6,595 9,935 437 9,498 8,418 222 8,196 مهر

6,320 528 5,792 6,053 323 5,730 6,289 288 6,001 آبان

8,017 825 7,192 7,166 287 6,879 5,428 253 5,175 آذر

6,947 465 6,482 5,310 259 5,051 4,308 317 3,991 دی

14,602 866 13,736 11,990 501 11,489 7,583 489 7,094 بهمن

8,251 726 7,525 10,955 545 10,410 4,885 279 4,606 اسفند

110,418 6,980 103,438 110,273 4,679 105,594 81,574 3,921 77,653 جمع

9,202 582 8,620 9,189 390 8,800 6,798 327 6,471 متوسط ماهانه
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30-10-آمار بازديد موزه در سال های 98-94 )ادامه(                                                                                             )نفر(

ماه
سال 98سال 97

جمعخارجیداخلیجمعخارجیداخلی

14,172 7,61513,469703 801 6,814 فروردین

8,539 10,1147,757782 727 9,387 اردیبهشت 

5,004 3,7334,656348 169 3,564 خرداد

15,715 13,95314,986729 688 13,265 تیر

17,964 19,16116,6691,295 934 18,227 مرداد

10,973 10,48910,233740 786 9,703 شهریور

41,097 24,41340,260837 906 23,507 مهر

8,144 7,5577,608536 729 6,828 آبان

10,869 13,10010,334535 734 12,366 آذر

5,389 4,4484,689700 223 4,225 دی

20,385 49,83319,529856 679 49,154 بهمن

465 12,74638976 468 12,278 اسفند

158,716 8,137 150,579 177,162 7,844 169,318 جمع

13,226 678 12,548 14,764 654 14,110 متوسط ماهانه 

         

1-10- آمار بازديد از موزه



446

سالنامه آماری شهرداری تهـران

31-10-گزارش عملکرد راهيان نور در سال های 90-98

تعداد زائرينتعداد کاروانمناطق مورد بازديدسالمراحل اعزامرديف 

4228,000مناطق عملیاتی جنوب اسفند 90مرحله اول1

2510,000مناطق عملیاتی غربشهریور 91مرحله دوم2

3516,822مناطق عملیاتی جنوباسفند 91مرحله سوم3

268,000مناطق عملیاتی غربشهریور 92مرحله چهارم4

3617,280مناطق عملیاتی جنوباسفند 92مرحله پنجم5

195,852مناطق عملیاتی غربشهریور 93مرحله ششم6

3515,487مناطق عملیاتی جنوباسفند 93مرحله هفتم7

225,872مناطق عملیاتی غربشهریور 94مرحله هشتم8

2410,555مناطق عملیاتی جنوباسفند 94مرحله نهم9

225,293مناطق عملیاتی غربشهریور 95مرحله دهم10

257مناطق عملیاتی جنوباسفند 95مرحله یازدهم11

3312,000مناطق عملیاتی جنوباسفند 96مرحله دوازدهم12

277,950مناطق عملیاتی جنوباسفند 97مرحله سیزدهم13

6480مناطق راهیان نور جنوب کشور98مرحله دوم14

5400مناطق راهیان نور غرب کشور98مرحله دوم15

382143,998جمع

32-10-تعداد برنامه هاي فرهنگي اجرا شده در سال های 94-98
سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94رديف

80128145450585تعداد برنامه

38,00054,50071,600135,000202,296تعداد مخاطب



447

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

33-10-ليست اقدامات ورزشی صورت پذيرفته شده در سال 98

سال 98عنوانسال 98عنوان

2مانژ سوارکاری -  تعداد4خانه کشتی - تعداد

82مجموعه ورزشی آبی-  تعداد19,569,688ارائه خدمات تفریحی مجموعه های ورزشی - نفر

56مجموعه ورزشی الزهرا-  تعداد0ایستگاه دوچرخه سواری -  تعداد

4مجموعه ورزشی ویژه معلوالن-  تعداد407چمن مصنوعی -  تعداد

257مجوعه ورزشی چند منظوره-  تعداد223زمین ورزشی آسفالت و خاکی -  تعداد

0نصب تجهیزات ورزشی پارکی وخیابانی - ست ورزشی9زمین ورزشی چمن طبیعی -  تعداد

3,100همایش و جشنواره های ورزشی - تعداد برنامه18زورخانه -  تعداد

34-10-مجموعه های ورزشی/اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش در سال 98

سال 98عنوان

1,200 ایستگاه را ه انداری فعالیت بدنی - تعداد

57مجموعه های آبی تحت پوشش سازمان ورزش ، استخر و سونا - تعداد

14مجموعه های آبی تحت پوشش مناطق ، سالن چند منظوره - تعداد

52مجموعه های الزهرا)س( تحت پوشش سازمان ورزش)سالن چند منظوره( - تعداد

4مجموعه های الزهرا)س( تحت پوشش مناطق - تعداد سالن چند منظوره

57مجموعه های برون سپاری شده - تعداد سالن چند منظوره

10مجموعه های تحت پوشش سازمان آتش نشانی )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی، استخر، داخل ایستگاه( - تعداد

3مجموعه های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

11مجموعه های تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

1مجموعه های تحت پوشش شرکت واحد اتوبوسرانی )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

21مجموعه های شهربانو )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

85مجموعه های غیر آبی تحت پوشش سازمان ورزش )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

172مجموعه های غیر آبی تحت پوشش مناطق )سالن چند منظوره، رزمی، بدنسازی( - تعداد

233زمین ورزشی روباز - تعداد

5زیربنای ساخته شده مجموعه های ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن - مساحت هزار متر مربع

21سالن تیراندازی و پینت بال - تعداد

1مرکز بازی های رایانه ای - تعداد

سازمان ورزش شهرداری تهران
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35-10- مجموعه های ورزشی / اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران در سال 98
مساحت- متر مربعتعدادمجموعهعنوان

مجموعه های سرپوشيده 
تحت پوشش شهرداری

2,131,804 416مجموعه های ورزشی چند منظوره
623,027 82استخر

24,600 82سونا و جکوزی
1,488,258 198سالن رزمی و ایروبیک

1,502,270 200سالن بدنسازی
84,000 56سالن های الزهرا

736,850 21مجموعه های شهربانو
6,590,809 1,055جمع فضاهای سرپوشیده تحت پوشش

مجموعه های روباز
 تحت پوشش شهرداری

74,250 9زمین های چمن طبیعی  
407,000 407زمین های چمن مصنوعی 

2,200,000 2,200فضاهای ورزشی پارکی 
2,6162,681,250جمع فضاهای روباز تحت پوشش

2,305مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری پارکی-کیلومتر

2-10- سهم مجموعه های ورزشی سرپوشيده تحت پوشش شهرداری تهران در سال 98 

3-10- سهم مجموعه های ورزشی روباز تحت پوشش شهرداری تهران در سال 98
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36-10- جدول متراژ امکانات و فضاهای ورزشی در سال 98                                                                            )مترمربع(

منطقه

                  
                                                                                 مساحت مفيد    

مجموعه 
ورزشی

زمين چمن 
مصنوعی

فضای ورزشی 
مجموعه ويژه روباز آسفالتهروباز پارکی

مسير های پياده روی و مجموع مساحتبانوان
دوچرخه سواری - متر

37,25036,750131,0004,5002,600212,100150,000منطقه 1

44,25036,000170,0005,4007,500263,15058,000منطقه 2

36,5109,630104,0001,3505,000156,490117,000منطقه 3

137,08548,880227,0004,0501,800418,81594,000منطقه 4

60,30253,805190,0001,80021,074326,981101,000منطقه 5

12,40022,66081,0005,4005,500126,960105,000منطقه 6

14,5009,00062,0003,6006,00095,10086,000منطقه 7

24,08010,10094,0001,3505,900135,430115,000منطقه 8

14,05214,21042,0009007,75078,912100,000منطقه 9

34,60510,35054,0002,7004,920106,575150,000منطقه 10

450,25613,00048,0004,9502,950519,15680,000منطقه 11

48,72425,00093,0004,5001,250172,47440,000منطقه 12

35,68018,00085,0001,3504,300144,33065,000منطقه 13

54,30024,00080,0002,2505,800166,35065,000منطقه 14

464,11260,500126,0003,600276,372930,58490,000منطقه 15

348,00025,00073,0006,750276,100728,85080,000منطقه 16

34,03216,00080,0002,2502,150134,432117,000منطقه 17

328,52530,000100,0001,8004,100464,425150,000منطقه 18

772,42436,00081,0003,15082,684975,258160,000منطقه 19

100,54135,000151,00033,7506,600326,891117,000منطقه 20

23,50019,00054,0002,2502,000100,750125,000منطقه 21

100,06018,90074,0002,7004,500200,16014,000منطقه 22

3,175,188571,7852,200,000100,350736,8506,784,1732,179,000جمع
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8-10- مجموع مساحت فضاهای ورزشی شهر تهران در سال 98

37- 10- تبليغات ميدانی روابط عمومی در خصوص برنامه های ورزشی در سال های 98-96                              )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   .... ( 

بروشورپيام کوتاهبيلبوردتراکتپوستراستندبنرعنوان

3254,70025,00069,500844,00015,000سال 96 

2,000----350200سال 97 

3001005,0000043,2202,000سال 98 

ري

اسالمشهر

شمیرانات

قدس

بهارستان

1

4
5

2

21

22

3

6

18

9

15

20

7

19

8

16

1211 14

13

10

17

تهران

تهران

تهران

کرج

شهریار

مساحت به مترمربع
78,000 - 127,000
127,001 - 213,000
213,001 - 327,000
327,001 - 520,000
520,001 - 976,000

38- 10- اخبار و اطالعات برنامه های ورزشی روابط عمومی در سال های 98-96                                                )تعداد(
درج اخبار و اطالعات برنامه های ورزشی برگزار شده

فضای مجازیخبرگزاری هاروزنامه هاصدا و سيمامصاحبهپرتال شهرداریسايت شهر ورزشهمشهریعنوان

65859,50014,500 )برنامه(32540790360سال 96 

3,50025,000-55 )برنامه(1501,296250سال 97 

20)برنامه(770010085سال 98 
10079601,600)دقیقه(
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39-10- عملکرد سازمان ورزش در خصوص ايستگاه تندرستي در سال 98

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(

24329538373837منطقه1

191024540122735منطقه2

11816520521921منطقه3

18023550025022منطقه4

26631538123812منطقه5

13218530121911منطقه6

13618530222022منطقه7

11216524251623منطقه8

8213525522552منطقه9

8013510211021منطقه10

14019530211911منطقه11

11316517632363منطقه12

11316524022301منطقه13

18423526323232منطقه14

18323531093109منطقه15

8013528481526منطقه16

12017525222411منطقه17

1602153032911منطقه18

1241752742600منطقه19

18023525142611منطقه20

11516528222211منطقه21

1051552011220112منطقه22

3106642011061660665125054جمع
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40-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص المپياد ورزشی آقايان)مقدماتی-گروه-نهايی( در سال 98

منطقه/
رشته 
ورزشی

بدمينتوناسکيتدارتآمادگی جسمانیتکواندوکاراتهکشتیفوتسال

نفرتيم
مقدمانی- نهايی

نفرنفرنفرنفرنفرنفرنفر

1515040012060060132منطقه1

353500012480070213منطقه2

5151000110480130215منطقه3

6262000130840140124منطقه4

6262000145950119213منطقه5

212100098680124157منطقه6

43430670110750132165منطقه7

4242000123480150145منطقه8

67670001457807095منطقه9

575700012412006098منطقه10

48480240012012503584منطقه11

6262012009914003476منطقه12

1414000165197097124منطقه13

6767064012154035165منطقه14

434300018711203894منطقه15

6868014001986004396منطقه16

262600021489050120منطقه17

1211,21082021665035124منطقه18

45450001657804598منطقه19

242400025112003584منطقه20

313100012089090210منطقه21

11110001121190238213منطقه22

1,01510,15075303,1972,00401,8303,045جمع
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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

کشتی بسکتبالپينت بالکمان
پهلوانی

مقدماتی- نهايیمقدماتی-گروه-نهايی

نفرنفرتيمنفرنفرنفرنفرنفرنفرتيمنفرنفرنفر

25080802010000200020000منطقه1

24075742512500210020000منطقه2

32012076178500230020000منطقه3

251240576130500215020000منطقه4

354242597035000214020000منطقه5

32534048189000198020000منطقه6

364261782110500169020000منطقه7

421241685427000230020000منطقه8

356124942512500210020000منطقه9

254214356432000112020000منطقه10

321124848442000114020000منطقه11

265126659547500125020000منطقه12

421198752412000150020000منطقه13

214184492110500190020000منطقه14

354164863015000250020000منطقه15

324124579748500260020000منطقه16

247264948643000151020000منطقه17

265351938743500260020000منطقه18

341381576432000220020000منطقه19

365264865829000250020000منطقه20

354124873115500170020000منطقه21

421214512613000160020000منطقه22

7,0274,4551,5531,0785,390004,2880440000جمع 

40-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص المپياد ورزشی آقايان)مقدماتی-گروه-نهايی( در سال 98)ادامه(
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41-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات نهايی اقشار و پارالمپياد آقايان در سال 98

منطقه/رشته 
نیورزشی

دا
ومي

دو
 

نی
ذه

ن 
وانا

م ت
 ک

ان
ناي

ابي
ج ن

طرن
ش

ان 
واي

شن
و نا

ن 
ازا

انب
ج

ان
باز

جان
ا  

شن

ت
دار

ير 
و ا

ت 
دار

چيا
بو

ی 
داز

ران
تي

ان 
باز

جان

يز 
و م

ل ر
تبا

فو
 

ان
باز

جان

ان
باز

جان
ی 

دار
 بر

زنه
و

يز 
ی م

رو
س 

تني
ان

واي
شن

نا

ان
باز

جان
يز 

ی م
رو

س 
تني

ته
س

ش
ل ن

يبا
وال

چر
ويل

 با 
ال

کتب
س

ب

نفرتيمنفرتيمنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفر

253353450041616منطقه1

253353450041616منطقه2

253353450041616منطقه3

253353450041616منطقه4

253353450041616منطقه5

253353450041616منطقه6

253353450041616منطقه7

253353450041616منطقه8

253353450041616منطقه9

253353450041616منطقه10

253353450041616منطقه11

253353450041616منطقه12

253353450041616منطقه13

253353450041616منطقه14

253353450041616منطقه15

253353450041616منطقه16

253353450041616منطقه17

253353450041616منطقه18

253353450041616منطقه19

253353450041616منطقه20

253353450041616منطقه21

253353450041616منطقه22

5506666110668811000882213222132جمع



455

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

42-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات نهايی اقشار آقايان در سال 98 

منطقه/
رشته 
چرورزشی

ويل
 با 

ال
کتب

س
ب

يز 
ی م

رو
س 

تني
ان

باز
جان

ان
باز

جان
ی 

داز
ران

تي

ان
باز

جان
نا 

ش

يز 
ی م

رو
ل 

تبا
فو

ان
باز

جان

ب
طال

يز 
ی م

رو
ل 

تبا
فو

ام
 ج

ال
س

وت
ف

ها
ی 

وم
عم

ط 
واب

 ر

ان
ناي

ابي
ل ن

لبا
گ

ن 
وانا

م ت
ی ک

ران
ی 

گو
نی

ذه

ته
س

ش
ل ن

يبا
وال

نفرتيمنفرنفرتيمنفرتيمنفرنفرنفرتيمنفرنفرتيمتيم

1122143311016216منطقه1

1122143311016216منطقه2

1122143311016216منطقه3

1122143311016216منطقه4

1122143311016216منطقه5

1122143311016216منطقه6

1122143311016216منطقه7

1122143311016216منطقه8

1122143311016216منطقه9

1122143311016216منطقه10

1122143311016216منطقه11

1122143311016216منطقه12

1122143311016216منطقه13

1122143311016216منطقه14

1122143311016216منطقه15

1122143311016216منطقه16

1122143311016216منطقه17

1122143311016216منطقه18

1122143311016216منطقه19

1122143311016216منطقه20

1122143311016216منطقه21

1122143311016216منطقه22

222244442288666622220221324422132جمع



456

سالنامه آماری شهرداری تهـران

شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

من

ال
ليب

وا

ال
کتب

س
ب

زی
دا

ران
تي

ال
ت ب

پين

شو
وو

ک
ستي

منا
ژي

نی
ستا

با

ان
کم

 و 
ير

ت

دو
جو

خه 
چر

دو
ری

سوا

نی
دا

 مي
و و

د

نيمه نهايیمقدماتی نهايی

نفرنفرنفرتيمنفرتيم

804804862,916068120251500701,700منطقه1

1267563151,89035504523355420501,020منطقه2

724323522,112540542514340501,100منطقه3

653901801,0800034455000801,800منطقه4

1166962631,578720243260670902,540منطقه5

704202101,2600065223500602,300منطقه6

704202101,2600032416000452,300منطقه7

653901951,17000524356002001,800منطقه8

5432415291200130244300401,210منطقه9

50300905400031563500471,710منطقه10

925521539180062784500442,300منطقه11

653901951,17000435467035381,780منطقه12

653901951,1700603543400402101,832منطقه13

1267563151,8900038655000501,024منطقه14

1267563151,89000726712000451,120منطقه15

5432416297200387687030651,241منطقه16

704202101,26000294598045442,350منطقه17

9054016297200274311000372,300منطقه18

704202101,26000363412600422,350منطقه19

674022101,2605004837280060702,200منطقه20

653901951,1700038399600801,840منطقه21

724323522,11207064365000189640منطقه22

1,73010,3805,12730,7622112481,1179531,5721552301,64638,457جمع 

43-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات محالت آقايان در سال 98



457

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

44-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات مناسبتی پارکی در سال 98

منطقه/
رشته 
ورزشی

فوتبال روی 
ميز

تنيس روی 
مسابقات شطرنجدارتميز

دوچرخه طناب زنیکودکان
پنالتی فوتبال طناب کشیسواری

نفر

5002547412060514080منطقه1

5402146518065523574منطقه2

5202656812663414754منطقه3

4803216412585526565منطقه4

4703517425454512185منطقه5

4602546521368453945منطقه6

5402147132162456598منطقه7

5803546819851414584منطقه8

5404217316758474954منطقه9

5703256212467513665منطقه10

5203657513263525432منطقه11

4903746914169416465منطقه12

47036862162544357141منطقه13

43026563124415748165منطقه14

59028774215684342184منطقه15

64034578124254836154منطقه16

49025471214245134195منطقه17

26032581168194727145منطقه18

57036268142324959174منطقه19

61038458130254135154منطقه20

54036952213682136120منطقه21

6802656312064684168منطقه22

1,14906,9361,4983,7131,1851,0379752,301جمع 



458

سالنامه آماری شهرداری تهـران

45-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات پارالمپياد بانوان در سال 98                                         )نفر(

جمعپارتيلهويلچر رانیتيراندازی با سالح بوچيا شطرنجتنيس روی ميزشنامنطقه/رشته ورزشی

00501500050250منطقه1

0008044080204منطقه2

00060003090منطقه3

00020003050منطقه4

0002000020منطقه5

00000000منطقه6

00000000منطقه7

00030003060منطقه8

00000000منطقه9

0000003030منطقه10

00000000منطقه11

0005004060150منطقه12

00000000منطقه13

002020002060منطقه14

0002000102122منطقه15

000200202060منطقه16

0000002020منطقه17

00000000منطقه18

00000000منطقه19

00202000040منطقه20

00000000منطقه21

00000000منطقه22

009049044604721,156جمع

 



459

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

46-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص المپياد ورزشی بانوان در سال 98

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
آمادگی دارتبومی محلیواليبالو

تنيس بدمينتونجسمانی
جمع کل بسکتبالايروبيکتکواندوژيمناستيکروی ميز

نفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرنفرتيمنفرتيم

22800001008151028101منطقه1

22800001008151028101منطقه2

22800001008151028101منطقه3

22800001008151028101منطقه4

22800001008151028101منطقه5

22800001008151028101منطقه6

22800001008151028101منطقه7

22800001008151028101منطقه8

22800001008151028101منطقه9

22800001008151028101منطقه10

22800001008151028101منطقه11

22800001008151028101منطقه12

22800001008151028101منطقه13

22800001008151028101منطقه14

22800001008151028101منطقه15

22800001008151028101منطقه16

22800001008151028101منطقه17

22800001008151028101منطقه18

22800001008151028101منطقه19

22800001008151028101منطقه20

22800001008151028101منطقه21

22800001008151028101منطقه22

44616000022001763302206162,222جمع



460

سالنامه آماری شهرداری تهـران

47-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات محالت بانوان)محله ای( در سال 98                                )نفر(

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
جمعبدمينتونايروبيک بسکتبالواليبالو

نفرتيمنفرنفرنفرتيمنفرتيم

2839230420788266581,866منطقه1

2243,1361361,9041,5001,3003607,840منطقه2

761,064608406004001362,904منطقه3

1241,7361001,4002,2501,9802247,366منطقه4

2523,5282002,8002,0002,00045210,328منطقه5

40560608405393201002,259منطقه6

4461630420100200741,336منطقه7

1121,568608405807801723,768منطقه8

56784608402,5802801164,484منطقه9

40560608402501301001,780منطقه10

2839228392500400561,684منطقه11

2839228392500400561,684منطقه12

4867224336510280721,798منطقه13

1361,904324481,4509201684,722منطقه14

1562,184202801,5802401764,284منطقه15

1432,000355001,4008001784,700منطقه16

4867220280990200682,142منطقه17

1081,512283924501501362,504منطقه18

6895220280900200882,332منطقه19

6084020280650200801,970منطقه20

2433624336250200481,122منطقه21

1161,624243367402501402,950منطقه22

1,95927,4241,09915,39621,10711,8963,05875,823جمع



461

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

48-10- مسابقات محله قهرمان بانوان در سال 98                                                                                                  )نفر(

منطقه/رشته 
طناب سپک تاکراورزشی

فوتبال طناب زنیبهکاپفريزبیهندبالکشی
روی ميز

ايروبيک 
تيراندازی شطرنجماراتن

با سالح
تيراندازی 

مچ اندازیبا کمان

0004802,0002,0001,0001,0002,000000منطقه1

01,50001,0001,08002,0002,5002,0001,00001,500منطقه2

300003005004003001,000500000منطقه3

0002,0002,5002,5002,5002,5001,600002,500منطقه4

03,000001,0003,0001,7005,5001,350002,000منطقه5

00050030050050040030000500منطقه6

0500050050001,0001,00040000600منطقه7

020001,00080001,200100600001,000منطقه8

04000060060055080040000800منطقه9

05000600300600300500300000منطقه10

0001,0005001,5001,5001,5001,000001,000منطقه11

0006001,0005008001,000500001,000منطقه12

01,00002,000001,4001,000500001,000منطقه13

02,00001,4003,0002,0003,4002,000700003,000منطقه14

00080050001,0001,200800001,000منطقه15

0001,8001,5002,2001,6002,5001,200002,000منطقه16

00003,0002,8002,8003,5001,800003,000منطقه17

00060060050050080030000800منطقه18

0001,0001,0001,0007201,200800001,000منطقه19

0002,0001,6002001,6002,000800000منطقه20

0200020080006001,200200001,600منطقه21

0001,0008001,0001,00001,000000منطقه22

3009,300018,78023,88021,30027,97033,20019,0501,000024,300جمع



462

سالنامه آماری شهرداری تهـران

48-10- مسابقات محله قهرمان بانوان در سال 98 )ادامه(                                                                                      )نفر(

منطقه/رشته 
ايرو ووشوايرهاکی اسکيت ورزشی

هفت برايتونيککونگ فو ژيمناستيک
جمعداژبال-تيمرزمی کاراته راگبیسنگ

001,00002,00001,000001,0001,00014,480منطقه1

0000003,0000001,00016,580منطقه2

20000000500001005004,600منطقه3

000002,5004,0000001,00023,600منطقه4

0000003,500001,0001,40023,450منطقه5

600000005000005004,600منطقه6

500000009000005006,400منطقه7

50000001,00000008007,200منطقه8

000001,0000006005006,250منطقه9

000000600003005004,500منطقه10

0000001,500001,0001,00011,500منطقه11

000000900005005007,300منطقه12

1,50000002,0001,0000001,00012,400منطقه13

0000004,0000001,50023,000منطقه14

800000001,000002001,0008,300منطقه15

0000002,000001,0002,00017,800منطقه16

03,00001,000004000002,50023,800منطقه17

000000800005005005,900منطقه18

01,00000001,7000004009,820منطقه19

500000001,5000050080011,500منطقه20

0000001,000002001,2007,200منطقه21

800000009000007007,200منطقه22

5,4004,0001,0001,0002,0006,50030,700006,90020,800257,380جمع



463

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

49-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات محالت بانوان)منطقه ای( در سال 98       

شی
رز

ه و
شت

ه/ر
طق

من

فوتسالداژبالبسکتبالواليبال

ون
ينت

دم
ب

ک 
وبي

ير
ا

ک
ستي

منا
ژي

دوشنا
وان

تک
جمع 

نفرتيمنفرنفرتيمنفرتيمنفرتيمنفرتيم

283922839200001807056140105561,335منطقه1

28392283920000707056140105561,225منطقه2

202802028000001859040110250401,235منطقه3

28392283920000707056140105561,225منطقه4

608406084000001501501203002251202,625منطقه5

811281120000202030403016364منطقه6

811281120000202020403016354منطقه7

202802028000005050401007540875منطقه8

16224162240000404032806032700منطقه9

2839228392000032011056320350561,940منطقه10

283922839200002809048210120561,532منطقه11

2433624336000060604012090481,042منطقه12

202802028000005050881007540923منطقه13

4461644616000011011086220165881,923منطقه14

1001,4001001,40000002501,500725003752005,497منطقه15

36504365040000909056180135721,559منطقه16

28392283920000707088140105561,257منطقه17

4461644616000080807211080881,654منطقه18

841,176841,1760000210210884203151683,595منطقه19

4461644616000011011040220165881,877منطقه20

202802028000005050721007540907منطقه21

36504365040000909072180135721,575منطقه22

75210,52875210,52800002,5553,2001,3283,9103,1701,50435,219جمع



464

سالنامه آماری شهرداری تهـران

50-10-فعاليت های سازمان ورزش در خصوص مسابقات خانواده محالت در سال 98                                              )نفر(

منطقه/رشته 
فوتبال روی طناب کشیپياده رویبومی و محلیبسکتبالبدمينتونورزشی

واليبالکوهپيمايیميز

0062111008100منطقه1

0044912008400منطقه2

0051415407600منطقه3

0066313209500منطقه4

0081614506500منطقه5

0035412406800منطقه6

003439809400منطقه7

0042616408500منطقه8

0042615407500منطقه9

0027313206500منطقه10

0041612409500منطقه11

0045413504800منطقه12

0045116507300منطقه13

0056212409200منطقه14

0061516508100منطقه15

0061611207500منطقه16

0057516406800منطقه17

0043415404700منطقه18

0032513809800منطقه19

0052617505700منطقه20

0042013208400منطقه21

0082616507300منطقه22

0011,1053,08601,67900جمع



465

10معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

51-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص تفريحات ورزشی                                                                          )نفر(

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

ی 
کر

دش
گر

شی
رز

و

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

1,5002,5006004002,40065018,50003001,5002508004001,25018,000منطقه1

8002,2006003802,50065011,80003002,2002508004001,10016,000منطقه2

8002,0006004233,00065010,00003001,2002508004001,50011,000منطقه3

1,0002,5006004503,60065025,00003002,0002508004001,40016,000منطقه4

1,5005,0001,0007005,00065020,00003002,1002508004001,90015,000منطقه5

1,0001,8006003312,40065015,00003001,4002508004001,00011,000منطقه6

1,0001,8006004362,00065021,00003001,7002508004001,0509,000منطقه7

1,0001,5006005351,20065015,00003001,7502508004008507,000منطقه8

1,0002,0008003802,50065020,00003001,7452508004009,0009,000منطقه9

9,0001,8006004461,20065011,00003001,7852508004001,1005,000منطقه10

1,0001,8006004002,4006508,50003001,5902508004009557,000منطقه11

1,0002,2006004921,60065010,00003001,8102508004001,25010,000منطقه12

1,5002,5008003673,00065020,00003001,8002508004001,1508,000منطقه13

8002,0006004502,40065018,00003001,64025080040098511,000منطقه14

1,0002,1006004503,20065010,00003001,8702508004001,06010,000منطقه15

1,0001,8006004422,40065024,60003001,6502508004008709,500منطقه16

15,0002,4006005503,50065023,00003001,9802508004001,50010,000منطقه17

8001,5006003502,0006508,50003001,4502508004001,1007,000منطقه18

8001,7006003802,00065021,00003001,6902508004001,1909,500منطقه19

9001,7006004012,4006508,50003001,5102508004001,0009,000منطقه20

1,0002,0006004501,20065012,50003001,9882508004001,5008,000منطقه21

1,5002,8001,0006504,50065013,00003001,9752508004003,50015,000منطقه22

44,90047,60014,4009,86356,40014,300344,90006,60038,3335,50017,6008,80036,210231,000جمع



466

سالنامه آماری شهرداری تهـران

ته 
رش

ه/
طق

من
شی

رز
بازی های بومی و محلیجشنواره بازی های فکریو

جشنواره روز طبيعتخيابان ورزشتفريحی مدارس
جشن رمضاننوروزی

منطقهمنطقهمحلهناحيهمحلهمنطقهمحلهمنطقهسازمان

7002205,77315,0005,8007,2001,70044,00018,000منطقه1

7002504,17914,0004,2007,5002,20039,60026,000منطقه2

7002002,38812,0002,5007,8501,95026,40018,000منطقه3

7002753,98016,5004,0007,9802,40039,60023,000منطقه4

7003105,77118,0006,00010,1002,50030,80022,000منطقه5

7001852,78612,0002,8007,2502,00026,40021,000منطقه6

7002152,78617,0002,8507,4301,85022,00022,000منطقه7

7002352,58790,0002,6007,7401,85014,20020,000منطقه8

7002501,79110,0001,9008,5001,1808,80025,000منطقه9

7002551,9909,0002,0007,5401,70013,20025,000منطقه10

7002403,3838,5003,4007,1401,70018,60020,000منطقه11

7002102,58712,0002,7007,7902,20026,40022,000منطقه12

7002402,58715,0002,6008,8002,50017,60025,000منطقه13

7001974,17912,0004,2007,4501,70026,40020,000منطقه14

7002054,1798,0004,2507,4102,50035,20018,000منطقه15

7001951,79114,0001,8507,1701,80026,40018,000منطقه16

7002642,78618,0002,8509,1502,50013,20025,000منطقه17

7001753,5827,4003,6007,4102,00023,00018,000منطقه18

7002042,78612,0002,8007,6402,00023,00023,000منطقه19

7001983,9807,5003,9807,4502,00026,40021,000منطقه20

7002402,58710,0002,5007,7801,80014,2002,500منطقه21

7002552,38810,0002,3008,5402,50017,60022,000منطقه22

15,4005,01870,846347,90071,680172,82044,530533,000454,500جمع

51-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص تفريحات ورزشی در سال 98)ادامه(                                              )نفر(
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52-10- فعاليت های سازمان ورزش در خصوص المپياد خورشيد، اقشار و... در سال 98                                          )نفر( 

برگزاری جشنواره بيماران خاصمنطقه/رشته ورزشی
مسابقات خانوادگی

رقابت های ورزشی 
جمعجام رمضان کودکان  

1007009011201,821منطقه1

404365712521,299منطقه2

200550360721,182منطقه3

506501,6101202,430منطقه4

308001,6101202,560منطقه5

100300280120800منطقه6

250300150120820منطقه7

504001,0451201,615منطقه8

404001,0551201,615منطقه9

1502501,0081201,528منطقه10

8004038351202,158منطقه11

5004304401201,490منطقه12

504006201201,190منطقه13

1005306001201,350منطقه14

406001,8001202,560منطقه15

606001,2301202,010منطقه16

1005305801201,330منطقه17

2004006401201,360منطقه18

40300190120650منطقه19

3005006291201,549منطقه20

2004001,0201201,740منطقه21

406002,8001203,560منطقه22

3,44010,47919,9742,72436,617جمع
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53-10-  فعاليت های سازمان ورزش در خصوص آکادمی ورزش شهروندی در سال 98                                          )نفر(

افراد شرکت کنندهمخاطبينعناوين کارگاه

50مربیانورزش و دیابت

200مسئولین ثبت نامسیستم مکانیزه

50مربیان ایستگاه هااصول و مبانی تمرین بزرگساالن

50مدیران مناطقمدیریت نهضت داوطلبی

35خدماتاستفاده از شوینده ها و مواد ضد عفونی

380انتظاماتدفاع شخصی

70مدیران مجموعه پیشگیری از جرایم

200مدیران مجموعه اتوماسیون اداری

35خدماتمشتری مداری

100مدیرانآتش نشانی

50مربیانحرکت درمانی

150مدیران داخلیحقوقی

HSE70مدیران داخلی

70مدیران مالیحسابداری اسناد

50مربیانورزش در دوران بارداری

70مدیران داخلی اصول حیات بخشی و فوریت امداد و نجات

50مربیانورزش کودکان

50پرسنل ستاداتوماسیون اداری

50مربیانخطرات مصرف مواد نیروزا

40مربیانبهداشت و کمک های اولیه

40مربیانکمک های اولیه

140مربیانفوریت های پزشکی

40پرسنل ستادمکاتبات اداری

44مربیانورزش سالمندان

44مربیاندوره کنترل وزن

360مالی مجموعه های ورزشی و پرسنل ستادیبرگزاری دوره فاینانس

2,488جمع
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اداره کل فرهنگی

54-10- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در خصوص مراسم و مناسبت ها در سال 98

سال 98مراسم و مناسبت هاسال 98مراسم و مناسبت ها

2تولید و توزیع لوح فشرده با موضوعات فرهنگي - تعداد180,000اعتبارات مراسم و مناسبتهای سال - میلیون ریال
4,000چاپ و توزیع مجله ، نشریه ، ویژه نامه ، بروشور - تعداد23فعالیت های مراسم و مناسبت هاي سال - مورد

تشکیل ستاد هماهنگي برنامه هاي فرهنگي شهرداري تهران و 
اجراي برنامه هاي ایام رجب و شعبان، رمضان، محرم، دفاع مقدس، 

دهه فجر، استقبال از بهار، هفته والیت، جشن مهر - تعداد
1محرم و صفر)نمایشگاه عطر سیب - اربعین( - میلیون ریال18

600تولید و ساخت پیامهاي تبلیغاتي ) تیزر ( - ثانیه23تنظیم و ارسال دستورالعمل اجرایي مراسم - مورد
هزینه برنامه هاي مناطق و سازمان هاي تابعه در ایام فاطمیه 

7,000مراسم ارتحال امام)ره( - میلیون ریال4,000)س(-  میلیون ریال

6,000هفته دفاع مقدس- میلیون ریال2,700هزینه اجراي برنامه هاي  رجب , شعبان و رمضان  - میلیون ریال
9,000دهه کرامت - میلیون ریال23اجراي مراسم استقبال از بهار - برنامه

14,000هفته والیت - میلیون ریال8برپایي جشنواره - مورد
30چاپ کتاب و کتابچه - نسخه70,000برپایي جشنواره - میلیون ریال

15,000دهه فجر- میلیون ریال300برپایي نمایشگاه هاي محلي کتاب - مورد
5,000روز طهران  - میلیون ریال3,000طراحي و اجراي پوستر- مورد

55-10- آمار فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال 98

سال 98فعاليت 

فعالیت های ترویجی فرهنگی
15,000برگزاري نمایشگاه کتاب - میلیون ریال

6اجرای مصوبات فرهنگی مربوط به شورای اسالمی شهر تهران- مورد 

26برگزاری سامانه نشاط و پردیس فراغتی  در بوستان هاي محالت- تعداد  برنامه هاي فراغتي و گردشگري

56-10-عنوان ساير  فعاليت هاي اداره کل فرهنگي در سال 98 

سال 98مراسم و مناسبت ها

80برگزاري جلسه و یا حضور در جلسات کارشناسي- ساعت حضور

9,900برگزاري جلسه و یا حضور در جلسات کارشناسي - نفرساعت کارشناسی

80بازدید ، نشست توجیهي و نظارت بر عملکرد ادارات فرهنگي مناطق - مورد

21رسیدگي به درخواست شهروندان از طریق سامانه 1888 - مورد

9,900بازدید، ارزیابي و امتیازبندي فعالیتهاي فرهنگي مناطق - مورد

10هماهنگي براي برنامه و بودجه و هماهنگي فعالیت هاي فرهنگي با معاونت هاي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق -مورد
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منطقه
تعداد پروژه های افتتاح شده به تفکيک حوزه اجرايی

جمعفرهنگی اجتماعیفنی عمرانخدمات شهریترافيک

1029021منطقه 1

461314منطقه 2

10102منطقه 3

30058088منطقه 4

01012منطقه 5

569020منطقه 6

11013منطقه 7

00000منطقه 8

1662428منطقه 9

92210041منطقه 10

33---منطقه 11

8151327منطقه 12

9639155منطقه 13

224210منطقه 14

560415منطقه 15

3225838منطقه 16

48--4منطقه 17

12238منطقه 18

-----منطقه 19

5104120منطقه 20

1674330منطقه 21

91643270منطقه 22

13813019243503جمع

1-11- تعداد پروژه های افتتاح شده به تفکيک حوزه اجرايی شهر تهران در سال 98

اداره کل هماهنگی، نظارت و پيگيری امور مناطق
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2-11- تعداد پروژه های آغاز شده به تفکيک حوزه اجرايی شهر تهران در سال 98

منطقه
تعداد پروژه های آغاز شده به تفکيک حوزه اجرايی

جمعفرهنگی اجتماعیفنی عمرانخدمات شهریترافيک

557320منطقه 1

12339منطقه 2

-----منطقه 3

00000منطقه 4

10102منطقه 5

02114منطقه 6

12003منطقه 7

494017منطقه 8

50117منطقه 9

21508منطقه 10

22---منطقه 11

22307منطقه 12

91515039منطقه 13

641011منطقه 14

-----منطقه 15

1-1--منطقه 16

2---2منطقه 17

00011منطقه 18

42532162منطقه 19

-----منطقه 20

00202منطقه 21

3817129منطقه 22

45759313226جمع
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1-11- تعداد پروژه های عمرانی آغاز شده مناطق 22گانه شهر تهران در سال 98

2-11- تعداد پروژه های عمرانی افتتاح شده مناطق 22گانه شهر تهران در سال 98

ري

شمیرانات

قدس

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

اسالمشهر

بهارستان

تعداد پروژه
فاقد داده
0 - 5
6 - 20
21 - 40
41 - 62

ري

شمیرانات

قدس

1

25 6
7

3

8

4

22

21

18

9 10 11 12 14

19

17

16 15

20

13

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

تعداد پروژه
فاقد داده
0 - 10
11 - 20
21 - 40
41 - 88
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3-11- ارزيابی مناطق در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال 98

ميزان تحقق درآمد منطقه
نقد - درصد

ميزان تحقق درآمد 
غير نقد - درصد

ميزان تحقق درآمد 
پايدار - درصد

مبلغ سهم سرمايه گذار 
در قراردادهای 

مشارکتی- در قالب 
تفويض اختيار مناطق 

- ميليون ريال

درآمد حاصل از 
پروژه های مشارکت 

عمومی-خصوصی در 
قالب تفويض اختيار 
مناطق - ميليون ريال

0.91.081.2300منطقه 1

0.90.480.984,194,000100,000منطقه 2

0.851.90.8606,400منطقه 3

0.710.170.87500,0000منطقه 4

0.740.871.0902,000منطقه 5

1.030.390.854,843,0000منطقه 6

0.720.31.0500منطقه 7

1.222.381.0270,00026,000منطقه 8

0.930.23101,000منطقه 9

0.970.390.9100منطقه 10

0.790.320.9700منطقه 11

0.770.261.020178,000منطقه 12

1.280.91.2402,000منطقه 13

0.890.351.38140,0000منطقه 14

0.871.040.8900منطقه 15

0.780.371.2045,000منطقه 16

0.910.660.6401,500منطقه 17

1.020.760.9600منطقه 18

0.90.390.53026,900منطقه 19

0.840.851.070205,000منطقه 20

1.022.370.990164,000منطقه 21

0.883.331.05088,400منطقه 22
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3-11- ارزيابی مناطق در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال 98 )ادامه(

نسبت هزينه قطعی ثبت منطقه
شده - درصد

نسبت مبلغ قراردادهای 
منعقده از طريق مناقصه - 

درصد

ميزان تحقق برنامه تملک و 
درآمد امالک - درصد

وضعيت عملکرد حقوقی - 
درصد

0.290.710.3997.08منطقه 1
0.70.910.7377.65منطقه 2
0.3510.593.43منطقه 3
0.340.990.4385.1منطقه 4
0.770.860.686.97منطقه 5
0.570.880.2874.15منطقه 6
0.5510.5795.66منطقه 7
0.540.990.6679.55منطقه 8
0.560.990.5395.76منطقه 9
0.770.990.8499.85منطقه 10
0.610.5985.79منطقه 11
0.2310.5593.4منطقه 12
0.50.860.877.66منطقه 13
0.510.8885.75منطقه 14
0.580.990.6583.67منطقه 15
0.5810.4270.96منطقه 16
0.6710.8898.07منطقه 17
0.620.970.381.85منطقه 18
0.60.990.7399.99منطقه 19
0.510.880.1682.8منطقه 20
0.450.990.3864.98منطقه 21
0.550.870.4883.27منطقه 22

ري

شمیرانات

قدس

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

بهارستان

اسالمشهر

64/98 - 70/95
70/96 - 79/55
79/56 - 86/95
86/96 - 95/75
95/76 - 99/99

وضعیت عملکرد حقوقی(درصد)

3-11- وضعيت عملکرد حقوقی در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری به تفکيک مناطق در سال 98
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4-11-ارزيابی مناطق در حوزه شهردار در سال 98

منطقه

صحت عملکرد رسيدگی 
به درخواست های 

شهروندان)سامانه137( 
- درصد

متوسط زمان رسيدگی 
به درخواست های 
شهروندان)سامانه 

137(-ساعت

نرخ تغيير درخواست 
شهروندان از نگهداشت 
خدمات شهری)سامانه 

137( - درصد

نرخ تغيير درخواست 
شهروندان از نگهداشت 
فنی و عمرانی)سامانه 

137(- درصد

نرخ تغيير درخواست 
شهروندان از نگهداشت 

حوزه شهرسازی 
)سامانه 137(- درصد

0.180-0.744.390.43منطقه 1
0.02-0.03-0.932.860.31منطقه 2
0.10.06-0.960.90.17منطقه 3
0.090.04-0.91.640.29منطقه 4
0.08-0.04-0.699.280.33منطقه 5
0.08-0.07-0.862.90.13منطقه 6
0.10.12-0.891.440.14منطقه 7
0.01-0.941.920.190.01منطقه 8
0.05-0.2-0.711.920.17منطقه 9
0.10.07-0.932.910.09منطقه 10
0.070.04-0.03-0.912.59منطقه 11
0.7713.730.150.220.05منطقه 12
0.951.650.150.060.01منطقه 13
0.010-0.724.80.15منطقه 14
0.682.930.380.070.06منطقه 15
0.050.04-0.763.070.17منطقه 16
0.120.12-0.913.130.18منطقه 17
0.060.13-0.892.590.32منطقه 18
0.020.04-0.784.650.18منطقه 19
0.93.620.420.050.06منطقه 20
0.04-0.08-0.762.920.17منطقه 21
0.05-0.07-0.852.930.63منطقه 22

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

بهارستان

اسالمشهر

0/68 - 0/72
0/73 - 0/78
0/79 - 0/86
0/87 - 0/91
0/92 - 0/96

 صحت عملکرد
سامانه 137(درصد)

4-11- صحت عملکرد رسيدگی به درخواست های شهروندان- سامانه 137 در حوزه شهردار به تفکيک مناطق در سال 98
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4-11- ارزيابی مناطق در حوزه شهردار در سال 98)ادامه(

منطقه
متوسط رسيدگی به 

درخواست های شهروندان در 
سامانه 1888- ساعت

وضعيت عملکرد روابط 
عمومی- درصد

 - HSE وضعيت عملکرد
درصد

وضعيت عملکرد مديريت 
بحران - درصد

45.3892.6865.930.96منطقه 1
62.3895.0547.270.68منطقه 2
85.0971.1560.730.58منطقه 3
45.0180.3456.050.96منطقه 4
81.5781.4362.680.95منطقه 5
69.5491.6734.410.94منطقه 6
88.8978.5257.430.79منطقه 7
78.2884.5660.480.95منطقه 8
73.6784.3265.460.89منطقه 9
10079.9664.830.83منطقه 10
97.9192.3270.640.97منطقه 11
52.0468.9350.550.59منطقه 12
10069.3461.50.95منطقه 13
74.670.8648.380.7منطقه 14
10092.5755.670.8منطقه 15
56.370.7162.640.93منطقه 16
86.7691.539.830.86منطقه 17
63.5584.7560.730.87منطقه 18
30.3589.9352.710.83منطقه 19
91.7690.0444.230.84منطقه 20
67.0884.7340.270.77منطقه 21
10094.7564.030.79منطقه 22

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج
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اسالمشهر

0/58 - 0/7
0/71 - 0/8
0/81 - 0/84
0/85 - 0/89
0/9 - 0/97

وضعیت عملکرد
مدیریت بحران(درصد)

5-11- وضعيت عملکرد مديريت بحران درحوزه شهردار به تفکيک مناطق در سال 98
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5-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت شهرسازی و معماری و نوسازی در سال 98

ميزان مغايرت پروانه های صادره با ضوابط و مقررات طرح منطقه
تفصيلی - درصد

نسبت اجرای آرای دانه درشت کميسيون های ماده صد به 
هدفگذاری شده - درصد

0.430.36منطقه 1

0.480.52منطقه 2

0.30.82منطقه 3

0.410.79منطقه 4

0.450.33منطقه 5

0.50.67منطقه 6

0.650.66منطقه 7

0.560.78منطقه 8

0.50.46منطقه 9

0.520.92منطقه 10

0.510.82منطقه 11

0.450.85منطقه 12

0.30.75منطقه 13

0.520.8منطقه 14

0.460.82منطقه 15

0.521منطقه 16

0.690.9منطقه 17

0.480.8منطقه 18

0.60.88منطقه 19

0.620.84منطقه 20

0.320.71منطقه 21

0.310.84منطقه 22
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6-11- ارزيابی مناطق در حوزه  معاونت خدمات شهری و محيط زيست  در سال 98

منطقه
وضعيت عملکرد خدمات 

شهری در مناسبت های ويژه 
- درصد

وضعيت نگهداشت آبراهه ها 
و قنوات - درصد

وضعيت عملکرد زيباسازی 
در فضاهای شهری - درصد

وضعيت انضباط شهری معابر 
و ساخت و ساز - درصد

83.7767.5278.4282.5منطقه 1
86.4683.2784.9385.88منطقه 2
86.3777.2574.8180.23منطقه 3
84.4688.2585.7480.12منطقه 4
84.887.5775.1381.05منطقه 5
88.727369.2786.77منطقه 6
88.5682.7376.4686.54منطقه 7
88.2983.7276.3587.48منطقه 8
82.8769.5981.4985.7منطقه 9
83.8977.0875.1486.31منطقه 10
86.5877.2577.9387.5منطقه 11
80.227076.3280.73منطقه 12
86.9282.2776.7680.26منطقه 13
81.7578.676.3286.9منطقه 14
83.979.8283.681.55منطقه 15
86.4982.478.8487.43منطقه 16
85.4587.183.7583.34منطقه 17
87.2588.179.3281.07منطقه 18
87.7487.4784.185.96منطقه 19
88.6482.5577.2784.78منطقه 20
82.0879.6866.0483.41منطقه 21
84.6588.3767.2881.79منطقه 22
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اسالمشهر

66/04 - 68/5
68/6 - 75/5
75/6 - 79/35
79/36 - 81/5
81/6 - 85/74

 وضعیت عملکرد
زیباسازي(درصد)

6-11- وضعيت عملکرد زيباسازی در فضاهای شهری در حوزه خدمات شهری  به تفکيک مناطق در سال 98
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7-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت فنی و عمرانی در سال 98

وضعيت ساخت و ساز عمرانی - درصدوضعيت نگهداشت عمرانی - درصدمنطقه

65.680.1منطقه 1
7792.6منطقه 2
74.692.1منطقه 3
7596منطقه 4
93.193.6منطقه 5
95.172.8منطقه 6
82.577.8منطقه 7
92.593.2منطقه 8
77.793.8منطقه 9
82.681.1منطقه 10
82.994.2منطقه 11
61.578.3منطقه 12
84.893.6منطقه 13
74.179.8منطقه 14
94.994.7منطقه 15
80.585.9منطقه 16
95.289.4منطقه 17
80.186.5منطقه 18
95.694.6منطقه 19
69.983.7منطقه 20
86.579.8منطقه 21
81.279.5منطقه 22
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اسالمشهر

72/8 - 75/5
75/6 - 81/5
81/6 - 86/5
86/6 - 92/5
92/6 - 96

 وضعیت ساخت و ساز
عمرانی(درصد)

7-11- وضعيت ساخت و ساز عمرانی در حوزه معاونت فنی و عمرانی  به تفکيک مناطق در سال 98
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8-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی  در سال 98

وضعيت بکارگيری بانوان در پست های مديريتی - مدير 3 نرخ کاهش نيروی انسانی - درصدمنطقه
و باالتر - درصد

3.210.13منطقه 1

3.660.23منطقه 2

4.480.18منطقه 3

3.750.13منطقه 4

4.490.18منطقه 5

2.920.17منطقه 6

6.490.24منطقه 7

2.580.2منطقه 8

2.470.28منطقه 9

1.250.2منطقه 10

1.310.17منطقه 11

3.090.13منطقه 12

1.910.1منطقه 13

3.830.15منطقه 14

4.310.1منطقه 15

4.490.15منطقه 16

4.450.15منطقه 17

2.380.1منطقه 18

2.610.15منطقه 19

2.070.07منطقه 20

1.880.16منطقه 21

1.20.16منطقه 22
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9-11- ارزيابی مناطق در حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  در سال 98

ميزان کنترل، مهار و کاهش منطقه
آسيب های اجتماعی -درصد

ميزان تحقق خدمات حوزه 
بانوان - درصد

وضعيت خدمات حوزه 
سالمت - تعداد

وضعيت اجرای برنامه های 
فرهنگی، ملی و مذهبی - 

تعداد
81.0990.8379.5886.11منطقه 1
80.2795.5187.6898.38منطقه 2
81.3693.6692.4694.66منطقه 3
91.0990.1782.9183.74منطقه 4
95.0996.590.3488.1منطقه 5
89.2794.3291.992.15منطقه 6
80.3693.9990.6897.3منطقه 7
91.3686.2593.6990.8منطقه 8
87.7395.9390.0190.68منطقه 9
8996.584.9696.01منطقه 10
92.4587.3793.6790.75منطقه 11
84.1892.393.5790.78منطقه 12
82.1893.394.3489.49منطقه 13
92.0995.6897.8695.67منطقه 14
9594.4294.1192.06منطقه 15
81.3696.2890.2584.27منطقه 16
82.0992.786.2391.98منطقه 17
81.0994.0696.4989.94منطقه 18
87.2795.5795.4693.79منطقه 19
94.2794.1591.7989.15منطقه 20
83.3693.9489.9490.44منطقه 21
88.3694.9391.991.46منطقه 22
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اسالمشهر

80/27 - 81/35
81/36 - 84/15
84/16 - 89/25
89/26 - 92/45
92/46 - 95/09

 میزان کنترل،مهار و کاهش
آسیب هاي اجتماعی(درصد)

8-11- ميزان کنترل، مهار و کاهش آسيب های اجتماعی در حوزه امور اجتماعی به تفکيک مناطق در سال 98
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10-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری در سال 98

نسبت تطابق پست و شغل منطقه
کارکنان - درصد

ميزان مشارکت مناطق در 
اجرايی سازی شهر هوشمند 

- درصد

وضعيت عملکرد فناوری 
اطالعات - درصد

زمان پاسخگويی به مکاتبات 
اعضای شورای اسالمی شهر 

- روز
61.030.6682.3216منطقه 1
74.910.9182.0718منطقه 2
81.350.4791.7312منطقه 3
62.130.5692.2913منطقه 4
73.580.6897.5114منطقه 5
79.090.5776.1726منطقه 6
80.530.4997.19منطقه 7
75.220.6292.0512منطقه 8
86.520.6985.4219منطقه 9
66.90.5994.48منطقه 10
89.420.5691.379منطقه 11
58.450.6793.1215منطقه 12
80.350.539618منطقه 13
80.270.5188.3820منطقه 14
78.240.5993.3810منطقه 15
84.10.5294.3213منطقه 16
82.350.4584.368منطقه 17
60.250.5797.3411منطقه 18
84.890.6395.8612منطقه 19
73.240.4889.0513منطقه 20
74.710.5497.0118منطقه 21
750.6596.0820منطقه 22
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بهارستان

0/45 - 0/49
0/5 - 0/54
0/55 - 0/59
0/6 - 0/69
0/7 - 0/91

 میزان مشارکت
مناطق(درصد)

9-11- ميزان مشارکت مناطق در اجرايی سازی شهر هوشمند در حوزه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری در سال 98
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11-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک در سال 98

ميزان تحقق برنامه های توسعه و منطقه
ميزان بازآرايی خيابان کامل - درصدترويج دوچرخه سواری - درصد

ميزان تحقق برنامه های مرتبط با 
آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافيک - 

درصد

0.200.82منطقه 1

0.0900.16منطقه 2

0.3400.85منطقه 3

0.4910.85منطقه 4

0.4210.85منطقه 5

0.3500.85منطقه 6

0.600.83منطقه 7

0.2510.72منطقه 8

0.5210.61منطقه 9

0.7610.85منطقه 10

0.8310.85منطقه 11

0.5110.85منطقه 12

0.5100.61منطقه 13

0.5600.14منطقه 14

0.3300.8منطقه 15

0.510.85منطقه 16

0.6610.83منطقه 17

0.5610.84منطقه 18

0.3500.82منطقه 19

0.6210.85منطقه 20

0.4210.84منطقه 21

0.1700.78منطقه 22
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11-11-ارزيابی مناطق در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک در سال 98 )ادامه(

بهبود ترافيک در شبکه معابر منطقه
- درصد

نرخ تغيير ميزان ايمنی و 
تصادفات فوتی - درصد

بهبود عملکرد سامانه 
اتوبوسرانی - درصد

وضعيت نگهداشت ترافيکی 
منطقه - درصد

0.365885.15-18.95منطقه 1

16.110.0668.4288.35منطقه 2

0.2942.9790.6-6.27منطقه 3

0.0777.887.85-15.09منطقه 4

0.1776.7689.9-24.8منطقه 5

0.550.277.4886.6منطقه 6

0.1349.8493.5-5.98منطقه 7

4.470.2150.390.75منطقه 8

27.26087.8990.3منطقه 9

0.1854.3480.85-30.33منطقه 10

15.6087.6392.9منطقه 11

28.10.1281.2987.25منطقه 12

0.0948.2981.8-13.49منطقه 13

0.1781.6184.85-6.11منطقه 14

0.2636.5384.5-6.93-منطقه 15

18.530.178.584.05منطقه 16

5.37050.0892.35-منطقه 17

36.510.1485.5185.45منطقه 18

0.1949.1786.1-18.04منطقه 19

0.1964.3281.25-31.97منطقه 20

0.3150.9380.8-12.5منطقه 21

0.2954.487.05-37.79منطقه 22



489

11معاونت هماهنگی و امور مناطق

1

4
5

2
22

21

3

9

18

6

15

7

20

19

8

12

16

11 14

13

10

17

ري

شمیرانات

قدس

شهریار

تهران

تهران

تهران

کرج

اسالمشهر

بهارستان

-6/93   -5/35
-5/34   6/25
6/26   18/95
18/96   31/95
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بهبود ترافیک
در شبکه معابر(درصد)

10-11- بهبود ترافيک در شبکه معابر در حوزه حمل و نقل و ترافيک به تفکيک مناطق در سال 98
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80/8 - 82/1
82/2 - 86/1
86/2 - 88/4
88/5 - 90/8
90/9 - 93/5

وضعیت نگهداشت
ترافیکی(درصد)

11-11- وضعيت نگهداشت ترافيکی حوزه حمل و نقل و ترافيک  به تفکيک مناطق در سال 98
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1-12-گزارش تجميعی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال98

پيشرفت ريالی قطعیهزينه قطعی)هزار ريال(اعتبار ابالغی )هزار ريال(واحد  سازمانی
1,500,736,2531,023,036,27168.17منطقه 1
870,088,479834,845,93195.95منطقه 2
1,093,282,3551,051,393,41496.17منطقه 3
914,261,387589,289,93564.46منطقه 4
712,128,692657,703,43492.36منطقه 5
806,273,849393,486,86748.80منطقه 6
564,822,430519,417,18391.96منطقه 7
842,294,508757,457,28989.93منطقه 8
403,530,483376,367,73993.27منطقه 9
397,602,595324,591,23081.64منطقه 10
531,800,209408,359,62076.79منطقه 11
1,115,074,408782,426,86770.17منطقه 12
660,197,820508,539,61777.03منطقه 13
444,487,434398,984,89589.76منطقه 14
748,056,066457,180,09561.12منطقه 15
569,779,361386,454,00267.83منطقه 16
485,107,005381,225,56178.59منطقه 17
1,151,454,906957,169,98283.13منطقه 18
776,132,123666,271,13885.85منطقه 19
761,559,421731,973,27796.12منطقه 20
1,879,891,6191,844,375,93798.11منطقه 21
1,025,642,641865,630,07684.40منطقه 22
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درصد پیشرفت ریالی
!( 48/8 - 70/2

!( 70/3 - 81/7

!( 81/8 - 89/8

!( 89/9 - 98/2

هزینه قطعی(هزار ریال)
324,591 - 408,400
408,401 - 589,300
589,301 - 865,700
865,701 - 1051,400
1,051,401 - 1,844,376

1-12- هزينه و پيشرفت ريالی قطعی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران به تفکيک مناطق در سال 98
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12ضمیمه

1-12-گزارش تجميعی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال 98 )ادامه(           

پيشرفت ريالی قطعیهزينه قطعی)هزار ريال(اعتبار ابالغی )هزار ريال(واحد  سازمانی

2,026,120,0001,434,223,89170.79دفتر شهردار تهران 

2,253,092,972893,810,92739.67معاونت امور اجتماعي و فرهنگی
معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري 

35,000,00000و امورشورا

38,000,00018,053,79747.51معاونت توسعه منابع انسانی

26,903,077,28214,260,125,23453.01معاونت حمل و نقل و ترافیک
معاونت خدمات شهري و محیط 

3,457,437,4582,873,470,28583.11زیست

3,254,069,0581,809,370,52355.60معاونت شهرسازي و معماری

9,640,267,4599,427,781,16097.80معاونت فني و عمراني

4,418,075,805117,036,7352.65معاونت مالي و اقتصاد شهری

70,279,344,07845,750,052,91265.10جمع

1-12- گزارش تجميعی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال 98
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2-12-گزارش پيشرفت فيزيکی پروژه های احداثی در سال 98

واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

10,000,0000منطقه 1توسعه و تجهیز امداد کوهستان1106090801

5,000,00060.9منطقه 1احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهرک نفت2106091201

5,000,0000منطقه 1کمک به بازسازي حسینیه تاریخي درکه3107021701

00منطقه 1تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري،) موزه سیمین و جالل(4108090201

120,000,00066.6منطقه 1ادامه احداث خیابان 35 متري افتخاري5209200601

30,000,00010منطقه 1ادامه احداث بزرگراه لشگرک تا اتصال به جاده لواسان6209200801

244,000,000100منطقه 1تقاطع بزرگراه شهید چمران- تابناک7209240101

5,000,0000منطقه 1احداث و توسعه بوستان گالبدره8301021101

1,000,0000منطقه 1جابجایي سوله بازیافت اوشان9304060101

6,000,0000منطقه 1توسعه انرژي هاي نو10309040201

شهرداري 11309040301 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,000,0000منطقه 1تهران

15,000,00094.63منطقه 1ساخت و تجهیز سوله هاي مدیریت بحران یاران، گالبدره، آراج12402030101

05منطقه 2تکمیل احداث مجموعه فرهنگي ورزشي سرسبز )مرزداران(13106090602

10,000,0000منطقه 2کمک به ساخت مسجد الرسول )ص(14107023702

00منطقه 2احداث لوپ بزرگراه شهید چمران به همت15209240402

00منطقه 2احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اهلل هاشمي با بلوار فرحزادي16209240502

8,305,1350منطقه 2احداث پیاده رو مسیر کوي فراز17214010202

27,334,051100منطقه 2احداث و تجهیز سوله بازیافت خیابان سازمان آب زیر پل والیت18304060102

13,383,83638منطقه 2احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي، سیل برگردان غرب19307030202

3,000,00078منطقه 2احداث تصفیه خانه  الینه در مرکز تولیدات گل و گیاه مالصدرا20307110202

28,600,0000منطقه 2توسعه انرژي هاي نو21309040202

شهرداري 22309040302 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
785,8500منطقه 2تهران
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)تا پايان سال 98(

1,958,00063.6منطقه 2اسکان کارگري شهرک هما )نواحي 1 و 2(23310060302

33,818,00053.26منطقه 3احداث سالن جانبي خانه شاعران24108010903

10,000,00030منطقه 3احداث و توسعه پل و مسیر دوچرخه سواري میرداماد25215010203

12,823,0000منطقه 3ساماندهي محدوده زیرگذر آرش - اسفندیار26302040503

3,000,0000منطقه 3توسعه انرژي هاي نو27309040203

شهرداري 28309040303 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,000,0000منطقه 3تهران

1,690,9060منطقه 3مطالعه ساماندهي میدان اختیاریه29314010103

422,50480.4منطقه 4احداث و توسعه مرکز کارآفریني و اشتغال زایي اتحاد30104020904

3,725,82847منطقه 4توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي و ورزشي گلشن31106090704

037منطقه 4توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي و ورزشي قنات کوثر32106090904

036.2منطقه 4توسعه و تجهیز سراي محله، احداث سراي محله نارمک33108110304

3,000,0005منطقه 4توسعه و تجهیز سراي محله، مقبرۀالشهدا )بوستان مجیدیه(34108110504

1,800,0000منطقه 4احداث توسعه و تجهیز سراي محله قنات کوثر35108110704

00منطقه 4تجهیز سراي محله قاسم آباد36108111004

00منطقه 4تجهیز سراي محله شمیران نو37108111104

9,000,000100منطقه 4احداث دسترسي بزرگراه زین الدین به خیابان زهدي و بابائیان38209220104

137,932,0000منطقه 4توسعه مجموعه پارک جنگلي لویزان39301024704

احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوري و پردازش پسماند 40304060104
1,800,00059منطقه 4حکیمیه

1,000,0002.25منطقه 4طراحي، احداث و بهره برداري از سیستم هاي رسوبگیر و زباله گیر41307110304

75,6000منطقه 4توسعه انرژي هاي نو42309040204

شهرداري 43309040304 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
00منطقه 4تهران

19,409,000100منطقه 4احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري شهید کرد44310060204
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توسعه محلهاي اسکان کارگري، احداث و تجهیز اسکان کارگري 45310060304
4,807,39220منطقه 4خیابان جعفرپناه

30,000,0002منطقه 4ساخت و تجهیز محل اسکان موقت شهروندان درپارک جنگلي تلو46402150304

232,900100منطقه 5توسعه مرکز بهاران47104020205

20,000,00063.7منطقه 5احداث مجموعه ورزشي چند منظوره محله کن48106090705

10,000,00014.85منطقه 5احداث پهلوگاه ایستگاه هاي اتوبوس خط 6 مترو49205010105

01منطقه 5احداث دوربرگردان بلوار شهران50209200305

38,917,5610منطقه 5احداث و توسعه بوستان کوهسار51301020105

00منطقه 5ترمیم و ایمن سازي سازه چادري بوستان جوانمردان52301040405

2,801,0000منطقه 5توسعه انرژي هاي نو53309040205

شهرداري 54309040305 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
884,5560منطقه 5تهران

12,480,418100منطقه 5احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري ناحیه 3 و 553100601055

23,818,000100منطقه 6کمک به ساخت و توسعه مسجد سراي محله گلها56107020306

1,600,0000منطقه 6تجهیز و ترمیم خوابگاه هاي دانشجویي و دانشگاه هاي دولتي57108011806

130,000,0000منطقه 6تملک و مرمت دو خانه تاریخي در راسته هاي صنایع دستي و هنر58108020206

8,790,0000منطقه 6توسعه انرژي هاي نو59309040206

شهرداري 60309040306 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,000,0000منطقه 6تهران

28,818,00098.99منطقه 6احداث پایگاه مدیریت بحران ، شهرک والفجر61402030106

50,000,00045.12منطقه 6احداث ساختمان اداري منطقه 626060202066

044.96منطقه 7توسعه و تجهیز مجموعه ورزشي شهید توکلي63106090307

حسینیه 64107021807 طالب،  ابي  بن  علي  مسجد  تجهیز  و  توسعه  به  کمک 
28,976,000100منطقه 7شریفه و خوارزمي

11,998,00096.5منطقه 7نگهداشت خانه تاریخي افشار )خاقاني(65108010707

41,142,00075منطقه 7احداث پل عابر پیاده مکانیزه تقاطع خیابان انقالب و پل چوبي66214030607
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1,200,0000منطقه 7توسعه انرژي هاي نو67309040207

شهرداري 68309040307 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
523,0000منطقه 7تهران

00منطقه 8توسعه و تجهیز مجموعه ورزشي ثامن االحجج69106090708

احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، سه راه 70205010108
3,800,000100منطقه 8تهران پارس

8,862,2170منطقه 8احداث بوستان در محله وحیدیه )زمین حمام مرمر(71301020208

15,000,00056.05منطقه 8ساماندهي میادین صد و هفت گانه  نارمک )هفت حوض(72302040208

00منطقه 8توسعه انرژي هاي نو73309040208

شهرداري 74309040308 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,750,0000منطقه 8تهران

288,2930منطقه 8احداث سوله بحران منطقه 754020301088

920,0002منطقه 9ایجاد مرکز آموزش و کارآفریني بهاران76104020309

20,096,00063.52منطقه 9توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي ورزشي کوثر77106091009

22,000,0000منطقه 9ساماندهي میدان آزادي78302040409

هاشمي، 79307020209 دستغیب،  سطحي  آبهاي  کانال  آوري  جمع  توسعه 
4,420,00065.8منطقه 9دامپزشکي

شهرداري 80309040309 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
345,9100منطقه 9تهران

13,809,000100منطقه 9احداث ساختمان درمانگاه81606020109

5,000,0000منطقه 10نگهداري موزه هفت چنار82108010110

5,000,000100منطقه 10احداث یادمان شهداي گمنام بوستان رضوان83108010310

توسعه و تجهیز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، بازسازي 84307030210
5,425,5200منطقه 10کانال خیابان کمیل

شهرداري 85309040310 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,200,0000منطقه 10تهران

00منطقه 10تعمیر و تجهیز درمانگاه تخصصي شهرداري منطقه 8660602011010

1,267,5000منطقه 11کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان87107020811

3,000,0000منطقه 11کمک به ساخت مسجد امام محمدباقر)ع(88107020911
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کمک به مرکز پزشکي و آموزشي و درماني لقمان حکیم و فارابي 89108010811
5,155,60050.2منطقه 11)همراه سرا(

63,360,0430منطقه 11تملک، توسعه و تجهیز دو خانه در پهنه رودکي90108011011

15,000,0000منطقه 11تجهیز مجمع فالسفه ایران و خرید کتاب91108090211

00منطقه 11خرید انشعاب پارکینگهاي ولیعصر،آژیده،12فروردین92203060111

18,375,59550منطقه 11ساماندهي و ایمن سازي محوطه اطراف ایستگاه هاي مترو93205010111

2,600,0000منطقه 11باز پیرایي، ترمیم و تجهیز بوستان رازي94301040411

00منطقه 11توسعه انرژي هاي نو95309040211

شهرداري 96309040311 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
00منطقه 11تهران

4,005,50335.9منطقه 12توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه بانوان محله امامزاده یحیي97106090412

035منطقه 12توسعه و تجهیز مجموعه  ورزشي بهارستان98106090712

00منطقه 12احداث سوله ورزشي الزهرا )جا به جایي سوله بحران محله تختي(99106090912

00منطقه 12توسعه، تجهیز زورخانه گردان و خانه موزه آقا تختي100106091012

3,000,0000منطقه 12کمک به تعمیر و تجهیز مسجد ارگ101107030812

55,000,0000منطقه 12مرمت فضاهاي تاریخي و میراثي سطح منطقه102108010712

015منطقه 12احداث مجتمع فرهنگي  میدان مشق103108011412

010منطقه 12تکمیل مجتمع فرهنگي خانه دیپلمات104108011512

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي گردشگري خیام- دروازه 105108012112
30,000,00038.5منطقه 12محمدیه )مرکز(

100,000,0000منطقه 12تملک و مرمت خانه تاریخي)معین التجار( پهنه الله زار106108012212

6,000,0000منطقه 12احیا و بازساري دروازه دولت)سعدي(107108012312

35,000,00084.25منطقه 12ساماندهي پهنه فرهنگي و هنري الله زار108108015012

059.5منطقه 12احداث زیرگذر چهار راه گلوبندک109209240112

19,000,0000منطقه 12طرح توسعه هرندي110302040612



499

12ضمیمه

واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

42,000,0000منطقه 12ساماندهي  بازار تهران111302040912

15,390,0000منطقه 12توسعه انرژي هاي نو112309040212

شهرداري 113309040312 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
2,000,0000منطقه 12تهران

81,607,8740منطقه 13توسعه قطب گردشگري شرق تهران ) پهنه سرخه حصار(114103020113

3,500,0000منطقه 13توسعه و تجهیز مجتمع فوریتها و خدمات اجتماعي115104020713

شورا 116106090313 محله  بحران  سوله  )جابجایي  الزهرا  ورزشي  سوله  احداث 
00منطقه 13ناحیه 2(

14,000,00052.04منطقه 13کمک به ساخت و توسعه  مسجد علي اکبر117107021313

2,500,000100منطقه 13احداث مجموعه فرهنگي مقبره الشهدا118108010213

20,000,0000منطقه 13تعریض خیابان پیروزي119209210113

10,000,000100منطقه 13احداث  وتوسعه بوستان شهدا120301020113

17,700,0000منطقه 13توسعه جنگلکاري پارک جنگلي سرخه حصار121301050113

12,246,12393.83منطقه 13احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت شهید دوران122304060113

شهرداري 123309040313 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
700,0000منطقه 13تهران

150,0000منطقه 13احداث سوله بحران محله صفا124402030113

ساخت و تجهیز محل اسکان موقت شهروندان در پارک جنگلي 125402150213
20,000,00060.67منطقه 13سرخه حصار

18,648,71417.13منطقه 13احداث ساختمان ستادي126606020213

1,182,5000منطقه 14کمک به احداث مسجد آدینه ) معوض طرح بزرگراه امام علي )ع((127107021414

00منطقه 14کمک به مرمت و بهسازي مسجد جامع تاریخي دوالب128108010914

3,700,000100منطقه 14توسعه و تجهیز سراي محله، تاکسیراني129108110614

23,694,30044منطقه 14محوطه سازي ایستگاه متروخط 6و 1302020303147

2,939,8110منطقه 14ساماندهي ترافیکي محدوده حریم و اماکن نظامي131209140314

712,0000منطقه 14تعریض خیابان کرمان132209210114
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بهسازي و ساماندهي معابر حاشیه بزرگراه امام علي)ع(، تعریض 133209220114
21,222,7360منطقه 14خیابان منتهي به شرق منطقه

019.24منطقه 14جمع آوري کارگاه و پارکینگ طبقاتي تونل امیرکبیر134209270214

توسعه جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر،جنگلکاري قصر فیروزه 135301050114
3,500,3050منطقه 14)محله 25(

7,306,00081منطقه 14ساماندهي محور خاوران136302040214

05منطقه 14احداث سوله بازیافت137304060414

شهرداري 138309040314 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
518,9000منطقه 14تهران

41,714,00068.92منطقه 14احداث سوله بحران، امام علي )ع(139402030114

25,000,000100منطقه 15احداث مجموعه ورزشي افسریه جنوبي140106090415

20,333,23064.6منطقه 15احداث مجموعه ورزشي مظاهري141106091415

مرمت، تجهیز و نگهداري اماکن و فضاهاي گردشگري و تاریخي 142107100115
6,000,0000منطقه 15سطح منطقه

8,727,00079منطقه 15مسقف نمودن پایانه خاوران143205010115

1,881,2470منطقه 15احداث معابر و زیرساختهاي محله قیامدشت144209200115

25,000,0000منطقه 15اتصال پل - 3 تقاطع بزرگراه امام علي )ع( و خیابان خاوران145209240115

16,674,00046.06منطقه 15احداث و توسعه بوستان  مسگرآباد146301020215

20,000,00080منطقه 15ایجاد زیرساخت هاي محلي مسگر آباد147302040315

5,000,00095منطقه 15ساماندهي میادین و معابر خاص شهر،  شهرک شهید بهشتي148302040415

احداث کانال جمع آوري آب هاي سطحي در بزرگراه شوشتري 149307030215
30,000,0000منطقه 15حد فاصل کانال خیابان طالقاني تا کانال خیابان شیرازي

17,500,0000منطقه 15نصب پکیج تصفیه فاضالب بوستان آزادگان150307110215

13,000,0000منطقه 15توسعه انرژي هاي نو151309040215

شهرداري 152309040315 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
780,0000منطقه 15تهران

3,400,00012منطقه 15احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري ناحیه 3 و1533100601155

072.1منطقه 16توسعه و تجهیز سامانسراي منطقه 15410402071616



501

12ضمیمه

واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

13,216,2500منطقه 16توسعه ورزشگاه شهداي گمنام155106091216

22,538,69036.3منطقه 16احداث مجموعه فرهنگي ورزشي  شهربانو156108010216

00منطقه 16توسعه و تجهیز سراي محله باغ آذري، نازي آباد شرقي157108110616

9,000,0000منطقه 16بازپیرایي، ترمیم و تجهیز بوستان  بعثت158301040316

15,000,0000منطقه 16بازگشایي و بهسازي تاسیسات زیرسطحي سطح منطقه159307040316

4,000,0000منطقه 16توسعه انرژي هاي نو160309040216

شهرداري 161309040316 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,000,0000منطقه 16تهران

7,000,0000منطقه 16احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري، سطح منطقه162310060116

16,856,53283.14منطقه 17توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي منطقه 16310609051717

9,000,00033.63منطقه 17مکانیزه کردن پل هاي هوایي عابر پیاده164214030217

2,020,00092.5منطقه 17احداث پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه165218020117

20,600,0000منطقه 17ساماندهي حریم راه آهن166302040217

3,840,0000منطقه 17توسعه انرژي هاي نو167309040217

شهرداري 168309040317 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
655,9900منطقه 17تهران

3,280,00058منطقه 17توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه169310060117

69,816,000100منطقه 18احداث مجموعه ورزشي شهید دستجردي170106090318

00منطقه 18احداث مجموعه ورزشي توان یابان و جانبازان171106090818

00منطقه 18احداث مجموعه ورزشي بانوان172106090918

3,000,0000.75منطقه 18احداث کتابخانه محله یافت آباد جنوبي173108100218

15,000,00070.55منطقه 18توسعه و تجهیز سراي محله، صاحب الزمان)عج(، شهربانو174108110818

00.75منطقه 18توسعه و تجهیز سراي محله، شهید رجایي175108110918

80,000,00059.52منطقه 18احداث خیابان 35 متري بهار و زیرگذر اکبر حسیني176209200418
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واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

198,0000منطقه 18ساماندهي بازارآهن177214020218

42,000,00033.75منطقه 18احداث کانال بهار، معلم و مدائن178307030418

00منطقه 18توسعه انرژي هاي نو179309040218

شهرداري 180309040318 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
00منطقه 18تهران

89,000,00056.65منطقه 18ساماندهي و ایمن سازي مسیل کن181403110118

7,000,00028منطقه 18توسعه و تجهیز درمانگاه منطقه 18260602031818

02منطقه 18احداث همراه سرا ي بیمارستان شهدا یافت آباد183606020418

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح 184106090519
15,335,1000منطقه 19منطقه

کمک به مرمت و مقاوم سازي مسجد اثني عشر، صاحب الزمان 185107020519
12,675,00060.67منطقه 19و حضرت ابوالضل

30,222,00051منطقه 19توسعه و تجهیز سراي محله ، اسماعیل آباد186108110519

33,000,00091منطقه 19احداث خیابان شقایق )تملک و اجرا(187209200119

22,282,9000منطقه 19احداث خیابان شکوفه )تملک و اجرا(188209200219

مرمت و نگهداري بزرگراه ها ، ساماندهي و بهسازي اتوبان خلیج 189209230319
10,000,0000منطقه 19فارس

3,275,9000منطقه 19ساماندهي خیابان خالزیل190302040219

3,275,9000منطقه 19توسعه انرژي هاي نو191309040219

شهرداري 192309040319 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,310,3600منطقه 19تهران

193617070219
اعتبارات توسعه محلي)اجراي پروژه کوچک مقیاس با استفاده از 
و  احداث  بودجه(،  مصوبه  تبصره41  اجراي  در  شورایاران  نظرات 

تکمیل معابر شهرک وصال
30,000,0000منطقه 19

40,000,000100منطقه 20ایجاد زیر ساخت شهربازي194108011120

10,000,0000منطقه 20کمک به احداث و تجهیز ساختمان انجمن خوشنویسان شهر ري195108011220

00منطقه 20احداث سراي محله حمزه آباد )ناحیه 2(196108110820

20,000,000100منطقه 20احداث و توسعه پارک سوار جوانمرد197205010120
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واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

5,000,00026.7منطقه 20مطالعه و اجراء پیاده راه بي بي شهربانو198214050120

38,800,000100منطقه 20احداث بوستان بانوان199301020120

15,000,00097منطقه 20احداث و توسعه بوستان باغ مینیاتوري )دولت آباد قیصریه(200301020220

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي هدایت و جمع آوري آبهاي 201307030120
26,400,6500منطقه 20سطحي، کانالهاي درجه 

ساختمان 202309040220 پارکینگ  واتي  کیلو   10 خورشیدي  نیروگاه  احداث 
1,500,0000منطقه 20مرکزي

شهرداري 203309040320 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
500,0000منطقه 20تهران

2,000,00037.95منطقه 20ساخت و تجهیز سوله هاي مدیریت بحران سطح منطقه204402030120

15,000,0000منطقه 21احداث رمپ و لوپ شمالي تقاطع غیرهمسطح آزادگان فتح205209220121

25,500,0000منطقه 21احداث کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد206209220221

714,542,000100منطقه 21احداث و توسعه تقاطع  لشکري - اندیشه )دوگاز (207209240421

3,000,0000منطقه 21احداث پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه208218020121

14,649,0000منطقه 21احداث و توسعه بوستان حضرت خدیجه )قوري چاي( فاز 1 و 2093010201212

7,325,0000منطقه 21احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمال فاز 1 و 2103010202212

19,354,0000منطقه 21احداث و توسعه بوستان  فتح فاز 1 و 2113010203212

5,000,0000منطقه 21احداث فضاي سبز حاشیه پل هاي کاروانسراي سنگي212301030321

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي جمع آوري آبها سطحي یاس، 213307030121
39,409,0000منطقه 21گلها، بزرگراه فتح

10,000,0000منطقه 21احداث و بهسازي کانال زیرگذر تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح214307030221

احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي سطحي، بزرگراه فتح از پل 215307030321
9,918,1300منطقه 21کفش ملي تا رودخانه وردآورد

شهرداري 216309040321 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
224,0000منطقه 21تهران

6,000,0000منطقه 22کمک به توسعه کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبایي217108010922

3,500,00061.3منطقه 22توسعه و تجهیز سراي محله، زیبادشت218108110322

14,000,00073.3منطقه 22تکمیل معابر محله شهرک صنعتي دانشگاه شریف219209200222
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واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

پيشرفت فيزيکی 
کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

4,000,0000منطقه 22احداث و توسعه  معابر محله گلستان غربي220209200322

3,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله دهکده المپیک221209200522

5,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر فرعي آزادشهر و پیکانشهر222209200622

18,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زیبادشت پایین223209200722

5,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر  محله امید دژبان224209201022

2,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زیبادشت باال225209201122

2,000,0000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله گلستان شرقي226209201222

6,783,7780منطقه 22احداث و توسعه معابر  شهرک شهید باقري227209201322

17,000,0000منطقه 22تکمیل و توسعه زیرساخت هاي دریاچه چیتگر228214010222

10,000,00079.05منطقه 22احداث و توسعه تفرجگاه، مسیل کن229301020322

11,586,00047منطقه 22احداث و توسعه بوستان  تندرسي230301021122

10,000,00070منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز رسالت آزادگان231301030222

36,135,0000منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز پارک چیتگر232301030822

ترمیم و تجهیز پهنه ساحلي و دریاچه شهداي خلیج 233301040322 بازپیرایي، 
6,172,0000منطقه 22فارس

بزرگراه 234307030222 باالدست  سطحي،  آبهاي  آوري  جمع  بهسازي  و  احداث 
37,000,00077.8منطقه 22شهید خرازي مسیل کن به وردآورد

4,800,0000منطقه 22توسعه انرژي هاي نو235309040222

شهرداري 236309040322 ساختمانهاي  در  منابع  و  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 
1,000,0000منطقه 22تهران

20,000,00012منطقه 22مطالعه و طراحي و اجراي زیرساختهاي پروژه مروارید شهر237501060722

011.6معاونت فني و عمرانيکمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت )منطقه 15(238107020423

011.5معاونت فني و عمرانيکمک به احداث مسجد آدینه )معوض طرح بزرگراه امام علي)ع((239107021423

717,1810معاونت فني و عمرانيکمک به تعمیر و تجهیز مسجد شیخ فضل اله نوري240107030123

262,152,95598.3معاونت فني و عمرانيکمک به احداث مجموعه فرهنگي رازي )طغرل(241108010123



505

12ضمیمه

واحد سازمانی عنوان پروژهکد پروژه رديف
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اعتبار ابالغی
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کل پروژه 

)تا پايان سال 98(

212,152,74043.94معاونت فني و عمرانياحداث مجموعه فرهنگي خانه شهر )میدان امام خمیني)ره((242108010423

2,238,36886.48معاونت فني و عمرانياحداث پارکینگ طبقاتي شهید آژیده )خیابان جمالزاده(243203060123

64,724,46245.02معاونت فني و عمرانياحداث پارکینگ طبقاتي نیایش244203060523

150,000,00052معاونت فني و عمرانياحداث پارکینگ طبقاتي شهید عراقي245203060623

159,322,27234.59معاونت فني و عمرانياحداث پارکینگ عمومي در بافت فرسوده246203060823

9,500,0000معاونت فني و عمرانياحداث دور برگردان بلوار شهران247209200323

192,045,00087.19معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه دولت آباد248209221323

احداث بزرگراه شهید شوشتري به بزرگراه رسالت و تقاطع هاي 249209221623
11,036,6443معاونت فني و عمرانيمربوطه

432,458,88086.05معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه دولت آباد )کاظم رستگار( و تقاطع هاي مربوطه250209221923

بابایي و 251209222123 اتوبان شهید  تا  از استقالل  باقري  احداث بزرگراه شهید 
9,65997.4معاونت فني و عمرانيتقاطع هاي مربوطه

61,987,4310معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه شهید خرازي و تکمیل تقاطع هاي مربوطه252209222223

389,756,37495.39معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه حکیم و تقاطع هاي مربوطه253209222323

احداث، اتصال بزرگراه یادگار امام)ره( به میدان فتح و تقاطع هاي 254209222623
37,655,05533.71معاونت فني و عمرانيمربوطه

323,615,17863.39معاونت فني و عمرانياحداث بزرگراه شهید بروجردي )76 متري سعیدآباد(255209223523

124,000,73550.5معاونت فني و عمرانيبهسازي کندروهاي آزادراه آزادگان256209224223

15,685,576100معاونت فني و عمرانياحداث کندرو بزرگراه شهید نواب257209224323

121,665,80442.6معاونت فني و عمرانيمقاوم سازي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران258209230323

مطهر 259209242023 مرقد  به  آن  اتصال  و  آفتاب  نمایشگاه شهر  تقاطع  احداث 
059.96معاونت فني و عمرانيامام)ره(

130,974,8820معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع غیرهمسطح باقرشهر260209243423

260,153,327100معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع غیرهمسطح آزادي ـ استادمعین261209244223

شیرازي 262209244623 صیاد  شهید  ـ  علي)ع(  امام  غیرهمسطح  تقاطع  احداث 
188,065,912100معاونت فني و عمرانيـ ارتش

1,156,880,59594.29معاونت فني و عمرانياحداث تقاطع غیرهمسطح چمران ـ جالل آل احمد )گیشا(263209244723
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195,000,00098.14معاونت فني و عمرانياحداث و توسعه تقاطع غیر همسطح آرش - اسفندیار264209246423

21,607,3930معاونت فني و عمرانياحداث دسترسي آزادراه آزادگان به خیابان دستواره265209246523

00معاونت فني و عمرانياحداث دوربرگردان بزرگراه حکیم - بلوار تعاون266209246623

00معاونت فني و عمرانياحداث زیرگذر چهار راه گلوبندک267209246723

102,848,92077.8معاونت فني و عمرانياحداث کانال هالل احمر ـ هرنجي268307034423

احداث و تکمیل پایگاه هاي پشتیباني و سوله هاي بحران،سطح 269402030123
22,783,51326.78معاونت فني و عمرانيمناطق22گانه

38,9630معاونت فني و عمرانياحداث پل عابر اتصال دریاچه به بوستان چیتگر270504040223

129,206,80323.35معاونت فني و عمرانياحداث، توسعه و تجهیز پارکینگ هاي عمومي طبقاتي271504040323

272506010123 - تهران  آهن  راه  خط  )ساماندهي  نیلوفري   محور  طرح  اجراي 
69,718,98496.04معاونت فني و عمرانيتبریز(

معاونت شهرسازي و ایجاد فضاي سبز273301030137
261,046,19890.05معماری

هاي 274501130537 ساختمان  نماي  و  سیما  اصالح  با  مرتبط  عمراني  عملیات 
منتخب شهر تهران

معاونت شهرسازي و 
21,700,0000معماری

معاونت شهرسازي و طراحي، اجرا و راه اندازي خانه معمار275504020237
00معماری

نوسازي 276504040237 طبیعي شرکت  هاي  عرصه  و  ها  مجموعه  زیرساختهاي 
عباس آباد

معاونت شهرسازي و 
194,403,7270معماری

توسعه و ساماندهي مجموعه فردوسي )باغ هنر(ـ شرکت نوسازي 277504041437
عباس آباد

معاونت شهرسازي و 
165,700,00077.57معماری

احداث و توسعه مبلمان شهري براي کلیه پارکها شرکت نوسازي 278504041937
عباس آباد

معاونت شهرسازي و 
4,707,57150.1معماری

معاونت شهرسازي و احداث دریاچه هنر - شرکت نوسازي عباس آباد279504042137
91,286,55598.6معماری

معاونت شهرسازي و تکمیل مسکن پیشگام280506010237
314,171,80373معماری

معاونت شهرسازي و بهسازي محیطی281506010337
630,356,60185معماری

معاونت شهرسازي و اجراي پروژه هاي بازآفریني در محالت الگوي بازآفریني پایدار282506020337
00معماری

معاونت شهرسازي و بازسازي و تجهیز ساختمان معاونت شهرسازي و معماري283606030137
00معماری

تجهیز و راه اندازي مرکز اسناد شهرداري تهران در اراضي عباس 284108010156
00دفتر شهردار تهران آباد

44,000,0000دفتر شهردار تهران تکمیل و تجهیز پایگاه هاي مدیریت بحران سطح شهرتهران285402030142
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18,000,0000دفتر شهردار تهران ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سیل286402030242

45,000,0000دفتر شهردار تهران ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله287402030342

30,000,0000دفتر شهردار تهران ایجاد  سامانه پورتابل فرماندهي حادثه288402030442

23,000,0000دفتر شهردار تهران تجهیز کانکس هاي گروه هاي دوام289402030542

91,020,0000دفتر شهردار تهران احداث دکلهاي خود ایستا290402030642

23,000,0000دفتر شهردار تهران راه اندازي پارک علم و فن آوري291615010756

خرید تجهیزات امنیتي و انتظامي جهت ساختمان هاي شهرداري 292608090155
16,000,0000اداره  کل  اجرائیات و شورا

3,000,0000اداره  کل  اجرائیات خرید خودروي عملیاتي یگان حفاظت شهرداري تهران293608140255

توسعه و تکمیل زیرساخت هاي نمایشگاه  بین المللي شهر آفتاب 294108010271
تهران

معاونت مالي و اقتصاد 
450,000,00020.24شهری

احداث و توسعه بوستان دانش و طبیعت295301022872
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
100,0002

احداث و توسعه بوستان ایرانیان296301022972
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
100,00013

احداث و توسعه بوستان چهارباغ )بهشت، ایمان، دانش و آفرینش(297301023272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
376,461,0002

احداث و توسعه باغ گل298301023872
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
29,409,00081.58

احداث و توسعه بوستان بانوان لویزان299301023972
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
85,000,000100

احداث و توسعه بوستان دوستدارکودک )منطقه 20(300301024472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
25,000,00028.01

توسعه و بهره برداري بوستان و تفرجگاه جنگلي یاس فاطمي301301024672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
45,000,0000

احداث و توسعه بوستان عبقري302301025572
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
67,045,0000

احداث و توسعه بوستان وثوق الدوله303301025672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
35,272,0000
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ساماندهي و شناسنامه دار نمودن درختان خیابان هاي سطح شهر 304301040772
تهران

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,0000

پارک هاي خواجوي کرماني شوش و حقاني )طرح آمایش منطقه 305301041272
)12

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
597,497,00082.19

تهیه شناسنامه باغات محدوده و حریم شهرتهران306301041472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,0000

جنگلکاري پیرامون سازمان بهشت زهرا )س(307301050272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
3,254,0950

)س( 308303010272 زهرا  بهشت  جدید  هاي  آرامستان  سازي  آماده  و  طراحي 
)فازهاي 1 و 2 و 3(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
26,500,00096.29

آرامستان جدید بهشت 309303010372 آماده سازي زمین طرح توسعه  طراحي، 
زهرا)س( )فاز4(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
3,425,00017.62

ساخت قبور آماده)ویژه بحران(310303010472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
14,665,95147.1

احیاء و مرمت آرامستان هاي تاریخي و محلي شهر تهران از جمله 311303010572
ابن بابویه، امامزاده عبداله و دوالب

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
4,301,1130

رسیدگي به امور قطعات شهدا )هشت قطعه(، بهشت زهرا )س(312303050172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
9,533,1880

خدمات 313304060272 بهاي  مصوبه  محل  آرادکوه)از  مجتمع  تجهیز  و  توسعه 
مدیریت پسماندهاي ساختماني و عمراني(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
30,045,0000

توسعه و تجهیز خطوط پردازش پسماند314304060472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
40,022,0000

نخاله جاجرود)از محل 315304061572 و  بازیافت خاک  تجهیز مجتمع  و  توسعه 
مصوبه بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي ساختماني و عمراني(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
14,802,28098.1

خرید پساب و بازچرخاني آب در مناطق316307110472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
00

طراحي و احداث واحدهاي تولید انرژي از پسماند317309040172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
27,261,1000

طراحي، اجرا و راه اندازي خانه معمار318504020272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
70,000,0000

ساماندهي، طراحي و توسعه بوستان پردیسان319504042272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
70,000,0000
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معاونت حمل و نقل و احداث خط 3 شهري320201010273
1,000,000,00051.24ترافیک

معاونت حمل و نقل و نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران321201010473
213,452,64977.38ترافیک

کمک سرمایه اي به شرکت مترو از محل 2- عوارض  صدور پروانه 322201010573
ساختماني

معاونت حمل و نقل و 
404,550,0000ترافیک

کمک سرمایه اي به شرکت بهره برداري مترو جهت خرید قطعات 323201010673
یدکي و اورهال

معاونت حمل و نقل و 
3,886,996,80473.11ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث خط 6 شهري324201010773
8,000,000,00069.41ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث خط 7 شهري325201010873
5,000,000,00063ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث سایر خطوط مترو326201010973
347,240,56083.69ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ هاي خطوط مترو تهران327201011073
1,200,000,00016.63ترافیک

معاونت حمل و نقل و تعمیر و نگهداري تجهیزات ثابت، ایستگاهها و مراکز فرمان328201011173
183,502,68187.13ترافیک

329201011273
با تحقق  تهران )متناسب  ناوگان خطوط متروي  تأمین  توسعه و 
در   )LEZ( هوا  آلودگي  کاهش  محدوده  طرح  از  حاصل  منابع 

ردیف درآمدي (

معاونت حمل و نقل و 
00ترافیک

معاونت حمل و نقل و خرید انواع اتوبوس شهري330202050173
582,180,514100ترافیک

معاونت حمل و نقل و توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان و سامانه اتوبوس برقي331202050273
71,170,56087.31ترافیک

معاونت حمل و نقل و کمک به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده ناوگان اتوبوسراني332202050673
514,727,000100ترافیک

کمک به شرکت واحد بابت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده اتوبوس 333202050873
هاي دیزلي

معاونت حمل و نقل و 
0100ترافیک

کمک جهت جایگزیني ناوگان تاکسیراني با استفاده از خودروهاي 334202050973
استاندارد

معاونت حمل و نقل و 
10,000,000100ترافیک

معاونت حمل و نقل و مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران335204010473
150,000,000100ترافیک

نصب دوربین هاي ثبت تخلف مکانیزه تعرض خودروهاي غیرمجاز 336204010573
به مسیرهاي ویژه

معاونت حمل و نقل و 
75,000,000100ترافیک

معاونت حمل و نقل و توسعه سیستم نظارت تصویري )مرحله دوم(337204012173
10,000,00099.65ترافیک

معاونت حمل و نقل و نصب و راه اندازي دوربین هاي ثبت تخلف سرعت338204012373
280,000,00094.75ترافیک

تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ 339204012573
قرمز

معاونت حمل و نقل و 
200,000,00098.91ترافیک

معاونت حمل و نقل و مکانیزاسیون خروجي هاي محدوده طرح ترافیک تهران340204012773
70,000,00094.72ترافیک

معاونت حمل و نقل و نصب تابلوهاي متغیر )وي ام اس-دي ام اس( و عالئم راهنمائي341204090373
40,000,00044ترافیک
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معاونت حمل و نقل و توسعه سیستم مدیریت هوشمند بزرگراهي342204110273
60,000,00093ترافیک

معاونت حمل و نقل و نگهداري زیرساخت شبکه سیستم هاي هوشمند ترافیکي343204110373
60,000,00099.7ترافیک

معاونت حمل و نقل و توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزي344204140173
20,000,00095.21ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث و توسعه پایانه شرق جدید345205020573
5,784,40078ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران346215010173
35,400,000100ترافیک

ایجاد سامانه مرکز پیش بیني،پایش و اطالع رساني آلودگي هواي 347309010473
شهر تهران

معاونت حمل و نقل و 
2,470,0000ترافیک

معاونت حمل و نقل و کمک به جایگزیني و بهسازي موتورسیکلت هاي کاربراتوري348309130173
850,0000ترافیک

معاونت حمل و نقل و احداث و تجهیز ساختمان مرجع )آزمایشگاه جایکا(349606020373
4,000,0000ترافیک

معاونت امور اجتماعي ایجاد و تجهیز مددسراي بانوان350104020975
40,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي توسعه و ایجاد  4 گرمخانه )شرق، غرب، جنوب و مرکز(351104021075
120,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي ساماندهي،مرمت و بازسازي خانه هاي مشاهیر352107100175
210,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي توسعه  باغ کتاب تهران353108011375
143,227,00093و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي توسعه و تجهیز مرکز نمایش هاي آئیني354108012975
40,000,00074و فرهنگی

تکمیل امور مفهومي موزه سراسر نماي مقاومت )پانوراماي دفاع 355108014275
مقدس(

معاونت امور اجتماعي 
20,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي مطالعه، طراحي و احداث موزه اسباب بازي ایراني356108014875
15,000,0005و فرهنگی

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي رودکي )محدود به خیابان 357108014975
هاي انقالب، حافظ، نوفل لوشاتو و ولیعصر عج(

معاونت امور اجتماعي 
90,000,0003و فرهنگی

مطالعه، طراحي و احداث پردیس هاي سینمایي رفاهي ورزشي 358108015175
مناطق

معاونت امور اجتماعي 
30,000,0005و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروش ها359108015275
50,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي کمک به توسعه و رونق راسته صنایع دستي360108015375
30,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر نمایشي361108015475
20,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا362108015575
5,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي ایجاد سینماهاي کوچک مقیاس) بلک باکس(363108015875
100,000,0000و فرهنگی
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معاونت امور اجتماعي ایجاد کافه فرهنگ  )کافه کتاب،تئاتر سینما،هنر موسیقي(364108016075
50,000,0000و فرهنگی

انقالب اسالمي و 365108091075 تعمیر و تجهیز ساختمان ها و تاسیسات موزه 
دفاع مقدس

معاونت امور اجتماعي 
20,000,0000و فرهنگی

معاونت امور اجتماعي تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري )موزه سیمین و جالل(366108091275
6,000,0000و فرهنگی

3-12- گزارش تفصيلی پيشرفت ريالی اعتبارات عمرانی شهرداری تهران در سال 98

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

مصنوعي، 1106090701 وچمن  روباز  ورزشي  هاي  زمین  وتجهیز  توسعه 
100 2,000,000 2,000,000منطقه 1سطح منطقه)26 محله(

97.48 9,747,995 10,000,000منطقه 1توسعه و تجهیز امداد کوهستان2106090801

23.62 1,180,772 5,000,000منطقه 1احداث مجموعه فرهنگي ورزشي شهرک نفت3106091201

62.14 4,971,120 8,000,000منطقه 1تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه4106100101

86 860,000 1,000,000منطقه 1کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه5107021601

100 5,000,000 5,000,000منطقه 1کمک به بازسازي حسینیه تاریخي درکه6107021701

42.18 6,327,632 15,000,000منطقه 1کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه7107200101

99.85 4,992,411 5,000,000منطقه 1نگهداري باغ موزه پروفسور حسابي8108010501

59.51 17,852,041 30,000,000منطقه 1تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه9108090101

تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري،) موزه سیمین و 10108090201
0 -   0منطقه 1جالل(

47.37 3,292,495 6,950,000منطقه 1توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه11108100101

100 4,000,000 4,000,000منطقه 1تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه12108120101

سطح 13202030101 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
99.31 5,323,038 5,360,278منطقه 1منطقه

99.17 7,567,754 7,630,836منطقه 1نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه14202030201

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 15202100101 تعمیر و تجهیز 
100 4,426,014 4,426,014منطقه 1سطح منطقه

سطح 16202100201 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
95.40 2,205,211 2,311,539منطقه 1منطقه
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

79.84 6,750,226 8,454,829منطقه 1تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه17202120101

80.33 29,394,806 36,592,005منطقه 1اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه18204080101

79.93 21,581,498 27,000,000منطقه 1تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه19204100101

91.67 13,009,888 14,191,867منطقه 1تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه20204120101

100 14,200,400 14,200,400منطقه 1تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه21204120201

0 -   4,494,000منطقه 1نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه22204140101

کشي 23204140201 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   900,000منطقه 1جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 24204150101
0 -   3,200,000منطقه 1منطقه

80.76 26,164,767 32,400,000منطقه 1تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه25204170101

شهري، 26205040101 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
100 5,000,000 5,000,000منطقه 1سطح منطقه

100 20,112,409 20,112,409منطقه 1طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه27209140101

40.29 14,102,702 35,000,000منطقه 1احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه28209200401

70.49 84,589,894 120,000,000منطقه 1ادامه احداث خیابان 35 متري افتخاري29209200601

لواسان)35 30209200801 به جاده  اتصال  تا  بزرگراه لشگرک  ادامه احداث 
29.56 8,867,179 30,000,000منطقه 1متري(

98.57 240,518,940 244,000,000منطقه 1تقاطع بزرگراه شهید چمران- تابناک31209240101

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 32209250101
72.43 62,917,287 86,867,840منطقه 1دریچه ها،سطح منطقه

16.53 103,000 623,216منطقه 1نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه33209260101

59.39 46,413,958 78,152,213منطقه 1بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه34209280101

76.34 3,822,812 5,007,409منطقه 1بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه35213020101

دریچه، 36214020101 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
14.17 3,775,353 26,635,436منطقه 1سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 37214020201
32.21 592,671 1,840,000منطقه 1کودک(
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

0 -   12,000,000منطقه 1احداث پل عابر پیاده سطح منطقه38214030101

79.45 6,475,685 8,150,426منطقه 1تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه39214040101

22.90 3,617,710 15,800,496منطقه 1بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه40214060101

54.23 2,711,521 5,000,000منطقه 1احداث و توسعه بوستان گالبدره41301021101

55.99 44,628,400 79,705,000منطقه 1احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه42301030101

سطح 43301040101 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
55.43 32,931,689 59,409,000منطقه 1منطقه

74 3,700,000 5,000,000منطقه 1تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه44301040201

سطح 45301070101 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
24.49 12,736,055 52,000,000منطقه 1منطقه

81.64 11,103,627 13,600,000منطقه 1رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه46302010101

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 47302030101
98.93 2,967,800 3,000,000منطقه 1سطح منطقه

91.31 41,089,825 45,000,000منطقه 1ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه48302040101

84.72 4,236,086 5,000,000منطقه 1نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه49302060101

80.60 1,257,400 1,560,000منطقه 1تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه50302070101

98.77 2,074,069 2,100,000منطقه 1نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه51302080101

32.70 327,000 1,000,000منطقه 1جابجایي سوله بازیافت اوشان52304060101

76.41 7,450,000 9,750,000منطقه 1خرید مخازن پسماند53304060301

74.12 7,411,999 10,000,000منطقه 1کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه54307020101

55307040101

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

54.01 36,186,358 67,000,000منطقه 1

54.12 6,494,277 12,000,000منطقه 1الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه56307060101

57307070101

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
اجراي  ظرفیت،  و  عملکرد  بهبود  )شامل  سطحي  آبهاي 
و  آشغالگیر  انهار،  سازي  سرپوشیده  و  نوین  روش هاي 

رسوب گیر( 

59.32 34,890,815 58,818,000منطقه 1
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

58307080101
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
60.61 8,182,153 13,500,000منطقه 1

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 59309010201
37.50 281,250 750,000منطقه 1و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 60309010301
37.50 262,500 700,000منطقه 1اقتصادي شهرداري تهران

رفع 61309010401 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
56.25 1,125,000 2,000,000منطقه 1آلودگي

100 6,000,000 6,000,000منطقه 1توسعه انرژي هاي نو62309040201

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 63309040301
96.60 966,022 1,000,000منطقه 1تهران

14.07 1,381,895 9,823,000منطقه 1احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه64310010101

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 65310080101
100 7,000,000 7,000,000منطقه 1در معابر، سطح منطقه

یاران، گالبدره، 66402030101 بحران  و تجهیز سوله هاي مدیریت  ساخت 
78.50 11,775,275 15,000,000منطقه 1آراج

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 67501060101
80.85 1,455,385 1,800,000منطقه 1سطح منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حریم،عملیات عمراني واقع درحریم 68503010101
100 4,000,000 4,000,000منطقه 1سطح منطقه 1

93.54 3,570,759 3,817,209منطقه 1تأمین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري69604110101

هاي 70606030101 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
76.78 26,765,258 34,860,000منطقه 1اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 71615010101
45 539,023 1,197,831منطقه 1اي سطح منطقه

17.25 34,500 200,000منطقه 1مطالعه وپژوهش هاي اجتماعي وفرهنگي،سطح منطقه72615030101

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 73617060101
83.90 5,742,662 6,845,000منطقه 1371،سطح منطقه

0 -   20,000,000منطقه 1توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند74621030901

93.74 8,061,632 8,600,000منطقه 2توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز، سطح منطقه75106090202

0 -   0منطقه 2تکمیل احداث مجموعه فرهنگي ورزشي سرسبز )مرزداران(76106090602

97.65 60,073,107 61,520,000منطقه 2تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه77106100102
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86.64 2,339,378 2,700,000منطقه 2کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه78107023502

100 9,999,999 10,000,000منطقه 2کمک به ساخت مسجد الرسول )ص(79107023702

98.32 11,538,767 11,735,959منطقه 2کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه80107200102

97.62 12,202,905 12,500,000منطقه 2تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه81108090102

99.98 9,998,244 10,000,000منطقه 2تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه82108120102

سطح 83202030102 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
84 4,052,450 4,824,250منطقه 2منطقه

90.34 2,954,358 3,270,358منطقه 2نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه84202030202

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 85202100102 تعمیر و تجهیز 
93.12 2,790,629 2,996,929منطقه 2سطح منطقه

سطح 86202100202 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
82.22 1,414,541 1,720,395منطقه 2منطقه

98.55 4,786,748 4,857,209منطقه 2تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه87202120102

91.16 31,711,124 34,788,091منطقه 2اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه88204080102

61.95 6,257,351 10,100,000منطقه 2تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه89204100102

85.57 22,536,019 26,336,019منطقه 2تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه90204120102

83.45 1,800,739 2,157,859منطقه 2تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه91204120202

0 -   0منطقه 2نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه92204140102

کشي 93204140202 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
100 135,000 135,000منطقه 2جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 94204150102
100 440,000 440,000منطقه 2منطقه

94.07 5,080,000 5,400,000منطقه 2تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه95204170102

شهري، 96205040102 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
88.89 8,000,000 9,000,000منطقه 2سطح منطقه

94.01 15,696,818 16,696,818منطقه 2طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه97209140102

100 15,789,318 15,789,319منطقه 2احداث دیوار حائل معابر سطح منطقه98209200102



516

سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

0 -   0منطقه 2احداث لوپ بزرگراه شهید چمران به همت99209240402

0 -   0منطقه 2احداث رمپ و لوپ بزرگراه آیت اهلل هاشمي با بلوار فرحزادي100209240502

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 101209250102
98.30 56,095,679 57,065,786منطقه 2دریچه ها، سطح منطقه

99.57 22,204,006 22,300,000منطقه 2نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه102209260102

99.79 89,109,774 89,301,241منطقه 2بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه103209280102

91.10 10,425,640 11,444,640منطقه 2بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه104213020102

99.43 19,389,000 19,500,000منطقه 2احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه105214010102

99.64 8,274,834 8,305,135منطقه 2احداث پیاده رو مسیر کوي فراز106214010202

دریچه، 107214020102 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.54 10,876,648 10,926,648منطقه 2سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 108214020202
85.80 1,088,000 1,268,000منطقه 2کودک(

99.95 4,986,674 4,989,395منطقه 2احداث پل عابر پیاده سطح منطقه109214030102

99.51 18,071,769 18,161,046منطقه 2تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه110214040102

98.50 3,579,432 3,633,804منطقه 2بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه111214060102

خرید و نصب خانه هاي دوچرخه و تجهیزات مربوطه سطح 112215010102
100 500,000 500,000منطقه 2منطقه

93.40 18,680,758 20,000,000منطقه 2احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه113301030102

سطح 114301040102 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
98.93 42,541,114 43,000,000منطقه 2منطقه

100 5,775,136 5,775,137منطقه 2تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه115301040202

سطح 116301070102 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
99.66 18,637,264 18,700,268منطقه 2منطقه

100 14,000,000 14,000,000منطقه 2رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه117302010102

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 118302030102
99.50 9,253,243 9,300,000منطقه 2سطح منطقه

99.42 47,721,064 48,000,000منطقه 2ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سرو-صنعت-کاج119302040102
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99.42 18,790,772 18,900,000منطقه 2نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه120302060102

95.07 513,403 540,000منطقه 2تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه121302070102

94.75 2,553,520 2,695,001منطقه 2نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه122302080102

پل 123304060102 زیر  آب  سازمان  خیابان  بازیافت  سوله  تجهیز  و  احداث 
99.65 27,239,046 27,334,051منطقه 2والیت

99.64 9,568,854 9,603,789منطقه 2خرید مخازن پسماند124304060302

99.92 508,942 509,373منطقه 2کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه125307020102

آوري 126307030102 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
99.96 19,862,818 19,870,000منطقه 2آبهاي سطحي، سطح منطقه

احداث و بهسازي جمع آوري آبهاي سطحي، سیل برگردان 127307030202
100 13,383,835 13,383,836منطقه 2غرب

128307040102

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

100 100,000 100,000منطقه 2

100 5,000,000 5,000,000منطقه 2الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه129307060102

130307070102

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
اجراي  ظرفیت،  و  عملکرد  بهبود  )شامل  سطحي  آبهاي 
و  آشغالگیر  انهار،  سازي  سرپوشیده  و  نوین  روش هاي 

رسوب گیر( 

100 5,638,975 5,638,976منطقه 2

131307080102
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
100 4,925,080 4,925,080منطقه 2

گیاه 132307110202 و  گل  تولیدات  مرکز  در  الینه   2 خانه  تصفیه  احداث 
0 -   3,000,000منطقه 2مالصدرا

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 133309010202
100 100,000 100,000منطقه 2و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 134309010302
100 350,000 350,000منطقه 2اقتصادي شهرداري تهران

رفع 135309010402 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
100 26,275 26,275منطقه 2آلودگي

97.70 27,941,740 28,600,000منطقه 2توسعه انرژي هاي نو136309040202

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 137309040302
99.97 785,600 785,850منطقه 2تهران

83.41 10,009,603 12,000,000منطقه 2احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه138310010102
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پيشرفت 
ريالی قطعی

99.62 1,950,607 1,958,000منطقه 2اسکان کارگري شهرک هما )نواحي 2 و 3(139310060302

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 140310080102
99.41 1,799,267 1,810,000منطقه 2در معابر، سطح منطقه

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 141501060102
99.45 1,292,880 1,300,000منطقه 2سطح منطقه

با شهرک هاي واقع در محدوده 142501060202 طرح هاي موضعي مرتبط 
0 -   3,238,705منطقه 2منطقه 2 )هما-ژاندارمري-قدس-تامین اجتماعي و بهرود(

در 143503010102 واقع  عمراني  عملیات  حریم،  عمراني  هاي  طرح  اجراي 
70.45 5,917,386 8,400,000منطقه 2حریم سطح منطقه 2

هاي 144606030102 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
99.82 31,003,835 31,061,000منطقه 2اداري، سطح منطقه

هاي 145615010102 دارایي  تملک  هاي  پروژه  توجیهي  مطالعات  و  تهیه 
99.78 383,390 384,237منطقه 2سرمایه اي سطح منطقه

0 -   0منطقه 2مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه146615030102

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 147617060102
88.63 3,930,941 4,435,000منطقه 1372،سطح منطقه

100 2,400,000 2,400,000منطقه 2پشتیباني از سخت افزار148620031602

0 -   0منطقه 2توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند149621030902

99.88 1,498,150 1,500,000منطقه 3تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه150106100103

0 -   0منطقه 3کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه151107022103

99.42 2,730,225 2,746,250منطقه 3کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه152107200103

73.60 24,889,797 33,818,000منطقه 3احداث سالن جانبي خانه شاعران153108010903

99.63 11,955,195 12,000,000منطقه 3نگهداري  بوستان بهشت مادران154108090203

100 29,500,000 29,500,000منطقه 3تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه155108090303

100 2,000,000 2,000,000منطقه 3تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه156108120103

سطح 157202030103 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
98.88 4,240,067 4,288,222منطقه 3منطقه

100 1,635,179 1,635,179منطقه 3نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه158202030203

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 159202100103 تعمیر و تجهیز 
92.46 2,181,564 2,359,564منطقه 3سطح منطقه

سطح 160202100203 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
100 1,232,311 1,232,311منطقه 3منطقه
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99.53 6,453,653 6,484,426منطقه 3تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه161202120103

98.82 19,554,855 19,788,091منطقه 3اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه162204080103

99.92 7,220,140 7,226,000منطقه 3تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه163204100103

92.23 11,927,510 12,932,263منطقه 3تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه164204120103

99.95 2,401,689 2,402,834منطقه 3تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه165204120203

98.30 2,421,000 2,462,760منطقه 3نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه166204140103

کشي 167204140203 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   0منطقه 3جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 168204150103
0 -   0منطقه 3منطقه

93.38 7,656,837 8,200,000منطقه 3تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه169204170103

شهري، 170205040103 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
99.59 4,860,000 4,880,000منطقه 3سطح منطقه

99.98 12,142,255 12,144,964منطقه 3طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه171209140103

100 9,999,632 10,000,000منطقه 3احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه172209200103

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 173209250103
99.59 279,332,581 280,496,546منطقه 3دریچه ها، سطح منطقه

100 317,174 317,174منطقه 3نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه174209260103

97.96 47,280,103 48,262,437منطقه 3بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه175209280103

99.87 13,858,244 13,875,600منطقه 3بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه176213020103

دریچه، 177214020103 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.98 41,744,330 41,753,160منطقه 3سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 178214020203
100 1,840,000 1,840,000منطقه 3کودک(

99.97 4,500,913 4,502,111منطقه 3تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه179214040103

100 14,220,582 14,221,012منطقه 3بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه180214060103

100 10,000,000 10,000,000منطقه 3احداث و توسعه پل و مسیر دوچرخه سواري میرداماد181215010203
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97.49 24,373,147 25,000,000منطقه 3احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه182301030103

سطح 183301040103 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
89.36 21,093,307 23,604,860منطقه 3منطقه

91.74 6,422,000 7,000,000منطقه 3تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه184301040203

سطح 185301070103 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
99.83 29,947,709 30,000,000منطقه 3منطقه

98.48 5,908,543 6,000,000منطقه 3رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه186302010103

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 187302030103
100 1,400,000 1,400,000منطقه 3سطح منطقه

188302040203 - عصر  ولي   - میرداماد   - ونک  میدان  میادین   ساماندهي 
84.63 20,908,989 24,705,000منطقه 3شریعتي

99.99 12,821,776 12,823,000منطقه 3ساماندهي محدوده زیرگذر آرش - اسفندیار189302040503

94.07 4,703,336 5,000,000منطقه 3نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه190302060103

85.23 298,300 350,000منطقه 3تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه191302070103

97.97 1,714,400 1,750,000منطقه 3نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه192302080103

55.71 4,406,280 7,910,000منطقه 3خرید مخازن پسماند193304060303

آوري 194307030103 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
100 60,271,712 60,272,060منطقه 3آبهاي سطحي،سطح منطقه

195307040103

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

94.32 33,011,591 35,000,000منطقه 3

90.41 36,162,171 40,000,000منطقه 3الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه196307060103

197307070103
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

98.70 47,487,505 48,114,000منطقه 3

198307080103
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
99.72 119,660,720 120,000,000منطقه 3

0.76 50,400 6,600,000منطقه 3امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب199307110203

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 200309010203
100 730,000 730,000منطقه 3و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 201309010403 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
100 1,550,000 1,550,000منطقه 3آلودگي
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97.68 2,930,540 3,000,000منطقه 3توسعه انرژي هاي نو202309040203

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 203309040303
0 -   1,000,000منطقه 3تهران

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 204310080103
99.18 3,299,836 3,327,000منطقه 3در معابر، سطح منطقه

0 -   1,690,906منطقه 3مطالعه ساماندهي میدان اختیاریه205314010103

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 206501060103
95.33 1,429,986 1,500,000منطقه 3سطح منطقه

هاي 207606030103 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
99.46 24,118,058 24,249,000منطقه 3اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 208615010103
89.75 224,373 250,000منطقه 3اي سطح منطقه

99.91 142,500 142,625منطقه 3مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي،سطح منطقه209615030103

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 210617060103
99.99 5,644,282 5,645,000منطقه 1373،سطح منطقه

60.44 1,087,967 1,800,000منطقه 3پشتیباني از سخت افزار211620031603

75.86 320,503 422,504منطقه 4احداث و توسعه مرکز کارآفریني و اشتغال زایي اتحاد212104020904

100 3,725,827 3,725,828منطقه 4توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي و ورزشي گلشن213106090704

0 -   0منطقه 4توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي و ورزشي قنات کوثر214106090904

توسعه و تجهیز زمین ورزشي روباز و چمن مصنوعي، سطح 215106091204
55.66 3,588,916 6,448,000منطقه 4منطقه

37.15 1,121,834 3,020,000منطقه 4تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه216106100104

81.63 1,000,000 1,225,000منطقه 4کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه217107023004

38.61 5,459,705 14,140,000منطقه 4کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه218107200104

2.59 421,893 16,315,656منطقه 4تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه219108090104

0 -   0منطقه 4توسعه و تجهیز سراي محله، احداث سراي محله نارمک220108110304

0 -   3,000,000منطقه 4توسعه و تجهیز سراي محله، مقبرۀالشهدا )بوستان مجیدیه(221108110504

0 -   1,800,000منطقه 4احداث توسعه و تجهیز سراي محله قنات کوثر222108110704
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0 -   0منطقه 4تجهیز سراي محله قاسم آباد223108111004

0 -   0منطقه 4تجهیز سراي محله شمیران نو224108111104

38.02 4,981,985 13,105,000منطقه 4تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه225108120104

سطح 226202030104 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
53.77 1,421,298 2,643,167منطقه 4منطقه

20.93 302,539 1,445,260منطقه 4نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه227202030204

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 228202100104 تعمیر و تجهیز 
62.44 3,989,702 6,389,874منطقه 4سطح منطقه

سطح 229202100204 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
21.36 392,382 1,837,189منطقه 4منطقه

69.22 3,521,539 5,087,227منطقه 4تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه230202120104

87.51 25,421,463 29,050,095منطقه 4اجراي عالیم افقي ترافیکي،سطح منطقه231204080104

57.80 10,982,592 19,000,000منطقه 4تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه232204100104

37.09 2,760,161 7,441,926منطقه 4تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه233204120104

70.88 1,417,649 2,000,000منطقه 4تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه234204120204

56.46 1,427,350 2,528,000منطقه 4نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه235204140104

کشي 236204140204 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
6.08 2,500 41,142منطقه 4جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 237204150104
83.97 1,343,569 1,600,000منطقه 4منطقه

84.24 6,739,572 8,000,000منطقه 4تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه238204170104

شهري، 239205040104 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
55.71 1,671,283 3,000,000منطقه 4سطح منطقه

90.62 28,240,137 31,163,332منطقه 4طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه240209140104

99.93 5,796,000 5,800,000منطقه 4احداث دیوار حائل معابر، سطح منطقه241209200104

و 242209220104 زهدي  خیابان  به  الدین  زین  بزرگراه  دسترسي  احداث 
29.38 2,644,372 9,000,000منطقه 4بابائیان

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 243209250104
32.95 34,079,181 103,429,161منطقه 4دریچه ها، سطح منطقه
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13.98 97,000 693,820منطقه 4نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه244209260104

53.13 23,749,298 44,700,299منطقه 4بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه245209280104

54.13 3,055,091 5,643,979منطقه 4بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه246213020104

دریچه، 247214020104 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
42.82 3,796,421 8,865,895منطقه 4سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 248214020204
0.39 7,100 1,840,000منطقه 4کودک(

54.73 2,189,265 4,000,000منطقه 4احداث پل عابر پیاده سطح منطقه249214030104

63.43 8,448,782 13,319,057منطقه 4تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه250214040104

50.05 1,395,649 2,788,541منطقه 4بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه251214060104

40.47 1,011,738 2,500,000منطقه 4احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه252215010104

53.43 801,436 1,500,000منطقه 4تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه253218030104

94.09 129,783,611 137,932,000منطقه 4توسعه مجموعه پارک جنگلي لویزان254301024704

74.93 7,493,056 10,000,000منطقه 4احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه255301030104

86.57 6,060,000 7,000,000منطقه 4توسعه فضاي سبز بدنه بزرگراهها، سطح منطقه256301030304

سطح 257301040104 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
90.83 40,586,846 44,683,100منطقه 4منطقه

86.21 17,000,000 19,720,000منطقه 4تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه258301040204

سطح 259301070104 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
44.32 8,286,370 18,698,466منطقه 4منطقه

80.66 14,035,603 17,400,000منطقه 4رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه260302010104

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 261302030104
64.50 15,744,692 24,409,000منطقه 4سطح منطقه

0 -   1,290,000منطقه 4ساماندهي میادین و معابر سطح منطقه262302040104

99.94 9,993,570 10,000,000منطقه 4نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه263302060104

91.26 319,400 350,000منطقه 4تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه264302070104
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6.40 64,000 1,000,000منطقه 4نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه265302080104

پردازش 266304060104 و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  توسعه  احداث، 
0 -   1,800,000منطقه 4پسماند حکیمیه

66.09 20,780,129 31,440,000منطقه 4خرید مخازن پسماند267304060304

پسماند، 268304070104 پردازش  و  آوري  جمع  تاسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
100 4,500,000 4,500,000منطقه 4سطح منطقه

99.05 6,933,236 7,000,000منطقه 4کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه269307020104

آوري 270307030104 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
60.65 9,219,050 15,200,000منطقه 4آبهاي سطحي، سطح منطقه

96.20 9,601,662 9,981,070منطقه 4الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه271307060104

272307070104

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
اجراي  ظرفیت،  و  عملکرد  بهبود  )شامل  سطحي  آبهاي 
و  آشغالگیر  انهار،  سازي  سرپوشیده  و  نوین  روش هاي 

رسوب گیر( 

86.55 33,799,341 39,050,101منطقه 4

273307080104
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
92.58 4,628,807 5,000,000منطقه 4

و 274307110304 رسوبگبر  هاي  از سیستم  برداري  بهره  و  احداث  طراحي، 
77.25 772,530 1,000,000منطقه 4زباله گیر

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 275309010204
25.45 140,000 550,000منطقه 4و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 276309010304
60.50 853,455 1,410,561منطقه 4اقتصادي شهرداري تهران

رفع 277309010404 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
45.65 821,463 1,799,360منطقه 4آلودگي

100 75,600 75,600منطقه 4توسعه انرژي هاي نو278309040204

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 279309040304
0 -   0منطقه 4تهران

54.69 2,276,374 4,162,352منطقه 4احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه280310010104

95.63 18,561,199 19,409,000منطقه 4احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري شهید کرد281310060204

اسکان 282310060304 تجهیز  و  احداث  کارگري،  اسکان  محلهاي  توسعه 
44.10 2,120,249 4,807,392منطقه 4کارگري خیابان جعفرپناه

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 283310080104
56.20 2,281,877 4,060,000منطقه 4در معابر، سطح منطقه

درپارک 284402150304 شهروندان  موقت  اسکان  محل  تجهیز  و  ساخت 
0.09 28,000 30,000,000منطقه 4جنگلي تلو

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 285501060104
0 -   1,500,000منطقه 4سطح منطقه
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عملیات عمراني مرتبط با اصالح سیما و نماي ساختمان هاي 286501130504
0 -   15,000,000منطقه 4سطح منطقه

32.01 1,486,501 4,643,739منطقه 4تأمین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري287604110104

هاي 288606030104 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
82.78 17,703,717 21,387,000منطقه 4اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 289615010104
0 -   1,071,094منطقه 4اي سطح منطقه

0 -   0منطقه 4مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه290615030104

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 291617060104
71.41 6,013,865 8,421,600منطقه 1374،سطح منطقه

100 232,900 232,900منطقه 5توسعه مرکز بهاران292104020205

81.92 16,383,900 20,000,000منطقه 5احداث مجموعه ورزشي چند منظوره محله کن293106090705

15.95 630,115 3,950,000منطقه 5تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه294106100105

47.09 735,000 1,561,000منطقه 5کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه295107022705

90.41 7,746,000 8,567,500منطقه 5کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه296107200105

96.57 21,245,220 22,000,000منطقه 5تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه297108090105

93.61 2,808,162 3,000,000منطقه 5تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه298108120105

سطح 299202030105 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 4,700,000 4,700,000منطقه 5منطقه

100 140,000 140,000منطقه 5نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه300202030205

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 301202100105 تعمیر و تجهیز 
86.33 3,789,790 4,389,790منطقه 5سطح منطقه

سطح 302202100205 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
100 1,727,061 1,727,062منطقه 5منطقه

100 5,115,915 5,115,915منطقه 5تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه303202120105

97.12 16,823,416 17,322,960منطقه 5اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه304204080105

84.57 15,682,342 18,543,371منطقه 5تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه305204100105

95.82 13,824,933 14,427,930منطقه 5تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه306204120105

87.96 2,991,484 3,401,018منطقه 5تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه307204120205
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0 -   0منطقه 5نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه308204140105

کشي 309204140205 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   0منطقه 5جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 310204150105
0 -   0منطقه 5منطقه

99.97 10,367,400 10,370,000منطقه 5تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه311204170105

98.18 9,817,943 10,000,000منطقه 5احداث پهلوگاه ایستگاه هاي اتوبوس خط 6 مترو312205010105

شهري، 313205040105 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
84.86 6,958,683 8,200,000منطقه 5سطح منطقه

91.67 16,969,674 18,511,204منطقه 5طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه314209140105

100 8,100,000 8,100,000منطقه 5دیوار حائل معابر سطح منطقه315209200105

0 -   0منطقه 5احداث دوربرگردان بلوار شهران316209200305

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 317209250105
99.65 61,351,368 61,568,264منطقه 5دریچه ها، سطح منطقه

85.33 28,965,586 33,944,626منطقه 5نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه318209260105

96.68 54,209,376 56,071,671منطقه 5بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه319209280105

100 4,234,300 4,234,300منطقه 5بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه320213020105

دریچه، 321214020105 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
100 12,153,468 12,153,468منطقه 5سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 322214020205
100 809,600 809,600منطقه 5کودک(

93.26 3,451,628 3,700,990منطقه 5احداث پل عابر پیاده سطح منطقه323214030105

82.99 11,080,592 13,351,924منطقه 5تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه324214040105

و 325214040205 جناح  محمدعلي  پیاده  عابر  زیرگذرهاي  تجهیز  و  تعمیر 
92.79 927,898 1,000,000منطقه 5شهید لشگري

100 2,906,406 2,906,408منطقه 5بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه326214060105

100 1,157,851 1,157,853منطقه 5تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه327215020105

100 106,957 106,958منطقه 5بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه328215030105

97.77 789,961 807,961منطقه 5تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه329218030105
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99.80 38,838,159 38,917,561منطقه 5احداث و توسعه بوستان کوهسار330301020105

100 12,645,000 12,645,000منطقه 5احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه331301030105

سطح 332301040105 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
90.43 26,054,945 28,811,000منطقه 5منطقه

81.67 6,860,084 8,400,000منطقه 5تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه333301040205

0 -   0منطقه 5ترمیم و ایمن سازي سازه چادري بوستان جوانمردان334301040405

سطح 335301070105 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
81.72 16,348,216 20,005,804منطقه 5منطقه

99.96 9,106,740 9,110,000منطقه 5رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه336302010105

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 337302030105
100 120,260 120,261منطقه 5سطح منطقه

100 10,559,999 10,560,000منطقه 5ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه338302040105

100 5,760,000 5,760,000منطقه 5نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه339302060105

100 1,170,000 1,170,000منطقه 5تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه340302070105

100 970,000 970,000منطقه 5نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه341302080105

100 11,140,000 11,140,000منطقه 5خرید مخازن پسماند342304060305

90.42 3,691,800 4,082,800منطقه 5کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه343307020105

344307040105

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

90.03 7,135,600 7,925,600منطقه 5

90.59 15,400,000 17,000,000منطقه 5الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه345307060105

346307070105
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

97.36 30,669,000 31,500,000منطقه 5

347307080105
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
91.28 13,190,000 14,450,000منطقه 5

0 -   0منطقه 5امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب348307110205
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انتقال 349307110405 و  ، خرید  رواناب سطحي  و  پساب  از  استفاده مجدد 
100 20,036,572 20,036,574منطقه 5پساب تصفیه خانه شهرک اکباتان

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 350309010205
92.58 574,000 620,000منطقه 5و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 351309010405 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
14.75 44,252 300,000منطقه 5آلودگي

99.96 2,800,000 2,801,000منطقه 5توسعه انرژي هاي نو352309040205

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 353309040305
100 884,556 884,556منطقه 5تهران

100 5,785,800 5,785,800منطقه 5احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه354310010105

90.38 11,280,417 12,480,418منطقه 5احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري ناحیه 2 و 3553100601055

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 356310080105
81.50 3,482,139 4,272,540منطقه 5در معابر، سطح منطقه

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجراي معابر و تقاطع هاي 357501060105
100 1,500,000 1,500,000منطقه 5سطح منطقه

با 358501130205 مرتبط  عملیات عمراني  و سیماي شهري،  نما  ساماندهي 
0 -   12,000,000منطقه 5اصالح سیما و نماي ساختمان هاي سطح منطقه

در 359503010105 واقع  عمراني  عملیات  حریم،  عمراني  هاي  طرح  اجراي 
100 33,500,000 33,500,000منطقه 5حریم منطقه پنج

هاي 360606030105 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
99.94 13,482,329 13,490,600منطقه 5اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 361615010105
96.60 270,000 279,505منطقه 5اي سطح منطقه

99.83 149,752 150,000منطقه 5مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه362615030105

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 363617060105
99.91 3,481,767 3,485,000منطقه 1375،سطح منطقه

96.69 1,837,118 1,900,000منطقه 5پشتیباني از سخت افزار364620031605

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 365106090406
99.17 495,834 500,000منطقه 6سطح منطقه

53.77 1,505,436 2,800,000منطقه 6تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه366106100106

68.67 16,356,096 23,818,000منطقه 6کمک به ساخت و توسعه مسجد سراي محله گلها367107020306

23.67 600,000 2,535,000منطقه 6کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه368107021206
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28.95 978,500 3,380,000منطقه 6کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه369107200106

3.60 57,527 1,600,000منطقه 6تجهیز و ترمیم خوابگاه هاي دانشجویي و دانشگاه هاي دولتي370108011806

99.94 2,598,549 2,600,000منطقه 6تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه371108020106

تملک و مرمت دو خانه تاریخي در راسته هاي صنایع دستي 372108020206
0 -   130,000,000منطقه 6و هنر

62.13 5,902,575 9,500,000منطقه 6تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه373108090106

3.67 110,184 3,000,000منطقه 6تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه374108120106

سطح 375202030106 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
74.90 3,092,925 4,129,500منطقه 6منطقه

50.11 1,690,000 3,372,478منطقه 6نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه376202030206

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 377202100106 تعمیر و تجهیز 
67.35 1,986,780 2,950,145منطقه 6سطح منطقه

سطح 378202100206 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
33.99 490,752 1,443,690منطقه 6منطقه

52.17 3,130,884 6,001,246منطقه 6تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه379202120106

71.09 7,415,146 10,431,091منطقه 6اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه380204080106

46.19 2,078,379 4,500,000منطقه 6تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه381204100106

58.72 1,264,664 2,153,748منطقه 6تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه382204120106

49.18 1,107,376 2,251,453منطقه 6تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه383204120206

0 -   2,545,984منطقه 6نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه384204140106

کشي 385204140206 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   120,000منطقه 6جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 386204150106
0 -   1,340,000منطقه 6منطقه

45.02 3,317,367 7,369,000منطقه 6تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه387204170106

99.95 1,549,165 1,550,000منطقه 6تعمیر و تجهیز پارک سوار بیهقي388205040106

59.78 6,011,204 10,056,204منطقه 6طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه389209140106
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لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 390209250106
83.85 45,599,653 54,380,802منطقه 6دریچه ها، سطح منطقه

82.54 21,137,998 25,609,387منطقه 6نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه391209260106

50.96 41,095,530 80,644,593منطقه 6بهسازي و نوسازي معابر غیربزرگراهي ، سطح منطقه392209280106

23.01 1,370,527 5,954,972منطقه 6بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه393213020106

52.66 22,645,867 43,000,000منطقه 6احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه394214010106

دریچه، 395214020106 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
66.49 7,256,485 10,913,763منطقه 6سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 396214020206
47.08 644,050 1,368,000منطقه 6کودک(

28.20 2,255,927 8,000,000منطقه 6احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه397214030106

61.02 3,912,728 6,412,473منطقه 6تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه398214040106

67.08 4,091,949 6,100,000منطقه 6تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه399215020106

53.14 2,603,724 4,900,000منطقه 6تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه400218030106

74.84 14,967,113 20,000,000منطقه 6احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه401301030106

سطح 402301040106 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
57.49 12,979,947 22,577,000منطقه 6منطقه

67.79 5,422,906 8,000,000منطقه 6تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه403301040206

سطح 404301070106 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
66.12 29,157,399 44,096,101منطقه 6منطقه

77.84 7,783,765 10,000,000منطقه 6رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه405302010106

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزئیني، مجسمه و تندیس، 406302030106
92.86 4,643,015 5,000,000منطقه 6سطح منطقه

73.67 7,691,174 10,440,000منطقه 6ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه407302040106

91.44 5,486,308 6,000,000منطقه 6نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه408302060106

4 20,000 500,000منطقه 6تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه409302070106

52.75 2,564,791 4,861,915منطقه 6نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه410302080106

91.20 5,764,000 6,320,000منطقه 6خرید مخازن پسماند411304060306
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412307040106

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

94.53 6,617,261 7,000,000منطقه 6

74.46 9,232,527 12,400,000منطقه 6الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه413307060106

414307070106
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

83.93 4,700,000 5,600,000منطقه 6

415307080106
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
60.18 3,370,033 5,600,000منطقه 6

9.52 200,000 2,100,000منطقه 6امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب416307110206

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 417309010206
92.82 176,568 190,226منطقه 6و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 418309010406 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
0 -   350,000منطقه 6آلودگي

2.57 225,800 8,790,000منطقه 6توسعه انرژي هاي نو419309040206

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 420309040306
0 -   1,000,000منطقه 6تهران

0 -   1,400,000منطقه 6احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه421310010106

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 422310080106
25.94 25,942 100,000منطقه 6در معابر، سطح منطقه

4 960,062 24,000,000منطقه 6مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفي423311020106

58.32 16,806,046 28,818,000منطقه 6احداث پایگاه مدیریت بحران ، شهرک والفجر424402030106

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 425501060106
99.75 997,500 1,000,000منطقه 6سطح منطقه

سطح 426501060206 شهري،  توسعه  موضعي  و  موضوعي  هاي  طرح  تهیه 
48.74 1,949,443 4,000,000منطقه 6شهر تهران

0 -   2,000,000منطقه 6تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري427604110106

41.90 20,950,595 50,000,000منطقه 6احداث ساختمان اداري منطقه 4286060202066

هاي 429606030106 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
57.86 12,942,334 22,368,430منطقه 6اداري، سطح منطقه

هاي 430615010106 دارایي  تملک  هاي  پروژه  توجیهي  مطالعات  و  تهیه 
30.71 100,000 325,648منطقه 6سرمایه اي سطح منطقه
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100 200,000 200,000منطقه 6مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه431615030106

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 432617060106
79.86 3,198,557 4,005,000منطقه 1376،سطح منطقه

مصنوعي، 433106090207 چمن  و  روباز  ورزشي  زمینهاي  تجهیز  و  توسعه 
100 2,891,075 2,891,075منطقه 7سطح منطقه

0 -   0منطقه 7توسعه و تجهیز مجموعه ورزشي شهید توکلي434106090307

100 2,336,000 2,336,000منطقه 7تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه435106100107

هاي 436106100207 چمن  و  رویاز  ورزشي  هاي  زمین  تجهیز  و  تعمیر 
100 2,336,000 2,336,000منطقه 7مصنوعي، سطح منطقه

86 3,440,000 4,000,000منطقه 7کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه437107021607

کمک به توسعه و تجهیز مسجد علي بن ابي طالب، حسینیه 438107021807
100 28,976,000 28,976,000منطقه 7شریفه و خوارزمي

100 6,337,500 6,337,500منطقه 7کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه439107200107

100 11,998,000 11,998,000منطقه 7نگهداشت خانه تاریخي افشار )خاقاني(440108010707

83.62 3,483,016 4,165,187منطقه 7تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه441108020107

83.81 17,600,000 21,000,000منطقه 7تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه442108090107

84 2,520,000 3,000,000منطقه 7تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه443108120107

سطح 444202030107 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
84 2,701,567 3,216,167منطقه 7منطقه

84 1,831,439 2,180,239منطقه 7نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه445202030207

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 446202100107 تعمیر و تجهیز 
84 2,129,832 2,535,432منطقه 7سطح منطقه

سطح 447202100207 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
84.31 1,137,765 1,349,565منطقه 7منطقه

84 3,087,812 3,676,012منطقه 7تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه448202120107

84 13,989,491 16,654,091منطقه 7اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه449204080107

83.84 5,898,324 7,035,405منطقه 7تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه450204100107

84 1,854,424 2,207,624منطقه 7تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه451204120107
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هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

84 2,369,993 2,821,393منطقه 7تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه452204120207

83.81 5,249,844 6,264,055منطقه 7نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه453204140107

کشي 454204140207 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
80 108,000 135,000منطقه 7جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 455204150107
84 1,680,000 2,000,000منطقه 7منطقه

83.45 6,534,000 7,830,000منطقه 7تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه456204170107

شهري، 457205040107 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
84 5,460,000 6,500,000منطقه 7سطح منطقه

84.01 8,426,880 10,030,799منطقه 7طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه458209140107

100 9,991,333 9,991,333منطقه 7تعریض معابر سطح منطقه459209210207

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 460209250107
93.61 52,886,164 56,495,751منطقه 7دریچه ها، سطح منطقه

94.99 3,468,690 3,651,577منطقه 7نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه461209260107

100 34,044,847 34,044,847منطقه 7بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه462209280107

19.72 1,961,445 9,944,685منطقه 7بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه463213020107

85.28 9,682,442 11,353,053منطقه 7احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه464214010207

دریچه، 465214020107 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.13 12,460,054 12,568,995منطقه 7سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 466214020207
84 1,545,600 1,840,000منطقه 7کودک(

100 1,168,000 1,168,000منطقه 7احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه467214030107

پل 468214030607 و  انقالب  خیابان  تقاطع  مکانیزه  پیاده  عابر  پل  احداث 
99.44 40,910,313 41,142,000منطقه 7چوبي

84.01 2,806,729 3,341,017منطقه 7تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه469214040107

97.56 10,834,713 11,106,128منطقه 7بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه470214060107

84 4,620,000 5,500,000منطقه 7تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه471215020107

84 2,520,000 3,000,000منطقه 7بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه472215030107
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

100 13,081,728 13,081,728منطقه 7احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه473301030107

سطح 474301040107 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
100 19,942,018 19,942,018منطقه 7منطقه

84 5,040,000 6,000,000منطقه 7تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه475301040207

سطح 476301070107 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
84.20 20,034,496 23,793,120منطقه 7منطقه

100 4,776,261 4,776,261منطقه 7رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه477302010107

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 478302030107
100 227,400 227,400منطقه 7سطح منطقه

99.83 18,667,027 18,698,374منطقه 7ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه479302040307

100 5,487,496 5,487,496منطقه 7نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه480302060107

99.98 1,213,887 1,214,087منطقه 7نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه481302080107

84.08 5,958,111 7,086,388منطقه 7خرید مخازن پسماند482304060307

پسماند، 483304070107 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
100 2,290,774 2,290,774منطقه 7سطح منطقه

84.38 6,171,023 7,313,779منطقه 7کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه484307020107

485307040107

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

90.81 1,168,000 1,286,170منطقه 7

85.72 4,498,642 5,248,302منطقه 7الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه486307060107

487307070107
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

98.76 6,720,000 6,804,643منطقه 7

488307080107
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
84.17 8,077,598 9,596,998منطقه 7

44.98 157,564 350,321منطقه 7امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب489307110207

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 490309010207
100 105,000 105,000منطقه 7و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 491309010407 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
61.95 802,962 1,296,059منطقه 7آلودگي

100 1,200,000 1,200,000منطقه 7توسعه انرژي هاي نو492309040207
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 493309040307
100 523,000 523,000منطقه 7تهران

83.85 4,353,712 5,192,140منطقه 7احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه494310010107

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 495310080107
84.32 2,343,727 2,779,659منطقه 7در معابر، سطح منطقه

100 13,457,600 13,457,600منطقه 7مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفي496311020107

تهیه ویکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر وتقاطع هاي 497501060107
100 1,500,000 1,500,000منطقه 7سطح منطقه

100 1,352,221 1,352,221منطقه 7تأمین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري498604110107

هاي 499606030107 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
100 34,220,000 34,220,000منطقه 7اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 500615010107
58.33 277,644 475,962منطقه 7اي سطح منطقه

100 350,000 350,000منطقه 7مطالعه وپژوهش هاي اجتماعي وفرهنگي،سطح منطقه501615030107

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 502617060107
84 2,142,000 2,550,000منطقه 1377،سطح منطقه

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 503106090608
100 3,320,000 3,320,000منطقه 8سطح منطقه

0 -   0منطقه 8توسعه و تجهیز مجموعه ورزشي ثامن االحجج504106090708

84.08 6,305,999 7,500,000منطقه 8تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه505106100108

85.90 5,154,088 6,000,000منطقه 8کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه506107021408

57.98 5,258,999 9,070,000منطقه 8کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه507107200108

83.39 16,677,960 20,000,000منطقه 8تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه508108090108

86.36 3,800,000 4,400,000منطقه 8تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه509108120108

سطح 510202030108 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 165,998 166,000منطقه 8منطقه

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 511202100108 تعمیر و تجهیز 
87.59 1,495,560 1,707,432منطقه 8سطح منطقه

سطح 512202100208 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
84 1,112,360 1,324,160منطقه 8منطقه

93.22 7,070,540 7,584,424منطقه 8تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه513202120108
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سازمانی
 اصلی
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

100 127,200 127,200منطقه 8احداث پارکینگ عمومي در بافت فرسوده ، سطح منطقه514203060108

78.63 15,019,594 19,101,159منطقه 8اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه515204080108

63.77 3,520,000 5,520,000منطقه 8تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه516204100108

74.56 940,548 1,261,499منطقه 8تعمیر و تعویض گاردریل معابر  سطح منطقه517204120108

74.24 1,841,871 2,481,000منطقه 8تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه518204120208

84 2,840,000 3,381,000منطقه 8نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه519204140108

کشي 520204140208 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
80.22 51,984 64,800منطقه 8جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 521204150108
57.94 1,680,000 2,899,780منطقه 8منطقه

82.95 8,352,574 10,070,000منطقه 8تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه522204170108

احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهاي درون شهري، سه 523205010108
86.06 3,270,469 3,800,000منطقه 8راه تهران پارس

شهري، 524205040108 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
84 3,360,000 4,000,000منطقه 8سطح منطقه

90.01 6,569,487 7,299,000منطقه 8طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه525209140108

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 526209250108
81.94 48,045,763 58,632,340منطقه 8دریچه ها، سطح منطقه

79.05 10,277,025 13,000,000منطقه 8نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه527209260108

68.98 42,159,508 61,116,024منطقه 8بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه528209280108

100 2,529,600 2,529,600منطقه 8بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه529213020108

74.47 13,403,903 18,000,000منطقه 8احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه530214010108

دریچه، 531214020108 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
71.40 11,601,275 16,248,000منطقه 8سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 532214020208
100 368,000 368,000منطقه 8کودک(

95.10 7,398,680 7,780,000منطقه 8احداث پل عابر پیاده، سطح منطقه533214030108

66.72 4,843,483 7,259,000منطقه 8تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه534214040108

100 5,000,000 5,000,000منطقه 8بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه535214060108
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ريالی قطعی

100 2,500,000 2,500,000منطقه 8تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه536215020108

99.62 8,828,233 8,862,217منطقه 8احداث بوستان در محله وحیدیه )زمین حمام مرمر(537301020208

80 3,456,000 4,320,000منطقه 8احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه538301030108

سطح 539301040108 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
99.95 37,491,480 37,510,000منطقه 8منطقه

83.80 4,190,000 5,000,000منطقه 8تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه540301040208

سطح 541301070108 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
92.10 36,288,487 39,400,000منطقه 8منطقه

100 10,999,980 11,000,000منطقه 8رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه542302010108

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 543302030108
89 712,000 800,000منطقه 8سطح منطقه

99.80 20,159,066 20,200,000منطقه 8ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه544302040108

90.82 13,623,068 15,000,000منطقه 8ساماندهي میادین صد و هفت گانه  نارمک )هفت حوض(545302040208

91.71 5,950,400 6,488,000منطقه 8نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه546302060108

100 240,000 240,000منطقه 8تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه547302070108

95 475,000 500,000منطقه 8نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه548302080108

99.97 5,298,365 5,300,000منطقه 8خرید مخازن پسماند549304060308

پسماند، 550304070108 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
99.06 4,498,826 4,541,600منطقه 8سطح منطقه

551307040108

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

99.61 15,254,800 15,313,800منطقه 8

57.67 1,631,038 2,828,160منطقه 8الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه552307060108

553307070108
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

99.64 9,764,462 9,800,000منطقه 8

554307080108
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
100 3,300,000 3,300,000منطقه 8

100 291,096,500 291,096,500منطقه 8تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز سطح منطقه555308010108
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 اصلی
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پيشرفت 
ريالی قطعی

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 556309010208
0 -   0منطقه 8و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 557309010308
0 -   0منطقه 8اقتصادي شهرداري تهران

0 -   0منطقه 8توسعه انرژي هاي نو558309040208

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 559309040308
0 -   1,750,000منطقه 8تهران

100 1,034,538 1,034,539منطقه 8احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه560310010108

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 561310080108
81.29 731,058 899,360منطقه 8در معابر، سطح منطقه

100 288,292 288,293منطقه 8احداث سوله بحران منطقه 5624020301088

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع  هاي 563501060108
78.70 1,180,563 1,500,000منطقه 8سطح منطقه

هاي 564606030108 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
83.55 32,478,355 38,873,000منطقه 8اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 565615010108
0 -   508,536منطقه 8اي سطح منطقه

100 200,000 200,000منطقه 8مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه566615030108

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 567617060108
99.74 2,224,310 2,230,085منطقه 1378،سطح منطقه

99.29 913,462 920,000منطقه 9ایجاد مرکز آموزش و کارآفریني بهاران568104020309

97.37 3,705,000 3,805,000منطقه 9توسعه و تجهیز زمینهاي ورزشي روباز، سطح منطقه569106090109

99.44 19,984,323 20,096,000منطقه 9توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي ورزشي کوثر570106091009

92.66 4,725,862 5,100,000منطقه 9تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه571106100109

43.85 224,068 511,000منطقه 9کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه572107021409

67.65 947,054 1,400,000منطقه 9کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه573107200109

79.60 7,959,581 10,000,000منطقه 9تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه574108090109

85.79 1,458,359 1,700,000منطقه 9تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه575108120109

سطح 576202030109 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
68.09 1,498,110 2,200,194منطقه 9منطقه

95.95 450,000 469,000منطقه 9نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه577202030209
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ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 578202100109 تعمیر و تجهیز 
99.88 1,242,552 1,244,000منطقه 9سطح منطقه

سطح 579202100209 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
99.86 306,584 307,000منطقه 9منطقه

99.96 2,154,206 2,155,000منطقه 9تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه580202120109

100 12,833,420 12,834,000منطقه 9اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه581204080109

98.26 5,522,437 5,620,000منطقه 9تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه582204100109

100 1,380,000 1,380,000منطقه 9تعمیر و تعویض گاردریل معابر ، سطح منطقه583204120109

99.99 2,550,628 2,551,000منطقه 9تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه584204120209

100 525,000 525,000منطقه 9نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه585204140109

کشي 586204140209 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
46.45 62,714 135,000منطقه 9جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 587204150109
100 2,600,000 2,600,000منطقه 9منطقه

100 6,449,999 6,450,000منطقه 9تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه588204170109

شهري، 589205040109 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
99.46 2,573,924 2,588,000منطقه 9سطح منطقه

89.74 6,675,096 7,437,916منطقه 9طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه590209140109

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 591209250109
96.68 31,498,973 32,579,927منطقه 9دریچه ها، سطح منطقه

99.93 2,433,232 2,435,000منطقه 9نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه592209260109

98.01 16,045,560 16,371,148منطقه 9بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه593209280109

95.18 19,606,894 20,600,000منطقه 9بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه594213020109

دریچه، 595214020109 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
97.78 23,317,581 23,847,202منطقه 9سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 596214020209
100 400,000 400,000منطقه 9کودک(

100 3,500,000 3,500,000منطقه 9احداث پل عابر پیاده سطح منطقه597214030109

92.32 10,250,529 11,103,026منطقه 9تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه598214040109
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88.09 7,404,176 8,405,000منطقه 9بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه599214060109

99.99 831,937 832,000منطقه 9احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه600215010109

100 680,999 681,000منطقه 9بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه دوچرخه  سطح منطقه601215030109

99.86 1,043,532 1,045,000منطقه 9تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه602218030109

84.33 11,300,000 13,400,000منطقه 9احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه603301030109

سطح 604301040109 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
94.05 24,217,333 25,750,000منطقه 9منطقه

85.51 2,720,800 3,181,673منطقه 9تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه605301040209

سطح 606301070109 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
85.42 7,859,000 9,200,000منطقه 9منطقه

94.83 4,324,099 4,560,000منطقه 9رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه607302010109

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 608302030109
94.47 4,014,778 4,250,000منطقه 9سطح منطقه

95.63 21,039,524 22,000,000منطقه 9ساماندهي میدان آزادي609302040409

98.67 5,920,003 6,000,000منطقه 9آماده سازي مسیر جهت مراسم ها610302040609

79.94 6,650,794 8,320,000منطقه 9ساماندهي میادین و معابر خاص شهر سطح منطقه611302040709

98.35 5,989,743 6,090,000منطقه 9نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه612302060109

99.87 2,496,788 2,500,000منطقه 9نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه613302080109

76.68 1,893,875 2,470,000منطقه 9خرید مخازن پسماند614304060309

68.52 397,410 580,000منطقه 9کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه615307020109

توسعه جمع آوري کانال آبهاي سطحي دستغیب، هاشمي، 616307020209
98.01 4,332,097 4,420,000منطقه 9دامپزشکي

617307040109

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

85.63 1,671,450 1,952,000منطقه 9

618307070109
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

99.92 2,348,043 2,350,000منطقه 9
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619307080109
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
99.99 4,142,575 4,143,000منطقه 9

0 -   0منطقه 9امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب620307110209

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 621309010209
100 100,000 100,000منطقه 9و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 622309010409 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
95.41 326,314 342,000منطقه 9آلودگي

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 623309040309
99.92 345,642 345,910منطقه 9تهران

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 624310080109
92.93 971,105 1,045,000منطقه 9در معابر، سطح منطقه

تهیه ویکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر وتقاطع هاي 625501060109
0 -   0منطقه 9سطح منطقه

99.34 13,717,620 13,809,000منطقه 9احداث ساختمان درمانگاه626606020109

هاي 627606030109 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
98.54 39,333,194 39,915,441منطقه 9اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 628615010109
0 -   309,106منطقه 9اي سطح منطقه

100 100,000 100,000منطقه 9مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه629615030109

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 630617060109
73.96 1,050,198 1,419,940منطقه 1379،سطح منطقه

47.98 5,349,562 11,150,000منطقه 9پشتیباني و تأمین تجهیزات رایانه اي631620031409

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 632106090910
100 3,195,000 3,195,000منطقه 10سطح منطقه

82.03 4,101,463 5,000,000منطقه 10تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه633106100110

89.84 2,277,404 2,535,000منطقه 10کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه634107021710

91.54 3,867,618 4,225,000منطقه 10کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه635107200110

95.10 4,754,988 5,000,000منطقه 10نگهداري موزه هفت چنار636108010110

92.93 4,646,741 5,000,000منطقه 10احداث یادمان شهداي گمنام بوستان رضوان637108010310

87.07 8,707,277 10,000,000منطقه 10تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه638108090110
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92.57 9,257,165 10,000,000منطقه 10تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه639108120110

سطح 640202030110 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
93.08 1,995,771 2,144,111منطقه 10منطقه

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 641202100110 تعمیر و تجهیز 
100 1,509,534 1,509,534منطقه 10سطح منطقه

سطح 642202100210 اتوبوس  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
91.76 723,399 788,373منطقه 10منطقه

91.09 8,109,584 8,903,025منطقه 10تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه643202120110

96.65 12,493,703 12,926,751منطقه 10اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه644204080110

97.76 6,158,984 6,300,000منطقه 10تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه645204100110

100 1,024,968 1,024,968منطقه 10تعمیر و تعویض گاردریل معابر سطح منطقه646204120110

99.90 2,121,702 2,123,795منطقه 10تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر سطح منطقه647204120210

68.50 1,491,907 2,177,960منطقه 10نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه648204140110

کشي 649204140210 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
53.39 21,621 40,500منطقه 10جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 650204150110
90.16 540,948 600,000منطقه 10منطقه

90.52 3,665,919 4,050,000منطقه 10تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه651204170110

شهري، 652205040110 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
99.78 1,197,362 1,200,000منطقه 10سطح منطقه

100 2,762,542 2,762,542منطقه 10طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه653209140110

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 654209250110
50.92 32,013,371 62,872,659منطقه 10دریچه ها، سطح منطقه

62.32 830,000 1,331,878منطقه 10نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه655209260110

94.67 28,983,088 30,614,088منطقه 10بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه656209280110

93.97 3,080,211 3,278,008منطقه 10بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه657213020110

97.24 20,749,461 21,337,460منطقه 10احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه658214010110

دریچه، 659214020110 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.79 4,847,046 4,857,048منطقه 10سطح منطقه
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مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 660214020210
100 985,740 985,740منطقه 10کودک(

100 3,097,283 3,097,283منطقه 10تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده سطح منطقه661214040110

100 750,000 750,000منطقه 10تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه662218030110

70.16 9,330,952 13,300,000منطقه 10احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه663301030110

سطح 664301040110 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
90.53 28,154,041 31,100,000منطقه 10منطقه

95.77 7,661,448 8,000,000منطقه 10تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه665301040210

سطح 666301070110 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
87.73 13,227,658 15,077,660منطقه 10منطقه

93.86 3,754,338 4,000,000منطقه 10رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه667302010110

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 668302030110
100 2,000,000 2,000,000منطقه 10سطح منطقه

100 4,000,000 4,000,000منطقه 10ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه669302040110

98.85 7,907,877 8,000,000منطقه 10نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه670302060110

100 1,000,000 1,000,000منطقه 10تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه671302070110

95.94 2,398,381 2,500,000منطقه 10نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه672302080110

99.85 3,994,050 4,000,000منطقه 10خرید مخازن پسماند673304060310

پسماند، 674304070110 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
99.71 4,985,469 5,000,000منطقه 10سطح منطقه

99.92 4,496,202 4,500,000منطقه 10کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه675307020110

آوري 676307030110 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
86.80 7,537,527 8,683,972منطقه 10آبهاي سطحي، سطح منطقه

شهر، 677307030210 سطح  هاي  آب  آوري  جمع  کانال  تجهیز  و  توسعه 
7.84 425,520 5,425,520منطقه 10بازسازي کانال خیابان کمیل

678307040110

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

79.94 4,396,809 5,500,000منطقه 10
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679307070110
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

70.62 8,898,559 12,601,190منطقه 10

680307070210
بهسازي نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري آب هاي 
سطحي، بازسازي انهار خیابان قزوین جهت رفع آبگرفتگي و 

آب ماندگي
0 -   5,000,000منطقه 10

681307080110
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،   فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
78.91 8,852,722 11,218,734منطقه 10

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 682309010210
71.86 359,293 500,000منطقه 10و شرکتها و مناطق 22گانه

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 683309040310
100 1,200,000 1,200,000منطقه 10تهران

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 684310080110
35.83 1,479,457 4,129,000منطقه 10در معابر، سطح منطقه

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 685501060110
39.30 589,426 1,500,000منطقه 10مناطق

0 -   0منطقه 10تعمیر و تجهیز درمانگاه تخصصي شهرداري منطقه 68660602011010

هاي 687606030110 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
97.75 15,679,740 16,040,000منطقه 10اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 688615010110
0 -   395,796منطقه 10اي ، سطح منطقه

100 200,000 200,000منطقه 10مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه689615030110

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 690617060110
100 2,099,961 2,100,000منطقه 13710،سطح منطقه

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 691106090111
80.36 2,883,200 3,588,000منطقه 11سطح منطقه

99.72 875,875 878,345منطقه 11تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه692106100111

100 1,267,500 1,267,500منطقه 11کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان693107020811

100 3,000,000 3,000,000منطقه 11کمک به ساخت مسجد امام محمدباقر)ع(694107020911

100 2,487,142 2,487,143منطقه 11کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه695107021611

88.62 7,119,392 8,033,601منطقه 11کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه696107200111

کمک به مرکز پزشکي و آموزشي و درماني لقمان حکیم و 697108010811
93.81 4,836,600 5,155,600منطقه 11فارابي )همراه سرا(

3.36 2,131,393 63,360,043منطقه 11تملک، توسعه و تجهیز دو خانه در پهنه رودکي698108011011
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97.77 3,117,926 3,188,969منطقه 11تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه699108090111

43.63 6,545,000 15,000,000منطقه 11تجهیز مجمع فالسفه ایران و خرید کتاب700108090211

94.87 6,444,827 6,793,128منطقه 11تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه701108120111

سطح 702202030111 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 625,896 625,896منطقه 11منطقه

100 700,451 700,451منطقه 11نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه703202030211

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 704202100111 تعمیر و تجهیز 
100 1,444,320 1,444,320منطقه 11سطح منطقه

سطح 705202100211 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
100 813,767 813,767منطقه 11منطقه

100 5,176,140 5,176,142منطقه 11تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه706202120111

0 -   0منطقه 11خرید انشعاب پارکینگهاي ولیعصر،آژیده،12فروردین707203060111

83.16 8,087,214 9,725,200منطقه 11اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه708204080111

59.98 1,576,799 2,628,800منطقه 11تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه709204100111

100 337,878 337,878منطقه 11تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه710204120111

83.54 1,850,644 2,215,180منطقه 11تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه711204120211

100 699,180 699,182منطقه 11نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه712204140111

کشي 713204140211 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
99.97 3,898 3,899منطقه 11جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 714204150111
82.52 2,013,833 2,440,459منطقه 11منطقه

83.51 4,562,427 5,463,609منطقه 11تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه715204170111

100 18,375,593 18,375,595منطقه 11ساماندهي و ایمن سازي محوطه اطراف ایستگاه هاي مترو716205010111

شهري، 717205040111 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
100 3,607,797 3,607,799منطقه 11سطح منطقه

83.68 3,550,923 4,243,366منطقه 11طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه718209140111

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 719209250111
99.88 37,554,117 37,598,279منطقه 11دریچه ها، سطح منطقه
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100 372,386 372,388منطقه 11نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه720209260111

99.86 30,603,716 30,645,416منطقه 11بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه721209280111

99.94 7,040,231 7,044,733منطقه 11بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه722213020111

83.68 22,707,996 27,136,539منطقه 11احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه723214010111

دریچه، 724214020111 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
83.86 10,148,998 12,102,214منطقه 11سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 725214020211
100 584,000 584,000منطقه 11کودک(

100 2,967,971 2,967,971منطقه 11تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه726214040111

81.93 5,909,439 7,213,024منطقه 11بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه727214060111

100 535,470 535,472منطقه 11احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه728215010111

87.95 2,336,000 2,656,000منطقه 11احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه729301030111

سطح 730301040111 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
80.83 14,491,928 17,927,844منطقه 11منطقه

100 5,524,531 5,524,532منطقه 11تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه731301040211

100 2,600,000 2,600,000منطقه 11باز پیرایي، ترمیم و تجهیز بوستان رازي732301040411

سطح 733301070111 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
68.25 10,205,545 14,953,415منطقه 11منطقه

100 1,960,000 1,960,000منطقه 11رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه734302010111

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 735302030111
100 1,168,000 1,168,000منطقه 11سطح منطقه

96.99 23,123,567 23,842,401منطقه 11ساماندهي میادین و معابر محدوده ویژه736302040111

80.92 36,556,749 45,179,144منطقه 11ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه737302040211

80 2,688,000 3,360,000منطقه 11نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه738302060111

100 876,000 876,000منطقه 11تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه739302070111

83.06 2,823,560 3,399,561منطقه 11نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه740302080111

100 2,993,000 2,993,000منطقه 11خرید مخازن پسماند741304060311
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پسماند، 742304070111 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
0 -   0منطقه 11سطح منطقه

72.01 2,174,598 3,020,000منطقه 11کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه743307020111

آوري 744307030111 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
100 4,087,000 4,087,000منطقه 11آبهاي سطحي، سطح منطقه

745307040111

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

100 5,902,303 5,902,304منطقه 11

746307070111
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

83.43 13,548,739 16,240,000منطقه 11

747307080111
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
64.14 3,720,000 5,800,000منطقه 11

0 -   0منطقه 11امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب748307110211

0 -   0منطقه 11هوشمندسازي آبیاري بوستان اوستا749309010111

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 750309010211
100 150,000 150,000منطقه 11و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 751309010411 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
0 -   500,000منطقه 11آلودگي

0 -   500,000منطقه 11پایش کمي و کیفي منابع آب مصرفي و پساب تولیدي752309010511

0 -   0منطقه 11توسعه انرژي هاي نو753309040211

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 754309040311
0 -   0منطقه 11تهران

100 944,694 944,695منطقه 11احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه755310010111

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 756310080111
0 -   0منطقه 11در معابر، سطح منطقه

100 26,550,000 26,550,000منطقه 11مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفي757311020111

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 758501060111
0 -   0منطقه 11مناطق

100 36,489 36,490منطقه 11تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري759604110111

46.44 8,738,773 18,818,000منطقه 11تعمیر و بازسازي ساختمان درمانگاه760606020111

هاي 761606030111 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
88.23 20,676,760 23,434,468منطقه 11اداري، سطح منطقه
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تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 762615010111
0 -   0منطقه 11اي سطح منطقه

100 124,000 124,000منطقه 11مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي، سطح منطقه763615030111

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 764617060111
100 1,799,445 1,799,447منطقه 13711،سطح منطقه

0 -   2,800,000منطقه 12ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه765104010112

67.98 2,722,927 4,005,503منطقه 12توسعه و تجهیز ورزشگاه ویژه بانوان محله امامزاده یحیي766106090412

0 -   0منطقه 12توسعه و تجهیز مجموعه  ورزشي بهارستان767106090712

احداث سوله ورزشي الزهرا )جا به جایي سوله بحران محله 768106090912
0 -   0منطقه 12تختي(

0 -   0منطقه 12توسعه، تجهیز زورخانه گردان و خانه موزه آقا تختي769106091012

93.97 14,095,177 15,000,000منطقه 12تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه770106100112

هاي 771106100212 چمن  و  رویاز  ورزشي  هاي  زمین  تجهیز  و  تعمیر 
41.56 2,213,555 5,326,000منطقه 12مصنوعي، سطح منطقه

25.76 1,287,867 5,000,000منطقه 12کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه772107023412

33.33 1,000,000 3,000,000منطقه 12کمک به تعمیر و تجهیز مسجد ارگ773107030812

99.40 29,820,633 30,000,000منطقه 12کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه774107200112

79.60 43,778,457 55,000,000منطقه 12مرمت فضاهاي تاریخي و میراثي سطح منطقه775108010712

0 -   0منطقه 12احداث مجتمع فرهنگي  میدان مشق776108011412

0 -   0منطقه 12تکمیل مجتمع فرهنگي خانه دیپلمات777108011512

خیام- 778108012112 گردشگري  فرهنگي  پهنه  اجراي  و  طراحي  مطالعه، 
93.82 28,146,227 30,000,000منطقه 12دروازه محمدیه )مرکز(

0 -   100,000,000منطقه 12تملک و مرمت خانه تاریخي)معین التجار( پهنه الله زار779108012212

0 -   6,000,000منطقه 12احیا و بازساري دروازه دولت)سعدي(780108012312

74.36 26,027,332 35,000,000منطقه 12ساماندهي پهنه فرهنگي و هنري الله زار781108015012

34.08 1,022,489 3,000,000منطقه 12تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه782108020112

88.42 26,525,446 30,000,000منطقه 12تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه783108090112
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ريالی قطعی

کمک به نگهداري  فازهاي 1 و 2 و 3 مرکز مداخله در بحران 784108090212
7.14 71,434 1,000,000منطقه 12زنان بدسرپرست خانوار پیام

48 1,200,000 2,500,000منطقه 12کمک به موزه صلح جانبازان شیمیایي785108090312

71.13 5,334,950 7,500,000منطقه 12تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه786108120112

سطح 787202030112 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
51.66 2,769,000 5,360,278منطقه 12منطقه

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 788202100112 تعمیر و تجهیز 
93.87 2,875,331 3,063,036منطقه 12سطح منطقه

سطح 789202100212 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
43.52 696,248 1,599,707منطقه 12منطقه

99.72 4,032,202 4,043,614منطقه 12تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه790202120112

72.19 5,775,346 8,000,000منطقه 12بهسازي، تعمیر و تجهیز قطار هاي چرخ الستیکي بازار791202140112

نگهداري طرح هاي محدودیت حرکت وسایل نقلیه )گیتهاي 792202140212
94.95 134,868,746 142,045,000منطقه 12بازار(

60.66 16,169,556 26,654,091منطقه 12اجراي عالیم افقي ترافیکي , سطح منطقه793204080112

99.81 8,533,717 8,550,000منطقه 12تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه794204100112

78.64 248,000 315,375منطقه 12تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه795204120112

86.12 867,801 1,007,640منطقه 12تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه796204120212

5.90 145,000 2,457,000منطقه 12نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه797204140112

کشي 798204140212 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   125,000منطقه 12جهت گذر دانش آموزان

سطح 799204150112 غیرهوشمند  و  هوشمند  چراغهاي  تعویض  و  تعمیر 
0 -   1,200,000منطقه 12منطقه

86.06 11,230,689 13,050,000منطقه 12تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه800204170112

شهري، 801205040112 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
87.15 12,165,899 13,960,000منطقه 12سطح منطقه

36.34 4,016,584 11,053,681منطقه 12طراحي و اصالح هندسي معابر , سطح منطقه802209140112

0 -   0منطقه 12احداث زیرگذر چهار راه گلوبندک803209240112

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 804209250112
74 16,636,107 22,481,549منطقه 12دریچه ها، سطح منطقه
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82.46 16,585,176 20,114,048منطقه 12نصب و ترمیم سنگدال و جداول , سطح منطقه805209260112

63.87 12,162,832 19,042,071منطقه 12بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه806209280112

11.49 363,857 3,165,852منطقه 12بهسازي معابرجهت تردد معلولین و سالمندان , سطح منطقه807213020112

74.94 21,048,165 28,088,525منطقه 12احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه808214010112

دریچه، 809214020112 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
70.63 3,970,583 5,621,703منطقه 12سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 810214020212
43.97 809,000 1,840,000منطقه 12کودک(

19.09 383,680 2,010,358منطقه 12تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه811214040112

83.92 20,979,538 25,000,000منطقه 12احداث و تجهیز پیاده راه ها، سطح منطقه812214050312

85.24 1,416,018 1,661,191منطقه 12بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه813214060112

56.71 3,175,622 5,600,000منطقه 12احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه814215010112

80.27 1,204,107 1,500,000منطقه 12تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه815218030112

89.18 29,429,548 33,000,000منطقه 12احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه816301030112

باز پیرایي، ترمیم و تجهیز بوستان ها وفضاي سبز , سطح 817301040112
92.45 23,251,829 25,150,000منطقه 12منطقه

61.62 5,003,680 8,120,000منطقه 12باز پیرایي، ترمیم و تجهیز پارک شهر818301040212

77.35 8,739,333 11,298,400منطقه 12تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه819301040312

سطح 820301070112 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
84.72 17,791,595 21,000,000منطقه 12منطقه

72.22 3,611,228 5,000,000منطقه 12رنگ آمیزي و پاکسازي نما , سطح منطقه821302010112

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 822302030112
75.19 1,503,766 2,000,000منطقه 12سطح منطقه

76.21 67,685,303 88,818,000منطقه 12ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه823302040412

81.22 15,431,398 19,000,000منطقه 12طرح توسعه هرندي824302040612

86.96 36,522,842 42,000,000منطقه 12ساماندهي  بازار تهران825302040912
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83.99 4,199,461 5,000,000منطقه 12نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه826302060112

2.14 42,750 2,000,000منطقه 12تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر , سطح منطقه827302070112

1.83 55,000 3,000,000منطقه 12نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه828302080112

28.01 2,515,300 8,981,000منطقه 12خرید مخازن پسماند829304060312

78.92 1,775,783 2,250,000منطقه 12کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني , سطح منطقه830307020112

آوري 831307030212 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
45.17 6,097,860 13,500,000منطقه 12آبهاي سطحي، سطح منطقه

832307040112

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

95.70 5,110,380 5,340,000منطقه 12

64.74 6,887,946 10,640,000منطقه 12الیروبي و بازسازي قنوات , سطح منطقه833307060112

834307080112
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
19 1,994,692 10,500,000منطقه 12

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 835309010212
0 -   660,000منطقه 12و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 836309010412 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
16.92 327,981 1,938,000منطقه 12آلودگي

90.54 13,933,690 15,390,000منطقه 12توسعه انرژي هاي نو837309040212

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 838309040312
48.36 967,271 2,000,000منطقه 12تهران

57.61 9,044,481 15,700,000منطقه 12احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه839310010112

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 840310080112
64.21 1,926,230 3,000,000منطقه 12در معابر، سطح منطقه

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 841501060112
0 -   1,000,000منطقه 12سطح منطقه

هاي 842606030112 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
79.69 32,027,017 40,189,300منطقه 12اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 843615010112
0 -   1,683,486منطقه 12اي سطح منطقه

4.10 8,200 200,000منطقه 12مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه844615030112

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 845617060112
5.61 167,005 2,975,000منطقه 13712،سطح منطقه
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78.73 64,253,455 81,607,874منطقه 13توسعه قطب گردشگري شرق تهران ) پهنه سرخه حصار(846103020113

6.25 50,000 800,000منطقه 13ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه847104010113

97.43 3,410,000 3,500,000منطقه 13توسعه و تجهیز مجتمع فوریتها و خدمات اجتماعي848104020713

مصنوعي 849106090113 چمن  و  روباز  ورزشي  زمینهاي  تجهیز  و  توسعه 
49.97 1,535,000 3,071,739منطقه 13سطح منطقه

احداث سوله ورزشي الزهرا )جابجایي سوله بحران محله شورا 850106090313
0 -   0منطقه 13ناحیه(

61.67 2,466,603 4,000,000منطقه 13تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه851106100113

75.16 10,522,000 14,000,000منطقه 13کمک به ساخت و توسعه  مسجد علي اکبر852107021313

62.93 2,402,166 3,817,171منطقه 13کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه853107021513

60.77 4,647,500 7,647,500منطقه 13کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه854107200113

89.50 2,237,500 2,500,000منطقه 13احداث مجموعه فرهنگي مقبره الشهدا855108010213

61.79 6,055,406 9,800,000منطقه 13تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه856108090113

80.19 3,528,335 4,400,000منطقه 13تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه857108120113

سطح 858202030113 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
84.01 1,350,883 1,608,083منطقه 13منطقه

80 784,883 981,107منطقه 13نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه859202030213

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 860202100113 تعمیر و تجهیز 
99.99 1,524,104 1,524,190منطقه 13سطح منطقه

سطح 861202100213 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
79.91 636,093 796,027منطقه 13منطقه

84 2,161,409 2,573,209منطقه 13تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه862202120113

67.58 1,419,279 2,100,000منطقه 13تعمیر، تجهیز و بهسازي پارکینگ، سطح منطقه863203050113

99.99 16,652,856 16,654,091منطقه 13اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه864204080113

86.21 3,060,000 3,549,600منطقه 13تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه865204100113

100 5,992,122 5,992,122منطقه 13تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه866204120113

100 899,125 899,125منطقه 13تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه867204120213
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84 3,034,000 3,612,000منطقه 13نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه868204140113

کشي 869204140213 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
48 86,400 180,000منطقه 13جهت گذر دانش آموزان

سطح 870204150113 غیرهوشمند  و  هوشمند  هاي  چراغ  تعویض  و  تعمیر 
58.40 1,752,000 3,000,000منطقه 13منطقه

100 6,120,000 6,120,000منطقه 13تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه871204170113

شهري، 872205040113 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
83.94 5,287,960 6,300,000منطقه 13سطح منطقه

84 8,869,575 10,559,015منطقه 13طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه873209140113

82.87 16,574,462 20,000,000منطقه 13تعریض خیابان پیروزي874209210113

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 875209250113
90.43 43,196,324 47,766,556منطقه 13دریچه ها، سطح منطقه

65.07 3,229,761 4,963,689منطقه 13نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه876209260113

69.01 29,510,888 42,763,435منطقه 13بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه877209280113

84 6,681,702 7,954,303منطقه 13بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه878213020113

دریچه، 879214020113 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
84.14 12,547,937 14,913,203منطقه 13سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 880214020213
83.99 1,595,852 1,900,000منطقه 13کودک(

58.40 584,000 1,000,000منطقه 13احداث پل عابر پیاده سطح منطقه881214030113

56.06 1,676,782 2,991,315منطقه 13تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه882214040113

58.33 3,834,795 6,573,795منطقه 13بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه883214060113

58.40 1,226,400 2,100,000منطقه 13تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه884218030113

100 10,000,000 10,000,000منطقه 13احداث  وتوسعه بوستان شهدا885301020113

58.38 7,705,500 13,200,000منطقه 13احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه886301030113

سطح 887301040113 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
91.53 44,022,827 48,095,435منطقه 13منطقه

65.45 4,320,000 6,600,000منطقه 13تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه888301040213
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85.08 15,059,950 17,700,000منطقه 13توسعه جنگلکاري پارک جنگلي سرخه حصار889301050113

سطح 890301070113 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
67.37 14,834,069 22,020,000منطقه 13منطقه

53.59 4,227,477 7,888,000منطقه 13رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه891302010113

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 892302030113
75.15 751,491 1,000,000منطقه 13سطح منطقه

83.01 10,625,839 12,800,000منطقه 13ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه893302040113

69.90 2,795,999 4,000,000منطقه 13نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه894302060113

100 800,000 800,000منطقه 13تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه895302070113

84.23 842,303 1,000,000منطقه 13نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه896302080113

44.39 5,436,123 12,246,123منطقه 13احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت شهید دوران897304060113

35.77 1,466,490 4,100,000منطقه 13خرید مخازن پسماند898304060313

67.50 2,699,845 4,000,000منطقه 13کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه899307020113

آوري 900307030113 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
88.55 14,079,404 15,900,000منطقه 13آبهاي سطحي، سطح منطقه

901307040113

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

61.74 6,099,599 9,880,000منطقه 13

58.40 1,752,000 3,000,000منطقه 13الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه902307060113

93.16 9,316,301 10,000,000منطقه 13الیروبي و بازسازي قنوات،سلیمانیه،چایچي و عزیزیه903307060213

904307070113
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

73.19 6,880,000 9,400,000منطقه 13

905307080113
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
84.17 10,016,759 11,900,000منطقه 13

37.79 1,284,823 3,400,000منطقه 13امکان سنجي و طراحي روشهاي بازیافت آب906307110213

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 907309010213
59.78 304,902 510,000منطقه 13و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 908309010313
0.86 5,181 600,000منطقه 13اقتصادي شهرداري تهران
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واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(
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رفع 909309010413 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
56.25 562,500 1,000,000منطقه 13آلودگي

99.60 199,197 200,000منطقه 13پایش کمي و کیفي منابع آب مصرفي و پساب تولیدي910309010513

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 911309040313
0 -   700,000منطقه 13تهران

100 1,728,003 1,728,005منطقه 13احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه912310010113

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 913310080113
76.77 1,074,825 1,400,000منطقه 13در معابر، سطح منطقه

95.56 143,340 150,000منطقه 13احداث سوله بحران محله صفا914402030113

پارک 915402150213 در  شهروندان  موقت  اسکان  محل  تجهیز  و  ساخت 
50.08 10,016,523 20,000,000منطقه 13جنگلي سرخه حصار

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 916501060113
68.17 1,022,558 1,500,000منطقه 13سطح منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حریم ،  عملیات عمراني واقع در 917503010113
52.92 4,213,900 7,963,250منطقه 13حریم سطح منطقه 13

0 -   165,154منطقه 13تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري918604110113

96.72 18,036,926 18,648,714منطقه 13احداث ساختمان ستادي919606020213

هاي 920606030113 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
66.16 12,912,406 19,518,000منطقه 13اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه 921615010113
0 -   595,990منطقه 13اي سطح منطقه

17.50 35,000 200,000منطقه 13مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه922615030113

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 923617060113
100 1,870,000 1,870,000منطقه 13713،سطح منطقه

مصنوعي، 924106090214 چمن  و  روباز  ورزشي  زمینهاي  تجهیز  و  توسعه 
100 2,919,931 2,920,000منطقه 14سطح منطقه

99.88 817,000 818,000منطقه 14تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه925106100114

امام 926107021414 بزرگراه  طرح  معوض   ( آدینه  مسجد  احداث  به  کمک 
99.96 1,182,000 1,182,500منطقه 14علي )ع((

4.60 150,460 3,270,461منطقه 14کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه927107021714

87.28 3,148,646 3,607,621منطقه 14کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه928107200114

0 -   0منطقه 14کمک به مرمت و بهسازي مسجد جامع تاریخي دوالب929108010914
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83.27 349,744 420,000منطقه 14تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه930108020114

94.11 4,583,259 4,870,000منطقه 14تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه931108090114

88.78 3,284,924 3,700,000منطقه 14توسعه و تجهیز سراي محله، تاکسیراني932108110614

99.41 4,318,217 4,344,000منطقه 14تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه933108120114

سطح 934202030114 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
88.55 1,235,040 1,394,710منطقه 14منطقه

98.51 2,133,669 2,166,000منطقه 14نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه935202030214

90.79 21,511,505 23,694,300منطقه 14محوطه سازي ایستگاه متروخط 6 و 9362020303147

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 937202100114 تعمیر و تجهیز 
92.41 2,585,882 2,798,158منطقه 14سطح منطقه

سطح 938202100214 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
92.16 1,439,096 1,561,437منطقه 14منطقه

99.98 5,749,237 5,750,221منطقه 14تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه939202120114

100 17,065,216 17,065,900منطقه 14اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه940204080114

99.46 5,251,325 5,280,000منطقه 14تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه941204100114

71.68 1,915,431 2,672,300منطقه 14تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه942204120114

98.72 3,060,867 3,100,431منطقه 14تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه943204120214

97.01 2,017,163 2,079,320منطقه 14نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه944204140114

کشي 945204140214 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   13,000منطقه 14جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 946204150114
0 -   2,880,000منطقه 14منطقه

99.97 2,617,978 2,618,700منطقه 14تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه947204170114

شهري، 948205040114 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
65.61 968,275 1,475,800منطقه 14سطح منطقه

100 3,161,654 3,161,654منطقه 14تملک امالک جهت کاربري عبور و مرور ، سطح منطقه949208010114

64.82 10,283,775 15,864,080منطقه 14طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه950209140114
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89.69 2,636,680 2,939,811منطقه 14ساماندهي ترافیکي محدوده حریم و اماکن نظامي951209140314

99.91 711,358 712,000منطقه 14تعریض خیابان کرمان952209210114

علي)ع(، 953209220114 امام  بزرگراه  حاشیه  معابر  ساماندهي  و  بهسازي 
84.17 17,862,433 21,222,736منطقه 14تعریض خیابان منتهي به شرق منطقه

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 954209250114
99.28 36,801,804 37,070,160منطقه 14دریچه ها، سطح منطقه

76.91 2,604,542 3,386,588منطقه 14نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه955209260114

0 -   0منطقه 14جمع آوري کارگاه و پارکینگ طبقاتي تونل امیرکبیر956209270214

99.60 24,914,286 25,014,028منطقه 14بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه957209280114

70.70 470,885 666,000منطقه 14بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه958213020114

97.98 2,348,671 2,397,000منطقه 14احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه959214010114

دریچه، 960214020114 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
93.62 854,664 912,952منطقه 14سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 961214020214
98.90 256,100 258,960منطقه 14کودک(

99.99 4,772,721 4,773,000منطقه 14احداث پل عابر پیاده سطح منطقه962214030114

100 9,713,714 9,714,193منطقه 14تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه963214040114

98.75 261,000 264,315منطقه 14بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه964214060114

100 3,341,466 3,341,500منطقه 14احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه965215010114

99.99 4,263,885 4,264,200منطقه 14تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه966215020114

81.18 1,387,746 1,709,500منطقه 14تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه967218030114

100 3,933,054 3,933,056منطقه 14احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه968301030114

سطح 969301040114 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
76.54 13,283,950 17,354,800منطقه 14منطقه

94.97 3,220,599 3,391,000منطقه 14تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه970301040214

پیرامون شهر،جنگلکاري قصر 971301050114 توسعه جنگل و کمربند سبز 
89.40 3,129,193 3,500,305منطقه 14فیروزه )محله 25(
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سطح 972301070114 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
52.27 4,480,283 8,572,000منطقه 14منطقه

99.98 6,889,088 6,890,500منطقه 14رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه973302010114

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 974302030114
73.41 429,430 585,000منطقه 14سطح منطقه

افسریه 975302040114 )ع(، محالتي،  علي  امام  معابر،  و  میادین  ساماندهي 
97.74 10,983,858 11,238,370منطقه 14و سعیدي

100 7,306,000 7,306,000منطقه 14ساماندهي محور خاوران976302040214

95.23 4,356,146 4,574,362منطقه 14نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه977302060114

70.59 240,000 340,000منطقه 14تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه978302070114

85.98 1,565,100 1,820,305منطقه 14نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه979302080114

84.56 14,841,683 17,551,000منطقه 14خرید مخازن پسماند980304060314

0 -   0منطقه 14احداث سوله بازیافت981304060414

آوري 982307030114 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
80.23 11,117,190 13,856,000منطقه 14آبهاي سطحي، سطح منطقه

983307040114

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

64.38 1,609,573 2,500,000منطقه 14

98.55 2,779,090 2,820,000منطقه 14الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه984307060114

985307070114
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

81.83 5,999,279 7,331,500منطقه 14

986307080114
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
88.67 10,458,214 11,795,150منطقه 14

99.89 344,105 344,500منطقه 14امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب987307110214

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 988309010214
49.10 24,061 49,000منطقه 14و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 989309010314
0 -   0منطقه 14اقتصادي شهرداري تهران

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 990309040314
94.72 491,524 518,900منطقه 14تهران

99.99 3,331,794 3,332,042منطقه 14احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه991310010114



559

12ضمیمه

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 992310080114
99.91 1,105,205 1,106,200منطقه 14در معابر، سطح منطقه

99.90 41,671,778 41,714,000منطقه 14احداث سوله بحران، امام علي )ع(993402030114

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 994501060114
0 -   1,500,000منطقه 14سطح منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حریم،عملیات عمراني واقع درحریم 995503010114
98.88 5,932,942 6,000,000منطقه 14سطح منطقه 14

هاي 996606030114 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
90.99 22,320,377 24,530,595منطقه 14اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 997615010114
10.43 50,000 479,348منطقه 14اي ، سطح منطقه

0 -   0منطقه 14مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه998615030114

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 999617060114
97.32 2,139,130 2,197,965منطقه 13714،سطح منطقه

0 -   890,000منطقه 15ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه1000104010115

100 24,999,991 25,000,000منطقه 15احداث مجموعه ورزشي افسریه جنوبي1001106090415

100 20,333,225 20,333,230منطقه 15احداث مجموعه ورزشي مظاهري1002106091415

48.33 8,682,095 17,963,458منطقه 15تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1003106100115

13.62 680,845 5,000,000منطقه 15کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1004107021715

و 1005107100115 گردشگري  فضاهاي  و  اماکن  نگهداري  و  تجهیز  مرمت، 
0 -   6,000,000منطقه 15تاریخي سطح منطقه

1.39 228,911 16,500,000منطقه 15کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1006107200115

2.43 85,000 3,500,000منطقه 15تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه1007108020115

59.26 13,629,256 23,000,000منطقه 15تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1008108090115

35.51 6,250,511 17,600,000منطقه 15تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1009108120115

سطح 1010202030115 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
84 2,701,607 3,216,167منطقه 15منطقه

84 1,648,295 1,962,215منطقه 15نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه1011202030215

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1012202100115 تعمیر و تجهیز 
84 5,465,999 6,507,119منطقه 15سطح منطقه
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سطح 1013202100215 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
84 2,854,582 3,398,422منطقه 15منطقه

84 11,116,364 13,233,644منطقه 15تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه1014202120115

86.67 17,320,309 19,984,909منطقه 15اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1015204080115

76.91 5,807,996 7,552,000منطقه 15تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1016204100115

84 11,921,227 14,191,867منطقه 15تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1017204120115

80 461,344 576,680منطقه 15تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1018204120215

60 3,616,000 6,027,000منطقه 15نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1019204140115

کشي 1020204140215 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
48.15 65,000 135,000منطقه 15جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1021204150115
64.80 2,656,800 4,100,000منطقه 15منطقه

84 8,164,800 9,720,000منطقه 15تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1022204170115

4.38 381,910 8,727,000منطقه 15مسقف نمودن پایانه خاوران1023205010115

شهري، 1024205040115 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
64.80 1,296,000 2,000,000منطقه 15سطح منطقه

84 8,446,478 10,055,198منطقه 15طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1025209140115

95.03 1,787,707 1,881,247منطقه 15احداث معابر و زیرساختهاي محله قیامدشت1026209200115

0 -   25,000,000منطقه 15اتصال پل 3- تقاطع بزرگراه امام علي )ع( و خیابان خاوران1027209240115

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1028209250115
82.78 20,047,599 24,216,626منطقه 15دریچه ها، سطح منطقه

83.12 30,587,066 36,796,629منطقه 15نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1029209260115

46.79 16,202,458 34,625,068منطقه 15بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1030209280115

51.04 284,823 558,039منطقه 15بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1031213020115

دریچه، 1032214020115 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
51.04 813,980 1,594,789منطقه 15سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1033214020215
60.83 1,119,309 1,840,000منطقه 15کودک(

100 800,000 800,000منطقه 15احداث پل عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه1034214030115
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69.05 11,155,044 16,155,524منطقه 15تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1035214040115

48.90 143,186 292,815منطقه 15بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1036214060115

60.83 912,480 1,500,000منطقه 15تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1037215020115

50.21 753,198 1,500,000منطقه 15تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1038218030115

80.54 13,428,646 16,674,000منطقه 15احداث و توسعه بوستان  مسگرآباد1039301020215

70.57 12,923,968 18,313,200منطقه 15احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1040301030115

سطح 1041301040115 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
65.86 28,332,786 43,020,000منطقه 15منطقه

58.49 4,094,152 7,000,000منطقه 15تأمین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه1042301040215

سطح 1043301070115 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
78.13 32,425,860 41,500,000منطقه 15منطقه

69.19 11,347,905 16,400,000منطقه 15رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1044302010115

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1045302030115
46.53 465,280 1,000,000منطقه 15سطح منطقه

84 4,536,000 5,400,000منطقه 15ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1046302040115

99.40 19,879,425 20,000,000منطقه 15ایجاد زیرساخت هاي محلي مسگر آباد1047302040315

61.76 3,088,097 5,000,000منطقه 15ساماندهي میادین و معابر خاص شهر،  شهرک شهید بهشتي1048302040415

100 9,045,000 9,045,000منطقه 15نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1049302060115

70.55 1,763,725 2,500,000منطقه 15تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1050302070115

52.16 3,286,043 6,300,000منطقه 15نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1051302080115

61.87 6,787,400 10,970,000منطقه 15خرید مخازن پسماند1052304060315

1053307030215
بزرگراه  در  سطحي  هاي  آب  آوري  جمع  کانال  احداث 
تا کانال خیابان  شوشتري حد فاصل کانال خیابان طالقاني 

شیرازي
8.29 2,488,197 30,000,000منطقه 15

1054307040115

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

100 2,200,000 2,200,000منطقه 15
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99.10 252,694 255,000منطقه 15الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1055307060115

1056307070115
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

55.37 5,235,580 9,455,437منطقه 15

1057307080115
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
76.02 26,300,508 34,598,270منطقه 15

0 -   17,500,000منطقه 15نصب پکیج تصفیه فاضالب بوستان آزادگان1058307110215

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1059309010215
18.40 171,130 930,000منطقه 15و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 1060309010415 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
39.75 397,499 1,000,000منطقه 15آلودگي

17.75 88,750 500,000منطقه 15پایش کمي و کیفي منابع آب مصرفي و پساب تولیدي1061309010515

0 -   13,000,000منطقه 15توسعه انرژي هاي نو1062309040215

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1063309040315
10.45 81,497 780,000منطقه 15تهران

48.30 2,767,312 5,730,000منطقه 15احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1064310010115

12.49 424,632 3,400,000منطقه 15احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري ناحیه 3 و 10653100601155

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1066310080115
62.24 1,244,743 2,000,000منطقه 15در معابر، سطح منطقه

1067501060115
و  ،تهیه  شهري  توسعه  موضعي  و  موضوعي  طرحهاي  تهیه 
یکپارچه سازي طرحهاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
0 -   0منطقه 15

در 1068503010115 واقع  عمراني  حریم،عملیات  عمراني  هاي  طرح  اجراي 
0 -   0منطقه 15حریم سطح منطقه 15

هاي 1069606030115 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
82.89 19,944,670 24,061,000منطقه 15اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1070615010115
0 -   659,513منطقه 15اي ، سطح منطقه

0 -   200,000منطقه 15مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي،سطح منطقه1071615030115

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1072617060115
16.01 757,201 4,730,000منطقه 13715،سطح منطقه

0 -   0منطقه 16توسعه و تجهیز سامانسراي منطقه 1073104020716
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مصنوعي، 1074106091016 چمن  و  روباز  ورزشي  زمینهاي  تجهیز  و  توسعه 
99.99 19,770,147 19,772,625منطقه 16سطح منطقه

100 13,216,250 13,216,250منطقه 16توسعه ورزشگاه شهداي گمنام1075106091216

89.60 2,825,599 3,153,601منطقه 16تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1076106100116

42.25 2,112,500 5,000,000منطقه 16کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1077107021516

38.58 6,558,001 17,000,000منطقه 16کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1078107200116

97.00 21,863,190 22,538,690منطقه 16احداث مجموعه فرهنگي ورزشي  شهربانو1079108010216

99 8,684,722 8,772,276منطقه 16تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1080108090116

0 -   0منطقه 16توسعه و تجهیز سراي محله باغ آذري، نازي آباد شرقي1081108110616

80.25 3,427,585 4,271,000منطقه 16تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1082108120116

سطح 1083202030116 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
58.41 1,252,311 2,144,111منطقه 16منطقه

58.40 891,247 1,526,167منطقه 16نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه1084202030216

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1085202100116 تعمیر و تجهیز 
58.40 1,583,420 2,711,300منطقه 16سطح منطقه

سطح 1086202100216 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
58.39 826,849 1,416,009منطقه 16منطقه

58.40 2,146,692 3,676,012منطقه 16تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه1087202120116

58.40 9,726,131 16,654,091منطقه 16اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1088204080116

86.43 6,418,704 7,426,680منطقه 16تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1089204100116

58.41 1,519,722 2,601,842منطقه 16تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1090204120116

58.41 2,150,362 3,681,762منطقه 16تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1091204120216

0 -   1,000منطقه 16نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1092204140116

کشي 1093204140216 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   1,000منطقه 16جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1094204150116
0 -   1,000منطقه 16منطقه
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58.05 2,612,297 4,500,000منطقه 16تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1095204170116

شهري، 1096205040116 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
58.40 1,752,000 3,000,000منطقه 16سطح منطقه

58.40 2,907,181 4,977,821منطقه 16طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1097209140116

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1098209250116
66.81 36,939,395 55,291,639منطقه 16دریچه ها، سطح منطقه

58.40 1,885,276 3,227,999منطقه 16نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1099209260116

61.72 29,330,852 47,522,112منطقه 16بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1100209280116

57.80 5,143,435 8,898,994منطقه 16بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1101213020116

58.40 3,270,400 5,600,000منطقه 16احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه1102214010116

دریچه، 1103214020116 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
58.41 2,596,376 4,445,463منطقه 16سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1104214020216
58.40 1,168,000 2,000,000منطقه 16کودک(

58.40 4,088,000 7,000,000منطقه 16احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1105214030116

91.76 5,746,548 6,262,463منطقه 16تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1106214040116

58.38 514,582 881,494منطقه 16بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1107214060116

48 143,993 300,000منطقه 16تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1108215020116

66.94 4,670,778 6,978,000منطقه 16تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1109218030116

58.40 5,013,640 8,585,000منطقه 16احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1110301030116

سطح 1111301040116 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
58.40 29,199,999 50,000,000منطقه 16منطقه

58.40 4,847,200 8,300,000منطقه 16تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه1112301040216

52 4,680,000 9,000,000منطقه 16بازپیرایي، ترمیم و تجهیز بوستان  بعثت1113301040316

سطح 1114301070116 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
98.02 29,816,185 30,420,000منطقه 16منطقه

58.40 3,328,800 5,700,000منطقه 16رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1115302010116

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1116302030116
48 336,000 700,000منطقه 16سطح منطقه
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

88.55 19,641,600 22,182,000منطقه 16ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1117302040116

49.52 1,980,721 4,000,000منطقه 16نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1118302060116

58.40 1,168,000 2,000,000منطقه 16تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1119302070116

58.40 1,168,000 2,000,000منطقه 16نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1120302080116

57.84 2,660,730 4,600,000منطقه 16خرید مخازن پسماند1121304060316

پسماند، 1122304070116 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
55.18 4,414,730 8,000,000منطقه 16سطح منطقه

توسعه و تجهیز کانال جمع آوري آب هاي سطح شهر، سطح 1123307030116
38.14 1,882,009 4,934,950منطقه 16منطقه

1124307040116

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

49.36 6,911,001 14,000,000منطقه 16

54.43 8,163,760 15,000,000منطقه 16بازگشایي و بهسازي تاسیسات زیرسطحي سطح منطقه1125307040316

58.40 4,111,359 7,040,000منطقه 16الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1126307060116

1127307070116

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
اجراي  ظرفیت،  و  عملکرد  بهبود  )شامل  سطحي  آبهاي 
و  آشغالگیر  انهار،  سازي  سرپوشیده  و  نوین  روش هاي 

رسوب گیر( 

58.40 4,484,488 7,678,918منطقه 16

1128307080116
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
58.40 5,101,432 8,735,329منطقه 16

42.25 7,102,224 16,810,000منطقه 16امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب1129307110216

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1130309010216
17.50 96,250 550,000منطقه 16و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 1131309010416 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
42.25 422,500 1,000,000منطقه 16آلودگي

55.20 2,208,000 4,000,000منطقه 16توسعه انرژي هاي نو1132309040216

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1133309040316
55.20 552,000 1,000,000منطقه 16تهران

59.25 4,147,230 7,000,000منطقه 16احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگري، سطح منطقه1134310060116

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1135310080116
61.84 1,469,422 2,376,000منطقه 16در معابر، سطح منطقه

1136501060116
و  شهري،تهیه  توسعه  موضعي  و  موضوعي  طرح هاي  تهیه 
یکپارچه سازي طرحهاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
100 1,800,000 1,800,000منطقه 16
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سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

هاي 1137606030116 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
93.58 18,791,253 20,080,763منطقه 16اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1138615010116
0 -   0منطقه 16اي

17.50 35,000 200,000منطقه 16مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي،سطح منطقه1139615030116

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1140617060116
56.40 3,177,924 5,635,000منطقه 13716،سطح منطقه

مصنوعي، 1141106090117 وچمن  روباز  ورزشي  هاي  زمین  تجهیز  و  توسعه 
72.94 5,448,700 7,469,800منطقه 17سطح منطقه

82.13 13,843,532 16,856,532منطقه 17توسعه و تجهیز مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي منطقه 114210609051717

99.97 2,698,704 2,699,455منطقه 17تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1143106100117

0 -   0منطقه 17کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1144107021617

30 4,200,555 14,000,000منطقه 17کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1145107200117

81.51 4,319,220 5,299,203منطقه 17تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه1146108020117

90.09 11,991,554 13,310,967منطقه 17تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1147108090117

53.41 9,080,352 17,000,000منطقه 17تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1148108120117

سطح 1149202030117 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
62.31 1,236,955 1,985,260منطقه 17منطقه

58.40 1,273,359 2,180,239منطقه 17نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1150202030217

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1151202100117 تعمیر و تجهیز 
45.59 581,204 1,274,976منطقه 17سطح منطقه

سطح 1152202100217 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
100 874,058 874,058منطقه 17منطقه

50.36 858,885 1,705,605منطقه 17تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه1153202120117

83.56 10,991,919 13,154,091منطقه 17اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1154204080117

87.75 2,291,680 2,611,681منطقه 17تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1155204100117

75.25 1,104,969 1,468,330منطقه 17تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1156204120117

59.69 462,662 775,108منطقه 17تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1157204120217

58.41 1,753,960 3,003,000منطقه 17نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1158204140117
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
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پيشرفت 
ريالی قطعی

کشي 1159204140217 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
48 64,800 135,000منطقه 17جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1160204150117
100 1,305,519 1,305,521منطقه 17منطقه

100 9,878,155 9,878,157منطقه 17تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1161204170117

شهري، 1162205040117 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
100 584,000 584,000منطقه 17سطح منطقه

94.73 10,650,771 11,243,011منطقه 17طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1163209140117

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1164209250117
86.89 14,061,620 16,184,127منطقه 17دریچه ها، سطح منطقه

100 19,317,229 19,317,229منطقه 17نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1165209260117

76.15 15,755,060 20,688,966منطقه 17بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1166209280117

100 1,297,480 1,297,481منطقه 17بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1167213020117

83.51 9,604,203 11,500,000منطقه 17احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه1168214010117

دریچه، 1169214020117 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
100 15,403,746 15,403,746منطقه 17سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1170214020217
100 1,476,678 1,476,678منطقه 17کودک(

0 -   9,000,000منطقه 17مکانیزه کردن پل هاي هوایي عابر پیاده1171214030217

92.32 17,173,837 18,602,819منطقه 17تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1172214040117

100 7,053,318 7,053,318منطقه 17بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1173214060117

100 240,000 240,000منطقه 17احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1174215010117

25.46 514,215 2,020,000منطقه 17احداث پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1175218020117

89.31 21,121,033 23,649,000منطقه 17احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1176301030117

سطح 1177301040117 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
94.83 28,070,703 29,600,000منطقه 17منطقه

62.97 3,067,995 4,872,000منطقه 17تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه1178301040217

سطح 1179301070117 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
100 4,280,294 4,280,295منطقه 17منطقه
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100 2,032,560 2,032,561منطقه 17رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1180302010117

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1181302030117
0 -   0منطقه 17سطح منطقه

83.20 51,836,357 62,302,940منطقه 17ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1182302040117

28.07 5,783,320 20,600,000منطقه 17ساماندهي حریم راه آهن1183302040217

93.15 5,216,344 5,600,000منطقه 17نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1184302060117

0 -   0منطقه 17تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1185302070117

100 2,032,560 2,032,561منطقه 17نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1186302080117

81.14 5,591,700 6,891,700منطقه 17خرید مخازن پسماند1187304060317

65.84 1,316,791 2,000,000منطقه 17کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه1188307020117

1189307040117

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

95.51 10,228,690 10,709,982منطقه 17

1190307070117
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

97.48 7,798,434 8,000,000منطقه 17

1191307080117
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
98.18 10,800,000 11,000,000منطقه 17

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1192309010217
13.91 69,545 500,000منطقه 17و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 1193309010417 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
100 422,494 422,500منطقه 17آلودگي

5.21 200,000 3,840,000منطقه 17توسعه انرژي هاي نو1194309040217

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1195309040317
98.66 647,170 655,990منطقه 17تهران

92.79 514,754 554,755منطقه 17احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1196310010117

97.54 3,199,269 3,280,000منطقه 17توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه1197310060117

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1198310080117
39.70 198,510 500,000منطقه 17در معابر، سطح منطقه

1199501060117
و  شهري،تهیه  توسعه  موضعي  و  موضوعي  طرح هاي  تهیه 
یکپارچه سازي طرحهاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
22.50 450,000 2,000,000منطقه 17
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شهري،سطح 1200501060217 توسعه  موضعي  و  موضوعي  طرح هاي  تهیه 
100 1,000,000 1,000,000منطقه 17منطقه

100 50,162 50,163منطقه 17تأمین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري ، سطح منطقه1201604110117

هاي 1202606030117 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
66.54 15,409,538 23,159,200منطقه 17اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1203615010117
0 -   0منطقه 17اي

0 -   275,000منطقه 17مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه1204615030117

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1205617060117
67.42 2,494,439 3,700,000منطقه 13717،سطح منطقه

89.65 62,591,938 69,816,000منطقه 18احداث مجموعه ورزشي شهید دستجردي1206106090318

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 1207106090418
84.45 10,133,851 12,000,000منطقه 18سطح منطقه

0 -   0منطقه 18احداث مجموعه ورزشي توان یابان و جانبازان1208106090818

0 -   0منطقه 18احداث مجموعه ورزشي بانوان1209106090918

48.62 4,862,300 10,000,000منطقه 18تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1210106100118

71.40 7,639,999 10,700,000منطقه 18کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1211107023018

65.27 3,916,150 6,000,000منطقه 18کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1212107200118

55.73 557,275 1,000,000منطقه 18تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه1213108020118

78.16 7,425,289 9,500,000منطقه 18تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1214108090118

0 -   3,000,000منطقه 18احداث کتابخانه محله یافت آباد جنوبي1215108100218

73.24 10,986,435 15,000,000منطقه 18توسعه و تجهیز سراي محله، صاحب الزمان)عج(، شهربانو1216108110818

0 -   0منطقه 18توسعه و تجهیز سراي محله، شهید رجایي1217108110918

77.80 4,357,006 5,600,000منطقه 18تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1218108120118

سطح 1219202030118 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
77.43 4,980,610 6,432,333منطقه 18منطقه
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9.17 50,000 545,060منطقه 18نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1220202030218

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1221202100118 تعمیر و تجهیز 
87.07 5,481,658 6,295,820منطقه 18سطح منطقه

سطح 1222202100218 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
66.28 1,313,956 1,982,413منطقه 18منطقه

67.59 1,987,810 2,940,810منطقه 18تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس هاي تندرو، سطح منطقه1223202120118

90 17,987,389 19,984,909منطقه 18اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1224204080118

92.03 6,625,829 7,200,000منطقه 18تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1225204100118

82.91 6,667,591 8,042,058منطقه 18تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1226204120118

71.45 1,579,128 2,210,259منطقه 18تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1227204120218

76.81 4,113,180 5,355,000منطقه 18نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1228204140118

کشي 1229204140218 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
78.16 105,521 135,000منطقه 18جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1230204150118
71.43 2,500,000 3,500,000منطقه 18منطقه

96.47 8,682,172 9,000,000منطقه 18تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1231204170118

شهري، 1232205040118 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
74.76 7,475,793 10,000,000منطقه 18سطح منطقه

89.25 17,644,344 19,770,256منطقه 18طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1233209140118

72.64 58,109,640 80,000,000منطقه 18احداث خیابان 45 متري بهار و زیرگذر اکبر حسیني1234209200418

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1235209250118
90.61 133,850,881 147,723,328منطقه 18دریچه ها، سطح منطقه

41.30 113,234 274,178منطقه 18نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1236209260118

88.50 93,089,225 105,190,101منطقه 18بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1237209280118

16.51 825,630 5,000,000منطقه 18بهسازي معابرجهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1238213020118

دریچه، 1239214020118 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
89.24 14,687,453 16,458,468منطقه 18سطح منطقه

100 198,000 198,000منطقه 18ساماندهي بازارآهن1240214020218

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1241214020318
63.48 1,167,999 1,840,000منطقه 18کودک(
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41.03 410,284 1,000,000منطقه 18احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1242214030118

66.49 6,649,255 10,000,000منطقه 18تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1243214040118

53.14 4,675,167 8,797,704منطقه 18بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1244214060118

7.43 26,000 350,000منطقه 18احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1245215010118

66.48 498,625 750,000منطقه 18تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1246215020118

65.71 985,603 1,500,000منطقه 18تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1247218030118

93.92 84,531,853 90,000,000منطقه 18احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1248301030118

سطح 1249301040118 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
93.19 39,140,833 42,000,000منطقه 18منطقه

100 3,500,000 3,500,000منطقه 18تامین درخت و درختچه و گل و گیاه سطح منطقه1250301040218

سطح 1251301070118 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
86.48 20,755,049 24,000,000منطقه 18منطقه

99.95 7,096,145 7,100,000منطقه 18رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1252302010118

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1253302030118
63.37 1,900,980 3,000,000منطقه 18سطح منطقه

87.91 8,000,000 9,100,000منطقه 18ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1254302040118

86.67 5,823,996 6,720,000منطقه 18نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1255302060118

48.12 962,440 2,000,000منطقه 18تهیه و نصب پالک شناسائي اماکن و معابر سطح منطقه1256302070118

100 2,500,000 2,500,000منطقه 18نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1257302080118

83.05 4,715,900 5,678,400منطقه 18خرید مخازن پسماند1258304060318

69.26 6,926,166 10,000,000منطقه 18کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه1259307020118

69.75 29,294,000 42,000,000منطقه 18احداث کانال بهار، معلم و مدائن1260307030418

1261307040118

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

51.70 4,653,296 9,000,000منطقه 18
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1262307070118

مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
اجراي  ظرفیت،  و  عملکرد  بهبود  )شامل  سطحي  آبهاي 
و  آشغالگیر  انهار،  سازي  سرپوشیده  و  نوین  روش هاي 

رسوب گیر( 

85.46 59,822,263 70,000,000منطقه 18

1263307080118
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
79.57 2,784,884 3,500,000منطقه 18

0 -   0منطقه 18امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب1264307110218

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1265309010218
28.83 207,543 720,000منطقه 18و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 1266309010318
36.69 366,931 1,000,000منطقه 18اقتصادي شهرداري تهران

رفع 1267309010418 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
37.16 743,150 2,000,000منطقه 18آلودگي

0 -   0منطقه 18توسعه انرژي هاي نو1268309040218

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1269309040318
0 -   0منطقه 18تهران

57.51 3,295,319 5,730,000منطقه 18احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1270310010118

84.26 74,990,835 89,000,000منطقه 18ساماندهي و ایمن سازي مسیل کن1271403110118

تهیه طرح هاي موضوعي و موضعي توسعه شهري ، تهیه و 1272501060118
87.97 1,935,248 2,200,000منطقه 18یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي مناطق

در 1273503010118 واقع  عمراني  حریم،عملیات  عمراني  هاي  طرح  اجراي 
85.55 27,804,839 32,500,000منطقه 18حریم سطح منطقه 18

92.85 1,554,595 1,674,295منطقه 18تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري   ، سطح منطقه1274604110118

57.78 4,044,834 7,000,000منطقه 18توسعه و تجهیز درمانگاه منطقه 127560602031818

0 -   0منطقه 18احداث همراه سرا ي بیمارستان شهدا یافت آباد1276606020418

هاي 1277606030118 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
87.11 41,919,036 48,121,000منطقه 18اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعه توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1278615010118
0 -   929,514منطقه 18اي، سطح منطقه

50 100,000 200,000منطقه 18مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ،سطح منطقه1279615030118

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1280617060118
54.87 2,847,627 5,190,000منطقه 13718،سطح منطقه

100 1,522,080 1,522,080منطقه 19ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح منطقه1281104010119
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توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 1282106090519
89.35 13,702,120 15,335,100منطقه 19سطح منطقه

100 1,065,456 1,065,456منطقه 19تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1283106100119

صاحب 1284107020519 عشر،  اثني  مسجد  سازي  مقاوم  و  مرمت  به  کمک 
99.64 12,629,195 12,675,000منطقه 19الزمان و حضرت ابوالضل

100 2,534,999 2,535,000منطقه 19کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1285107021719

91.27 6,696,813 7,337,500منطقه 19کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1286107200119

فرهنگي 1287108010319 و  گردشگري  پهنه  اجراي  و  طراحي  مطالعه، 
0 -   3,000,000منطقه 19والیت)جنوب غرب(

86.21 11,000,000 12,760,000منطقه 19تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1288108090119

84 5,880,000 7,000,000منطقه 19نگهداري بوستان والیت1289108090219

98.03 29,625,348 30,222,000منطقه 19توسعه و تجهیز سراي محله ، اسماعیل آباد1290108110519

99.55 5,814,000 5,840,000منطقه 19تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1291108120119

سطح 1292202030119 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 2,517,171 2,517,171منطقه 19منطقه

75.31 2,298,733 3,052,334منطقه 19نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1293202030219

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1294202100119 تعمیر و تجهیز 
76.74 1,335,205 1,739,963منطقه 19سطح منطقه

سطح 1295202100219 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
100 908,781 908,781منطقه 19منطقه

61.94 10,315,620 16,654,091منطقه 19اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1296204080119

100 4,315,097 4,315,097منطقه 19تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1297204100119

100 11,969,148 11,969,148منطقه 19تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1298204120119

100 1,179,828 1,179,828منطقه 19تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1299204120219

100 3,468,271 3,468,271منطقه 19نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1300204140119

کشي 1301204140219 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
49.33 39,200 79,461منطقه 19جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1302204150119
99.52 1,893,404 1,902,600منطقه 19منطقه

100 6,712,372 6,712,372منطقه 19تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1303204170119
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شهري، 1304205040119 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
84 5,291,747 6,300,000منطقه 19سطح منطقه

100 6,352,230 6,352,230منطقه 19طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1305209140119

91.10 30,061,500 33,000,000منطقه 19احداث خیابان شقایق )تملک و اجرا(1306209200119

98.14 21,869,192 22,282,900منطقه 19احداث خیابان شکوفه )تملک و اجرا(1307209200219

99 46,491,600 46,961,600منطقه 19بهسازي معابر خاکي سطح منطقه1308209210119

اتوبان 1309209230319 ، ساماندهي و بهسازي  بزرگراه ها  مرمت و نگهداري 
52 5,200,000 10,000,000منطقه 19خلیج فارس

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1310209250119
93.91 104,018,169 110,761,430منطقه 19دریچه ها، سطح منطقه

100 4,656,079 4,656,079منطقه 19نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1311209260119

99.44 76,845,615 77,276,185منطقه 19بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1312209280119

99.98 6,144,628 6,145,576منطقه 19بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1313213020119

دریچه، 1314214020119 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
73.85 16,091,391 21,789,857منطقه 19سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1315214020219
100 1,400,314 1,400,314منطقه 19کودک(

67.95 2,279,428 3,354,400منطقه 19احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1316214030119

94.38 5,486,779 5,813,397منطقه 19تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1317214040119

100 3,224,627 3,224,627منطقه 19بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1318214060119

96.87 1,032,076 1,065,456منطقه 19تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1319218030119

64.71 25,501,631 39,409,000منطقه 19احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1320301030119

سطح 1321301040119 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
66.18 23,047,395 34,826,600منطقه 19منطقه

100 3,805,199 3,805,200منطقه 19نگهداري بوستان والیت1322301040219

96.01 7,807,844 8,132,480منطقه 19تامین درخت، درختچه و گل و گیاه سطح منطقه1323301040319

سطح 1324301070119 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
58.05 15,963,836 27,500,000منطقه 19منطقه
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91.30 4,168,924 4,566,240منطقه 19رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1325302010119

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1326302030119
100 1,341,760 1,341,760منطقه 19سطح منطقه

83.40 13,578,000 16,281,150منطقه 19ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1327302040119

100 3,275,900 3,275,900منطقه 19ساماندهي خیابان خالزیل1328302040219

65.61 2,663,640 4,060,000منطقه 19نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1329302060119

67.06 281,670 420,000منطقه 19تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1330302070119

79.28 1,486,080 1,874,546منطقه 19نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1331302080119

97.37 2,843,241 2,920,000منطقه 19خرید مخازن پسماند1332304060319

99.98 5,326,143 5,327,280منطقه 19کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه1333307020119

100 4,566,240 4,566,240منطقه 19الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1334307060119

1335307070119
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

100 14,916,384 14,916,384منطقه 19

1336307080119
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
100 1,598,183 1,598,184منطقه 19

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1337309010219
99.48 104,454 105,000منطقه 19و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 1338309010319
100 422,500 422,500منطقه 19اقتصادي شهرداري تهران

رفع 1339309010419 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
97.19 410,630 422,500منطقه 19آلودگي

94.45 3,094,110 3,275,900منطقه 19توسعه انرژي هاي نو1340309040219

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1341309040319
96.57 1,265,360 1,310,360منطقه 19تهران

41.36 673,568 1,628,408منطقه 19احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1342310010119

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1343310080119
39.53 601,630 1,522,080منطقه 19در معابر، سطح منطقه

99.38 15,900,000 16,000,000منطقه 19مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفي1344311020119

1345501060119
تهیه و  توسعه شهري،  تهیه طرح هاي موضوعي و موضعي 
یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
100 1,500,000 1,500,000منطقه 19
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در 1346503010119 واقع  عمراني  عملیات  حریم،  عمراني  هاي  طرح  اجراي 
99.93 7,294,888 7,300,000منطقه 19حریم سطح منطقه 19

هاي 1347606030119 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
81.54 12,016,067 14,737,000منطقه 19اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1348615010119
100 1,750,000 1,750,000منطقه 19اي، سطح منطقه

100 35,000 35,000منطقه 19مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه1349615030119

خدمات 1350617060119 فوریتهاي   ، شهري  خدمات  فوریتهاي  اعتبارات 
97.97 2,083,955 2,127,107منطقه 19شهري 137 سطح منطقه

1351617070219
با  مقیاس  کوچک  پروژه  محلي)اجراي  توسعه  اعتبارات 
مصوبه  تبصره41  اجراي  در  شورایاران  نظرات  از  استفاده 

بودجه(، احداث و تکمیل معابر شهرک وصال
32.70 9,810,000 30,000,000منطقه 19

65.37 3,268,690 5,000,000منطقه 19توسعه خدمات وسامانه هاي شهر هوشمند1352621030919

توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز و چمن مصنوعي، 1353106090320
100 7,041,216 7,041,216منطقه 20سطح منطقه

88.18 13,227,234 15,000,000منطقه 20تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1354106100120

85.71 4,478,500 5,225,000منطقه 20کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1355107022320

76.03 5,750,000 7,562,500منطقه 20کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1356107200120

100 39,999,999 40,000,000منطقه 20ایجاد زیر ساخت شهربازي1357108011120

کمک به احداث و تجهیز ساختمان انجمن خوشنویسان شهر 1358108011220
100 10,000,000 10,000,000منطقه 20ري

95.72 7,657,384 8,000,000منطقه 20تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1359108090120

0 -   0منطقه 20نگهداري سینما-تئاتر-موزه رازي1360108090220

0 -   0منطقه 20احداث سراي محله حمزه آباد 1361108110820

87.46 6,997,184 8,000,000منطقه 20تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1362108120120

سطح 1363202030120 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 1,608,083 1,608,083منطقه 20منطقه

53.23 2,321,093 4,360,478منطقه 20نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1364202030220

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1365202100120 تعمیر و تجهیز 
98.45 5,055,197 5,134,746منطقه 20سطح منطقه

سطح 1366202100220 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
98.29 2,077,037 2,113,138منطقه 20منطقه
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100 15,288,090 15,288,091منطقه 20اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1367204080120

96.27 9,771,163 10,150,000منطقه 20تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1368204100120

93.42 4,549,877 4,870,576منطقه 20تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1369204120120

100 2,836,895 2,836,895منطقه 20تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1370204120220

100 1,252,000 1,252,000منطقه 20نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1371204140120

کشي 1372204140220 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
100 135,000 135,000منطقه 20جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1373204150120
100 1,868,800 1,868,800منطقه 20منطقه

98.18 8,541,533 8,700,000منطقه 20تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1374204170120

100 19,999,991 20,000,000منطقه 20احداث و توسعه پارک سوار جوانمرد1375205010120

شهري، 1376205040120 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
99.09 868,000 876,000منطقه 20سطح منطقه

99.96 16,040,924 16,047,333منطقه 20طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1377209140120

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1378209250120
98.51 84,420,256 85,699,479منطقه 20دریچه ها، سطح منطقه

100 4,189,026 4,189,026منطقه 20نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1379209260120

99.96 79,655,901 79,687,623منطقه 20بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1380209280120

99.90 2,046,556 2,048,637منطقه 20بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1381213020120

98.07 27,212,414 27,749,000منطقه 20احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه1382214010120

دریچه، 1383214020120 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.54 3,610,677 3,627,239منطقه 20سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1384214020220
78.55 1,074,560 1,368,000منطقه 20کودک(

94.63 3,785,349 4,000,000منطقه 20احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1385214030120

96.84 14,652,786 15,130,248منطقه 20تعمیر و تجهیز پل عابر پیاده سطح منطقه1386214040120

99.92 4,996,200 5,000,000منطقه 20مطالعه و اجراء پیاده راه بي بي شهربانو1387214050120



578

سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

98.73 1,817,470 1,840,868منطقه 20بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1388214060120

74.73 179,355 240,000منطقه 20بهسازي و نگهداري تجهیزات سامانه دوچرخه، سطح منطقه1389215030120

68.77 2,409,672 3,504,000منطقه 20تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1390218030120

100 38,800,000 38,800,000منطقه 20احداث بوستان بانوان1391301020120

100 14,999,999 15,000,000منطقه 20احداث و توسعه بوستان باغ مینیاتوري )دولت آباد قیصریه(1392301020220

100 54,656,663 54,656,750منطقه 20احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1393301030120

سطح 1394301040120 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
100 49,249,999 49,250,000منطقه 20منطقه

100 12,799,998 12,800,000منطقه 20تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه1395301040220

سطح 1396301070120 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
90.36 15,542,216 17,200,000منطقه 20منطقه

88.30 8,830,209 10,000,000منطقه 20رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1397302010120

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1398302030120
82.47 2,061,800 2,500,000منطقه 20سطح منطقه

85.27 11,272,873 13,220,000منطقه 20ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1399302040120

83.45 7,744,000 9,280,000منطقه 20نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1400302060120

37.67 220,000 584,000منطقه 20تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1401302070120

34.51 345,075 1,000,000منطقه 20نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1402302080120

96.06 3,478,198 3,621,000منطقه 20خرید مخازن پسماند1403304060320

پسماند، 1404304070120 پردازش  و  آوري  جمع  تأسیسات  تجهیز  و  تعمیر 
100 575,996 576,000منطقه 20سطح منطقه

85.99 2,579,690 3,000,000منطقه 20کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه1405307020120

آوري 1406307030120 جمع  و  هدایت  اصلي  هاي  شبکه  بهسازي  و  احداث 
99.92 26,378,880 26,400,650منطقه 20آبهاي سطحي، کانالهاي درجه 2

1407307040120

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح منطقه

95.50 3,819,999 4,000,000منطقه 20
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99.71 4,985,638 5,000,000منطقه 20الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1408307060120

1409307070120
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

99.65 19,610,931 19,680,000منطقه 20

1410307080120
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
100 10,839,999 10,840,000منطقه 20

100 100,000 100,000منطقه 20امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب1411307110220

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1412309010220
97.99 705,543 720,000منطقه 20و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 1413309010420 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
58.77 1,236,723 2,104,474منطقه 20آلودگي

احداث نیروگاه خورشیدي 10 کیلو واتي پارکینگ ساختمان 1414309040220
100 1,500,000 1,500,000منطقه 20مرکزي

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1415309040320
100 500,000 500,000منطقه 20تهران

90.02 1,800,421 2,000,000منطقه 20ساخت و تجهیز سوله هاي مدیریت بحران سطح منطقه1416402030120

1417501060120
تهیه و  توسعه شهري،  تهیه طرح هاي موضوعي و موضعي 
یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
28.19 1,481,762 5,257,034منطقه 20

هاي 1418606030120 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
82.89 16,230,443 19,580,537منطقه 20اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1419615010120
100 200,000 200,000منطقه 20اي ، سطح منطقه

100 35,000 35,000منطقه 20مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي،سطح منطقه1420615030120

خدمات 1421617060120 هاي  فوریت  شهري،  خدمات  فوریتهاي  اعتبارات 
98.79 1,975,800 2,000,000منطقه 20شهري  137 سطح منطقه

75.37 1,055,192 1,400,000منطقه 21تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1422106100121

89.12 749,935 841,495منطقه 21کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1423107020721

99.21 5,029,970 5,070,000منطقه 21کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1424107200121

53.91 414,000 768,000منطقه 21تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها، سطح منطقه1425108020121

81.82 6,545,252 8,000,000منطقه 21تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1426108090121

85.17 2,757,467 3,237,468منطقه 21تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1427108120121
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سطح 1428202030121 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
100 5,360,278 5,360,278منطقه 21منطقه

100 2,725,299 2,725,299منطقه 21نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1429202030221

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1430202100121 تعمیر و تجهیز 
100 3,253,560 3,253,560منطقه 21سطح منطقه

سطح 1431202100221 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
99.99 1,699,000 1,699,211منطقه 21منطقه

89.19 21,989,491 24,654,091منطقه 21اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1432204080121

100 900,000 900,000منطقه 21تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1433204100121

100 7,884,369 7,884,370منطقه 21تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1434204120121

100 2,462,983 2,462,983منطقه 21تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1435204120221

100 4,976,999 4,977,000منطقه 21نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1436204140121

کشي 1437204140221 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
0 -   135,000منطقه 21جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1438204150121
84 1,680,000 2,000,000منطقه 21منطقه

77.65 6,988,610 9,000,000منطقه 21تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1439204170121

شهري، 1440205040121 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
48 239,999 500,000منطقه 21سطح منطقه

100 14,028,101 14,028,102منطقه 21طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1441209140121

98.51 197,019,480 200,000,000منطقه 21تعریض معابر غیر بزرگراهي،سطح منطقه1442209210121

99.38 14,907,700 15,000,000منطقه 21احداث رمپ و لوپ شمالي تقاطع غیرهمسطح آزادگان فتح1443209220121

100 25,500,000 25,500,000منطقه 21احداث کندروهاي بزرگراه فتح تقاطع رودخانه وردآورد1444209220221

99.98 714,385,045 714,542,000منطقه 21احداث و توسعه تقاطع  لشکري - اندیشه )دوگاز (1445209240421

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1446209250121
98.95 104,519,994 105,624,536منطقه 21دریچه ها، سطح منطقه

70.54 134,888 191,228منطقه 21نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1447209260121

100 118,510,049 118,510,350منطقه 21بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1448209280121

84 2,620,334 3,119,335منطقه 21بهسازي معابرجهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1449213020121
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دریچه، 1450214020121 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
99.73 13,027,409 13,062,040منطقه 21سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1451214020221
66.51 1,223,751 1,840,000منطقه 21کودک(

100 4,311,999 4,312,000منطقه 21احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1452214030121

82.48 3,566,582 4,324,342منطقه 21تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه1453214040121

77.61 1,270,316 1,636,782منطقه 21بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1454214060121

65.14 1,368,026 2,100,000منطقه 21احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1455215010121

48 119,999 250,000منطقه 21تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1456215020121

100 2,999,999 3,000,000منطقه 21احداث پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1457218020121

99.52 2,985,549 3,000,000منطقه 21تعمیر و تجهیز پارک هاي آموزش ترافیک، سطح منطقه1458218030121

فاز 1459301020121 چاي(  )قوري  بوستان حضرت خدیجه  توسعه  و  احداث 
99.79 14,618,780 14,649,000منطقه 121 و 2

99.94 7,320,916 7,325,000منطقه 21احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، لتمال فاز 1 و 14603010202212

100 19,354,000 19,354,000منطقه 21احداث و توسعه بوستان  فتح فاز 1 و 14613010203212

90.74 37,761,916 41,614,000منطقه 21احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1462301030121

99.96 4,997,878 5,000,000منطقه 21احداث فضاي سبز حاشیه پل هاي کاروانسراي سنگي1463301030321

سطح 1464301040121 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
99.84 39,579,931 39,642,000منطقه 21منطقه

98.45 5,050,503 5,129,901منطقه 21تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه1465301040221

سطح 1466301070121 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
82.28 36,759,229 44,678,400منطقه 21منطقه

سبز،احداث 1467301070221 فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
100 235,219,820 235,226,000منطقه 21مخازن و لوله گذاري، سطح منطقه

100 2,100,000 2,100,000منطقه 21رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1468302010121

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1469302030121
98.42 574,781 584,000منطقه 21سطح منطقه

99.97 20,993,708 20,999,000منطقه 21ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1470302040121

99.54 6,270,782 6,300,000منطقه 21نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1471302060121
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84 2,940,000 3,500,000منطقه 21تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1472302070121

100 1,400,000 1,400,000منطقه 21نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1473302080121

99.26 3,374,847 3,400,000منطقه 21خرید مخازن پسماند1474304060321

احداث و بهسازي شبکه هاي اصلي جمع آوري آبها سطحي 1475307030121
97.27 38,331,909 39,409,000منطقه 21یاس، گلها، بزرگراه فتح

96.77 9,677,418 10,000,000منطقه 21احداث و بهسازي کانال زیرگذر تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح1476307030221

احداث و بهسازي  جمع آوري آبهاي سطحي، بزرگراه فتح از 1477307030321
100 9,918,130 9,918,130منطقه 21پل کفش ملي تا رودخانه وردآورد

1478307040121

آبهاي  آوري  جمع  اصلي  شبکه  توسعه  و  بهسازي  مرمت، 
روباز،  سرپوشیده،  هاي  کانال  و  ها  مسیل  شامل  سطحي 
مدفون، منهول، آبگیرها، تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر، 

سطح 

89.27 2,085,300 2,336,000منطقه 21

99.87 3,723,809 3,728,698منطقه 21الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1479307060121

1480307070121
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

100 6,182,497 6,182,551منطقه 21

1481307080121
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
100 6,999,999 7,000,000منطقه 21

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1482309010221
96.89 87,200 90,000منطقه 21و شرکتها و مناطق 22گانه

رفع 1483309010421 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
100 180,250 180,250منطقه 21آلودگي

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1484309040321
93.04 208,420 224,000منطقه 21تهران

81.73 2,829,522 3,462,000منطقه 21احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1485310010121

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1486310080121
89.06 2,057,210 2,310,000منطقه 21در معابر، سطح منطقه

1487501060121
تهیه و  توسعه شهري،  تهیه طرح هاي موضوعي و موضعي 
یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي سطح 

منطقه
0 -   0منطقه 21

هاي 1488606030121 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
92 23,969,143 26,053,000منطقه 21اداري، سطح منطقه

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1489615010121
14.58 89,398 613,019منطقه 21اي ، سطح منطقه

0 -   35,000منطقه 21مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه1490615030121
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اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1491617060121
19.97 507,016 2,539,200منطقه 13721،سطح منطقه

79.33 13,168,981 16,600,000منطقه 22توسعه و تجهیز زمین هاي ورزشي روباز، سطح منطقه1492106090122

59.29 2,964,724 5,000,000منطقه 22تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح منطقه1493106100122

86 4,282,800 4,980,000منطقه 22کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح منطقه1494107022122

81.96 9,609,300 11,723,850منطقه 22کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه1495107200122

98.33 5,900,000 6,000,000منطقه 22کمک به توسعه کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبایي1496108010922

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه گردشگري و فرهنگي خلیچ 1497108011022
100 6,000,000 6,000,000منطقه 22فارس)غرب(

85.69 17,138,500 20,000,000منطقه 22تعمیر و تجهیز فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح منطقه1498108090122

57.14 2,000,000 3,500,000منطقه 22توسعه و تجهیز سراي محله، زیبادشت1499108110322

82.25 6,580,184 8,000,000منطقه 22تعمیر و تجهیز سراي محله، سطح منطقه1500108120122

سطح 1501202030122 غیرریلي،  عمومي  نقل  و  حمل  هاي  ایستگاه  احداث 
99.51 4,800,535 4,824,250منطقه 22منطقه

80.99 3,531,415 4,360,478منطقه 22نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه1502202030222

ایستگاههاي حمل و نقل عمومي غیرریلي، 1503202100122 تعمیر و تجهیز 
68.27 2,019,899 2,958,739منطقه 22سطح منطقه

سطح 1504202100222 اتوبوس،  ایستگاه  همسطح  پیاده  پل  تجهیز  و  تعمیر 
56.70 1,024,293 1,806,368منطقه 22منطقه

98.27 16,365,944 16,654,091منطقه 22اجراي عالیم افقي ترافیکي، سطح منطقه1505204080122

89.88 15,908,502 17,700,000منطقه 22تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکي، سطح منطقه1506204100122

94.02 7,855,462 8,355,463منطقه 22تعمیر و تعویض گاردریل معابر، سطح منطقه1507204120122

100 4,960,688 4,960,690منطقه 22تعمیر و تعویض نرده ایمني معابر، سطح منطقه1508204120222

97.53 2,141,827 2,196,000منطقه 22نصب چراغ هاي راهنمایي و رانندگي، سطح منطقه1509204140122

کشي 1510204140222 خط  و  دهنده  هشدار  عالیم  و  هوشمند  چراغ  نصب 
75.11 638,400 850,000منطقه 22جهت گذر دانش آموزان

تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیر هوشمند سطح 1511204150122
85.82 1,888,000 2,200,000منطقه 22منطقه

93.89 13,802,497 14,700,000منطقه 22تعمیر و تعویض عالئم عمودي ترافیکي، سطح منطقه1512204170122
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شهري، 1513205040122 درون  سوارهاي  پارک  و  ها  پایانه  تجهیز  و  تعمیر 
91.11 4,100,000 4,500,000منطقه 22سطح منطقه

93.13 6,555,590 7,039,343منطقه 22طراحي و اصالح هندسي معابر، سطح منطقه1514209140122

82.86 2,900,000 3,500,000منطقه 22انجام مطالعات ترافیکي در سطح منطقه1515209160122

98.32 16,321,344 16,600,000منطقه 22احداث دیوار حائل در سطح منطقه1516209200122

98.66 13,812,710 14,000,000منطقه 22تکمیل معابر محله شهرک صنعتي دانشگاه شریف1517209200222

86.81 3,472,598 4,000,000منطقه 22احداث و توسعه  معابر محله گلستان غربي1518209200322

100 3,000,000 3,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله دهکده المپیک1519209200522

50.50 2,524,827 5,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر فرعي آزادشهر و پیکانشهر1520209200622

97.82 17,607,776 18,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زیبادشت پایین1521209200722

41.37 2,068,583 5,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر  محله امید دژبان1522209201022

96.05 1,920,969 2,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله زیبادشت باال1523209201122

31.58 631,655 2,000,000منطقه 22احداث و توسعه معابر محله گلستان شرقي1524209201222

91.28 6,192,107 6,783,778منطقه 22احداث و توسعه معابر  شهرک شهید باقري1525209201322

لکه گیري، درز گیري، مرمت نوار حفاري و همسطح سازي 1526209250122
80.63 36,285,148 45,000,000منطقه 22دریچه ها، سطح منطقه

0 -   751,397منطقه 22نصب و ترمیم سنگدال و جداول، سطح منطقه1527209260122

80.40 35,090,046 43,646,068منطقه 22بهسازي و نوسازي معابر غیر بزرگراهي، سطح منطقه1528209280122

96.30 62,791,989 65,203,768منطقه 22بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه1529213020122

100 15,000,000 15,000,000منطقه 22احداث و تجهیز پیاده روها، سطح منطقه1530214010122

45.66 7,761,780 17,000,000منطقه 22تکمیل و توسعه زیرساخت هاي دریاچه چیتگر1531214010222

دریچه، 1532214020122 سازي  همسطح  و  ها  راه  پیاده  روها،  پیاده  مرمت 
93.99 44,173,651 47,000,000منطقه 22سطح منطقه

مناسب سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک )شهر دوستدار 1533214020222
91.57 1,684,977 1,840,000منطقه 22کودک(

100 6,700,000 6,700,000منطقه 22احداث پل عابر پیاده سطح منطقه1534214030122
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100 5,063,015 5,063,015منطقه 22تعمیر و تجهیز پل هاي عابر پیاده، سطح منطقه1535214040122

81.82 18,000,000 22,000,000منطقه 22بهسازي و نوسازي پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه1536214060122

100 10,000,000 10,000,000منطقه 22احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1537215010122

74.90 1,497,973 2,000,000منطقه 22تعمیر و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه1538215020122

41.33 4,133,246 10,000,000منطقه 22احداث و توسعه تفرجگاه، مسیل کن1539301020322

97.94 11,347,800 11,586,000منطقه 22احداث و توسعه بوستان  تندرسي1540301021122

86.77 41,647,864 48,000,000منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز معابر شهري، سطح منطقه1541301030122

80.71 8,070,698 10,000,000منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز رسالت آزادگان1542301030222

91.60 33,097,980 36,135,000منطقه 22احداث و توسعه فضاي سبز پارک چیتگر1543301030822

سطح 1544301040122 سبز،  فضاي  و  ها  بوستان  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
76.83 36,515,521 47,527,000منطقه 22منطقه

98.63 9,863,475 10,000,000منطقه 22تامین درخت و درختچه و گل و گیاه، سطح منطقه1545301040222

شهداي 1546301040322 دریاچه  و  ساحلي  پهنه  تجهیز  و  ترمیم  بازپیرایي، 
36.29 2,240,000 6,172,000منطقه 22خلیج فارس

79.66 3,823,683 4,800,000منطقه 22نگهداري بوستان آبشار1547301040522

82.06 7,964,000 9,705,000منطقه 22توسعه جنگلکاري و کمربند سبز پیرامون شهر، سطح منطقه1548301050122

سطح 1549301070122 سبز،  فضاي  آبرساني  هاي  شبکه  اجراي  و  طراحي 
82.37 27,168,285 32,982,923منطقه 22منطقه

97.24 3,948,000 4,060,000منطقه 22رنگ آمیزي و پاکسازي نما، سطح منطقه1550302010122

تهیه و نصب تابلوهاي تبلیغاتي، تزییني، مجسمه و تندیس، 1551302030122
84 2,772,000 3,300,000منطقه 22سطح منطقه

82.44 8,457,128 10,258,000منطقه 22ساماندهي میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه1552302040122

84 8,400,000 10,000,000منطقه 22نورپردازي و زیباسازي معابر، سطح منطقه1553302060122

91.52 27,457,063 30,000,000منطقه 22روشنایي معابر سطح منطقه1554302060222

86.67 2,600,000 3,000,000منطقه 22تهیه و نصب پالک شناسایي اماکن و معابر، سطح منطقه1555302070122

82.64 4,132,000 5,000,000منطقه 22نقاشي دیواري و گرافیک محیطي، سطح منطقه1556302080122
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98.73 3,909,830 3,960,000منطقه 22خرید مخازن پسماند1557304060322

84 8,400,000 10,000,000منطقه 22کنترل و پایش آب هاي سطحي و زیرزمیني، سطح منطقه1558307020122

ها،سطح 1559307030122 به سرشاخه  آبها  اتصال  و  نهرها  و طراحي  مطالعه 
0 -   730,000منطقه 22منطقه

باالدست 1560307030222 سطحي،  آبهاي  آوري  جمع  بهسازي  و  احداث 
99.99 36,997,928 37,000,000منطقه 22بزرگراه شهید خرازي مسیل کن به وردآورد

82.70 5,209,911 6,300,000منطقه 22الیروبي و بازسازي قنوات، سطح منطقه1561307060122

1562307070122
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
آبهاي سطحي )شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجراي روش 
هاي نوین و سرپوشیده سازي انهار، آشغالگیر و رسوب گیر( 

67.11 10,200,000 15,200,000منطقه 22

1563307080122
مرمت، بهسازي، نوسازي و توسعه شبکه فرعي جمع آوري 
دریچه،  فلزي،  پل  جداول،  انهار،  )شامل  سطحي  آبهاي 

سنگدال، آشغالگیر و رسوب گیر( سطح منطقه
96.64 4,831,847 5,000,000منطقه 22

44.65 1,339,552 3,000,000منطقه 22امکان سنجي و طراحي روش هاي بازیافت آب1564307110222

20.87 417,400 2,000,000منطقه 22تهیه طرح هاي زیست محیطي شهر تهران1565309010122

استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سازمانها 1566309010222
63.18 322,193 510,000منطقه 22و شرکتها و مناطق 22گانه

ارزیابي اثرات زیست محیطي پروژه هاي عمراني، تولیدي و 1567309010322
61.05 610,463 1,000,000منطقه 22اقتصادي شهرداري تهران

رفع 1568309010422 راهکارهاي  ارائه  و  بزرگ  هاي  آالینده  منابع  شناسایي 
34.46 344,600 1,000,000منطقه 22آلودگي

50 2,400,000 4,800,000منطقه 22توسعه انرژي هاي نو1569309040222

بهینه سازي مصرف انرژي و منابع در ساختمانهاي شهرداري 1570309040322
94.84 948,381 1,000,000منطقه 22تهران

16.90 968,226 5,730,000منطقه 22احداث سرویس هاي بهداشتي عمومي در معابر، سطح منطقه1571310010122

64.53 9,679,239 15,000,000منطقه 22توسعه محلهاي اسکان کارگري، سطح منطقه1572310060122

تعمیر و تجهیز آبخوري ها و سرویس هاي بهداشتي عمومي 1573310080122
49.82 2,490,926 5,000,000منطقه 22در معابر، سطح منطقه

75 15,000,000 20,000,000منطقه 22مطالعه و طراحي و اجراي زیرساختهاي پروژه مروارید شهر1574501060722

سطح 1575501060822 شهري،  توسعه  موضوعي  و  موضعي  هاي  طرح   تهیه 
91.40 2,742,073 3,000,000منطقه 22منطقه

اجراي طرح هاي عمراني حریم، عملیات عراني واقع در حریم 1576503010122
63.32 7,598,826 12,000,000منطقه 22سطح منطقه 22

هاي 1577606030122 ساختمان  اساسي  تعمیرات  و  بازسازي  سازي،  مقاوم 
95.97 32,762,343 34,139,500منطقه 22اداري، سطح منطقه
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تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1578615010122
5.03 40,000 794,920منطقه 22اي سطح منطقه

100 200,000 200,000منطقه 22مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي ، سطح منطقه1579615030122

اعتبارات فوریتهاي خدمات شهري سامانه فوریت هاي شهري 1580617060122
69.50 1,914,632 2,755,000منطقه 13722،سطح منطقه

70.35 4,924,274 7,000,000منطقه 22توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند1581621030922

و 1582103020123 فرهنگي  تفریحي،  فضاهاي  ساخت  زیر  توسعه  و  ایجاد 
گردشگري

معاونت فني و 
0 -   0عمراني

معاونت فني و کمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت )منطقه 15(1583107020423
0 01,830,533عمراني

امام 1584107021423 بزرگراه  طرح  )معوض  آدینه  مسجد  احداث  به  کمک 
علي)ع((

معاونت فني و 
0 -   0عمراني

معاونت فني و کمک به تعمیر و تجهیز مسجد شیخ فضل اله نوري1585107030123
96.10 689,241 717,181عمراني

معاونت فني و کمک به احداث مجموعه فرهنگي رازي )طغرل(1586108010123
99.83 261,705,245 262,152,955عمراني

معاونت فني و احداث مجموعه فرهنگي خانه شهر )میدان امام خمیني)ره((1587108010423
99.56 211,210,242 212,152,740عمراني

معاونت فني و نگهداري و بهره برداري دریاچه چیتگر1588108010523
100 55,189,191 55,189,192عمراني

معاونت فني و پایش و نگهداشت فني برج میالد1589108090123
0 -   0عمراني

معاونت فني و احداث پارکینگ طبقاتي شهید آژیده )خیابان جمالزاده(1590203060123
100 2,238,366 2,238,368عمراني

معاونت فني و احداث پارکینگ طبقاتي نیایش1591203060523
99.26 64,244,598 64,724,462عمراني

معاونت فني و احداث پارکینگ طبقاتي شهید عراقي1592203060623
100 149,999,999 150,000,000عمراني

معاونت فني و احداث پارکینگ عمومي در بافت فرسوده1593203060823
99.88 159,135,202 159,322,272عمراني

معاونت فني و احداث دور برگردان بلوار شهران1594209200323
0 -   9,500,000عمراني

معاونت فني و طراحي بزرگراه هاي سطح شهر تهران1595209220123
99.98 46,759,235 46,769,398عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه دولت آباد1596209221323
100 192,045,000 192,045,000عمراني

و 1597209221623 رسالت  بزرگراه  به  شوشتري  شهید  بزرگراه  احداث 
تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 
99.03 10,930,072 11,036,644عمراني

هاي 1598209221923 تقاطع  و  رستگار(  )کاظم  آباد  دولت  بزرگراه  احداث 
مربوطه

معاونت فني و 
98.61 426,442,852 432,458,880عمراني

احداث بزرگراه شهید باقري از استقالل تا اتوبان شهید بابایي 1599209222123
و تقاطع هاي مربوطه

معاونت فني و 
99.99 9,658 9,659عمراني



588

سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

معاونت فني و احداث بزرگراه شهید خرازي و تکمیل تقاطع هاي مربوطه1600209222223
100 61,987,430 61,987,431عمراني

معاونت فني و احداث بزرگراه حکیم و تقاطع هاي مربوطه1601209222323
100 389,756,373 389,756,374عمراني

احداث، اتصال بزرگراه یادگار امام)ره( به میدان فتح و تقاطع 1602209222623
هاي مربوطه

معاونت فني و 
100 37,655,054 37,655,055عمراني

معاونت فني و احداث بزرگراه شهید بروجردي )76 متري سعیدآباد(1603209223523
98.82 319,811,240 323,615,178عمراني

معاونت فني و بهسازي کندروهاي آزادراه آزادگان1604209224223
97.84 121,322,168 124,000,735عمراني

معاونت فني و احداث کندرو بزرگراه شهید نواب1605209224323
100 15,685,575 15,685,576عمراني

معاونت فني و تعمیر و نگهداري پل هاي سواره رو سطح شهر تهران1606209230123
100 37,063,388 37,063,389عمراني

هاي سطح شهر 1607209230223 بزرگراه  ابنیه  و  آسفالت  نگهداري  و  تعمیر 
تهران و حوادث اضطراري

معاونت فني و 
99.98 2,180,088,960 2,180,580,206عمراني

معاونت فني و مقاوم سازي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران1608209230323
99.38 120,916,370 121,665,804عمراني

معاونت فني و طراحي پل هاي سواره رو سطح شهر تهران1609209240123
97.78 19,038,625 19,470,342عمراني

مرقد 1610209242023 به  آن  اتصال  و  آفتاب  شهر  نمایشگاه  تقاطع  احداث 
مطهر امام)ره(

معاونت فني و 
0 -   0عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع غیرهمسطح باقرشهر1611209243423
98.77 129,360,933 130,974,882عمراني

معاونت فني و مطالعه و طراحي تونل هاي شهري1612209243623
100 15,503,831 15,503,832عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع غیرهمسطح آزادي ـ استادمعین1613209244223
99.20 258,067,760 260,153,327عمراني

صیاد 1614209244623 شهید  ـ  علي)ع(  امام  غیرهمسطح  تقاطع  احداث 
شیرازي ـ ارتش

معاونت فني و 
100 188,065,910 188,065,912عمراني

معاونت فني و احداث تقاطع غیرهمسطح چمران ـ جالل آل احمد )گیشا(1615209244723
100 1,156,880,594 1,156,880,595عمراني

معاونت فني و احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح آرش - اسفندیار1616209246423
99.38 193,790,487 195,000,000عمراني

معاونت فني و احداث دسترسي آزادراه آزادگان به خیابان دستواره1617209246523
100 21,607,391 21,607,393عمراني

معاونت فني و احداث دوربرگردان بزرگراه حکیم - بلوار تعاون1618209246623
0 -   0عمراني

معاونت فني و احداث زیرگذر چهار راه گلوبندک1619209246723
0 -   0عمراني

معاونت فني و تعمیر و نگهداري تونل هاي ترافیکي1620209270123
0 -   0عمراني

معاونت فني و تراش و روکش اساسي معابر غیر بزرگراهي1621209280123
1,203,642,51099.98 1,203,897,457عمراني
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معاونت فني و بهسازي معابر جهت تردد معلولین و سالمندان1622213020123
100 790,728 790,728عمراني

جامع 1623307020223 طرح  اساس  بر  مانیتورینگ  و  پایش  شبکه  احداث 
مدیریت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
1.05 148,601 14,148,602عمراني

معاونت فني و تعمیر و نگهداري کانال هاي جمع آوري آب هاي سطحي1624307020323
100 20,506,615 20,506,616عمراني

مدیریت راهبردي و نظارت عالیه بر اجراي پروژه هاي هدایت 1625307033823
و مدیریت آبهاي سطحي مناطق 22گانه

معاونت فني و 
57.82 5,483,872 9,483,873عمراني

معاونت فني و مطالعه و اجراي پروژه هاي ایمن سازي اضطراري1626307033923
100 9,930,457 9,930,458عمراني

و 1627307034023 حصار  سرخه  آبریز  حوزه  سطحي  آبهاي  مدیریت 
سرشاخه هاي آن

معاونت فني و 
100 90,702,448 90,702,450عمراني

مدیریت آبهاي سطحي حوزه آبریز مرکزي و سرشاخه هاي  1628307034123
آن

معاونت فني و 
0 -   3,000,000عمراني

مدیریت آبهاي سطحي حوزه آبریز مسیل کن و سرشاخه هاي 1629307034223
آن

معاونت فني و 
100 424,202,058 424,202,059عمراني

مدیریت آبهاي سطحي حوزه آبریز مسیل وردآورد و سرشاخه 1630307034323
هاي آن

معاونت فني و 
100 205,000,000 205,000,000عمراني

معاونت فني و احداث کانال هالل احمر ـ هرنجي1631307034423
28.05 28,848,918 102,848,920عمراني

پیاده سازي طرح جامع ساماندهي و احیا رودخانه ها و قنوات 1632307110123
شهر تهران

معاونت فني و 
83.18 42,743,770 51,388,479عمراني

اتصال 1633307120123 هاي  سازه  و  ها  شفت  و  آبگیرها  بهسازي  و  احداث 
شبکه اصلي هدایت و مدیریت آبهاي سطحي

معاونت فني و 
100 97,813 97,814عمراني

آبهاي 1634307120223 مدیریت  جامع  طرح  اساس  بر  آشغالگیرها  احداث 
سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
100 934,573 934,575عمراني

معاونت فني و احداث تونل مشترک تأسیسات شهري1635310050123
94.01 17,094,830 18,184,490عمراني

هاي 1636402030123 سوله  و  پشتیباني  هاي  پایگاه  تکمیل  و  احداث 
بحران،سطح مناطق22گانه

معاونت فني و 
100 22,783,512 22,783,513عمراني

جامع 1637403110123 طرح  کردن  عملیاتي  و  ها  مسیل  طراحي  و  بررسي 
مدیریت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
99.97 46,968,720 46,982,533عمراني

جامع 1638403111323 طرح  اساس  بر  سیالب  کننده  تعدیل  مخازن  احداث 
مدیریت آبهاي سطحي شهر تهران

معاونت فني و 
0 -   8,000,000عمراني

معاونت فني و تهیه طرح هاي بهسازي لرزه اي پل ها1639403130123
100 13,422,787 13,422,788عمراني

معاونت فني و تهیه طرحهاي بهسازي لرزه اي ابنیه1640403130223
92.71 2,230,879 2,406,285عمراني

معاونت فني و احداث پل عابر اتصال دریاچه به بوستان چیتگر1641504040223
100 38,962 38,963عمراني

معاونت فني و احداث، توسعه و تجهیز پارکینگ هاي عمومي طبقاتي1642504040323
99.99 129,198,967 129,206,803عمراني

معاونت فني و پل هوایي عابر پیاده و دوچرخه آسمان1643504040423
0 -   59,940,000عمراني



590

سالنامه آماری شهرداری تهـران

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

معاونت فني و اجراي میدانگاه هاي پیاده در سطح شهر تهران1644504040523
0 -   0عمراني

اجراي طرح محور نیلوفري  )ساماندهي خط راه آهن تهران 1645506010123
- تبریز(

معاونت فني و 
99.74 69,540,226 69,718,984عمراني

معاونت فني و طراحي ساختمانها و ابنیه1646615010123
99.92 34,382,827 34,409,000عمراني

مطالعه بهبود اجرایي و کنترل کیفي و آزمایشات پروژه هاي 1647615010223
عمراني

معاونت فني و 
97.97 149,533,367 152,636,000عمراني

هاي 1648615010423 پروژه  جنبي  خدمات  و  کیفي  کنترل  و  عالیه  نظارت 
عمراني مناطق، شرکتها و سازمانهاي منطقه اي

معاونت فني و 
99.98 38,460,592 38,468,000عمراني

طراحي، تدوین و استقرار نظام جامع فني و اجرایي شهرداري 1649615010623
تهران

معاونت فني و 
99.45 13,367,081 13,441,511عمراني

عمراني 1650615010923 هاي  پروژه  آزمایشگاهي  خدمات  ارایه  و  مطالعه 
مناطق 22گانه شهرداري تهران

معاونت فني و 
78.63 12,355,590 15,713,776عمراني

مطالعات و طراحي و احداث پروژه شهر تندیسان1651108010137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

0   - 0

ایجاد فضاي سبز1652301030137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

261,046,198 23,976,476 9.18

هدایت و راهبري طرح هاي تفصیلي در مناطق1653501011137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

10,000,000 4,272,377 42.72

بازنگري طرح تفصیلي شهر تهران با محوریت نهاد طرح هاي 1654501011237
توسعه شهري تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
48,200,000 1,584,354 3.29

تهیه و یکپارچه سازي طرح هاي اجرایي معابر و تقاطع هاي 1655501060137
سطح شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
14,836,371 6,126,208 41.29

شهري، 1656501060237 توسعه  موضوعي  و  موضعي  هاي  هاي  طرح  تهیه 
سطح شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
46,000,000 11,883,778 25.83

تهیه طرح هاي موضوعي و موضعي، بوستان والیت1657501060337
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

1,000,000 852,398 85.24

تسهیل پروژه هاي محرک توسعه1658501060737
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

18,033,323 12,981,841 71.99

کنترل، نظارت و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شهري1659501130137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

10,000,000 6,507,218 65.07

ارتقاء کیفیت طراحي شهري و معماري در تهران1660501130237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

2,500,000   - 0
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فضاهاي 1661501130337 سازي  مناسب  رویکرد  با  محیطي  کیفیت  ارتقاي 
شهري

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
10,000,000 3,409,081 34.09

نظارت بر طراحي شهري و معماري پروژه هاي شاخص شهر 1662501130437
تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
500,000   - 0

عملیات عمراني مرتبط با اصالح سیما و نماي ساختمان هاي 1663501130537
منتخب شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
21,700,000 4,524,368 20.85

عملیات عمراني واقع در حریم سطح شهر تهران1664503010137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

0   - 0

تعیین و تدقیق و عالمتگذاري خط حریم شهر تهران1665503020137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

15,000,000 9,549,840 63.67

مصوب 1666503020237 هادي  هاي  طرح  محدوده  مرز  اجراي  و  تدقیق 
روستاهاي واقع در حریم شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
0   - 0

تهیه و اجراي طرحهاي ویژه ساماندهي حریم شهر تهران1667503020337
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

9,100,000 2,303,780 25.32

ساماندهي و مرمت بافت ها، محورها و محوطه ها و محالت 1668504020137
واجد ارزش فرهنگي  ـ  تاریخي شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
55,000,000 33,611,149 61.11

طراحي، اجرا و راه اندازي خانه معمار1669504020237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

0   - 0

شرکت 1670504040237 طبیعي  هاي  عرصه  و  ها  مجموعه  زیرساختهاي 
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
194,403,727 188,767,727 97.10

شرکت 1671504041437 هنر(ـ  )باغ  فردوسي  مجموعه  ساماندهي  و  توسعه 
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
165,700,000 165,700,000 100

شرکت 1672504041937 پارکها  کلیه  براي  شهري  مبلمان  توسعه  و  احداث 
نوسازي عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
4,707,571 4,707,570 100

احداث دریاچه هنر - شرکت نوسازي عباس آباد1673504042137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

91,286,555 91,286,554 100

نگهداري مجموعه ها و عرصه هاي طبیعي شرکت نوسازي 1674504050137
عباس آباد

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
307,274,851 251,274,851 81.78

هماهنگی تامین خدمات و زیر ساخت1675506010137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

7,420,855 6,058,215 81.64

تکمیل مسکن پیشگام1676506010237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

314,171,803 202,126,210 64.34
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بهسازي محیطی1677506010337
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

630,356,601 286,677,764 45.48

ساماندهي ونوسازي بافت هاي فرسوده در مناطق1678506010537
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

207,742,444 71,198,280 34.27

تسهیلگري و ترویج نوسازي1679506020137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

350,000,000 347,106,430 99.17

تهیه طرح ها و برنامه هاي بازآفریني شهري1680506020237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

35,351,393 29,424,637 83.23

بازآفریني 1681506020337 الگوي  محالت  در  بازآفریني  هاي  پروژه  اجراي 
پایدار

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
0   - 0

تملک اراضي و امالک جهت ساماندهي و نوسازي بافت هاي 1682506030137
فرسوده،سطح شهر تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
351,574,400   - 0

مطالعات و طراحي پروژه هاي واقع در اراضي عباس اباد1683508010137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

3,162,966 3,162,317 99.98

راه اندازي نهاد تهیه و پایش طرح هاي توسعه شهري تهران1684508010237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

30,000,000 11,185,700 37.29

بازسازي و تجهیز ساختمان معاونت شهرسازي و معماري1685606030137
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

0   - 0

نظارت و راهبري نحوه اجراي طرحهاي توسعه شهري شهر 1686615010137
تهران

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
0   - 0

ارتقاء مکانیزاسیون و هوشمندسازي سامانه شهرسازي1687615010237
معاونت 

شهرسازي و 
معماری

5,000,000 168,405 3.37

اصالح ساختار و بهبود فرآیندها درحوزه معاونت شهرسازي 1688615010337
و معماري

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
25,000,000 24,297,313 97.19

و 1689615010437 ساز  و  ها  فرایند  اصالح  و  مقررات  و  ضوابط  در  بازنگري 
کارهاي موثر بر صدور پروانه و گواهي ساختمان

معاونت 
شهرسازي و 

معماری
8,000,000 4,645,682 58.07

ورزشي 1690106100263 و  فرهنگي  مجموعه  ساماندهي  و  تجهیز  نگهداري، 
شهدا )وحیدیه غربي -سبالن(

دفتر شهردار 
0 -   5,000,000تهران 

دفتر شهردار تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشي شهید طهراني مقدم1691106100563
0 -   2,500,000تهران 

اراضي 1692108010156 تهران در  اسناد شهرداري  اندازي مرکز  راه  و  تجهیز 
عباس آباد

دفتر شهردار 
0 -   0تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور فرهنگي و اجتماعي شهر تهران1693116010156
29.38 8,813,504 30,000,000تهران 
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دفتر شهردار توسعه زیر ساخت فیبر نوري1694204110170
60.13 10,221,402 17,000,000تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور حمل و نقل و ترافیک شهر تهران1695221010256
12.04 3,009,114 25,000,000تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور خدمات شهري1696314010456
34.51 7,591,813 22,000,000تهران 

دفتر شهردار تکمیل و تجهیز پایگاه هاي مدیریت بحران سطح شهرتهران1697402030142
28.56 12,565,499 44,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سیل1698402030242
80.07 14,412,473 18,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد، تکمیل و توسعه سامانه هشدار سریع زلزله1699402030342
91.73 41,276,376 45,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد  سامانه پورتابل فرماندهي حادثه1700402030442
1.46 438,458 30,000,000تهران 

دفتر شهردار تجهیز کانکس هاي گروه هاي دوام1701402030542
33.38 7,678,051 23,000,000تهران 

دفتر شهردار احداث دکلهاي خود ایستا1702402030642
11.97 10,897,493 91,020,000تهران 

دفتر شهردار مطالعه و پژوهش در امور شهرسازي و معماري شهر تهران1703508010156
43.21 9,506,102 22,000,000تهران 

1704604050170VOIP دفتر شهردار ایجاد و توسعه تلفن
99.14 21,811,514 22,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد و توسعه شبکه بي سیم شهرداري تهران1705604050270
91.56 732,442 800,000تهران 

دفتر شهردار تامین تجهیزات دیتا سنتر1706604090170
16.65 31,640,964 190,000,000تهران 

دفتر شهردار احداث و تجهیز دیتاسنتر جدید شهرداري1707604090270
61.03 1,647,805 2,700,000تهران 

1708604100170)Lan -Wan( دفتر شهردار توسعه شبکه دیتا
92.49 64,744,170 70,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه شبکه شهروندي )وایفاي(1709604100270
88.51 6,195,772 7,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه مرکز کنترل ترافیک شبکه و خدمات1710604100370
99.69 9,371,099 9,400,000تهران 

دفتر شهردار تامین تجهیزات رایانه اي و برق اضطراري1711604110170
77.26 74,946,921 97,000,000تهران 

دفتر شهردار تهیه طرح جامع و تفصیلي مدیریت پسماند1712615010256
56.80 24,993,599 44,000,000تهران 

و 1713615010656 اداري  امور  در  امکانات شهري  و  نیازها  مطالعه  و  بررسي 
مالي و قوانین و مقررات شهر تهران

دفتر شهردار 
67.81 13,562,539 20,000,000تهران 

دفتر شهردار راه اندازي پارک علم و فن آوري1714615010756
4.93 1,133,253 23,000,000تهران 

پژوهش 1715615011156 ریزي  برنامه  و  گذاري  سیاست  شوراي  دبیرخانه 
شهرداري تهران

دفتر شهردار 
94.25 942,460 1,000,000تهران 
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دفتر شهردار تولید و توسعه نرم افزارهاي معاونتهاي ستادي و مناطق1716620010370
98.88 87,013,573 88,000,000تهران 

امنیت 1717620010570 و  اینترنت  تامین  و  افزاري  نرم  هاي  لیسانس  تهیه 
شبکه

دفتر شهردار 
87.87 21,968,253 25,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه پورتال شهرداري1718620010770
95.45 11,453,832 12,000,000تهران 

دفتر شهردار ارتقاء امنیت سرویس هاي نرم افزاري1719620010870
88.70 4,434,844 5,000,000تهران 

دفتر شهردار بسترسازي جهت استفاده از امضاء الکترونیک1720620010970
93.49 6,543,956 7,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه سیستم مدیریت دانش1721620011070
65.85 1,975,620 3,000,000تهران 

دفتر شهردار تولید و توسعه نرم افزارهاي حوزه منابع انساني1722620011170
78.78 11,028,694 14,000,000تهران 

دفتر شهردار تولید و توسعه نرم افزارهاي حوزه مالي و اقتصادي1723620011270
85.36 9,816,696 11,500,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد و توسعه سرویس هاي اطالعات مکاني1724620020170
97.64 26,361,971 27,000,000تهران 

دفتر شهردار تهیه و بروزرساني نقشه ها، اطلسها و داده هاي مکاني1725620020270
77.57 29,475,544 38,000,000تهران 

به کمیسیون ماده 1726620030570 ارجاعي  پرونده هاي  ارائه خدمات جهت 
صد

دفتر شهردار 
95.18 7,138,341 7,500,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني دیتاسنتر و تاسیسات1727620030770
84.53 27,048,079 32,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني شبکه دیتا شهرداري1728620030870
98.74 68,131,480 69,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني شبکه بي سیم1729620030970
96.02 18,244,119 19,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني مخابرات و تلفن1730620031070
73.10 23,390,704 32,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني از تجهیزات برق اضطراري1731620031170
82.87 23,203,936 28,000,000تهران 

دفتر شهردار آرشیو الکترونیکي و اسکن پرونده ها1732620031270
85.64 5,994,639 7,000,000تهران 

1733620031370)GIS( دفتر شهردار پشتیباني
94.36 11,323,358 12,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني و تأمین تجهیزات رایانه اي1734620031470
96.60 31,876,595 33,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني و تامین تجهیزات ویژه الکترونیکي1735620031570
98.55 38,435,006 39,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني از سخت افزار1736620031670
94.07 30,101,983 32,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني از نرم افزار1737620031770
95.52 64,000,195 67,000,000تهران 
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دفتر شهردار پشتیباني از رصدخانه شهري تهران1738620031870
54.77 8,489,199 15,500,000تهران 

دفتر شهردار ارتقاء سطح دانش )آي تي(1739620040170
96.38 12,529,730 13,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه و تجهیز رصدخانه شهري تهران و موزه نقشه1740620040270
84.78 3,391,234 4,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد، توسعه و نگهداري سرویس هاي آماري1741620040370
76.90 9,228,008 12,000,000تهران 

دفتر شهردار پشتیباني از دفاتر خدمات الکترونیک1742621010170
98.66 7,103,724 7,200,000تهران 

دفتر شهردار بهبود و پایش فرآیندهاي مرتبط با اي سي تي1743621020270
93.55 25,258,039 27,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه سرویس هاي شهروندي و پرداخت الکترونیکي1744621030170
97.98 53,889,341 55,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه پورتال اینترنتي و موبایل شهر تهران1745621030270
98.01 13,720,835 14,000,000تهران 

دفتر شهردار آموزش خدمات الکترونیک شهروندي1746621030370
93.96 4,698,138 5,000,000تهران 

دفتر شهردار ایجاد و فراگیرسازي کارت هوشمند مشترک شهروندي1747621030470
99.13 17,843,995 18,000,000تهران 

دفتر شهردار راه اندازي فناوري هاي نوین1748621030570
74.98 4,499,080 6,000,000تهران 

فناوري 1749621030670 هاي  نامه  آئین  و  اسناد  ها،  نظام  تدوین  و  تهیه 
اطالعات و ارتباطات

دفتر شهردار 
96.08 4,804,030 5,000,000تهران 

دفتر شهردار توسعه تور مجازي گردشگري تهران1750621030770
0 -   3,500,000تهران 

دفتر شهردار استقرار نظام جامع آماري1751621030870
38.41 12,483,125 32,500,000تهران 

دفتر شهردار توسعه خدمات و سامانه هاي شهر هوشمند1752621030970
99.18 312,412,089 315,000,000تهران 

هاي 1753608090155 ساختمان  جهت  انتظامي  و  امنیتي  تجهیزات  خرید 
شهرداري و شورا

اداره  کل  
36.32 5,810,876 16,000,000اجرائیات 
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اداره  کل  خرید تجهیزات اداري یگان حفاظت شهرداري تهران1754608090355
19.36 968,207 5,000,000اجرائیات 

اداره  کل  خرید خودروي عملیاتي یگان حفاظت شهرداري تهران1755608140255
0 -   3,000,000اجرائیات 

تهیه برنامه هاي عملیاتي مربوط به برنامه پنج ساله توسعه 1756615010470
شهر تهران در سطوح منطقه اي و محله اي

معاونت برنامه 
ریزي، توسعه 

شهري و 
امورشورا

35,000,000   - 0

توسعه و تکمیل زیرساخت هاي نمایشگاه  بین المللي شهر 1757108010271
آفتاب تهران

معاونت مالي و 
25.19 113,361,735 450,000,000اقتصاد شهری

و 1758109010171 تفریحي  ورزشي  کاربري  جهت  امالک  و  اراضي  تملک 
فرهنگي، سطح شهر تهران

معاونت مالي و 
0 -   0اقتصاد شهری

معاونت مالي و معوض پارکینگ شهید عراقي1759203060671
0 -   1,411,355,000اقتصاد شهری

و 1760208010171 نقل  و  حمل  کاربري  جهت  امالک  و  اراضي  تملک 
ترافیک،سطح شهر تهران

معاونت مالي و 
0 -   2,036,970,800اقتصاد شهری

در 1761308010171 سبز،صرفاَ  فضاي  کاربري  جهت  امالک  و  اراضي  تملک 
مناطق واقع در بافت فرسوده سطح شهر تهران

معاونت مالي و 
0 -   126,019,675اقتصاد شهری

معاونت مالي و تملک اراضي و امالک جهت کاربري فضاي سبز1762308010271
0 -   37,906,210اقتصاد شهری

تملک امالک جهت کاربري تاسیسات خدمات شهري، سطح 1763308020171
شهر تهران

معاونت مالي و 
0 -   140,944,120اقتصاد شهری

بحران،سطح 1764405010171 مدیریت  کاربري  امالک جهت  و  اراضي  تملک 
شهر تهران

معاونت مالي و 
0 -   183,880,000اقتصاد شهری

معاونت مالي و مقاوم سازي و تعمیرات اساسي ساختمان هاي ستادي1765606030271
0 -   0اقتصاد شهری

معاونت مالي و عملیاتي کردن طرح جامع درآمدهاي پایدار1766615010171
0 -   3,000,000اقتصاد شهری

معاونت مالي و طراحي و اجراي )فاز( نظام حسابداري نوین شهرداریها1767615010271
0 -   2,000,000اقتصاد شهری

معاونت مالي و مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه هاي مشارکتي1768615010571
17.50 3,675,000 21,000,000اقتصاد شهری

تابعه 1769615010671 شرکتهاي  و  سازمانها  ساختار  اصالح  و  ساماندهي 
شهرداري تهران

معاونت مالي و 
0 -   5,000,000اقتصاد شهری
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احداث و توسعه بوستان دانش و طبیعت1770301022872
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
100,000   - 0

احداث و توسعه بوستان ایرانیان1771301022972
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
100,000   - 0

و 1772301023272 دانش  ایمان،  )بهشت،  چهارباغ  بوستان  توسعه  و  احداث 
آفرینش(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
376,461,000 177,145,150 47.06

احداث و توسعه باغ گل1773301023872
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
29,409,000 20,409,000 69.40

احداث و توسعه بوستان بانوان لویزان1774301023972
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
85,000,000 85,000,000 100

احداث و توسعه بوستان دوستدارکودک )منطقه 20(1775301024472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
25,000,000 5,661,033 22.64

توسعه و بهره برداري بوستان و تفرجگاه جنگلي یاس فاطمي1776301024672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
45,000,000 25,847,125 57.44

احداث و توسعه بوستان عبقري1777301025572
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
67,045,000 67,045,000 100

احداث و توسعه بوستان وثوق الدوله1778301025672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
35,272,000 30,795,052 87.31

اماکن 1779301030172 بدنه  بام سبز  و  احداث و توسعه فضاي سبز عمودي 
شهرداري

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
2,000,000 960,000 48

احداث و توسعه فضاي سبز مشترک مناطق 22گانه1780301030272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
80,000,000 80,000,000 100

احداث و توسعه فضاي سبز حاشیه بزرگراه ها1781301030372
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
50,000,000 29,200,000 58.40

احداث و توسعه فضاي سبز صحن مطهر امام )ره(1782301030472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,241,734 10,038,279 98.01

تامین درخت و درختچه و گل و گیاه فضاي سبز سطح شهر 1783301040272
تهران

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
40,000,000 40,000,000 100

ساماندهي و شناسنامه دار نمودن درختان خیابان هاي سطح 1784301040772
شهر تهران

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,000 6,000,000 60

آمایش 1785301041272 و حقاني )طرح  پارک هاي خواجوي کرماني شوش 
منطقه 12(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
597,497,000 526,247,331 88.08
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تهیه شناسنامه باغات محدوده و حریم شهرتهران1786301041472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,000   - 0

توسعه جنگلکاري کمربند فضاي سبز پیرامون شهر تهران1787301050172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
247,908,000 247,908,000 100

جنگلکاري پیرامون سازمان بهشت زهرا )س(1788301050272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
3,254,095   - 0

طرح جامع آب خام شهر تهران1789301070172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
20,000,000 11,258,719 56.29

طراحي و آماده سازي آرامستان هاي جدید بهشت زهرا )س( 1790303010272
)فازهاي 1 و 2 و 3(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
26,500,000 25,000,000 94.34

جدید 1791303010372 آرامستان  توسعه  طرح  زمین  سازي  آماده  طراحي، 
بهشت زهرا)س( )فاز4(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
3,425,000 3,425,000 100

ساخت قبور آماده)ویژه بحران(1792303010472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
14,665,951 14,665,950 100

1793303010572
شهر  محلي  و  تاريخي  هاي  آرامستان  مرمت  و  احياء 

تهران از جمله ابن بابويه، امامزاده عبداله و دوالب
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
4,301,113   - 0

زهرا 1794303050172 بهشت  قطعه(،  قطعات شهدا )هشت  امور  به  رسیدگي 
)س(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
9,533,188 9,533,188 100

توسعه و تجهیز مجتمع آرادکوه)از محل مصوبه بهاي خدمات 1795304060272
مدیریت پسماندهاي ساختماني و عمراني(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
30,045,000 25,100,624 83.54

توسعه و تجهیز خطوط پردازش پسماند1796304060472
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
40,022,000 35,000,000 87.45

خرید مخازن زباله و تسهیالت تأمین خودرو1797304060672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
45,045,000 31,514,132 69.96

بهسازي، مرمت و تجهیز ایستگاههاي خدمات شهري1798304061272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
14,354,997 7,587,348 52.86

1799304061572
جاجرود)از  نخاله  و  خاک  بازیافت  مجتمع  تجهیز  و  توسعه 
بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي ساختماني  محل مصوبه 

و عمراني(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
14,802,280 14,602,280 98.65



599

12ضمیمه

عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

نوسازي خطوط پردازش پسماند1800304061672
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
0   - 0

الگوي کشت و 1801307110572 ایستگاه طرح تغییر  امکان سنجي و احداث 
اکولوژي و آموزش و پژوهش هاي مرتبط

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,000   - 0

تهیه طرح هاي زیست محیطي شهر تهران1802309010172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,200,000 2,866,928 28.11

ماده 1803309010772 و کمیسیون  فضاي سبز  اطالعاتي  سامانه  ایجاد  پروژه 
هفت

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,000   - 0

پروژه عملیاتي طرح جامع فضاي سبز شهر تهران1804309010872
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
0   - 0

زیست 1805309010972 هاي  دستورالعمل  و  ضوابط  استانداردها،  تدوین 
محیطي و نحوه پیاده سازي آن ها

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
0   - 0

طراحي و احداث واحدهاي تولید انرژي از پسماند1806309040172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
27,261,100 1,294,357 4.75

شهرداري 1807310080172 بهداشتي  هاي  سرویس  چشمه   2000 نگهداري 
صحن مطهر امام )ره(

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
11,700,000 9,000,000 76.92

خدمات 1808401010872 و  نشاني  اتش  سازمان  امکانات  و  تجهیزات  خرید 
ایمني

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
1,261,294,000 1,261,294,000 100

طراحي، اجرا و راه اندازي خانه معمار1809504020272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
70,000,000   - 0

ساماندهي، طراحي و توسعه بوستان پردیسان1810504042272
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
70,000,000 36,961,989 52.80
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طرح جامع احیا و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران1811615010172
معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
10,000,000 4,890,000 48.90

حوزه 1812621030172 در  هوشمند،  شهر  هاي  سامانه  و  خدمات  توسعه 
مدیریت پسماند

معاونت خدمات 
شهري و محیط 

زیست
40,000,000 27,219,800 68.05

معاونت حمل و احداث خط 3 شهري1813201010273
33.99 339,916,154 1,000,000,000نقل و ترافیک

1814201010373
کمک سرمایه اي به شرکت راه آهن شهري تهران و حومه 
)مترو( از محل %20 عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده 
هاي مرکزي و ترافیک )مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک(

معاونت حمل و 
76.07 622,977,555 819,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري و بهسازي خطوط متروي تهران1815201010473
81.29 173,515,484 213,452,649نقل و ترافیک

کمک سرمایه اي به شرکت مترو از محل %2 عوارض  صدور 1816201010573
پروانه ساختماني

معاونت حمل و 
97.97 396,329,907 404,550,000نقل و ترافیک

کمک سرمایه اي به شرکت بهره برداري مترو جهت خرید 1817201010673
قطعات یدکي و اورهال

معاونت حمل و 
24.06 935,350,265 3,886,996,804نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث خط 6 شهري1818201010773
53.94 4,315,572,861 8,000,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث خط 7 شهري1819201010873
47.07 2,353,588,894 5,000,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث سایر خطوط مترو1820201010973
63.36 220,008,271 347,240,560نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ هاي خطوط مترو تهران1821201011073
93.07 1,116,800,787 1,200,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تعمیر و نگهداري تجهیزات ثابت، ایستگاهها و مراکز فرمان1822201011173
100 183,502,662 183,502,681نقل و ترافیک
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1823201011273
با  )متناسب  تهران  متروي  خطوط  ناوگان  تأمین  و  توسعه 
هوا  آلودگي  کاهش  محدوده  طرح  از  حاصل  منابع  تحقق 

)LEZ( در ردیف درآمدي 110319(

معاونت حمل و 
0 -   0نقل و ترافیک

کمک سرمایه اي به توسعه حمل و نقل عمومي از محل وجوه 1824201011373
TOD  حاصل از محدوده 300 متري زون هاي

معاونت حمل و 
0 -   11,355,000نقل و ترافیک

هاي 1825202020173 سامانه  و  تجهیزات،مراکز  بهسازي  و  توسعه،نوسازي 
هوشمند اتوبوسراني

معاونت حمل و 
13.15 2,919,047 22,192,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و خرید انواع اتوبوس شهري1826202050173
0 -   582,180,514نقل و ترافیک

معاونت حمل و توسعه،نوسازي و بهسازي ناوگان و سامانه اتوبوس برقي1827202050273
0 -   71,170,560نقل و ترافیک

معاونت حمل و نوسازي ناوگان فرسوده میني بوسراني1828202050373
0 -   9,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و کمک به بازسازي اتوبوس هاي فرسوده ناوگان اتوبوسراني1829202050673
93 478,708,913 514,727,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و کمک به تاکسیراني بابت تعویض کاتالیست تاکسي ها1830202050773
0.89 244,000 27,400,000نقل و ترافیک

کمک به شرکت واحد بابت تهیه و نصب فیلتر جذب دوده 1831202050873
اتوبوس هاي دیزلي

معاونت حمل و 
0 -   0نقل و ترافیک

از 1832202050973 استفاده  با  تاکسیراني  ناوگان  جایگزیني  جهت  کمک 
خودروهاي استاندارد

معاونت حمل و 
0 -   10,000,000نقل و ترافیک

مرکز 1833202140173 کنترل  و  ریزي  برنامه  پایش  مکانیزه  استقرار سیستم 
مدیریت ناوگان اتوبوسراني

معاونت حمل و 
62.29 36,130,293 58,000,000نقل و ترافیک
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پيشرفت 
ريالی قطعی

معاونت حمل و توسعه و نگهداري بلیت الکترونیک1834202140273
100 30,000,000 30,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تعمیر و تجهیز سامانه هوشمند پایش تاکسیراني1835202140673
100 50,000,000 50,000,000نقل و ترافیک

تسهیالت 1836202150173 التفاوت  مابه  پرداخت  اعتباري  و  فني  کمک 
بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و دوچرخه

معاونت حمل و 
41.62 634,750,000 1,525,000,000نقل و ترافیک

احداث پارکینگ از محل درآمد ناشي از مصوبه وحدت رویه 1837203060273
در اخذ عوارض کسري پارکینگ

معاونت حمل و 
0 -   330,892,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران1838204010473
100 150,000,000 150,000,000نقل و ترافیک

خودروهاي 1839204010573 تعرض  مکانیزه  تخلف  ثبت  هاي  دوربین  نصب 
غیرمجاز به مسیرهاي ویژه

معاونت حمل و 
100 75,000,000 75,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و توسعه سیستم نظارت تصویري )مرحله دوم(1840204012173
100 10,000,000 10,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نصب و راه اندازي دوربین هاي ثبت تخلف سرعت1841204012373
100 280,000,000 280,000,000نقل و ترافیک

تجهیز تقاطع ها به سیستم تشخیص و ثبت تخلف عبور از 1842204012573
چراغ قرمز

معاونت حمل و 
82.71 165,420,452 200,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و مکانیزاسیون خروجي هاي محدوده طرح ترافیک تهران1843204012773
100 70,000,000 70,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تکمیل و توسعه مرکز کنترل ترافیک تهران1844204020273
100 50,000,000 50,000,000نقل و ترافیک

عالئم 1845204090373 و  اس(  ام  اس-دي  ام  )وي  متغیر  تابلوهاي  نصب 
راهنمائي

معاونت حمل و 
100 40,000,000 40,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و توسعه سیستم مدیریت هوشمند بزرگراهي1846204110273
100 60,000,000 60,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري زیرساخت شبکه سیستم هاي هوشمند ترافیکي1847204110373
100 60,000,000 60,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و توسعه سیستم هوشمند و کنترل مرکزي1848204140173
100 20,000,000 20,000,000نقل و ترافیک
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 اصلی

اعتبار ابالغی
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

تبدیل تقاطع هاي مجهز به چراغ چشمک زن به چراغ هاي 1849204140273
راهنمایي و رانندگي برنامه پذیر

معاونت حمل و 
100 10,000,000 10,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تعمیر و تعویض چراغ هاي هوشمند و غیرهوشمند1850204150173
95.75 239,386,660 250,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري سیستم مکانیزه محدوده طرح ترافیک و ثبت تخلف1851204160173
100 260,000,000 260,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري سیستم نظارت تصویري1852204160273
81.20 81,198,311 100,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري تابلوهاي متغیر خبري1853204170173
89.29 85,484,520 95,740,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث و توسعه پایانه شرق جدید1854205020573
99.33 5,745,713 5,784,400نقل و ترافیک

معاونت حمل و نگهداري و بهسازي تونل هاي شهري و پل طبقاتي صدر1855209270173
100 470,000,000 470,000,000نقل و ترافیک

تعمیر و تعویض پل هاي عابر پیاده مکانیزه )از محل منابع 1856214040173
داخلي سازمان زیباسازي(

معاونت حمل و 
0 -   4,090,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه سطح شهر تهران1857215010173
0 -   35,400,000نقل و ترافیک

تهران 1858216010173 رانندگي  و  راهنمایي  نقلیه  وسایل  نوسازي  و  توسعه 
بزرگ

معاونت حمل و 
70.90 35,450,704 50,000,000نقل و ترافیک

رانندگي 1859216020173 ابنیه راهنمایي و  و  تاسیسات  نگهداري  بازسازي و 
تهران بزرگ

معاونت حمل و 
55.85 23,456,957 42,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تجهیز فني راهنمایي و رانندگي تهران بزرگ1860216040173
61.32 42,924,241 70,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و مطالعه و تهیه طرح هاي زیست محیطي شهر تهران1861309010173
95.84 3,114,836 3,250,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تهیه طرحهاي راهبردي آلودگي هواي شهر تهران1862309010273
98.67 12,728,062 12,900,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و تهیه طرحهاي راهبردي آلودگي صدا1863309010373
73.39 335,747 457,500نقل و ترافیک
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

ایجاد سامانه مرکز پیش بیني،پایش و اطالع رساني آلودگي 1864309010473
هواي شهر تهران

معاونت حمل و 
53.23 1,314,848 2,470,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و کمک به جایگزیني و بهسازي موتورسیکلت هاي کاربراتوري1865309130173
87.55 744,203 850,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و توسعه و بروز رساني ایستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و صدا1866309170273
98.56 26,612,414 27,000,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و احداث و تجهیز ساختمان مرجع )آزمایشگاه جایکا(1867606020373
31.17 1,246,963 4,000,000نقل و ترافیک

تهیه و مطالعات توجیهي پروژه هاي تملک داراییهاي سرمایه 1868615010173
اي

معاونت حمل و 
52.66 671,461 1,275,000نقل و ترافیک

معاونت حمل و خدمات رساني به معلولین شهر تهران1869617024073
13.30 2,070,614 15,570,614نقل و ترافیک

اثر 1870617080173 افزایش تاب آوري شهر تهران براي پیشگیري و کاهش 
آلودگي ناشي از ویروس کرونا

معاونت حمل و 
60 60,000,000 100,000,000نقل و ترافیک

ساماندهي کارگران فصلي و ساختماني، سطح شهر تهران1871104010175
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
2,400,000 1,242,000 51.75

ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز ارائه خدمات اجتماعي1872104020875
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
163,006,000 18,673,568 11.46

ایجاد و تجهیز مددسراي بانوان1873104020975
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
40,000,000   - 0

توسعه و ایجاد  - گرمخانه )شرق، غرب، جنوب و مرکز(1874104021075
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
120,000,000   - 0

تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشي، سطح شهر تهران1875106100175
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
530,000,000 494,782,000 93.36

کمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت )منطقه 15(1876107020475
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
23,000,000   - 0

حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبي، سطح شهر تهران 1877107030175
)کمک(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
5,000,000 5,000,000 100

حمایت از اجراي برنامه ها و مراکز فعالیت هاي قرآني1878107030275
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
10,000,000 9,999,641 100
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سازمانی
 اصلی
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)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

ساماندهي،مرمت و بازسازي خانه هاي مشاهیر1879107100175
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
210,000,000 5,806,722 2.77

نگهداري،مرمت و ساماندهي آرامستانهاي تاریخي و ارزشمند1880107100375
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
50,000,000   - 0

توسعه  باغ کتاب تهران1881108011375
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
143,227,000 143,227,000 100

توسعه و تجهیز مرکز نمایش هاي آئیني1882108012975
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
40,000,000   - 0

برج 1883108013575 مهندسي  و  فني  باقیمانده  هاي  طرح  تجهیز  و  تکمیل 
میالد

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,045,000 20,045,000 100

)پانوراماي 1884108014275 امور مفهومي موزه سراسر نماي مقاومت  تکمیل 
دفاع مقدس(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000 14,000,000 70

مطالعات و طراحي و احداث پروژه شهر تندیسان1885108014575
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000   - 0

مطالعه، طراحي و احداث موزه اسباب بازي ایراني1886108014875
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
15,000,000   - 0

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي رودکي )محدود به 1887108014975
خیابان هاي انقالب، حافظ، نوفل لوشاتو و ولیعصر عج(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
90,000,000 5,395,696 6

رفاهي 1888108015175 سینمایي  هاي  پردیس  احداث  و  طراحي  مطالعه، 
ورزشي مناطق

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
30,000,000 835,288 2.78

کمک به توسعه و رونق راسته کتاب فروش ها1889108015275
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
50,000,000 1,500,488 3

کمک به توسعه و رونق راسته صنایع دستي1890108015375
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
30,000,000 883,126 2.94

کمک به توسعه و رونق راسته تئاتر و هنر نمایشي1891108015475
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000   - 0

کمک به توسعه و رونق راسته ساز و نوا1892108015575
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
5,000,000   - 0

مطالعه، طراحي و اجراي محور تفریحي،فرهنگي،مذهبي ري 1893108015675
)راگاي باستان(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
30,000,000   - 0

مطالعه، طراحي و اجراي پهنه فرهنگي شمال )باغ فردوس(1894108015775
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000   - 0
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ایجاد سینماهاي کوچک مقیاس) بلک باکس(1895108015875
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
100,000,000   - 0

مطالعه و اجراي یادمان هنري مشاهیر در میادین و گذرگاه 1896108015975
هاي اصلي شهر

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000   - 0

ایجاد کافه فرهنگ  )کافه کتاب،تئاتر سینما،هنر موسیقي(1897108016075
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
50,000,000   - 0

1898108016175
تهران  مرکزي  شهري  باز  فضاي  اجراي  و  طراحي  مطالعه، 
صور  و  خسرو  ناصر  همایون،  باب  خمیني،  امام  )میدان 

اسرافیل(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
10,000,000   - 0

اقتصاد فرهنگ، هنر 1899108016275 ارتقاء  برنامه  اجراي  مطالعه، طراحي و 
و گردشگري

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
8,000,000   - 0

پهنه 1900108016375 در  جشنواره  کاخ  پروژه  اجراي  و  طراحي  مطالعه، 
فرهنگي و گردشگري مرکزي

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
30,824,182   - 0

مطالعه، طراحي و اجراي راسته ولیعصر1901108016475
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
5,000,000   - 0

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، سطح شهر تهران1902108090175
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
159,590,790 97,023,393 60.80

نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري، برج میالد تهران1903108090475
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
12,000,000 12,000,000 100

نگهداري مرکز فرهنگي باغ کتاب تهران1904108090975
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
10,000,000 9,999,816 100

تعمیر و تجهیز ساختمان ها و تاسیسات موزه انقالب اسالمي 1905108091075
و دفاع مقدس

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
20,000,000 20,000,000 100

)موزه سیمین و 1906108091275 و هنري  فرهنگي  و تجهیز فضاهاي  تعمیر 
جالل(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
6,000,000   - 0

مطالعه و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي سطح شهر تهران1907116010175
معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
120,000,000 25,981,189 21.65

اجراي پروژه هاي تحقیقاتي شوراي عالي ترویج فرهنگ ایثار 1908615030475
و شهادت ) پروژه(

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
10,000,000 7,416,000 74.16

شهر 1909625010175 اطراف  گردشگري  فضاهاي  زیرساخت  توسعه  و  ایجاد 
تهران

معاونت امور 
اجتماعي و 

فرهنگی
5,000,000   - 0

سازمان پایانه ها احداث،توسعه و نگهداري پایانه غرب1910205050179
92.42 17,762,258 19,220,000)غیرمستقل(

سازمان پایانه ها احداث،توسعه و نگهداري پایانه جنوب1911205050279
74.01 5,572,591 7,530,000)غیرمستقل(
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سازمان پایانه ها احداث،توسعه و نگهداري پایانه شرق1912205050379
87.23 1,988,901 2,280,000)غیرمستقل(

سازمان پایانه ها احداث،توسعه و نگهداري پایانه بیهقي1913205050479
98.73 1,579,685 1,600,000)غیرمستقل(

ایستگاه های 1914202060777 و  خطوط  ناوگان،  بهسازی  و  تکمیل  توسعه، 
حمل و نقل عمومی و بی آر تی

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

300,000,000   - 0

ساماندهی حمل و نقل بار و کاال سطح شهر تهران و طرح 1915202130777
آمایش منطقه 12

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

30,000,000   - 0

مرمت، بازسازی، بهسازی و هوشمندسازی پارکینگ ها1916203050777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

30,000,000   - 0

ساماندهی فضای پارک غیرحاشیه ای1917203060777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

50,000,000   - 0

ساماندهی پارک حاشیه ای و غیر حاشیه ای1918203070777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

50,000,000   - 0

تهیه، نصب و اجرای انواع عالئم افقی و عمودی ترافیکی1919204080777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

230,000,000   - 0

تهیه و نصب انواع حفاظ های طولی و عرضی ایمنی و نصب 1920204100777
گاردریل

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

80,000,000   - 0

توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک1921204110777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

50,000,000   - 0

و 1922204170777 اخباری  انتظامی،  تابلوهای  انواع  نگهداری  و  تعویض 
شناسایی مسیر

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

85,000,000   - 0

اصالح هندسی معابر1923209140777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

200,000,000   - 0

مطالعات حوزه حمل و نقل و ترافیک 1924209160777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

220,000,000   - 0

نصب پل عابر پیاده مکانیزه1925214030777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

60,000,000   - 0

اجرای طرح های جامع دوچرخه و حمل و نقل پاک و انسان 1926215010777
محور

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

100,000,000   - 0

آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک1927218010777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

72,500,000   - 0
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عنوان پروژهکد پروژه رديف
واحد 

سازمانی
 اصلی

اعتبار ابالغی
)هزار ريال(

هزينه قطعی 
)هزار ريال(

پيشرفت 
ريالی قطعی

امکانسنجی و تدوین نظام اخذ عوارض شهرداری تهران 1928221010777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

2,500,000   - 0

تهیه طرح توجیهی و اقتصادی تدوین نظام اعطای مجوز به 1929221010877
شرکت های خصوصی جهت شناسایی و وصول اخذ عوارض

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

2,500,000   - 0

نصب دیوار صوتی1930309070777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

60,000,000   - 0

تدوین برنامه عملیاتی و کنترل عملکرد1931601030777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

20,000,000   - 0

دستورالعمل های 1932601030877 و  استانداردها  رسانی  بروز  و  بازنگری 
کاربردی 

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

5,500,000   - 0

مدیریت و ساماندهی آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی1933608050777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

60,000,000   - 0

کمک به توسعه خدمات کارت بلیت الکترونیک به گروه های 1934617020777
هدف

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

10,000,000   - 0

خرید سهام شرکت مطالعات حمل و نقل و ترافیک1935617040777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

42,500,000   - 0

اطالع رسانی و ترویج مفاهیم ترافیکی1936622010777
سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
)غیر مستقل(

40,000,000   - 0

معاونت توسعه نگهداري ساختمانهاي رفاهي1937606030134
56.76 11,352,000 20,000,000منابع انسانی

معاونت توسعه جامعه ایمن شهر تهران1938615010134
0 -   10,000,000منابع انسانی

معاونت توسعه تهیه سامانه آموزش هاي مجازي و تدوین محتواي آموزش1939620010134
83.77 6,701,797 8,000,000منابع انسانی




