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 پـیشگـفتار 
قرارداد همکاری با شهرداری و بررسی مسائل توسعه شهری منطقه یک شهرداری تهران در تاریخ 
1380/12/26 بین مهندسین مشاور بافت شهر و سازمان مشــاور فنـی و مهندسـی شـهر تـهران منعقـد 

گردید. موضوع قرارداد عبارت از انجام خدمات مشاوره برای: 
ــاتی مسـائل عمومـی و حـاد منطقـه،همکـاری بـا  “گردآوری مدارک و اطالعات و شناخت مقدم
ــوع طرحهـای مـورد نیـاز  شهرداری منطقه در زمینه مسائل و اقدامات جاری و تعیین محدوده و موض
منطقه و ارائه پیشنهادی برای چگونگی ادامه مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری موردنیــاز، بـرای 

منطقه یک شهرداری تهران“ 
مطالعات، طرح از 81/2/15 با دریافت اولین مدارک مورد نیاز آغاز گردید. مطالعات وضع موجود 
ــتورالعمل کمیتـه همـاهنگی مطالعـات 21 منطقـه  شامل بررسی و مطالعات پایه ابتدا در چارچوب دس
ــزارش میانکـار در مـهرماه 1381 در 3 جلـد تحویـل  (شورای مشاورین 21 منطقه) تهیه و به عنوان گ

ــتورالعمل  گردید. در تاریخ 81/8/15 از طرف دبیر کمیته اجرائی برنامهریزی و طراحی شهر تهران؛ دس
”راهنمای نحوۀ ارائه نتایج مطالعات به مهندسان مشاور 21 منطقه تهران ابالغ و مقرر شد که مطالعــات 
در قالب این دستورالعمل تدوین شود. گزارش کامل مطالعات نه گانه و پیشنهادها و خالصــه گـزارش 

کل مطالعات در یازده جلد در دی ماه 1381 به عنوان ویرایش اول مطالعات ارائه شد.  
بر اساس این دستورالعمل گزارشهای وضع موجود در 9 جلد مجدداً تنظیم و در تاریخ 82/5/21 
تحویل شد. از آن تاریخ تاکنون  مطالعات موجود توسط گروه بررسیکننده طرح مــورد ارزیـابی قـرار 
ــت. و اکنـون ویرایـش نـهائی بـر اسـاس اصالحـات  گرفته و توسط مشاور اصالح و تکمیل شده اس

تکمیلی ارائه میگردد. 
عالوه بر این تغییرات، برای انجام مطالعات پایه محدودیتهای دیگری نیز پیش روی قرار داشـت 
که برخی از آنها به تدریج و با تالش زیاد و همکاری حوزه معاونت شهرسازی و معمــاری شـهرداری 
ــات منطقـه یـک مرتفـع  تهران  و شرکتپردازش و برنامهریزی شهری و همینطور، دفتر بررسی مطالع
شده است. معهذا برخی از آنها به علت دشورایها یا کمبودهای مربوط به اسناد و اطالعــات پایـه تـا 

مدتها الینحل مانده و گزارش نهایی بر پایه این اصالحات تکمیل و تدوین شده است. 
 

مهندسین مشاور بافت شهر 
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طرح ”بررسی مسائل توسعه شهری مناطق تهران“ در منطقه یک شهرداری تهران 
شامل بخشهای زیر میباشد:  

 
1. مطالعات کاربری زمین 

 

2. مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری 
 

3. مطالعات حمل و نقل و ترافیک 
 

4. مطالعات محیط زیست 
 

5. مطالعات جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی 
 

6. مطالعات مسکن 
 

7. مطالعات مالیه شهری 
 

8. مطالعات مدیریت شهری 
 

9. مطالعات طرحهای باالدست 
 

10. جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 

 

11. خالصه مطالعات طرح 
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مقـدمـه: 
در حال حاضر شهر تهران با چنان مسائل پیچیده و گستردهای در جریانات توسعه شــهری روبـرو 
است که با روشهای معمول و مرسوم تهیه طرحهای توسعه شهری مــانند طـرح جـامع و طرحهـای 
ــات  تفصیلی قابل حل نبوده و ضرورت دارد در روشهای برنامهریزی و طرحریزی و ساماندهی عملی

توسعه شهری بازنگری اساسی به عمل آید. 
ــرح سـاماندهی  در حال حاضر طرحهای عمدهای که در زمینه هدایت تهران موجود است مانند ط
ــل و نقـل و غـیره از  (جامع) تهران، طرحهای بخشی- موضوعی مانند طرح تهران80، طرح جامع حم

ــیاری طرحهـای دیگـر از  یک طرف، و طرحهای بهسازی و بازنگری بافت، طرحهای زیباسازی و بس
این قبیل اکثراً با یکدیگر هماهنگی کامل ندارند و طرحهای تفصیلی دچار نارساییهای زیادی هســتند 

که الزم است به طور اساسی مورد بازنگری قرار گیرند. 
با توجه به تجربیات گذشته در زمینه برنامهریزی و به طور کلی هدایت و کنترل توسعه شهری در 
ــه در تدویـن و انتخـاب روشهـای طرحریـزی منـاطق شـهری  تهران دیدگاههایی مطرح میشوند، ک

شهرداری تهران باید مورد توجه قرار گیرند: 
ــایف وحیطـههای  1- ضرورت برنامهریزی در مقیاسهای مختلف از کالن تا خرد و تعیین حدود وظ

دخالت و تصمیمگیری در هریک از این مقیاسها. در ایــن زمینـه ضـرورت دارد از یکسـو جایگـاه 
ــیهای  مسائل توسعه شهر تهران در مقیاس کالنشهر و مجموعه شهری تهران روشن شود و خط مش
کلی توسعه در ارتباط با مسائل کالن توسعه تدوین گردد.  از سوی دیگر خط مشیها و سیاستهای 
ــای عمرانـی و طرحهـای  توسعه در مناطق شهرداری ومحالت شهر نیز تنظیم شده و مبنای فعالیته

اجرایی و عملیاتی قرار گیرد. 
2- ضرورت تجدید نظر روشهای برنامهریزی و پرداختن به خط مشیهای اساســی در مقیاسهـای 

ــدود وظـایف و اختیـارات  باالتر و توجه به مسائل کالبدی- فنی در مقیاسهای پایینتر با تکیه بر ح
شهرداریها در تهیه طرحهای توسعه شهری. 

ــداوم کارشناسـان شهرسـازی در جریانـات  3- ضرورت پویایی برنامهریزی و طرحریزی و حضور م

توسعه شهری، برقراری رابطه مناسب بین نظام تصمیمسازی (مهندسان مشاور) و نظام تصمیم گـیری 
ــادل اطالعـات و پیشـنهادات بیـن برنامـهریزی  (مسئوالن و مدیران شهرداری).  برقراری ارتباط و تب
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران و شهرداری مناطق نیز از ضرورتهای اساسی تحقق 

طرحهای پیشنهادی میباشد. 
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4- شرایط بحرانی و تنگناهای موجود شهرداری تهران ایجاب میکند که تهیــه طرحهـای سـطوح 

مختلف در مقیاس کالن و خرد به طور همزمان صــورت گـیرد. مشـروط بـر اینکـه روابـط متقـابل و 
هماهنگی میان اقدامات برنامهای و اجرایی در سطوح مختلف صورت گیرد. 

 

 الگوی برنامهریزی ساختاری یا راهبردی 
ــد در توسـعه  تجارب اجرای طرحهای جامع و تفصیلی، ازیکسو، و گسترش نیازها و اهداف جدی
شهری و به طورکلی « اعتالی کیفیت زندگی شهری» از طرف دیگر، الزم اســت روش« برنامـهریزی 
ساختاری» یا « برنامهریزی راهبردی» جایگزین الگوی طرح جامع گردد. در این الگو، روشها و فنون 
جدیدی برای تهیه طرحهای توسعه وعمران شهری به کار میرود که انطباق بیشتری با سرشت پویــای 

شهر و اهداف اجتماعی و اقتصادی توسعه شهری دارد. 
برنامهریزی طرحهای جامع اصوالً مبتنی بر مطالعات تفصیلی وضع موجود، و تعیین تکلیف قطعی 
ــأکید بـر  برای توسعه کالبدی به صورت تهیه جدول و نقشه کاربری زمین است. این روند درعمل با ت
ــه بـود. درحـالی کـه در  توسعه کالبدی نسبت به اهداف اجتماعی، اقتصادی، محیطی، فرهنگی بیتوج
ـاعی،  الگوی ساختاری، بیشترین تأکید بر هدف گذاری، تلفیق توسعه کالبدی با توسعه اقتصادی- اجتم

و ارائه راهبردها و سیاستهای اجرایی «راهکارها» مناسب برای تحقق اهداف، استوار میباشد. 
با  نگرش راهبردی، هر طرح شهری یک سند« تصمیمسازی» در روند توسعه و عمران محســوب 
میشود که دالیل و معیارهای «تصمیمگیری» را برای مسئوالن و مدیران اجرایی فراهــم میسـازد، در 
نگرش راهبردی ابتدا، هدف یا منظور اصلی از تهیه طرح شهری، در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
کالبدی، محیطی و غیره تعیین میشود، سپس راهبردها و راهکارهای مناسب وصول به اهداف و عملی 
کردن آنها بیان میشود، و سرانجام اشکال تحقق فضایی توسعه و عمران، به صورت مطلــوب و مـورد 
ــاختاری یـا راهـبردی شـامل دو  نظر،مشخص میگردد، بطور کلی فرآیند مطالعات و تهیه طرحهای س

مرحله زیر است: 
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اول- مطالعات پایه (به منظور شناخت نیازها، مشکالت و امکانات توسعه عمران شهری) 
دوم- تدوین اهداف، راهبردها، سیاستها، (درجهت تلفیق طرح و اجــرا) پیشـنهادات (برنامـهها و 

طرحهای اجرایی) 
 - در برنامهریزی ساختاری یا راهبردی ، اصوالً اندیشه طرح شهری به عنوان یک طرح واحد قطعـی 

ــه عنـوان یـک پدیـده چنـد  و حاضر و آماده پذیرفتنی نیست، در این الگو، توسعه و عمران شهری ب
بعدی و یک فرآیند مستمر تلقی میگردد، که ضرورتاً به جامع نگری، بازنگری و تحقق پذیـری نیـاز 
ــعه و عمـران شـهر، انـواع طرحهـای تفصیلـی موضوعـی و  دارد. بنابر این در چارچوب برنامه توس
ــه میشـود و بـه اجـرا در  موضعی برای تأمین اهداف مختلف و پاسخگویی به نیازهای گوناگون تهی

میآید. این امر،  امکان تحقق پذیری را تا حد زیادی افزایش میدهد. 
 - عالوه بر این در برنامهریزی راهبردی، مراحل مختلف برنامهریزی، طراحــی، اجـرا و نظـارت، بـه 

عنوان یک فرآیند پیوسته و یکپارچه محسوب میشود، بنابراین نظام مدیریت، مشــارکت، نظـار ت و 
بازنگری به عنوان بخشی جداناپذیر از فرآیند عمومی برنامهریزی بــرای توسـعه و عمـران شـهر بـه 

حساب میآید. به طور خالصه  شالوده برنامهریزی راهبردی بر چند اصل زیر استوار است: 
الف- تهیه و پیشنهاد برنامه و طرحهای مورد نیاز به صورتی هماهنگ و انعطاف پذیر  

ب- تلفیق میان اهداف توسعه، طرح کالبدی و امکانات اجرایی 
پ- تهیه و اجرای برنامهها و پروژه به صورت تدریجی و گام به گام 

ت- پیشنهاد روشها و ابزارهای تغییر و اصالح در جریان زمان 
- الزم به گفتن است که توسعه و عمران شهر بــا کـل سیسـتم شـهر (نظـام محیطـی، اقتصـادی، 

اجتماعی و کالبدی) ارتباط دارد و هــدف نـهایی آن اعتـالی کیفیـت زنـدگـی و رضـایت شـهروندان 
میباشد. به همین دلیل، مباحث و موضوعات جدیدی در شهرسازی مطرح میباشد که در الگوی رایج 
طرح جامع و حتی در شرح خدمات موجود، نادیده گرفته شده است. این رویکرد نوین، شامل مباحث 
ــبت بـه کیفیـت محیـط کـالبدی و زیسـت  جدید مثل مدیریت شهری و مشارکت عمومی است و نس

شهری بسیار حساس میباشد. 
ــبردی- سـاختاری بـرای هـر یـک از منـاطق  با توجه به مسائل پبش گفته، اقدام به تهیه طرح راه
ــن راهبردهـا و سیاسـتها و  شهرتهران شده است. حاصل این طرح تدوین اهداف کالن و خرد، تدوی

راهکارهای توسعه، معرفی طرحهای موضعی و موضوعی برای منطقه است. 
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ــاز نـدارد.  از دیدگاه برنامهریزی راهبردی، تمام محدوده منطقه، لزوماً به تهیه طرحهای تفصیلی نی
بلکه بنا به ضرورت نوع مداخله، انواع طرحهای شهرســازی در چـارچـوب سـه مقولـه اصلـی یعنـی 
ــای موضوعـی تهیـه میشـوند کـه تمـام مـوارد و  طرحهای تفصیلی پایه، طرحهای موضعی و طرحه
مصادیق توسعه و عمران شهری را در بر میگیرد. البته طرحهای شهرسازی موضعی از اهمیت بیشتری 

برخوردار هستند و طرحهای موضوعی جنبه تکمیلی دارند.  
در چارچوب پیشنهادهای این طرح انواع طرحهای شهری بر مبنای نوع و مقیاس مداخله تعریــف 
ــی اسـت کـه هـر کـدام از آنـها در  و دستهبندی شدهاند هر نوع طرح پیشنهادی دارای مصادیق مختلف
نهایت میتواند به صورت یک یا چند دسته طبقهبندی شوند، منتها سعی شده است که میان انواع طرح 
ــا پـروگـرام (برنامـه اجرایـی) مرزبنـدی و همـاهنگی الزم رعـایت گـردد. طرحهـای  و انواع پروژه ی
شهرسازی در چارچوب نظام برنامهریزی راهبردی، تمام جوانب موضوع و اجزاء را به طــور قطعـی و 
کامل تعیین نمیکنند، بلکه بنا به نوع طرح و ضرورتها، طرحها از درجات مختلــف دقـت و تفصیـل 
برخوردار میشوند، زیرا تعیین بخشی از جزئیات مداخله و عمــل، بـه تناسـب شـرایط زمـان اجـرا و 

تدوین طرحهای اجرایی واگذار میشود.  
 

 *               *             *
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مطالعات مدیریت شهری 
1  - بررسی ویژگیهای سازمانی و تشکیالتی و عملکرد شهرداری منطقه  

شهر به عنوان یک پدیده پیچیده نگریسته میشود و این پیچیدگی به سبب ابعاد گوناگون سکونت 
ــوه دیگـر  و فعالیت در آن است که آمیزهای از ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و وج
ــهریزان و نـیروی  است. هدایت و نظارت چنین مجموعهای، خود امری پیچیده است و مدیران و برنام
ــل نـزد نـیروی انسـانی  انسانی توانا و خالق را طلب میکند.  وجود دانش، تخصص و تجربه از عوام
است که میتواند نقش شهرداری را در هدایت و کنترل امور و فعالیتهای شهری تقویــت کنـد ولـی 

بهرهگیری از نیروی انسانی توانمند در گرو وجود تشکیالت سازمانی مناسب است. 
بدون ساختار سازمانی متناسب با وظــایف و تعـهدات و برنامـههای شـهرداری نمیتـوان انتظـار 
ــه برنامـههای توسـعه و عمـران  کارآیی مطلوب را از مجموعه مدیریت شهری داشت. این امر در زمین
شهر که ز حجم عملیات اجرایی و تخصص فنی بیشتری برخوردار است و دگرگونــی و بـهبود بـافت 
ــایف، برنامـهها و فعالیتهـای  کالبدی را در پی دارد، بیش از پیش ملموس میشود. تناسب نقش، وظ
شهرداری با امکانات نیروی انسانی و قالبهای سازمانی از پیش نیازهای اساســی پیشـبرد برنامـههای 

شهرداری و کارآمد کردن مدیریت شهر است. 
 

1-1- ترسیمنمودارسازمان وساختاراداری وشرح وظایف و اختیاراتشهرداری منطقه 

بررسی ویژگیهــای سـازمانی و تشـکیالتی شـهرداری منطقـه نیـازمند مطالعـه نمـودار سـازمانی 
شهرداری است که در آن ساختار سازمانی و تشکیالت شهرداری تشــریح شـده اسـت. در ایـن زمینـه 
بررسیها بر روی دو نمودار سازمانی متمرکز شده است: نمودار سازمانی مصوب شهرداری که ترکیب 
ــازمانی پیشـنهادی کـه بـر پایـه نیازهـای کنونـی  به سه دهه از زمان تصویب آن میگذرد و نمودار س

مدیریت شهری از سوی شهرداری تنظیم و پیشنهاد شده است. 
ــه عنـوان  نمودار سازمانی مصوب: این نمودار سازمانی که 28 سال از عمر تصویب آن میگذرد، ب
ــاختار تشـکیالت بـر  نمودار سازمانی مصوب و اجرایی شهرداری برشمرده میشود. در این نمودار، س
پایه پنج معاونت شامل: مالی و اداری، شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی، حمل و نقــل وترافیـک و 
امور شهری و فضای سبز شکل گرفته است. این پنج معاونت که نقــش اصلـی را در اعمـال مدیریـت 
شهری از سوی شهرداری بر عهده دارند، هر یک از قسمتها و واحدهایی تشکیل شده که تأمینکننده 
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ــل و  اهداف و برنامههای معاونت خود هستند. معاونتهای مالی و اداری، شهرسازی و معماری و حم
نقل و ترافیک هر یک از سه قسمت شکل گرفتهاند.  

معاونت فنی و عمرانی از چهار قسمت و واحد و معاونت امور شهری و فضای سبز از 5 قســمت 
ترکیب یافتهاند. به این ترتیب جمعــاً 18 قسـمت و واحـد در زیـر مجموعـه معاونتهـای پنـجگانـه 
ــه طـور مسـتقیم بـا شـهردار در  شهرداری جای میگیرند. عالوه بر این چند دفتر و واحد مستقل که ب
ارتباطند، جدا از معاونتهای پنج گانه شهرداری در نمودار سازمانی مصــوب مشـخص شـدهاند. ایـن 
دفاتر و واحدها شامل: دفتر شهرداری و پیگیری، بازرس، واحد روابط عمومی و فرهنگی منطقه، واحد 
ــاونت و 24 قسـمت و  واحـد،   اجرای احکام، واحد نظارت و پیگیری و حراست است. مجموع 5 مع
ــک  اجزای اصلی سازمان اداری شهرداری را نشان میدهد که بر اساس شرح وظایف و اختیارات هر ی
از این اجزا و پستهای سازمانی پیشبینی شده آنــها تنظیـم و تدویـن شـده اسـت. نمـودار سـازمانی 
مصوب که در زمان تدوین و تصویب آن، پاسخگوی نیازهای شهرداری برای انجام وظــایف مدیریـت 
ــرو زنـدگـی  شهری بود، بتدریج با تغییر در شرایط اقتصادی اجتماعی و پیدایش نیازهای نوین در قلم
ــاز بـه بـهبود، تکیمـل و گسـترش یـافت. پیدایـش نیازهـای نویـن و افزایـش  شهری و شهرنشینی نی

ضرورتهای وابسته به آن، نیاز به تغییر در نمودار سازمانی موجود را دارای اهمیت بیشتری کرد. 
 



شهردار منطقه  

معاون فنی و عمرانی  معاون امور شهری و فضای سبزمعاون حمل و نقل و ترافیکمعاون شهرسازی و معماری معاون مالی و اداری 

دفتر شهردار و پیگیری  بازرس

واحد اجرای احکام

حراست

واحد روابط عمومی و فرهنگی منطقه 

نظارت و پیگیری 

واحـــــــد
سـاماندهی و
ــابع انتقال من
مزاحم منطقه

واحد زیباســازی
منطقه 

ــهدرای واحد نگ
مسیلها 

ــات قسمت خدم
شهری 

قســـــمت
فضای سبز 

 قسمت مهندسی

قسمت هماهنگی

 قسمت پشتیبانی

 واحد قراردادها

ــارت  قسمت نظ
و اجرائی 

 واحد اجرائی 

نظـــــــارت و
رسیدگی 

ــی قسمت بازرس
و نظارت فنی 

 قسمت بازدید

قسمت صدور 
پروانه 

قسمت
حسابداری

قسمت درآمد

نمودار سازمانی مصوب شــهرداری منطقـه یـک
تهران (نموار قدیم) 



نمودار سازمانی پیشنهادی شهرداری منطقه یک تهران (نمودار جدید) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهردار منطقه 

  دفتر شهردار و پیگیری امور

  کارشناسان
  امور حقوقی

 بازرس 

 روابط عمومی 
 حراست 

معاون امور فرهنگی
و اجتماعی 

معاون امور شهری و
فضای سبز 

معاون حمل و نقل
و ترافیک 

معاون طرح و برنامه (در حال
حاضر وجود ندارد و تنها سه دفتر

زیر مجموعه وجود دارند) 

معاون فنی و 
عمرانی 

معاون شهرسازی 
و   معماری 

معاون مالی و 
اداری 

کارشناسان  واحد زیباسازی دفـتر بررســـی
مطالعات 

قسمت فنی  قسـمت صــدور
پروانه 

ــی وقسمت اداری  قسـمت فن
مهندسی 

واحد ساماندهی

واحد نگهداری مسیل

قسمت فضای سبز 

قسمت خدمات شهری

قسمت خدمات شهری

قسمت ایمنی 

ـتیبانی قسمت پش
فنی  

قسمت برنامهریزی
و بودجه  

دفـتر پژوهـــش و
آمار کامپیوتر 

قسمت نظارت و
اجرایی 

واحد حفاری 

امور قراردادها 

ـــــــالک و ام
مستغالت 

قسمت طرحهای
ــــــی و تفصیل

بروکف 

قسمت بازرســی
فنی 

قسمت بازدید 

ــــــــمت قس
حساباداری 

قسمت درآمد 
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1- اهم وظایف شهردار منطقه 

 1. دریافت برنامهها و سیاستهای مصوب شهرداری در ارتباط با وظایف منطقه و برنامهریزی جهت 

اجرای آنها. 
ــهها و   2. رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اقدام جهت اجرای صحیح تمامی آئیننام

دستورالعملهای ابالغی شهرداری، ضمن کسب اطالع مستمر از تغییرات آنها. 
 3. حفظ و اداره کردن دارائیهای منقول و غیرمنقول شهرداری منطقه. 

ــه اعـم از خریـد و فـروش امـوال منقـول و غـیرمنقول، اجـاره و   4. انجام معامالت شهرداری منطق

استیجاره بنام شهرداری و همچنین امور مربوط به اراضی و امالکی که در مسیر طرحهای عمرانــی 
قرار میگیرند، با رعایت مقررات آییننامههای مالی و معامالتی شهرداری و بــر اسـاس اختیـارات 

تفویض شده. 
 5. برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه منطقــه بـر اسـاس فرمهـا و دسـتورالعملهای ابالغـی از طـرف 

شهرداری مرکز و درخواست اصالح و یا متمم بودجه در صورت نیاز. 
ــه گزارشهـای مـالی و   6. انجام کلیه هزینههای جاری و عمرانی در چارچوب بودجه مصوب و تهی

آمارهای مورد نیاز بر حسب الزامات قانونی و یا آییننامه و ضوابط شهرداری. 
 

تبصره: مسئولیت اجرای بودجه شهرداری منطقه به عهده شهردار و معاون مالی و اداری منطقه است و 
واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مأمورین دیگر شــهرداری رفـع مسـئولیت نخواهـد 

کرد. 
 7. وصول عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری در سطح منطقه طبق تعرفــهها و دسـتورالعملهای 

مربوطه و تالش جهت تشویق مـردم بـه پرداخـت بـه موقـع عـوارض و اسـتقبال از همکـاری و 
همیاری شهروندان. 

 8. انجام امور اداری، پرسنلی، خدماتی و تدارکاتی منطقه در چارچوب قوانین و مقررات. 

 9. پیشنهاد اسامی اعضاء کمیسیونهای معامالت و تحویل با رعایت مقررات مربوطه. 

ــالف،   10. انجام امور مربوطه به صدور پروانه ساختمان، پایان ساختمان، پروانه کسب، گواهی عدم خ

استعالم طرح و رسیدگی به تقاضای تفکیک و بطورکلی کنترل  ساخت و ساز در سطح منطقــه و 
جلوگیری از فعالیتهای ساختمانی غیرمجاز طبق ضوابط و دستورالعملهای ابالغی. 

 11. احداث، اصالح و توسعه معابر سوارهرو، پیادهرو و میادین، جدولبندی، آسفالت و موزائیک معابر 

و نظایر آن در چارچوب برنامهها و دستورالعملهای ابالغی. 
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ــر حـوادث طبیعـی (زلزلـه، سـیل   12. انجام پیشبینیها و اقدامات الزم جهت محافظت منطقه در براب

و…) و غیرطبیعی در حدود وظایف شهرداری و رفع خطر از معابر و اماکن عمومی. 
ــعآوری زبالـه، تنظیـف و پاکسـازی   13. کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیطزیست از طریق جم

معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضالب و الیروبی قتوات در سطح منطقه. 
 14. احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز عمومی و پارک و زیباسازی محدوده منطقه در چارچــوب 

برنامههای ابالغی و ضوابط مربوطه. 
ــط و   15. رفع مزاحمت صنایع آلودهکننده محیط زیست و مشاغل مزاحم با هماهنگی واحدهای ذیرب

رفع سد معبر و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از اماکن عمومی. 
ــالح هندسـی   16. انجام امور مربوط به بهبود حمل و نقل و کنترل ترافیک در سطح منطقه از قبیل اص

معابر، نصب و نگهداری چراغهای راهنمائی، خطکشی معابر و .. بر اســاس برنامـههای ابالغـی و 
ضوابط مربوطه. 

 17. انجام فعالیتهای اجتمــاعی و فرهنگـی در سـطح منطقـه از قبیـل احـداث و اداره فرهنگسـراها، 

ــریک مسـاعی در حفـظ ابنیـه و آثـار  خانههای فرهنگ، مراکز تفریحی و ورزشی، کتابخانهها، تش
باستانی و برگزاری مسابقات ورزشی ضمن رعایت ضوابط مربوطــه و در چـارچـوب برنامـههای 

ابالغی. 
ــروژههـای   18. انتخاب پیمانکاران واجد صالحیت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه، جهت انجام پ

فنی و عمرانی و امور خدمات شهری و فضای سبز، انعقاد قرارداد با آنها و کنترل کمی و کیفی بــر 
حسن انجام کار. 

ــه مـردم و انجـام اقدامـات الزم   19. رسیدگی و اظهار نظر صریح و روشن نسبت به شکایات مطروح

جهت رفع شکایات. 
 20. برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی در سطح منطقه با هماهنگی ارگانهای ذیربط. 

 21. گردآوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطالعات مرتبط با وظایف محولــه 

ــامپیوتری و دفـتر  در محدوده تحت سرپرستی و همکاری با سازمان آمار و اطالعات و خدمات ک
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و همچنین سایر واحدهایی کــه در ارتبـاط بـا وظـایف خـود، 

نیازمند این اطالعات میباشند. 
ــوزش   22. همکاری با اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری در امور تشکیالت، بهبود روشها و آم

پرسنل منطقه. 
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 23. تهیه گزارشهای عملکرد دورهای و مقطعی از فعالیتهای منطقه و ارائه به مقامات مسئول حسب 

مقررات و دستورالعملهای مربوطه. 
 24. انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار میگردد. 

 

2- اهم وظایف معاونت مالی و اداری 

ــار و   1. دریـافت برنامـهها و سیاسـتهای کـالن شـهرداری در زمینـه اداری، مـالی، تدارکـات و انب

برنامهریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابالغ به سایر واحدها. 
 2. رعایت کلیه قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجــرای صحیـح کلیـه آییننامـهها و 

دستورالعملهای ابالغی معاونت مالی و اداری شهرداری مرکز در سطح منطقه. 
ــنلی، اسـتخدام، انتصابـات و   3. انجام کلیه امور پرسنلی منطقه و اتخاذ تصمیم در مورد نیازهای پرس

جابجائی پرسنل با هماهنگی و اخذ نظرات معاونتهای ذیربط منطقه. 
ــه از قبیـل پیشبینـی،   4. انجام کلیه امور مربوط به سفارشات، تدارکات، انبارداری و ثبت اموال منطق

ــهت ثبـت و  تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز واحدهای منطقه و انجام اقدامات الزم ج
نگهداری و تعمیر به موقع آنها. 

ـــهداری   5. اداره امـور خدمـاتی سـاختمانها و تأسیسـات شـهرداری منطقـه از قبیـل نظـافت و نگ

ساختمانها، آبدارخانه، نگهبانی، نقلیه و غیره. 
ــتم   6. انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه مرکزی منطقه و اجرای اقدامات الزم جهت هماهنگی سیس

دبیرخانه نواحی و سایر واحدها با دبیرخانه مرکزی. 
 7. کنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در کلیه واحدهای منطقه و انجام تعهدات مالی در حدود 

اعتبارات مصوب با هماهنگی معاونت طرح و برنامه منطقه. 
 8. انجام کلیه امور مالی منطقه شامل دریافتها و پرداختها و رفع اختالف حســابها بـا اشـخاص 

حقیقی و حقوقی و صدور سند و چک جهت پیمانکاران با رعایت کامل مقررات. 
 9. تهیهگزارشهایعملکردمالیوتراز،بهمنظورارائهبهمقاممافوق وتالشدرجهتاستفادهبهینهاز نقدینگی. 

ــطح منطقـه بـر   10. دریافت عوارض شهرداری اعم از نوسازی، پیشهوران، سطح شهر، بقایا و .. در س

اساس مقررات و ضوابط مربوطه و انجام همکاریهای الزم با اداره کل درآمد شهرداری. 
ــرای بودجـه، بـهبود   11. مشارکت و همکاری با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهیه، تنظیم و اج

روشها و سیستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی. 
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ــار و اطالعـات امـور مـالی و اداری   12. جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آم

منطقه با هماهنگی معاونت طرح و برنامه منطقــه جـهت بکـارگـیری در امـر برنامـهریزی و تهیـه 
بانکهای اطالعاتی مربوطه. 

 13. انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار میگردد. 

 

3- اهم وظایف معاونت فنی و عمرانی 

 1. دریافت برنامهها و سیاستهای کالن شهرداری در زمینه فعالیتهای عمرانی و برنامه ریزی جهت 

اجرای آنها در سطح منطقه و ابالغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط. 
 2. رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و همچنین ضوابط فنی سازمان برنامــه و بودجـه و 

ــا و  یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کلیه مراحل مطالعه، طراحی و اجرای پروژهه
ــح کلیـه آییننامـهها و دسـتورالعملهای فنـی معـاونت فنـی و عمرانـی  اقدام جهت اجرای صحی

شهرداری مرکز در سطح منطقه. 
ــابر، پـارکینگ، پـارک و   3. طراحی و اجرای کلیه پروژههای عمرانی منطقه نظیر احداث و توسعه مع

مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، طرحهای جمــع آوری و هدایـت آبهـای سـطحی و…، بـر 
اساس برنامههای ابالغی و یا اعالم نیاز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظــارت کـامل آنـها، بـا 

رعایت دستورالعملها و ضوابط فنی معاونت فنی و عمرانی مرکز. 
ــایت ضوابـط   4. تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی برای انجام پروژهها با رع

مربوطه. 
 5. انتخاب پیمانکاران واجد صالحیت و تهیه و تنظیم اســناد و مـدارک پیمـان بـا همـاهنگی واحـد 

حقوقی و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها. 
 6. کنترل و نظارت بر اجرای صحیح پروژههای عمرانی و رسیدگی بــه صـورت وضعیتهـا مطـابق 

دستورالعملهای معاونت فنی و عمرانی مرکز. 
ــافوق و انجـام اقدامـات و تشـریفات   7. پیشنهاد خلع ید از پیمانکاران فعالیتهای عمرانی به مقام م

مربوطه. 
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4- اهم وظایف معاونت امور شهری و فضای سبز 

 1. دریافت برنامهها و سیاستهای کالن شهرداری در زمینه نظافت و پاکسازی شهر و امــور فضـای 

سبز و برنامهریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابالغ به واحدهای تحت سرپرستی و سـایر 
واحدهای ذیربط. 

 2. رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجــرای صحیـح کلیـه آییننامـهها و 

دستورالعملهای ابالغی معاونت خدمات شهری شهرداری مرکز در سطح منطقه. 
 3. نظارت و کنترل بر رفت و روب معابر منطقه و جمعآوری و حمل زباله و نظارت بر حسن انجــام 

این امور و جلوگیری از سوزاندن زباله و سایر مواد دودزا و آلودهکننده محیطزیست. 
ــبز   4. نظارت و کنترل بر حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز عمومی و همچنین اجرای فضای س

در محدوده منطقه، بر اساس برنامههای ابالغی و با رعایت ضوابط مربوطه. 
 5. انتخاب پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز بر اساس آئیننامهها و ضوابط معــاونت خدمـات 

شهری مرکز و نظارت بر حسن انجام کار آنها. 
 6. رسیدگی به شکایات اهالی در ارتباط با مزاحمــت امـاکن و کـارگاههـای غیربهداشـتی و مشـاغل 

ــز  مزاحم و همکاری با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم جهت رفع مزاحمت از این مراک
از طریق انتقال و جابجائی آنها به محلهای مناسب و سایر اقدامات الزم. 

ــتگاههای خدمـات شـهری و تعییـن محـل مناسـب جـهت ایجـاد   7. نظارت و کنترل اداره امور ایس

ایستگاههای جدید و کنترل و نظارت بر احداث آنها. 
 8. نظارت و کنترل بر اداره امور نواحی منطقه. 

 9. کنترل امور ساختمانسازی در سطح منطقه و ارائه گزارشهای الزم به معاونت شهرسازی منطقه. 

ــات و پیشبینیهـای الزم بـه منظـور مقابلـه بـا   10. نظارت و کنترل بر برفروبی معابر و انجام اقدام

حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان) و غیرطبیعی (آتشسوزی) در محدوده وظایف منطقه. 
ــه   11. جلوگیری از سد معبر و نصب آگهی در محلهای غیرمجاز، گردش احشام و تخلیه زباله و نخال

در معابر و معرفی دوره گردها و سایر عوامل مخل رفاه شهروندان به مراجع ذیصالح.  
 12. بررسی مستمر وضعیت تونلها، کانالها و مسیلها و اقدام جهت الیروبی به موقع آنها.  

 13. تشویق و ترغیب عموم به درختکاری و حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز. 

 14. نظارت بر نماسازی و پالککوبی معابر و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنــات و 

ــازی منطقـه مؤثـر  پاک کردن آگهی از محلهای غیرمجاز و هرگونه اقدامی که در نظافت و زیباس
باشد با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه. 
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ــرای بودجـه، بـهبود   15. مشارکت و همکاری با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهیه، تنظیم و اج

روشها و سیستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی. 
 16. جمعآوری، سازماندهی، نگهداری و بههنگامسازی کلیه آمار و اطالعات مربوط به نظافت، فضـای 

ــهریزی و  سبز و زیباسازی منطقه با هماهنگی معاونت طرح و برنامه جهت بکارگیری در امر برنام
تهیه بانکهای اطالعاتی مربوطه. 

 17. انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار میگردد. 

  

5- اهم وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک 

ــل و نقـل و ترافیـک و برنامـهریزی   1. دریافت برنامهها و سیاستهای کالن شهرداری در زمینه حم

جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابالغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط. 
 2. رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجــرای صحیـح کلیـه آییننامـهها و 

دستورالعملهای ابالغی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سطح منطقه. 
 3. تشخیص نیازهای منطقه در زمینه پروژههای عمرانی بهبود عبور و مرور و ترافیک از قبیل احداث 

و بازسازی معابر، احداث پارکینگ، احداث پل و… و کنترل و نظارت بر حسن اجرای  آنها. 
 4. اقدام جهت موانع فیزیکی و اصالح هندسی معابر و تقاطعها و انجام سایر طرحهای ترافیکی نظیر 

نصب و نگهداری و زمانبندی چراغهای راهنمایی، نصب تابلوها و عالئم ایمنی، ایجاد پل عــابر، 
خطکشی معابر و .. بر اساس برنامههای ابالغی و ضوابط معاونت حمل و نقل و ترافیک مرکز. 

 5. طراحی و اجرای مسیرهای ویژه برای سالخوردگان، معلولین، کودکان و…  

 6. ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان از طریق آموزش مفاهیم ترافیکی و روش صحیــح اسـتفاده 

از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی. 
ــتمحیطی ناشـی از حمـل و نقـل و همکـاری بـا سـایر   7. تالش درجهت کاهش آلودگیهای زیس

واحدها ی ذیربط. 
ــن مکانهـای مناسـب جـهت   8. همکاری و مشارکت بامرکز معاینه فنی خودروها در خصوص تعیی

مراکز معاینه و بازرسی و پیگیری رفع نواقص وسائط نقلیه در آن مرکز. 
 9. انجام هماهنگیهای الزم با عوامل راهنمایی و رانندگی در جهت اعمال مقررات، نصب تابلوهــا و 

عالئم انتظامی و بررسی شبکهای. 
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ــاونت فنـی و عمرانـی منطقـه در صـدور مجـوز حفـاری و نظـارت بـر عملیـات   10. همکاری با مع

ــل نصـب تـابلو و چـراغ  سازمانهای حفار (آب، برق، گاز، تلفن و.. ) و اتخاذ تدابیر ایمنی از قبی
راهنما و نرده ایمنی و غیره. 

 11. اظهار نظر و همکاری با معاونت شهرسازی منطقه در رابطه با ساختمانهای فاقد پارکینگ و تغییر 

کاربریها و سایر موارد الزم. 
 12. انجام اقدامت الزم به منظور حفظ و نگهداری کلیه تأسیسات حمل و نقل و ترافیک معابر منطقه. 

 13. شرکت و اظهارنظر ترافیکی در کمیسیونهای داخلی در خصوص تثبیت، تعریض و تقلیل گذرهـا 

طبق ضوابط مربوطه. 
ــه   14. صدور مجوز تغییرات فیزیکی در سطح معابر منطقه (سوارهرو و پیادهرو) و جلوگیری از هرگون

تغییرات بدون مجوز. 
 15. مشارکت و همکاری با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهیه، تنظیم  و اجرای بودجــه، بـهبود 

روشها و سیستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی. 
 16. جمعآوری، سازماندهی، نگهداری و بههنگامسازی کلیه آمار و اطالعات حمــل و نقـل و ترافیـک 

ــهریزی و تهیـه بانکهـای  منطقه با هماهنگی معاونت طرح و برنامه جهت بکارگیری در امر برنام
اطالعاتی منطقه.   

 17. سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار میگردد. 

 

6- اهم وظایف معاونت اجتماعی و فرهنگی 

 1. دریافت برنامــهها و سیاسـتهای کـالن شـهرداری در ارتبـاط بـا امـور فرهنگـی و اجتمـاعی و 

ــالغ بـه واحدهـای تحـت سـرپرسـتی و سـایر  برنامهریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و اب
واحدهای ذیربط. 

ــهرداری تـهران و اقـدام جـهت اجـرای صحیـح کلیـه   2. رعایت کامل قوانین، مقررات و ضوابط ش

ــطح  آییننامهها و دستورالعملهای ابالغی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری مرکز در س
منطقه. 

 3. بررسی مسائل اجتماعی خاص منطقه باالخص چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان. 

 4. بررسی و اعالم نیازهای منطقه در زمینه فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و کتابخانــه بـه مقـام 

مافوق. 
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 5. کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروژههای عمرانی مرتبط با وظایف محوله. 

 6. اداره امور فرهنگسراها، خانههای فرهنگ و سایر اماکن فرهنگی، آموزشی و تفریحی شهرداری در 

سطح منطقه با هماهنگی سایر ارگانهای ذیربط. 
 7. کمک به برگزاری مراسم مذهبی و ملی در اماکن عمومی در سطح منطقه. 

 8. تشریک مساعی با ارگان های ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تــاریخی منطقـه و احیـاء و 

بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مور نیاز. 
ــل جشـنوارهها و مسـابقات   9. برگزاری برنامههای فرهنگی برای گذران اوقات فراغت جوانان از قبی

ورزشی، فرهنگی، هنری و نمایشگاهها و ســمینارهای منطقـهای در چـارچـوب دسـتورالعملهای 
ابالغی. 

ــاهی دانـش آمـوزان در زمینـههای   10. گسترش طرح شهردار مدرسه و تعمیم آن و باالبودن سطح آگ

اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با همکاری آموزش و پرورش منطقه. 
ــانی   11. همکاری جهت بازسازی مکانهای ورزشی و زمینهسازی مشارکت مردم در ورزشهای همگ

و گسترش ایستگاههای ورزش صبحگاهی تا حد نیاز. 
 12. ایجاد و گسترش کانونهای فرهنگی و هنری و اجتماعات خاص برای سالمندان و بازنشستگان و 

جلب مشارکت آنان در انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی. 
 13. ارائه خدمات مشاورهای به خانوادهها و جوانان در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی بـا همـاهنگی 

واحدهای ذیربط. 
ــن خانوادههـای شـهداء، جانبـازان و آزادگـان   14. انجام اقدامات الزم جهت استفاده پرسنل و همچنی

شهرداری منطقه از امکانات رفاهی، تفریحی ودرمانی شهرداری تهران. 
ــرای بودجـه، بـهبود   15. مشارکت و همکاری با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهیه، تنظیم و اج

روشها و سیستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی. 
 16. جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگــام سـازی کلیـه آمـار و اطالعـات مربـوط بـه امـور 

اجتماعی و فرهنگی منطقه با هماهنگی معاونت طرح و برنامه جهت بکارگیری در امر برنامهریزی 
و تهیه بانکهای اطالعاتی منطقه. 

 17. انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار میگردد. 
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7- اهم وظایف معاونت طرح و برنامه 

ــای منطقـه و   1. دریافت برنامهها و سیاستهای کالن شهرداری در کلیه زمینههای مرتبط با فعالیته

همکاری با سایر معاونتهای منطقه جهت اجرای آنها در سطح منطقه. 
 2. رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجــرای صحیـح کلیـه آییننامـهها و 

دستورالعملهای ابالغی معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری مرکز در سطح منطقه. 
 3. انجام بررسیها و مطالعات الزم در زمینههای مختلف مرتبط با وظایف منطقه و همکاری با دفــتر 

مطالعات و برنامهریزی جهت تهیه برنامههای اجرایی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت منطقه. 
 4. پیشبینی درآمد و برآورد هزینههای جاری و عمرانی و بررسی پیشنهاد بودجه سالیانه منطقه. 

ــاری مسـتمر بـا اداره کـل برنامـه و   5. بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصالح بودجه سالیانه و همک

بودجه جهت اعمال تغییرات مورد نیاز در بودجه منطقه. 
ــدت، میـان   6. اظهارنظر در مورد طرحها و پروژههای جدید و تعیین جایگاه آنها در برنامههای بلندم

مدت و کوتاه مدت منطقه. 
 7. ایجاد بانکاطالعاتی ازپروژههایدردستاقدام و تهیهگزارشهایدورهای ومقطعی که منعکسکننده 

وضعیتپروژههایعمرانی در هرمقطعزمانی و میزاناثرگذاری آنها در برنامههای کالن شهری باشد. 
ــابع درآمـد بـالقوه و بـالفعل منطقـه و پیشـنهاد نحـوه   8. انجام بررسیهای مریوط به برآورد کلیه من

تخصیص آنها به فعالیتهای مختلف. 
 9. گردآوری کلیه آمار و اطالعات مورد نیاز مرکــز از واحدهـای مختلـف منطقـه و تهیـه بانکهـای 

اطالعاتی مربوطه بر اساس دستورالعملهای ابالغی. 
 10. انجام امور نرم افزاری منطقه با هماهنگی سازمان آمار و اطالعات و خدمات کامپیوتری. 

 11. تهیه گزارشهای نظارتی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و ساالنه از عملکرد فعالیتهای منطقه. 

ــه مرکـز و   12. تهیه گزارش ارزیابی عملکرد ساالنه منطقه برای شهردار منطقه و معاونت طرح و برنام

همچنین تهیه گزارشهای خاص مقطعی بر حسب نیاز. 
 13. تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از آمارهای جمعآوری شده و تهیــه گزارشهـای کمـی و کیفـی در 

مورد وضعیت موجود و آتی منطقه. 
 14. شرکت در جلسات مرتبط با برنامههای جاری در آینده منطقه حسب دستور شهردار منطقه. 

 15. همکاری بااداره کلتشکیالت و آموزش درزمینه تشکیالت،بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه. 

 16. سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار میگردد. 
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8- ترسیمنمودارفرآیندتصمیمسازی،تصمیمگیری و اجرا ومشخص نمودن بخشهای رسمی 

وموظفدرایننموداردرکنار بخشهای غیررسمی و غیرموظف 
 

ــه و  بر اساس شرح وظایف و اختیارات شهرداری منطقه که در بند پیش تشریح شد، شهردار منطق
ــانونی خـود را انجـام  هر یک از معاونتهای آن همراه با مدیریتهای مربوطه فعالیتهای رسمی و ق
ــه در شـهرداری منطقـه  میدهند. این وظایف و اختیارات طبق تشکیالت سازمانی به واحدهای مربوط
ــه انجـام آن  ابالغ شده و شهرداری منطقه به عنوان یکی از زیر مجموعههای شهرداری تهران موظف ب
است. آنچه که در شرح وظایف و اختیارات شهرداری  منطقه نام برده شده است، دربرگیرنده وظــایف 
ــور  مشخص و فعالیتهایی است که شهردار منطقه و هر یک از واحدهای زیر پوشش وی به عنوان ام
ــه آن مـیپردازنـد. ایـن وظـایف مشـخصکننده فعالیتهـایی اسـت کـه بـرای آن  جاری و روزمره ب
ــان  برنامهریزی شده و از پیش به عنوان وظایف جاری واحدهای تابعه تعیین و تدوین شده است. به بی
دیگر این وظایف و اختیارات مجموعهای از فعالیتهایی است که از پیش از ســوی شـهرداری مرکـز 
ــا هنگـامی کـه  برای آن تصمیمگیری شده و به عنوان وظایف مشخص و قطعی الزماالجرا میباشند. ت
تشکیالت سازمانی و شرح وظایف و اختیارات تغییر نکرده باشد، وظایف ابالغ شده به همان صــورت 

توسط هر یک از واحدهای سازمانی شهرداری میبایست پیگیری و اجرا شود. 
به جز وظایف جاری و مشخص هر یک از واحدها، برخی از امور ارجاع شده به شهرداری منطقه 
نیاز به تصمیمگیری و در صورت نیاز اجرا دارد. این امور فراتــر از وظـایف جـاری و مشـخص شـده 
ــژهای  واحدها است و برای تصمیمگیری در باره این امور ستادها، شوراها، کمیتهها و کمیسیونهای وی
ــور محولـه را در دو زمینـه از یکدیگـر  پیشبینی شده است. در این زمینه میتوان تصمیمگیریها و ام
ــوری  تفکیک کرد. نخست اموری که از سوی شهرداری مرکز به شهرداری منطقه ابالغ میشود، دوم ام
که در منطقه و بر اساس نیازهای اداره امور شهری منطقه بروز میکند. تصمیمگیری و اجرا در باره هر 
یک از این دو دسته امور توسط ستادها، شورا و کمیتههای کاری و تخصصی ویژه آنها دنبــال میشـود 
ولی گردش کار از جهت منبع تولید آن متفاوت است. از این رو پیگیری چنین اموری کــه از درون یـا 
ــهردار منطقـه بـه جریـان میافتـد، در فرآینـد خـود مجموعـهای از  بیرون منطقه و با درخواست از ش
فعالیتها را با گردش کار در گروههای کاری ویژه دنبال میکند. از این رو بر اساس اختیارات واگــذار 
ــوع دنبـال  شده به واحدها و گروههای کاری در شهرداری منطقه، بررسی و تصمیمگیری در باره موض
میشود. در این فرآیند، کارشناسان و مدیران و معاونتهای شهرداری منطقه بر اســاس ارجـاع کـار از 
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ــدام میکننـد. همچنیـن عـالوه بـر  سوی شهردار منطقه نسبت به بررسی و تصمیمسازی در باره آن اق
نهادهای رسمی موظف شهرداری که در تشکیالت رسمی از آنها نام برده شــده اسـت، ممکـن اسـت 
نهادهایی که به صورت غیررسمی از سوی شهرداری منطقه برای بهبود پیشــرفت امـور شـکل گرفتـه 
ــه  باشد، در این فرآیند وارد عمل شوند. حاصل این فرآیند تصمیمگیری در باره موضوع کاری است ک
از سوی معاونتها یا ستادها، شــوراها، کمیتـهها یـا کمیسـیونهای ویـژه در بـاره آن انجـام میشـود. 
ــیز مـورد تـأیید قـرار  تصمیمگیری انجام شده هنگامی قطعیت پیدا میکند که از سوی شهردار منطقه ن
ــاس  گیرد. در این مرحله هرگاه نیاز به بررسی بیشتر و کاملتر موضوع برای تصمیمگیری دقیقتر احس
ـأیید  شود، موضوع با ارجاع مجدد به واحدهای مربوطه دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت ت
شهردار منطقه، تصمیمگیری انجام شده برای اجرا یا عدم اجرا به معاونت مربوطه ابالغ میشود. روشن 
ــای  مـورد  است که در صورت اجرای کار – هرگاه اجرای آن منابع مالی نیاز داشته باشد- هماهنگیه
ــد. تصمیـمگیریهـایی کـه مربـوط بـه اجـرای  نیاز میبایست با معاونت اداری و مالی انجام شده باش
ــی را در بـر  پروژههای عمرانی است، ضرورتاً هماهنگیهای معاونتهای مالی و اداری و فنی و عمران

خواهد داشت. 
ــرای آن اقـدام  با دستور اجرای تصمیمگیری از سوی شهردار منطقه، معاونت مربوطه نسبت به اج
ــده و انتخـاب پیمانکـار یـا مشـاور از  میکند. در حالتی که اجرای کار نیاز به برگزاری مناقصه یا مزای
بـیرون مجموعـه شـهرداری داشـته باشـد، میبایسـت مراحـل قـانونی انجـام آن طبـق بخشــنامهها و 
ــرارداد، مرحلـه اجـرای کـار  دستورالعملها پیگیری شود. با مشخص شدن مجری و پیمانکار و عقد ق

آغاز میشود. 
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 نمودار فرآیند تصمیم گیری و اجرا برای امور ارجاعی از درون منطقه  نمودار فرآیند تصمیم گیری و اجرا برای امور ارجاعی از درون منطقه 
 

 
اعالم نیاز و ارجاع کار 

مدیریت و واحد مربوطه  

معاونت ذیربط 

شهردار منطقه 

دستور شهردار برای بررسی موضوع 

طرح موضوع در ستادها، شوراها، کمیتهها یا کمیسیونها

تصمیمگیری در باره موضوع و ارسال آن برای تأیید شهردار 

بخشها و 
نهادهای 
رسمی 

بخشها و 
نهادهای غیر

رسمی 

عدم تأیید شهردار تأیید شهردار 

ابالغ به معاونت ذیربط  ابالغ به معاونت ذیربط 

ابالغ به مدیریت ذیربط 
اقدام برای اجرا از سوی معاونت

هماهنگی با سایر معاونتها و 
مدیریتهای مرتبط با موضوع

هماهنگی با معاونت مالی 
اداری برای تأمین منابع مالی

برگزاری مناقصه یا مزایده و دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و واجد شرایط

انتخاب پیمانکار و ابالغ برای اجرا  
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 نمودار فرآیند تصمیم گیری و اجرا برای امور ارجاعی از سوی شهرداری مرکز  نمودار فرآیند تصمیم گیری و اجرا برای امور ارجاعی از سوی شهرداری مرکز 
ارجاع کار از سوی شهرداری مرکز 

شهردار منطقه 

دستور شهردار برای بررسی و تصمیم گیری در باره موضوع

طرح موضوع در ستادها، شوراها، کمیتهها و یا کمیسیونها

بخشها و 
نهادهای 

غیررسمی 

بخشها و 
نهادهای 
 رسمی 

تصمیمگیری در باره موضوع و ارسال برای تأیید شهردار 

عدم تأیید شهردار 

ابالغ به معاونت ذیربط

ابالغ به مدیریت ذیربط 

تأیید شهردار 

ابالغ به معاونت ذیربط

اقدام برای اجرا از سوی معاونت

ــا و هماهنگی با سایر معاونته
مدیریتهای مرتبط با موضوع 

ــا معـاونت مـالی و هماهنگی ب
اداری برای تأمین منابع مالی 

انجام مراحل قانونی برای انتخاب 
پیمانکار 

انتخاب پیمانکار و ابالغ برای اجرا
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ــرا و مشـخص نمـودن  1-2- ترسیم نمودار فرآیند تصمیمسازی، تصمیمگیری و اج

بخشهای رسمی و موظف 
ــک کـه بـرای تصویـب و  نمودار سازمانی پیشنهادی : در نمودارسازمانی جدید شهرداری منطقه ی
اجرا پیشنهاد شده است، تشکیالت گستردهتری در نظر گرفته شده است. در این نمودار 7 معــاونت در 
تشکیالت شهرداری پیش بینی شده است که شامل معاونتهای: مالی و اداری، شهرسازی و معمــاری، 
ــای سـبز و امـور فرهنگـی و  فنی و عمرانی، طرح و برنامه، حمل و نقل و ترافیک. امور شهری و فض
ــکیالت شـهرداری افـزوده شـده  اجتماعی است. در مقایسه با نمودار مصوب، 2 معاونت جدید به تش
است که شامل معاونت طرح و برنامه و معاونت امــور فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت. ایـن دو معـاونت 
ــیرد و  نیازهای شهرداری در دو حوزه برنامهریزی و مطالعات و امور فرهنگی و اجتماعی را در برمیگ
برای پاسخگویی به این نیازها ایجاد شدهاند. معاونت طرح و برنامه از 3 واحد: دفتر بررسی مطالعـات، 
قسمت برنامهریزی و بودجه و دفتر پژوهش و آمار و کــامپیوتر تشـکیل شـده اسـت کـه فعالیتهـای 
مربوط به برنامــهریزی، بودجـه، مطالعـات و پژوهـش، آمـار و کـامپیوتر در سـازمان شـهرداری را در 
برمیگیرد. وجود دفاتر معاونت نشانه اهمیت یافتن امور یاد شده در مجموعــه فعالیتهـای شـهرداری 
است که توجه به فعالیتهای برنامهریزی و ساماندهی آمارهای شهری و به کار گرفتن فناوری نوین و 
امکانات کامپیوتری در ا ین مجموعه را آشکار میکند. معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری در 
ــان“ نـامیده شـده اسـت و همچنانکـه از  نمودار جدید دارای یک دفتر است که به نام “ دفتر کارشناس

نامش پیداست، مسایل شهری و غیرکالبدی را مدنظر قرار میدهد. 
 

1-3- معرفی تشکیالت  یا نهادهای اضافه شده به نمودار رسمی شهرداری  

ــه در مقایسـه بـا نمـودار مصـوب 7  معاونتهای نمودار جدید، جمعاً از 25 واحد تشکیل شده ک
ــه 2 معـاونت  واحد را به ریزمجموعههای خود افزوده است. از مجموع این 7 واحد، 4 واحد مربوط ب
ــر بـه معاونتهـای شهرسـازی و معمـاری، فنـی و  جدید در تشکیالت اداری است ولی 3 واحد دیگ
عمرانی و امور شهری هر یک بر تعداد واحدهای زیرمجموعه خود افزودهاند. در معاونت شهرسازی و 
ــده اسـت. در معـاونت  معماری “قسمت طرحهای تفصیلی و بروکف) “ به 3 واحد قبلی آن افزوده ش
فنی و عمرانی نیز یک واحد به زیر مجموعه آن افزوده شده است ضمن آنکه نام برخــی از واحدهـای 
آن تغییر یافته است. “ قسمت فنی“، “واحد حفاری“ و “امالک و مستغالت“ نام واحدهایی اســت کـه 
عالوه بر گسترش سازمانی، تغییر نام نیز یافتهاند و جایگزین واحدهای قبلی شدهاند. در معاونت امــور 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 ١

شهری و فضای سبز واحدی با نام “اجرای احکام“ به زیر مجموعه آن افزوده شده که بــرای بـاالبردن 
سطح فعالیتهای اجرایی این معاونت است.  

ــا 6 واحـد در زیـر  در میان معاونتهای 7 گانه نمودار جدید، معاونت امور شهری و فضای سبز ب
مجموعه خود، بزرگترین معاونت از تظر تشکیالت سازمانی است. مطالعات فنی و عمرانی با 5 واحــد 
در زیر مجموعه خود پس از آن قرار میگیرد و معاونت شهرسازی و معماری با 4 واحد در رده بعدی 
جای میگیرد. معاونت مالی و اداری، معاونت حمل و نقل ترافیک و معاونت طرح و برنامــه هـر یـک 
ــها یـک واحـد در  دارای 3 واحد در تشکیالت اداری خود است. معاونت امور فرهنگی و اجتماعی تن

زیر مجموعه خود دارد. 
به جز معاونت شهرداری، 7 واحد اداری به صورت مستقل و با ارتباط مستقیم با شهردار منطقه در 
این نمودار جای گرفتهاند که نسبت به نمودار قبلی، نیز برداشتهاند. 2 واحد امور حقوقی و کارشناسان 
به مجموعه جدید افزوده شده و واحد اجرای احکام از این دفاتر حذف شده است که به معاونت امور 

شهری و فضای سبز انتقال یافته است.  
ــای  در میان معاونتهای هفتگانه شهرداری منطقه یک، معاونت فنی و عمرانی عهدهدار فعالیته
ــروژههـای عمرانـی در حـوزه اختیـارات آن قـرار دارد. ایـن  توسعه و عمران شهری است و اجرای پ
معاونت از پنج واحد اداری تشکیل شده اســت. کـه هـر یـک از آنـها بخشـی از وظـایف مربـوط بـه 
فعالیتهای عمرانی را بر عهده دارند. قسمت فنی، قسمت نظــارت و اجرایـی، واحـد حفـاری، ا مـور 

قراردادها و امالک و مستغالت واحدهای پنج گانه معاونت فنی و عمرانی است. 
ــه واحـد نخسـت مربـوط میشـود.  امور فنی و اجرایی و نظارتی فعالیتهای عمرانی عمدتاً به س
ــا آن  واحد امور قراردادها در زمینه تنظیم و عقد قراردادهای پروژههای عمرانی و امور حقوقی مرتبط ب
فعالیت دارد. واحد امالک و مستغالت رسیدگی به امور امالک و مستغالت شهری را بر عــهده دارد و 

از این رو بانک اطالعات کاملی از واحدهای مستغالت شهری در اختیار دارد. 
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1-4- بررسی علل تغییر در سازمان رسمی شهرداری و مــیزان موفقیـت شـهرداری 

ــایف و اختیـارات رسـمی و غیررسـمی  منطقه به ازای این تغییر و مقایسه شرح وظ
شهرداری منطقه 

وظایف رسمی شهرداری براساس نمودار سازمانی مصوب آن مشخص و ابالغ شده است. نمـودار 
ــدی  سازمانی و تشکیالتی شهرداریها برپایه درجهبندی شهرداریها که متناسب با جمعیت و سطح بن
ــا درجـهبندی یکسـان میبایسـت  جمعیتی صورت میگیرد، تعیین میشود. برپایه این معیار شهرهای ب
نمودار سازمانی یکسان و وظایف مشابهی داشته باشند. در منطقه یــک کـه از عمـر نمـودار سـازمانی 
ــه طـور غیررسـمی انجـام  مصوب آن بیش از سه دهه میگذرد،گسترش تشکیالت اداری و سازمانی ب
ــاتی و پاسـخگویی بـه نیازهـای  شده است ولی به لحاظ ضرورتهای کاری در سازمان اداری و خدم
جدید در مدیریت شهری، گسترش تشــکیالت اداری بـه صـورت غیررسـمی صـورت گرفتـه اسـت. 
بنابراین میتوان ادعا کرد بسیاری از وظایفی را که شهرداری منطقه با گسترش سازمان کاری و افزودن 
ــه و  نیروی انسانی- پیش از تصویب نمودار جدید- انجام میدهد وظایفی است که هنوز رسمیت نیافت
مراحل قانونی خود را به طور رسمی طــی نکـرده اسـت. ایـن تفـاوت را میتـوان از مقایسـه نمـودار 
سازمانی مصوب و نمودار پیشنهادی و افزایش حوزههای کاری شــهرداری دریـافت. البتـه در بررسـی 
ــخن رفتـه اسـت. ایـن تفاوتهـا در  نمودار سازمانی شهرداری این تفاوتها مشخص شده و از آن س
ــت کـه  بررسی نیروی انسانی و پستهای سازمانی نیز قبالً مورد اشاره قرار گرفته و مشخص شده اس
نیروی انسانی کنونی شهرداری منطقه نسبت به پستهای سازمانی مصــوب و رسـمی آن دارای مـازاد 
ــن بخـش از نـیروی انسـانی شـهرداری  قابل توجهی است. این بدان معناست که وظایفی که توسط ای
ــن ترتیـب طیـف گسـتردهای از وظـایف  صورت میگیرد، وظایف غیررسمی و غیرمصوب است. بدی

شهرداری که اکنون به آن عمل میشود، در حوزه فعالیت غیررسمی قرار میگیرد. 

ــن تفاوتهـا  علیرغم گستردگی دامنه این وظایف غیررسمی میتوان به برخی از وجوه برجسته ای
ــم  اشاره کرد. در مقایسه نمودار سازمانی پیشنهادی و غیرمصوب شهرداری منطقه یک با نمودارهای ه
سطح، یکی از حوزههای کاری که برای این منطقه تعریف شده است، دفتر پژوهش و آمــار اسـت کـه 
جایگاه ویژهای در معاونت طرح و برنامه برای آن در نظر گرفته شده است. وظایف این دفتر بر محـور 
ــرای راهانـدازی ایـن دفـتر کـه  بهبود فعالیتهای آماری و انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است. ب
ــدای نـیروی  بخش فعالی در معاونت طرح و برنامه است، علیرغم  محدودیتهای اداری و رسمی، تع
ــه یـک  انسانی به کار گرفته شده است. ایجاد این دفتر در مجموعه تشکیالت سازمانی شهرداری منطق
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در نوع خود ابتکاری به شمار میرود که در تشکیالت سازمانی شهرداریها وجــود نداشـته اسـت. در 
ــور اجرایـی مربـوط بـه  تشکیالت شهرداریها به سبب پرداختن به امور جاری و خدمات شهری و ام
عمران شهر، جای واحدی که با انجام کارهای مطالعاتی و فکری و سمتگیری به سوی برنامهریزی و 
ــاتی باشـد، همـواره خـالی  هدفمند کردن وظایف شهرداریها پشتوانهای برای کارهای اجرایی و خدم
ــه یـک از  بوده و خال آن احساس شده است. ایجاد چنین واحدی در تشکیالت اداری شهرداری منطق
نوآوریهایی است که به تلفیق دانش نوین مدیریت شهری و امــور اجرایـی و خدمـاتی شـهر کمـک 
ــی در مجموعـه شـهرداریها، ناکـارآمدن و نـاقص بـودن نظـام آمـار و  میکند. یکی از خالهای اساس
اطالعات شهری است که با توجه به گسترش گونهگونــی و پیچیـدگیهـای شـهرهای امـروز و بـروز 
مسایل و مشکالت پیشبینی نشده در جوامع شهری، ضرورت ساماندهی آن مطــابق بـا اسـتانداردهای 
شناخته شده و بهنگامسازی آن بـه شـدت احسـاس میشـود. ایـن حـوزه تـاکنون از غیرفعـالترین و 
فراموش شدهترین حوزههای کاری شهرداری بوده است. از اینرو سپردن وظایف ساماندهی امــور ایـن 
بخش به واحد سازمانی مشخص، از برجستهترین حوزههای کاری شهرداریهاست اگر چه به صورت 

غیررسمی دنبال شود. 

وظایفی که شهرداری منطقه برای ارتباط بیشتر با نهادهای رسمی و غیررسمی برای خــود تعریـف 
ــوف بـه برقـراری ارتبـاط  کرده است را میتوان در زمره وظایف غیررسمی برشمرد. این وظایف معط
ــازمانهای غـیردولتی اسـت کـه  نسبتاً منظم با نهادهای مردمی و محلی و گرایش به جلب همکاری س

تاکنون به انجام اقداماتی در این زمینه منجر شده است. 

ــه  منطقه یک تهران به سبب وجود مسایل خاص آن انجام وظایف ویژهای را برای شهرداری منطق
ــرای سـاخت و خریـد  به همراه داشته است. شدت گرفتن پدیده فروش تراکم و سرازیر شدن تقاضا ب
ــرای انجـام ایـن فعالیتهـا، وظـایف  مسکن در این منطقه فعالیتهای ویژهای به بار آورده است که ب
ویژهای برای آن تعریف شده است. این وظایف برمحور گسترش اعطــای مجـوز سـاخت، بررسـی و 

کنترل و نظارت برساخت و سازها در مجموعه شهرداری است. 

ــترین محـدوده (حاشـیهای)  وجود شرایط خاص منطقه از نظر کوهپایهای بودن و قرار گرفتن بیش
کوهستان در قلمرو آن نیز وظایف تازهای را برای نظام مدیریت شــهری تعریـف کـرده اسـت کـه در 
قالب فعالیتهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و ساماندهی گذرگاهها و مسیرهای عبور به سوی 

این قابلیتها میباشد.   
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ــئولیتهای شـهرداری  استقالل یا وابستگی شهرداری منطقه را میبایست در میزان اختیارات و مس
منطقه ارزیابی کرد، برپایه اختیارات و مسئولیتهاست کــه تصمیـمگیریهـا در حوزههـای گونـاگـون 
فعالیتهای شهرداری و در سطوح مختلف بروز میابد و بــرای ارزیـابی مـیزان اسـتقالل یـا وابسـتگی 
ــداگانـه مـورد بررسـی قـرار داد.  شهرداری منطقه به شهرداری مرکز هریک از حوزههای فعالیت را ج
حوزههای فعالیت را میتوان به صورت حوزههای مالی، اداری، اجرایی و خدماتی و در سطوح کـالن، 

منطقهای و محلی تعریف کرد. 

حوزه مالی را میتوان مهمترین و تعیین کننده ترین حوزه فعالیتی شهرداری منطقــه از نظـر مـیزان 
ــه  استقالل و وابستگی به شهرداری مرکز برشمرد. اهمیت حوزه مالی هم از جنبه درآمدی و هم از جنب
هزینههای شامل هزینههای جاری و هزینههای عمرانی است که به تخصیــص منـابع بـرای برنامـهها و 
ــاتنگی بـا  فعالیتهای شهرداری مربوط میشود. میزان پیشبرد اهداف و برنامههای شهرداری پیوند تنگ
تخصیص منابع مالی دارد. اهمیت ویژه حوزه مالی در منطقه یک به لحاظ درآمدزایی سرشار منطقــه از 
درآمدزاترین مناطق شهرداری تبدیل کرده است. درآمدهای حاصل دراین منطقــه یکـی از عمدهتریـن 
منابع مالی شهرداری بوده است و همچنانکه در مــورد اغلـب درآمدهـای شـهرداریهای منـاطق دیـده 
میشود، درآمدهای حاصل از منابع موجود در اختیار شهرداری مرکز قرار میگیرد. به این ترتیب، تنــها 
بخشی از منابع درآمدی سرشار منطقه در اختیار آن قرار میگیرد تا به هزینههای جــاری و عمرانـی آن 
ــته اسـت و دارای  اختصاص داده شود. از دیدگاه حوزه مالی، شهرداری منطقه به شهرداری مرکز وابس
ــی در  استقالل مالی نیست. این وابستگی در حوزه مالی و در سطح کالن (سطح فرا منطقهای) است ول
سطوح منطقهای و محلی تصمیمگیری مالی از طریق منابع تخصیــص داده شـده از سـوی شـهرداری 

مرکز توسط شهرداری منطقه صورت میگیرد. 

ــن  در حوزه اداری و در سطح کالن، وابستگی شهرداری منطقه به شهرداری مرکز دیده میشود. ای
وابستگی عمدتاً به ساختار تشکیالت اداری شهرداری منطقه مربوط میشــود کـه میبایسـت از سـوی 
شهرداری مرکز تصویب و ابالغ شود. نیازهای روزافــزون شـهرداری منطقـه بـرای تجدیـد سـازمان و 
ــرا پدیـد آورده اسـت. چنیـن  بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز ضرورت تغییر تشکیالت سازمانی آن
ــی شـهرداری منطقـه از  تغییری در گرو تایید و تصویب شهرداری مرکز است و گرچه در شرایط کنون
ــردازد ولـی موانـع  طریق راهکارهای ویژهای و به صورت تقریباً غیررسمی به تامین نیازهای خود میپ
ــودار سـازمانی و تعـداد پسـتهای سـازمانی و  قانونی در این راه وجود دارد که مربوط به الزامات نم

نیروهای رسمی سازمانی است. 
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درحوزههای اجراییوخدماتیکهعمدتاً به سطوح منطقهای ومحلیمربــوط میشـود، تصمیـمگـیری 
ــت.  فعالیتها عموماً در سطح منطقه انجام میشود و شهرداری منطقه از این دیدگاه دارای استقالل اس
در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد که در امور عمرانی، اجرایی و خدماتی که مربوط به پروژهها 
و فعالیتهای کالن شهری میشود و آثار آن تنها به منطقه محدود نمیشود، شهرداری منطقه براســاس 
نقش و وظایف خود که از سوی شهرداری مرکز به آن ابالغ میشود، عمل  میکند و در قالب اهــداف، 
سیاستها و برنامههای پروژههای کالن شهر اقدام میکند. در سطوح منطقهای و محلــی و در اجـرای 
پروژهها و برنامههای آن، براساس اولویت نیازهای منطقهای و محلی و در چارچوب تصمیمگیریهای 

منطقهای انجام امور دنبال میشود. 
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ــتهای کلیـدی در شـهرداری  1-5- بررسی روند تغییر شهرداران منطقه و سایر پس

منطقه طی دهسال گذشته 
ــاکنون)، 38 نفـر  اطالعات گردآوری شده نشان میدهد که در طی مدت 62 سال (از سال 1320 ت
سمت شهرداری منطقه یک را به ترتیب بر عهده داشــتهاند. ایـن سـمت بـا عنوانهـای ”رئیـس بـرزن 
شمیران“ در سالهای 1320 تا 1334،”شهردار شمیران“ در سالهای 1335 تا 1348، ” شــهردار منطقـه 
ده (سابق)“ در سالهای 1348 تا 1359 و ”شهردار منطقه یک“ از سال 1360 به بعد بوده است. به این 
ترتیب میانگین سالهای خدمت یک شهردار در این منطقه 1/6 سا ل یا حدود 18 ماه بوده اســت کـه 

بیانگر مدت کوتاه خدمت و جابجایی سریع شهرداران این منطقه بوده است. 
در سالهای 1370 تاکنون 7 نفر ســمت شـهردار منطقـه یـک را عـهدهدار بودهانـد کـه اسـاس و 
سالهای خدمت آنها در جدول پیوست ارائه شده است. در میــان شـهرداران منطقـه در دهـه گذشـته، 
ــهرداری تکیـه  آقای محمد علی قاسمی که از سال 1371 تا نیمه سال 1376 بیش از 5 سال بر مسند ش
ــول  زده است، دارای بیشترین مدت خدمت در میان شهرداران منطقه نه تنها در دهه گذشته بلکه در ط

62 سال گذشته و در میان 38 شهردار منطقه بوده است.  

ــمت شـهرداری منطقـه را داشـته، بـا  آقای علیخانی نیز که طی سالهای 1379 تا خرداد 1382 س
ــه در طـول عمـر شـهرداری بـوده  حدود 3 سال خدمت در این پست، از ماندگارترین شهرداران منطق
است. عمر خدمت بقیه شهرداران منطقه در دهه گذشته کوتاه بوده و از خــرداد سـال جـاری (1382) 

آخرین شهردار منطقه، آقای بمانیان عهدهدار این مسئولیت و جایگزین آقای آقا علیخانی شده است. 
 اسامی شهرداران منطقه یک تهران و سالهای خدمت آنان از سال 1370 تاکنون 

سالهای خدمت نام شهردار 
از نیمه دوم 1369 تا پایان 1370 آقای سید علیرضا پزشک 1 

از سال 1371 تا نیمه سال 1376 آقای محمد علی قاسمی 2 

از نیمه سال 1376 تا پایان 1376 آقای عباس تاجیک اسماعیلی 3 

از اواخر 1376 تا اوایل 1378 آقای علیرضا ثانی نژاد 4 

از اوایل 1378 تا اواسط 1379 آقای رضا الیجانی 5 

از اواسط 1379 تا خرداد 1382 آقای غالمعباس آقا علیخانی 6 

از خرداد 1382 آقای محمد رضا بمانیان 7 

           مأخذ: شهرداری منطقه یک – معاونت اداری و مالی 
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1-6- بررسی وضعیت نیروهای متخصص شامل تعداد متخصصان شهرداری منطقه 

ــا در  در تشکیالت سازمانی شهرداری منطقه یک در سال 1380 جمعاً 504 نفر شاغل بودهاند که ب
ـان  نظر گرفتن کارکنان موزه دارآباد مجموع نیروهای شاغل منطقه به 557 نفر بالغ میشود. تعداد کارکن
شهرداری منطقه یک در سال 1380 نسبت به سال پیش از آن تفاوت اندکی داشته و 4 نفر بر شمار آن 
افزوده شده است. از کل کارکنان شهرداری منطقه یک 288 نفر (57/1 درصد) را کارمندان و 216 نفــر 

(42/9 درصد) را کارگران تشکیل دادهاند. 

از مجموع کارکنان شهرداری منطقه یک 23/8 درصــد کارکنـان دارای تحصیـالت عـالی بودهانـد. 
ــت. 40/7 درصـد از  تعداد کارکنان دارای دیپلم 28/2 درصد و تعداد کارکنان زیر دیپلم 7/3 درصد اس
کارکنان شهرداری منطقه یک افراد بیسواد و کارکنانی هستند که وضعیت تحصیلی آنها مشخص نشــده 
است. این گروه از کارکنان که کارگــران شـهرداری را در برمـیگـیرند، سـهم عـهده را در گروهبنـدی 

کارکنان بر حسب وضع سواد و مدرک تحصیلی در اختیار دارند. 
در تقسیم بندی کارکنان شهرداری بر حسب حوزهها و معاونتهای آن، بیشترین سهم متعلــق بـه 
ــان را در اختیـار  معاونت خدمات شهری و فضای سبز است که با 202 نفر کارکن، 36/3 درصد کارکن
دارد و بیشترین نیروی انسانی را برای انجام خدمات شهری به کار گرفته است. معاونت مـالی و اداری 
135 نفر از کارکنان شهرداری منطقه را در استخدام دارد و با سهم 24/2 درصد، دومین معاونت از نظر 

تعداد نیروهای شاغلین است. معاونت شهرسازی و معماری با 12/9 درصد و حوزه مرتبط با شــهردار 
منطقه با 7/4 درصد تعداد کارکنان در دهههای بعدی جای میگیرند. معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
ــه اسـت 24 کـارکن را در اختیـار دارد و سـهم آن از مجمـوع  که عهدهدار امور عمران و توسعه منطق
ــانی در رده پنجـم در  نیروهای شاغل شهرداری 4/3 درصد است. این معاونت از نظر شمار نیروی انس
میان معاونتهای هفتگانه شهرداری منطقه جــای مـیگـیرد. معاونتهـای حمـل و نقـل و ترافیـک 
ــترین شـمار نیروهـای شـاغل را در میـان معاونتهـای  اجتماعی و فرهنگی هر یک با 12 کارکن، کم

شهرداری در اختیار دارند و سهم هر یک از آنها از کل کارکنان منطقه 2/1 درصد است. 
مطابق نمودار سازمانی شهرداری منطقه یک، در بخش کارمندی 255 نفر کارکن بــرای اشـتغال در 
منطقه پیشبینی شده است که با توجه به مجموع تعداد کارمندان و کارگران (283 نفر)، 28 نفــر مـازاد 
نیروی انسانی در این بخش وجود دارد. در بخش نیروی انسانی نیز تعداد کارکنان طبق نمودار مصوب 
163 نفر در نظر گرفته شده که در حال حاضر 109 نفر مازاد نیروی انسانی در شهرداری منطقه حضور 
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دارند. بدینترتیب مجموع مازاد نیروی انسانی شهرداری منطقه یک نسبت به نمودار سازمانی مصــوب 
آن 137 نفر است. 

ــی 9 گانـه شـهرداری مشـغول بـه کـار  از مجموع کارکنان شهرداری منطقه یک 107 نفر در نواح
هستند که میانگین شمار کارکنان یک ناحیه 12 نفر است. این کارکنان شامل 19 نفر با تحصیالت عالی 
(17/8 درصد)، 41 نفر دیپلم (38/3 درصد)، 42 نفر زیر دیپلــم (39/2 درصـد) و 5 نفـر بیسـواد (4/7 

ــک، 70/1 درصـد در سـتاد شـهرداری  درصد) میباشد. بدین ترتیب از کل کارکنان شهرداری منطقه ی
منطقه، 19/3 درصد در نواحی 9 گانه شهرداری و 10/6 درصد در موزه دارآباد به کار اشتغال دارند. 
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جدول (1)- نیروهای شاغل در شهرداری منطقه یک به تفکیک کارمندان و کارگران و برحسب مدرک 
تحصیلی در سالهای 79 و 80 

دیپلم زیردیپلمشرح 
فوق 

دیپلم 
لیسانس 

فوق 
لیسانس 

بیسواد 
نامشخص 

جمع 

 1379

کارمندان 
کارگران 
جمع 

 34

 8

 42

 135

 0

 135

 21

 0

 21

 91

 0

 91

 7

 0

 7

 0

 204

 204

 288

 212

 500

 1380

کارمندان 
کارگران 
جمع 

 28

 9

 37

 140

 2

 142

 19

 0

 19

 90

 0

 90

 11

 0

 11

 0

 205

 205

 288

 216

 504

کارکنان موزه دارآباد در آمار فوق منظور نشده است. 
مأخذ: بررسی وضعیت پرسنلی شهرداری منطقه یک - دفتر پژوهش شهرداری منطقه یک- آبان 1380 

 

جدول (2)- نیروهای شاغل در شهرداری منطقه یک به تفکیک حوزه فعالیت 
جمع 

نیروی انسانی کارگران کارمندان حوزه فعالیت 
درصدنفر 

7/4 39 9 0 30 شهرداری 

24/2 135 68 5 0/2 مالی و اداری 

12/9 72 12 1 59 شهرسازی و معماری 

36/3 202 151 6 45 خدمات شهری و فضای سبز 

2/1 12 1 0 11 حمل و نقل و ترافیک 

2/1 12 2 0 10 اجتماعی و فرهنگی 

4/3 24 1 0 23 فنی و عمرانی 

10/6 59 28 0 31 موزه دارآباد 

100 555 272 12 271 جمع 

مأخذ: بررسی وضعیت پرسنلی شهرداری منطقه یک- دفتر پژوهش شهرداری منطقه یک- آبان ماه 1380 
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جدول (3)- نیروهای شاغلدر نواحی9 گانه شهرداری منطقهیک به تفکیــک مـدرک تحصیلـی در سـال 
 1380

بیسواد ناحیه 
نهضت سوادآموزی 

و ابتدایی 
راهنمایی و 
دبیرستان 

دیپلم 
فوق 

دیپلم 
لیسانس 

فوق 
لیسانس 

جمع 

10  3  4 2 1  ناحیه 1 

10  2  5 1 2  ناحیه 2 

13  1  5 3 3 1 ناحیه 3 

13  1 2 3 2 5  ناحیه 4 

12  2  4 3 1 2 ناحیه 5 

13  2 1 5 2 3  ناحیه 6 

13 1 2  4 3 2 1 ناحیه 7 

14  1 1 7 1 3 1 ناحیه 8 

9    4 3 2  ناحیه 9 

107  14 4 41 20 22 5 جمع 

مأخذ: اطالعات پرسنل شاغل در نواحی 9 گانه شهرداری منطقه یک- دفتر پژوهش شهرداری منطقه یک- 
تیرماه 1381 

 

ــب نرسـیده اسـت و کماکـان  نمودار سازمانی پیشنهادی برای شهرداری منطقه یک هنوز به تصوی
ــاً بـر پایـه  نمودار سازمانی مصوب گذشته پشتوانه قانونی دارد. گرچه اداره تشکیالت شهرداری عمدت
ــام میشـود و شـهرداری منطقـه، سـازمان اداری و تشـکیالت خـود را  نمودار سازمانی پیشنهادی انج
ــی مصـوب نبـودن ایـن نمـودار تنگناهـایی را بـرای  هماهنگ با اجزای این نمودار سامان میدهد، ول
شهرداری فراهم کرده است زیرا شهرداری در انجام وظایف خود و پوشش حوزههای کــاری و تـأمین 
ــای چنـدی روبروسـت. همچنانکـه در  نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این وظایف با محدودیته
ــورت  بررسی ویژگیهای نیروی انسانی شهرداری اشاره شد، شهرداری در بکارگیری این نیروها به ص
ــای مـورد  رسمی و قانونی با سوانح  قانونی و حقوقی روبروست و از  این رو به کارگیری تخصصه
نیاز در رستهها و رشتههای گوناگون مرتبط با مدیریت شهری محدودیتهایی را در سرراه خــود دارد. 
ــا  در شرایط کنونی، شهرداری برای تأمین نیازهای نیروی انسانی از رویهها و شیوههایی بهره میگیرد ت
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ــهرداری  بتواند اینگونه نیازهای خود را برآورده کند. اعالم وجود نیروی انسانی مازاد در تشکیالت ش
بهدلیل مقایسه نیروهای شاغل این سازمان با ضوابط نمودار سازمانی مصوب آن است. 

ــاز  یکی از مسایل فراوری شهرداری منطقه دوگانگی گسترش تشکیالت سازمانی و نیروی مورد نی
ــش عمومـی اسـت. بـه  آن با سیاست خصوصیسازی و کوچکتر کردن اندازه واحدهای وابسته به بخ
ــدیگریهـای دولتـی بـه  سبب تاکید بر دین و سیاست و تالش در راه واگذاری بخشی از امور و تص
ــرار گرفتـه اسـت  بخش خصوصی، گسترش تشکیالت سازمانی شهرداری با این سیاست در تناقض ق
گرچه پدیدار شدن نیازهای جدید در زندگی شهری و شهرنشینی و شرایط نوین اقتصادی و اجتماعی، 
اداره امور شهر را نیز از پیچیدگی بیشتری برخوردار کرده و همگام با آن، بهرهگیری از نیروی انســانی 
ــرده  کاردان و متخصص و متناسب نمودن سازمان اداره امور شهر با  نیازهای جدید را اجتنابناپذیر ک

است. 
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1-7- نظرخواهی از شهردار منطقه در زمینههای زیر: 

1-7-1- آیا شهرداری منطقه عالوه بر برنامهها و طرحهای مصــوب و ابـالغ شـده دارای 

برنامهها و طرحهای مدون خاص میباشد؟ 
ــه ( بنـد3-2 )  در بارۀ این موضوع در بررسی و تجزیه و تحلیل برنامههای 5 ساله شهرداری منطق
ــر پـروژههـای انجـام شـده  اشاره شده است. در این باره گفتنی است که در سطح منطقه یک، عالوه ب
توسط معاونتهای مختلف، پروژههای دیگری نیز توسط دفتر بررسی مطالعات شهرداری اعالم شــده 
ــه تـأمین اعتبـار و در دسـت بررسـی جـهت  است. این پروژهها به سه حالت دارای قرارداد، در مرحل
ــر مـیگـیرد کـه  انتخاب مشاور و همچنین واحدهای اجرایی طبقهبندی شده، حدود 70 پروژه را در ب

فهرست این پروژهها در بند مورد نظر ارائه شده است.  
 

ـل  1-7-2- آیا شهرداری به طورکلسی خود را در انجام وظایف و برنامهها در زمینههای ذی

موفق میداند یا خیر؟ 
از نظر شهردار منطقه عوامل مؤثر در موفقیت و عدم موفقیت شهرداری منطقه به شرح جدول زیر 

اولویتبندی و امتیازدهی میشود: 
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تعیین اولویت عوامل مؤثر در موفقیت شهرداری 
منطقه 

تعیین اولویت عوامل مؤثر در عدم موفقیت شهرداری  
منطقه 

میزان اعتبار عامل موفقیت اولویت 
(ا الی 100) 

میزان امتیاز عامل عدم موفقیت اولویت  
(ا الی 100) 

 8
ــارکت مـردم در  میزان و نحوه مش

مدیریت شهری 
 35

 
 7

ـــوه مشــارکت مــردم  مـیزان و نح
درمدیریت شهری 

 50

80 اختیارات شهرداری منطقه 1  60 اختیارات شهرداری منطقه 4 

 3
ساختار و سازمان اداری شهرداری 

منطقه  
 70

 
 8

قوانین و ضوابط مالک عمل موجود 
 40

 2
ــه  برنامهها و طرحهای تهیه شده ب

وسیله شهرداری منطقه 
 80

 
 6

ــازمان اداری شـهرداری  ساختار و س
منطقه 

 50

 1
ـــــالی و  منـــابع و امکانـــات م

سرمایههای 
 90

 
 4

منابع و امکانات مالی و سرمایهای 
 60

70 نیروی انسانی متخصص 2  40 نیروی انسانی متخصص 7 

 9
وجـود یـا نحـوه همکـاری ســایر 

نهادهای موجود در منطقه 
 30

 
 3

ابزارها و امکانات فنی 
 70

 5
ابزارها و امکانات فنی 

 50
 

 9
برنامهها و طرحهای مصوب و ابـالغ 

شده از مرکز 
 30

 10
برنامـهها و طرحهـای مصــوب و 

ابالغ شده از مرکز 
 30

 
 10

برنامهها و طرحهــای تهیـه شـده بـه 
وسیله شهرداری منطقه 

 20

 6
قوانیـن و ضوابـط مـالک عمـــل 

موجود 
 50

 
 5

نحوه همکاری سایر نهادهای موجود 
در منطقه  

 60

 سایر (با ذکر نام)   - سایر با (ذکر نام)  

 

 

1-7-3- نظر شهردار در مورد مهمترین موانع توسعه منطقه چیست؟ 

 • ساختار و سازمان اداری شهرداری منطقه 

در این زمینه همچنانکه در بررسی نمودار سازمانی شهرداری منطقه تشریح شد، مشکالت مربــوط 
ــت.  به نمودار سازمانی مصوب و عدم تناسب آن با نیازهای کنونی شهرداری منطقه همچنان پابرجا اس
این مسئله سبب شده است که شهرداری منطقه در سازماندهی نیروی کارو جذب نیروی انسانی مــورد 
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ــد از ایـن رو نمیتـوان ادعـا کـرد کـه نظـر   نیاز برنامههای مدیریت شهری با دشواریهای روبرو باش
شهرداری منطقه در زمینۀ تشکیالت سازمانی تأمین شده است. 

 

 • منابع و امکانات مالی و سرمایهای  

ــه گواهـی آمـار ارائـه شـده در زمینـۀ درآمدهـای شـهرداری منطقـه در زمـرۀ  منطقه یک تهران ب
درآمدزاترین مناطق شهرداری تهران بوده است. وجــود ایـن درآمدهـای سرشـار نـه تنـها تـأمینکنندۀ 
ــواره  نیازهای مدیریت شهری منطقه بلکه یکی از مهمترین منابع مالی شهرداری تهران بوده است و هم
ــهها و طرحهـای شـهرداری مرکـز در  بخش عمدهای از این منابع از منطقه خارج و برای اجرای برنام
ــالی و سـرمایههای کـه تشـکیلدهندۀ  اختیار آن قرار گرفته است. از این رو وجود منابع  و امکانات م
ــاز اجـرای برنامـههای شـهرداری ایـن  درآمدهای شهرداری منطقه است فراتر از نیازهای مالی مورد نی

منطقه است لیکن این منابع عمدتاً از دسترس منطقه خارج میشود.  
 

 • نیروی انسانی متخصص 

شهرداری منطقه متناسب با نیازهای روزافزون مدیریت شــهری تـالش نمـوده تـا نـیروی انسـانی 
متخصص برای پیشبرد برنامههای خود را به کار گیرد چنیــن نیـازی هـمچنانکـه در بررسـی سـاختار 
تشکیالتی شهرداری اشاره شد با نمودار سازمانی مصوب که شــهرداری موظـف بـه رعـایت آن بـوده 
ــه شـیوۀ غیررسـمی و بـا اسـتفاده بـا  است در تناقض قرار گرفته است. با این حال شهرداری منطقه ب
راهکاهای خاص توانسته بخش عمدهای از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را جذب نماید. در 
بررسی ترکیب نیروی انسانی این ویژگیها تشــریح شـده و هـمچنیـن در بیـان وظـایف شـهرداری و 
ــن نـیروی انسـانی  قسمتهای افزوده شده به نمودار سازمانی مصوب واحدهایی که با بهرهگیری از ای

فعال شدهاند مشخص گشتهاند.  
 

1-7-4- از نظر شهردار منطقه مشکالت حاد و عاجل منطقه در وضع موجود کدامند؟ 

با در نظر گرفتن این نکته که شهرداریها، سازمان اجرایی اداره و مدیریت امور شــهری هسـتند و 
ــوان  از نزدیک به طور ملموس با مشکالت و مسایل شهری آشنا میباشند و شهردار هرمنطقه نیز به عن
یک مدیر شهری، آگاهی و تسلط کافی برمسایل و راهحلهای منطقــه تحـت نظـر خـود دارد، در ایـن 
ــک منعکـس شـده اسـت. بـه منظـور  بخش مشکالت و مسایل و پیشنهادهای شهردار محترم منطقه ی
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آگاهی از نظر شهردار منطقه در مورد مشکالت منطقه و پیشنهادهای ایشان، به دو منبع مهم کــه یکـی 
ــان مـاه 1381) و  مصاحبه آقای مهندس آقا علیخانی با مجله شهروند مداری شماره پنجم (نیمه دوم آب
دیگری صحبتهای ایشان در جلسات برگزار شده در شهرداری با حضور مشاور بود، مراجعه شد کــه 

چکیدهای از این نظرات در این بخش آورده شده است. 

از جمله مشکالت حاد و عاجل منطقه به نظر شهردار محترم، مشکل رفت و آمد و ترافیک اسـت. 
از جمله دالیل این امر، کوچه باغهای موجود در منطقه است که متناسب با نیازهای شهری بازنگری و 
اصالح نشدهاند، به خصوص در سالهای اخیر که ساخت و ساز زیادی انجام گرفته اســت. بـه گفتـه 
ایشان شاید اگر 200 معبر مشخص در منطقه وجود داشته باشد فقط 10 مـورد آنـها مشـکل ندارنـد و 

اکثر معابر دارای مشکل جدی بوده و کشش این جمعیت با آن حجم ترافیکی را ندارند.  

ــه ویـژه  از دیگر مشکالتی که شهردار منطقه به آن اشاره دارد، ناکافی بودن درآمدهای شهرداری ب
ــه شـهرداری  پس از قطع فروش تراکم مازاد از ابتدای سال 81 است. همچنین ناکافی بودن درآمدی ک
ــد. بنـا بـه گفتـه  اجازه دارد برای این منطقه هزینه کند، از دیگر مشکالت شهرداری منطقه یک میباش
ــارد تومـان درآمـد داشـته، ولـی  شهردار منطقه، منطقه یک در طول یازده سال گذشته حدود 300 میلی
متجاوز از 60درصد این درآمد از این منطقه گرفته شده و برای ســایر مسـایل شـهرداری هزینـه شـده 
است. به طور کلی از نظر شهردار منطقه، تمامی مشکالت شهرداری به عدم تناسب درآمدها و هزینهها 

در شهرداری برمیگردد.  

یکی دیگر از مشکالت حاد منطقه از نظر شهردار، مسأله حریم منطقه و ساخت و ساز غیر مجــاز 
ــت نخـورده بـاقی  است. بنا به گفته شهردار منطقه، اگر چه حدود 90 درصد حریم همچنان بکر و دس
مانده، ولی حدود 10 درصد آن مورد ساخت و ساز و تصرف واقع شده است.  این تعــداد 10 درصـد 
متصرفین و سازندگان غیرمجاز، مردم عادی و 90 درصد دیگر نهادها و دستگاههای حکومتی هستند و 
بیشترین تخلفات ساخت و ســاز مربـوط بـه برخـی نـهادهای خـاص از جملـه صـدا و سـیما، بنیـاد 
مستضعفان و جانبازان و سپاه پاسداران است. از دیگر مشــکالتی کـه شـهرداری منطقـه بـه آن اشـاره 
داشتهاند میتوان، ناهمگونی جمعیت و بافت منطقه، توزیع نامتناسب مدارس در سطح منطقــه، کمبـود 

ایستگاههای آتشنشانی و پایین بودن سایر سرانههای خدماتی در منطقه را برشمرد. 

همچنین مشکالت تپه سیمین قلعه و آبک و لزوم ساماندهی بافت و محوطه این تپهها و نابسامانی 
و اغتشاش در میدان تجریش از دیگر مسایل منطقه هستند که شهردار منطقه برآنها تأکید داشته است. 
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ــع توسـعه منطقـه و مشـکالت و مسـایل آن را  پیشنهادهای شهردار منطقه یک به منظور رفع موان
میتوان به طور خالصه در موارد زیر برشمرد: 

در مورد حل مشکل ترافیک، شهردار منطقه پیشنهاد توسعه شــبکههای ارتبـاطی منطقـه  همچـون 
بزرگراهها و شبکه مترو را دارند که این کار باید از طریق سرمایهگذاریهای اساسی صورت بگیرد. در 
مورد مشکالت درآمدی شهرداری نیز، پیشنهاد جایگزینی منابع درآمدی دیگر به جــای فـروش تراکـم 
مطرح شده که از جمله این درآمدهای جایگزین، عوارض نوسازی است که میباید طبق قیمت روز و 
ــا  با تعرفههای جدید وصول شود. پیشنهاد دیگر نیز باال بردن قیمت جریمه تخلفات ساختمانی است ت

از این طریق هم درآمدهای شهرداری افزایش پیدا کند و هم جلوی این تخلفات گرفته شود. 

در بحث ساخت و سازهای  غیرمجاز نهادها و ارگانها نیز، شهردار منطقه معتمد است که جز بــا 
حمایتهای قانونی مسئوالن نمیتوان جلوی ساخت وسازها را گرفت و باید همــه نـهادهای دولتـی، 

نظامی و غیره در برابر قوانین یکسان باشند و به آن عمل کنند.     

 

ــاه شـهردار منطقـه را بـه  •  به طور خالصه میتوان مهمترین مسایل و مشکالت منطقه یک از دیدگ
صورت زیر بیان کرد: 

 1. فـروش اضافـه تراکـم: بـا توجـه بـه مسـایل حـادی کـه فـروش اضافـه تراکـم بـه بـــار آورده 

است،تصمیمگیری در باره آن ضرورت ویژهای دارد. در این زمینه هنوز پروندههایی از گذشــته در 
جریان است.  

ــه شـمار مـیرود   2. ساماندهی میدان تجریش: میدان تجریش به عنوان مرکز اقتصادی اصلی منطقه ب

ضمن آنکه از عملکردهای اجتماعی ویژهای نــیز برخـوردار اسـت. سـاماندهی ایـن میـدان بـرای 
حوزهای به طول 6 کیلومتر و عرض 4 کیلومتر پیشنهاد شده است. 

 3. ساماندهی تپه سیمین قلعه: به سبب قرار گرفتــن ایـن تپـه در حاشـیه رودخانـه و مسـیل منطقـه، 

ساماندهی و کنترل ساخت و ساز آن دارای اهمیت ویژهای است. 
ــا تپـه سـیمین قلعـه   4. ساماندهی تپههای باغ شاطر و آبک: این تپهها نیز مسایل و مشکالتی مشابه ب

دارند که نیازمند طرح ساماندهی است. 
 5. جلوگیری از ساخت و ساز در دامنههای البرز: ساخت و سازهایی که در حریم شــمالی منطقـه در 

ــا ضوابـط و مقـررات و تالشهـای شـهرداری بـرای  دامنه البرز انجام میشود، علیرغم مغایرت ب
جلوگیری از آنها، هنوز متوقف نشده است. متأسفانه برخی نهادها و سازمانها و مقامات کشور بــا  
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ــه  برخورداری از اختیارات مدیریتی سازمان خود در این زمینه به اقدامات خویش ادامه میدهند ک
ــده اسـت.  مورد اعتراض و مخالفت شهرداری قرار گرفته ولی به توقف ساخت و سازها منجر نش
ــرای  جلوگیری از اعمال نفوذ نهادها و سازمانها و مقامات سیاسی از مشکالت ویژهای است که ب

این منطقه به بار آمده است.   
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2- بررسی و تجزیه و تحلیل برنامههای 5 ساله شهرداری منطقه 

ــای موجـود منطقـه یـک  تعریف و تفکیک طرحهای توسعه شهری به منظور شناخت توانمندیه
برای انجام طرحهای توسعه شهری ضروری است. برای انجام این مهم در این بخــش، نخسـت رونـد 
ـاس  تهیه و اجرای پروژههای عمرانی مختلف در سطح شهرداری منطقه یک تفکیک شده و سپس براس

نوع پروژه در سالهای مختلف، نوع و سهم پروژههای مختلف تعیین شده است. 
مقولهبندی انجام شده با توجه به اطالعات قابل دستیابی از شهرداری منطقــه یـک براسـاس نـوع 
ــابی اولیـه از ویـژگـی نـوع  پروژهها، زمان انجام پروژه (دهه 1370) تنظیم گردیده است تا امکان ارزی

پروژهها در سطح منطقه یک فراهم گردد. 
همچنین به منظور بررسی اقدامات شهرداری در زمینه تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعه و 
عمران شهری، مذاکراتی با شهرداری منطقه یک انجام گرفته است ولی به دلیل فقدان اطالعات مـدون، 
ــای مختلـف شـهرداری و همچنیـن  مالک بررسی و تحلیل، پروژههای معرفی شده از سوی معاونته
اطالعات ارائه شده در کارنامه شهرداری تهران بوده است. (آمار مربــوط بـه سـال 1378 بـه علـت در 

دسترس نبودن کارنامه شهرداریها ذکر نشده است). 
 

2-1- تهیه فهرست تعداد و انواع برنامهها و طرحهای عمرانــی مـهم تهیـه شـده در 

سطح منطقه طی ده ساله (1370-80)  
پروژههای انجام شده در سطح منطقه یک طی دهه منتهی به 1380، حدود 400 پــروژه اجرایـی را 
ــاس یـک دسـتهبندی موضوعـی و بـا هـدف انطبـاق بـا وظـایف  شامل میشود جدول پیوست، براس

شهرداری به ترتیب 5 مقوله اصلی زیر در این خصوص قابل تقسیم است: 
 • پروژههای مربوط به احداث خیابان، بزرگراه، اصالح هندســی تقـاطع، تعریـض و … (حـدود 35 

درصد کل پروژهها) 
 • پروژههای مربوط به احداث مسیل، کانال، آبراههها و … (حدود 35 درصد کل پروژهها) 

 • پروژههای مربوط به ایجاد اماکن ورزشی، تفریحی، کتابخانه و … (حدود 13 درصد کل پروژهها) 
 • پروژههای مربوط به احداث فضای سبز، پارک و … (حدود 10 درصد کل پروژهها) 

 • پروژههای مطالعاتی (حدود 4 درصد کل پروژهها) 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

عالوه بر پروژههای فوقالذکر برخی پروژهها نیز در سطح منطقه یک شهرداری بــه اجـراء رسـیده 
است که در هیچیک از مقوالت فوقالذکر قرار نمیگیرد و حدود 3 درصد از کــل پـروژههـا را شـامل 

میشود. 
ــا واحدهـای اجرایـی آن نشـانگر فعـال بـودن معـاونت عمرانـی  مقایسه پروژههای انجام گرفته ب
شهرداری در اکثر پروژههای منطقه است. به عبارتی هر یک از پروژههــای اجرایـی بـه نوعـی در زیـر 
ــهاند عـالوه بـر آن، سـازمان مشـاور فنـی، مهندسـی شـهر تـهران در  مجموعه این معاونت قرار گرفت
پروژههایی که مربوط به کل شهر تهران است و بخشی از آن در منطقه یک قرار میگیرد (مثل بزرگـراه 
ــارک و  دارآباد) و اداره کل هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق در خصوص طرحهای احداث پ

فضای سبز، ایجاد اماکن تفریحی نقش زیادی داشته است. 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

جدول شماره (4) -پروژههای توسعه و عمران شهری انجام شده در منطقه یک به تفکیک نوع پروژه 
احداث خیابان، نوع پروژه 

بزرگراه، پل، 
تعریض 

احداث مسیل و 
کانال 

تصفیهخانه 

احداث فضای 
سبز و پارک 

ایجاد اماکن 
تفریحی، ورزشی، 

کتابخانه 

طرحهای 
مطالعاتی 

سایر 
طرحها 

واحدهای 
اجرایی 

معاونت فنی، 
عمرانی سازمان 
مشاور حوزه 

معاونت ترافیک 
و حمل و نقل 

معاونت فنی، 
عمرانی سازمان 

مشاور فنی 
مهندسی 

معاونت فنی، 
عمرانی اداره 
فضای سبز 

اداره کل هماهنگی 
امور اجتماعی و 
فرهنگی مناطق 
معاونت فنی، 

عمرانی 

اداره کل 
برنامهریزی 
طرحهای 

توسعه شهری 

اداره فضای 
سبز 
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 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

مقایسه بین تعداد طرحهای انجام گرفته در سطح منطقه یک، نشانگر تقــدم طرحهـای مربـوط بـه 
ــالهای مـورد بررسـی  شبکه معابر و طرحهای احداث مسیل و جمعآوری آبهای سطحی در همه س
ــن ایـن دو در سـالهای مختلـف 1370 الـی 1380  میباشد و تنها تفاوت جایگزینی تعداد پروژهها بی

میباشد. 
در صورتی که پروژهها براساس نقــش و اهمیـت نـیز طبقـهبندی گردنـد، مشـخص میشـود کـه 
بیشترین میزان پروژههای اجرایی به صورت موضعی و برای حل مسایل به وجود آمده و در یک محل 

خاص میباشد. در حالی که پروژههای بنیادی و موضوعی از کمترین میزان برخوردارند.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

جدول شمارۀ (5) -پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح 

 

واحد اجرایی 

  سال 

تهیه 
موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
70 عمرانی 

 • دیوار حائل کشکک  

ـــاده   • تعریـض و توسـعه پـل سـوارهرو ج

لشکرک ضلع شمالی و جنوبی 
 • عملیات جدولگذاری در بزرگراه آیتا… 

صدر 
ــدر –   • دیوارهـای حـائل پـل بـزرگـراه ص

پاسداران 
 • کانال سرپوشیده شهرک گلها 

 • دیوار سنگی بزرگراه صدر تا 76 متری 

 • بازسـازی و احـداث خیابانهـای عـــارف 

نصب، دفتری، سعدآباد، قیطریه، آجودانیــه، 
روشنایی غربی، سعادتآباد. 

 • بازسازیپیادهروهایخیابانهــای ولیعصـر، 

شریعتی، ضلع شمالی بزرگراه چمران 
 • بازسازی پارکهــای نیـاوران، جمشـیدیه، 

ــل، احـداث پارکخانـه  زعفرانیه، مهر، ازگ
ـــه پارکهــای  شـطرنج، طراحـی و مطالع
ــی،  قیطریه، نوبنیاد، ولنجک، مجتمع فرهنگ

تپه تفریحی قیطریه 
 • اجرای عملیات باقیمانده و پلهای بزرگراه 

صدر 
 • نهرسازی و ترمیم آبراههها 

 

سازمان مشاور فنی 
70 و مهندسی 

 • مســــــیل و 

ــــراه  بـــزرگ
ــــــاد -   دارآب

شمسآباد 

 • تقاطع صدر – پاسداران 

 • کانال منظریه – جمشیدیه 

 • تقاطعبزرگراهمدرس – ولیعصر 

ــاد در تقـاطع بـا اویـن –   • کانال عبدا… آب

درکه 
 • مسیل و بزرگراه دارآباد – شمسآباد 

ــطحی شـهرک تعـاونی   • هدایت آبهای س

شرکت مسکن 

 

* اطالعات خام جداول حاضر از کارنامه عملکرد شهرداریها برداشت شده است. 
 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5) -پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 

واحد اجرایی 

   سال 

تهیه 
موضوعی موضعی ساختاری 

اداره کل 
برنامهریزی 
طرحهای 

شهرسازی 

 70

ــیهای    • بررسی موقعیت و وضعیت دسترس

طرح پارکینگ میدان تجریش 
 

70 اداره فضای سبز 

 • بازســــازی و 

ـــایی  بــازگش
ـــــــــارک  پ

جمشیدیه 

 • جنگلکاری در شهرک نفت 

 • جنگلکاری خیابان لشکرک 

 • جنگلکاری تپههای آجودانیه 

 • بازسازی و بازگشایی پارک جمشیدیه 

 • بازسازی پارک مهر 

 • احداث پارک گلزار 

 • احداث پارک ولنجک 

 • بهرهبرداری از چاه نوبنیاد 

ــان لشـکرک –   • حفر دو حلقه چاه در خیاب

اوشان و ضلع شمالی کاخ سابق نیاوران 

 

حوزه معاونت 
ترافیک و 

حملونقل 
 70

 • تغییر طرح هندســی سـه راه اراج (میـدان  

اقدسیه) 
ــان 35   • ارائه طرح ترافیکی و مهندسی خیاب

متری قیطریه 
ــا عملیـات خـاکبرداری   • نظارت در رابطه ب

ــائل در انتـهای  جهت احداث دیوارهای ح
بزرگراه آیتا… صدر 

 • نصب پل عابر پیاده بر روی رودخانه ازگل 

 

سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 

 71

ــض از    • طرح اجرایی خیابان 45 متری تعری

محور شرق دانشگاه شهید بهشتی 
 • مسیل گالبدره در تقاطع پل دربند 

 

 

 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ(5) -پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
71 عمرانی 

ــــراه   • بـــزرگ

نیاوران 
 • اجرایکانال زهکشی میدان تجریش  

 • بازسازی خیابان سعدآباد 

 • تعمیرات مسیل دربند 

 • الیروبی مسیل سرپوشیده جمشیدیه 

 • الیروبیمسیل دارآباد و کهنه دارآباد 

 • الیروبیمسیل گالبدره و دربند 

 • الیروببی مسیل مقصودبیک و الهیه 

 • نهرسازی خیابان نخل 

 • نهرسازی خیابان جماران از خیابان باهنر تا 

میدان جماران 
 • حفاری و زهکشی کوی کاشف 

 • بازسازی کانال کامرانیه 

 • الیروبی مسیل ولنجک 

 • الیروبی مســیل فرحـزاد و عبـدا…آبـاد و 

بهرود 
 • الیروبیمسیلدرکهوفرعیآنوخشکه 

ــه چـاه فـاضالب در ناحیـه   • حفر یک حلق

جماران 
 • الیروبی و کولیگذاری و پاکسازی قنــات 

ده چیذر 
ــی   • نهرسازی خیابان پسیان از مقدس اردبیل

تا ولیعصر 
 • الیروبی و طوقهچینی قناتهای  اختیاریـه، 

قیطریه و … 
 • ساخت دیوار حائل بزرگراه آیتا… صدر 

 • اجرانهرسازیدرخیابانشهید کاظمی 

ــادهرو   • بازسازی خیابان دفتری و نهرها و پی

خیابان مزبور 
 • عملیات اجرایی خیابان عارفنسب 

 • پروژه نهرسازی خیابان ساسان 

ـــای   • حفـر یـک حلقـه چـاه جـذب آبه

سطحیدرکوچهمهنازخیاباننیاورزاده 
 • بازسازی خیابان شهید فیاضی 

 • بزرگراه نیاوران 

ـــل   • کانـال کمکـی ولنجـک حدفـاصل هت

استقالل – آفریقا 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 ١

نوع طرح
 

واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

سازمان پارکها و 
فضای سبز 

 72
  • احداث پارک گلزار  

اداره کل هماهنگی 
امور اجتماعی و 
فرهنگی مناطق 

 72

 • بهرهبرداری و احداث مراکز ورزشی  

 • مجتمع آموزشی سوارکاری پارک نیاوران 

 • تیچر اسکیت پارک نیاوران 

 • تیچر اسکیت پارک قیطریه 

 • پارک شطرنج آجودانیه 

 • احداث مراکز آموزش کامپیوتر نیاوران 

 • کتابخانه امیرکبیر پارک قیطریه 

 • کتابخانه فرحزاد پارک فرحزاد 

ــت اقـدام پـارک   • مجموعه فرهنگی در دس

جمشیدیه 
 • احداث نگارخانه امیرکبیر در پارک قیطریه 

 • احداث مرکز 

اطالعرسانی 

اداره کل 
برنامهریزی و 

طرحهای 
شهرسازی 

 73

 • مطالعــــــه و 

ــرح  بررسی ط
بزرگراه صدر 

ـــــه و    • مطالع

بررسی طــرح 
بزرگراه صدر 

پارکها و فضای 
سبز 

 73

 • پروژه آبرسانی بزرگراه مدرس  

 • معماری مهمانسرای شهرداری 

ـــــعه و   • توس

ـــــهداری  نگ
جنگلکاری 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 73

 • تهیه طرحهای 

ـــــــــبکه  ش
ــــاضالب و  ف
ــــعآوری  جم
آبهـــــــای 

سطحی 
ـــــــــال   • کان

عبدلآباد 

 • کانال عبدلآباد 

 • کانال جمشیدیه حدفاصل نیاوران – صدر 

 • طراحی و اجــرای شـاخه انحرافـی مسـیل 

ولنجک و تلهکابین توچال 
 • طراحی حوضچه و کانــال ولنجـک غربـی 

شمال دانشگاه شهید بهشتی 

 • تهیـــــــــه 

ـــــای  طرحه
شــــــــبکه 
فـــاضالب و 
جمــــعآوری 
ــــــای  آبه

سطحی 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5) -پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 ٢

ادامۀ دول شمارۀ (5) -پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 73

 • بزرگــراه شـرق تـهران 

(دارآباد حدفاصل ازگل 
– بزرگراه بعثت) 

ـــی   • مطالعــات و طراح

مسیل جمشیدیه 
 • طــرح جمـــعآوری و 

هدایت آبهای سطحی 
تهران (کل مناطق) 

ــــالبدره،   • مســـیل گ

جعفرآباد، مقصودبیک 
ــکرک   • تعریض جاده لش

حدفاصل سهراه اقدسیه، 
تقاطع سوهانک 

 • بزرگراه آیتا… صــدر 

ــداران –  حدفـاصل پاس
هنگامه 

ـــاطع صــدر –   • پـل تق

لویزان 
ــــر –   • تقـــاطع ولیعص

چمران 
ـــدر مقــابل   • تقـاطع ص

پایگاه 21 حمزه 
 • پل تقاطع صدر – مقدم 

 • 45 مـــتری خیابــــان 

رشیدالدین فضلا… 
ـــی   • مطالعــات و طراح

مسیل اوین درکه 
ـــی   • مطالعــات و طراح

مسیل سوهانک 
ــال و مسـیل   • اجرای کان

سوهانک 

 • مطالعات و طراحی مسیل جمشیدیه 

 • بزرگراه اوین و تقاطعهای مربوطه 

ــاصل   • بـزرگـراه آیـتا… صـدر حدف

پاسداران – هنگامه 
 • تقاطع صدر – مقابل پادگان 21 حمزه 

 • زیرگذر 21 حمزه در تقاطع صدر 

ــاطع صـدر –   • رمپ و لوپهای پل تق

لویزان 
ـــب بیمارســتان   • احـداث خیابـان جن

دارآباد 
 • بازنگری طرح حوضچه رســوبگـیر 

گالبدره 
 • حوضچه رسوبگیر مسیل ولنجک 

 

 • احــــــداث 

پلهای عــابر 
پیاده مناطق 1 

تا 20 
ــهبرداری   • نقش

و تهیــــــــه 
پروفیل طولی 
ـــــی  و عرض
منـاطق 1 تــا 

 20

ــــــیر و   • تعم

ـــهداری و  نگ
رنگآمـــیزی 
ـــــــای  پله
ســــــوارهرو 
ــاطق  فلزی من

1 تا 20 
ــــــــم   • ترمی

ــــــای  نواره
حفاری 

 • طـــــــــرح 

جمــعآوری و 
ـــــــت  هدای
ــــــای  آبه
سطحی تهران 
منـاطق 1 تــا 

 20



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀجدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

73 منطقه یک 

 • پـروژه الیروبــی 

مسیلها 
ــــــــت و   • مرم

ــــــــازی  بازس
مسیلها 

 • احیاء قنات در جاده لشکرک 

ــــی و   • حفـــاری، انحـــراف، الیروب

لولهگذاری قنات مبشر، باهنر  
 • بازسـازی قنـات خیابـان فاطمیـــه در 

سهیل و مهربوم 
 • حفر چاه جذبی بنبست نقیبی 

 • پروژه احداث سرریز مسیل دربنــد – 

الهیه 
 • احـداث حوضچـه رسـوبگیر مســیل 

جمشیدیه 
 • احداث سرویس بهداشتی میدان دربند 

 • احداث سالنها و سرویس بهداشتی و 

تعمیراتی دادسرا شمیران 
 • مرمــت و بازســازی فرهنگســــرای 

نیاوران 
 • بازسازی موزه تاریخ طبیعی 

 • محوطهسازی باغسرایداری اعالء 

 • پـروژه الیروبـــی 

مسیلها 
 • مرمت و بازسازی 

مسیلها 
 • توســــــــــعه و 

نگـــــــــهداری 
جنگلکاری 

 • مطالعات آبرسانی 

ــهیز   • توسـعه و تج

مدارس 
ــــور   • توســـعه ام

ورزشی در منـاطق 
بیستگانه 

اداره کل 
برنامهریزی و 

طرحهایشهرسازی 
 74

 • بررسی و مطالعه 

درخصـــــوص 
ـــیر  پیشـنهاد تغی
ــی از  مسیر بخش
ــادگـار  بزرگراه ی
ـــان  امــام و اتوب

صدر 

  

سازمان پارکها و 
فضای سبز 

 74

 • رفــــوژمیــــــانیبزرگراهکـــــاوهو  

محدودهمنطقهیک فضای سبز) 
 • تصفیهخانه مهمانسرای قنات باغچال 

 • بازدید و ارائه طریق از قنات  اردوگاه 

واقع در نیاوران 
 • بازدید و ارائه طریق از قنات شیرشیره 

شده در خیابان گالبدره 

 • مطالعـات شـــبکه 

آب خام 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀجدول شمارۀ (5)-پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 74

 • مسیل گالبدره 

 • مسیل جعفرآباد 

ــــم   • احــداث و ترمی

بزرگراه اوین 
 • بزرگراه نیاوران 

 • بزرگراه شهید همــت 

حدفاصل شــریعتی – 
بزرگراه شرق تهران 

ـــاطع شــهید   • پـل تق

همت – نیاوران 
 • مطالعـات و طراحــی 

ــن درکـه و  مسیل اوی
ــاصل  حوضچـه حدف
درکه – هتل آزادی  

 • مسیل گالبدره 

ــیدیه   • ایجاد، توسعه و تجهیز کانال جمش

حدفاصل نیاوران صدر 
ـــان –   • بـزرگـراه نیـاوران حدفـاصل مغ

حشمتیه و تقاطعها 
 • حوضچه رسوبگیر مسیل ولنجک 

 • طراحی دسترسیهای بزرگراه آیــتا… 

ـــوز و  صـدر از خیابانهـای آبشـار دوق
نیاوران 

 • پل تقاطع آیتا… صدر – عطاری مقدم 

 • طراحی پلهــای ساسـان و گنجـور بـر 

روی مسیل ولنجک 
 • تقاطع آیتا… صدر به بهار و دستور  

 • رمـپ ورودی بـزرگـــراه مــدرس بــه 

آیتا… صدر 
 • دیوار حائل  سنگی بزرگراه صدر 

 • طراحی تقاطع آیتا… صدر – نیــاوران 

حذف شده 
 • طراحی حوضچه و کانال ولنجک غربـی 

شمال دانشگاه شهید بهشتی 
ــک واقـع در   • شاخه انحرافی مسیل ولنج

تلهکابین توچال 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀجدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
74 عمرانی 

ــــــیل   • مس

جعفرآباد 
ـــوبگیر مســیل   • حوضچـه رس

ولنجک 
ــــارک   • احــداث و تکمیــل پ

جمشیدیه 

 

74 منطقه یک 

ـــــــرح   • ط

ـــه  رصدخان
تهران 

 • باغ منظریه، 

ـــه،  آجودانی
21 مـــتری 

ـــه، 35  درک
ـــــــتری  م

قیطریه 
ــی و   • الیروب

بازســــازی 
قنوات  

ــانی و   • آبرس

توســــــعه 
جنگلکاری 
 • احـــداث و 

تعریـــــض 
بزرگـراه 76 
ـــــــتری  م

لشکرک 

ــاغ   • طراحی خیابانهای شمال ب

ــتری  منظریـه، آجودانیـه، 21 م
درکه، 35 متری قیطریه 

ـــه   • احــداث خیابــان آجودانی

حدفاصل اقدسیه تا دارآباد 
 • احداث خیابان حدفاصل دربند 

تا میدان سربند 
 • احداث خیابان مــاهروزاده بـه 

الهیه 
 • احداث خیابان 505 (اوشان) 

 • تعریـض و اصـــالح پروفیــل 

خیابان رشیدالدین فضلا… 
 • تعریـض و اصـــالح پروفیــل 

خیابان مسیح دانشوری دارآباد 
ـــذر آبشــار و   • احـداث زیـرگ

اصالح رمپ خیابان 
 • احداث مسیل دربند تا سربند 

 • احـداث حوضچـه رســـوبگیر 

مسیل جمشیدیه 
ــه   • احداث مجموعه فرهنگی تپ

قیطریه 
 • احداث و تکمیل خانه فرهنگ 

دارآباد 
 • تکمیل خانه فرهنگ باغ عالء  

 • احداث کتابخانه پارک مهر 

ــــازی   • کفســـازی و بریدس

کانالها 
ـــر چاههــای   • زهکشـی و حف

جذبی  
 • الیروبی و بازسازی قنوات 

 • احــداث رمــپ و لـــوپ و 

اصالحهندسی تقاطعها 
ـــای   • ترمیـم و نگـهداری پله

فلزی و نــهرها و دریچـههای 
فاضالب 

 • مرمــتو بازســازی دیـــوار 

مسیلهای سطح منطقه 
 • الیروبی و تنظیف مسیلها 

ـــراف   • طراحـی سـاماندهی اط

مسیلها 
 • تکمیل پارک زعفرانیه 

ــم پارکهـای   • بازسازی و ترمی

منطقه 
 • احداث جنگلکاری سوهانک 

 • آبرسانی به توسعه جنگلکاری 

 • طراحی شبکه آب خام 

 • آبرسانی اتوبان صدر 

 • آبرسانیبزرگراه مدرس 

 • سرویسهای بهداشــتی سـطح 

منطقه 
 • احداثوتکمیل مساجد 

 • توسعه امور وررزشی 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

نوع طرح
 

واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

75 منطقه یک 

ــدان   • طرح ترمیم می

تجریش 

 • ایجاد تاسیســات و 

ــهری  تسـهیالت ش

میدان تجریش 

 • مسیل جمشیدیه 

ــد و   • ارتفاعات دربن

گالبدره 

 • 76 مــتری جـــاده 

لشکرک  

 • میدان تجریش 

 • احـداث و تکمیــل 

ـــدان  پــارکینگ می

تجریش 

 • احـداث و ترمیـــم 

ــابر  خیابانهـا و مع

سطح منطقه 

 • محــدوده تقـــاطع 

صــدر – دســـتور 

ــراه  پلهـای بـزرگ

صدر 

 • مسیل جمشیدیه 

 • طرح احداث و ترمیم خیابان: 

 - شمال باغ منظریه 

 - خیابان ماهروزاده به الهیه 

 - شمال باغ منظریه 

 - ولنجک 

 - 35 متری قیطریه 

 - اوشان 

 - 45 متری دانشگاه شهید بهشتی 

 - رشیدالدین فضلا… 

 - مسیح دانشوری 

 - محدوده تقاطع صدر – دستور 

 - پلهای بزرگراه صدر 

 • احداث و تکمیــل پـارکینگ میـدان 

تجریش 

 • شهید باهنر 

 • محدوده میدان تجریش 

 • حوضچه رسوبگیر میدان تجریش 

 • ارتفاعات نفت و شمال قیطریه 

 • پارک قیطریه 

 • فرهنگسرای امیرکبیر 

 • مجتمع وررزشی بانوان چیذر 

 • خیابان دزاشیب (باغ اعال) 

 • احــداث و تکمیــل پارکهــــای 

محدوده ولنجک 

 • بررســی مســـائل 

ــطح  شـهری در س

منطقه 

ــهیز   • توسـعه و تج

ــاضالب و  شبکه ف

ــــــــعآوری  جم

آبهای سطحی 

ــم   • احـداث و ترمی

خیابانها و معــابر 

سطح منطقه 

ــک در   • بهبود ترافی

سطح منطقه 

ــل   • احداث و تکمی

ــطح  پارکهـای س

منطقه 

ـــک   • بــهبود ترافی

بزرگراه صدر 

ـــک   • بــهبود ترافی

ابتـدای بـزرگــراه 

صدر 

ـــک   • بــهبود ترافی

محـدوده خیابـــان 

قدس 
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 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

75 منطقه یک 

 • احداث کتابخانه عمومی:  

 - فرهنگسرای امیرکبیر 

ـــارک   - میـدان ورزشـی جنـوب پ

نیاوران 
 - باغ فردوس 

 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 75

ـــاصل   • عبدلآبــاد حدف

ــتری  اویـن درکـه 45 م
اوین 

 • ترمیم بزرگــراه مـدرس 

به صدر 
 • کانال مسیل گالبدره 

 • کانال مسیل جعفرآباد 

 • کانال مسیل ولنجک 

ـــاصل   • جمشـیدیه حدف

نیاوران – صدر  
- کانال مسیل گالبدره 

- جعغرآباد 

- مسیل ولنجک 

ــبکه   • ایجاد، توسعه و تجهیزات ش

ـاصل  فاضالب بزرگراه صدر حدف
هنگام – مسیل دارآباد  
 • احداث و ترمیم خیابان 

ــاری   - تقـاطعآیتا… صـدر- عط

مقدم 
 - بزرگراه مدرس به صدر 

 - تقاطع بزرگراه نیاوران – صدر 

ـــد و مســیل   • احـداث مسـیل بن

برگردان 
ـــان 505   - دارآبـاد از تقـاطع خیاب

ارتش تا حوزه آبریز 
 - ولنجک (تونل کمکی) 

 - شاخه انحرافی مسیل ولنجک 

 - حوضچه رسوبگیر ولنجک 

 • احداث و تکمیل پارک جمشیدیه 

 

 

 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76

ــن   • کانال مسیل اوی

درکه 
 • کانـــال مســــیل 

گالبدره 
 • کانـــال مســــیل 

جعفرآباد 
ــراه   • احـداث بـزرگ

نیاوران 

 • احداثکانالفاضالببزرگراهصدر 

ــال فـاضالب بـزرگـراه   • احداث کان

دارآباد 
ـــاضالب کانــال   • احـداث کانـال ف

جمشیدیه 
 • احداث مسیل شاخه انحرافی مسیل 

ولنجک واقع در تلهکابین توچال 
 • حوضچهرسوبگیرمسیلولنجک 

 • حوضچهرسوبگیرمسیل دارآباد 

ــاری   • احداث پل تقاطع صدر – عط

مقدم 
 • احداث پلهــای ساسـان و گنجـور 

روی مسیل گالبدره 

 

76 منطقه  

 • طــرح تکمیـــل و 

ـــد  توســعه کمربن
فضای سبز 

 • احداث خیابان 21 

متری درکه 
 • احداث خیابان 35 

ــتری  متری و 45 م
ولنجک 

ــان 35   • احداثخیاب

متری اوشان 
 • نگــــــــهداری و 

جنگلکاری اطراف 
تهران و قرق دامنـه 

جنوبی البرز 
ــــال   • احــداث کان

فــــــــاضالب و 
آبهـای ســـطحی 

شهر 
 

 • احداث خیابان دربند 

 • احداث خیابان مسیح دانشوری 

 • احـداث خیابـان خدمـات شــهری 

دارآباد 
ــوزش   • احـداث و تکمیـل مرکـز آم

نیاوران 
 • احـداث و تکمیـل نگارخانـه بیــت 

جماران 
ــــل ســـاختمان   • احــداث و تکمی

تاکسیدرمی موزه 
 • احداث، تکمیل و تجهیز شهر کتاب 

تجریش، ولنجک 
 • احداثوتکمیلکتابخانه نیاروان 

ــــل  کتابخانـــه   • احــداث و تکمی

شهرداری 

 • کنترل سطح آبهای 

زیرزمینیسطح منطقه 
 • احـــداث کانـــــال 

ــای  فاضالب و آبه
سطحی شهر 

 • الیروبی، نگهداری و 

مرمت دیوار مسیلها 
 • ترمیـم و نگــهداری 

پلهای فلزی، نـهرها 
ودریچههایفاضالب 
ـــرای   • طراحـی و اج

ــانی  شـبکههای آبرس
فضایسبزسطحمنطقه 
 • توســعه و تجـــهیز 

مدارس سطح منطقه 
 • ساماندهی میــادین و 

معابر سطح منطقه 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

77 منطقه یک 

 • کنـترل ســطح 

آبهـــــــای 
زیرزمینی  

 

 • احداث خیابان دربند 

 • احداث خیابان مسیح دانشوری 

ــتری الـبرز   • احداث بلوار 35 م

(دارآباد) 
 • احداث خیابان 21 متری درکه 

ــهید   • احداث خیابان دانشگاه ش

بهشتی  
 • احداث خیابان ولنجک 

ـــتری   • احـداث بـزرگـراه 76 م

لشکرک 
ــگاه شـهید   • احداث پارک دانش

بهشتی 
 • احداث پارک شهید احمدلو 

 • کنـــترل ســـطح آبهــــای 

زیرزمینی 
 • الیروبی ونگهداری کانالها 

 • الیروبی و بازسازی قنوات 

ـــال فــاضالب و   • احـداث کان

آبهای سطح شهر 
ــهداری و مرمـت   • الیروبی، نگ

دیوار مسیل 
 • نهرســــازی، کفســـــازی، 

بریدسازیوکامیونبندی 
ـــای   • ترمیـم و نگـهداری پله

فلـزی، نـهرها و دریچـــههای 
فاضالب 

 • بازپیراییاماکن و معابر 

 • ترمیـم و نگـهداری پـل عـابر 

پیاده 
 • احداث دیوار حائل در معابر  

ـــــــهداری   • نصـــــب و نگ

انواعجانپناهو گاردریل 
ـــــــرای    • طراحــــــی و اج

شبکههایآبرسانی فضای سبز 
 • احداث پارک در سطح منطقه 

 • احداث فضای سبز، رفـوژهـا، 

لچکیها و میدانها 
ــم پارکهـای   • بازسازی و ترمی

منطقه 
 • توسعه و تجهیز مدارس سطح 

منطقه 
 • احــداث،تکمیــلو تجــــهیز 

کتابخانههای منطقه 
ـــابر   • سـاماندهی میـادین و مع

سطح منطقه 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

حوزه معاونت فنی 
و عمرانی 

 77

ـــال   • احـداث کان

جمشیدیه  
ــیل   • احـداث مس

گالبدره 
ــیل   • احـداث مس

جعفرآباد 
 • احداث بزرگــراه 

نیاوران 
 • بررســـــــی و 

طراحـــــــــی 
مسـیلهای کــل 

شهر 

 • احداث کانال بزرگراه صدر 

 • احداث کانال مسیل بزرگراه دارآباد 

 • احداث کانال جمشیدیه 

 • هدایـت آبهـای سـطحی غـرب مســـیل 

ولنجک 
 • احداث تونل کمکی مسیل ولنجک 

ــکه و   • احداث کانال و رسوبگیر مسیل خش

رسوبگیر مسیل اوین درکه 
ــوار مسـیل   • الیروبی، نگهداری و مرمت دی

ولنجک 
ــوار مسـیل   • الیروبی، نگهداری و مرمت دی

دارآباد 
 • طراحی ادامه بزرگراه نیاوران و تقاطعها 

 • احداث پارک جمشیدیه (طراحــی اراضـی 

اردوگاه شهید باهنر) 

 

حوزه معاونت امور 
اجتماعی و 
فرهنگی 

 77

 • تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی  

باغ شاطر 
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 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 ١

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

79 منطقه یک 

 • ســاماندهی بــــازار و 

فضاهــای فرهنگـــی – 
مذهبی میدان تجریش 

 • ســـــــــاماندهی دره 

مقصودبیک 
 • ساماندهی دره گالبدره 

 • ساماندهی دره درکه 

 • مطالعـــه مســــیلهای 

دربنــــد، گالبــــدره، 
ــک  سعدآباد و مقصودبی
ــــــــــــههای  از جنب
هیدرولــوژی، فضـــای 
ـــیر پیــاده و  سـبز، مس

تفریحگاه 

ــاماندهی فضـای سـبز   • طرح س

سرپل و میدان تجریش 
 • طرح ساماندهی میدان تجریش 

 • حل معضل ترافیکــی ناشـی از 

ــدوده  تداخل پیاده و سواره مح
سرپل تجریش 

 • ســاماندهی فضــای ســـبز از 

سعدآباد تا پل رومی 
 • بررسی و مطالعه مســیر فرعـی 

خیابان خلیلی تا اتصــال آن بـه 
خیابان ولیعصر 

ـــازی،   • طراحـی سـطح (کفس

چـراغ، مصـالح، فـرم، رنـــگ، 
نردهگذاری باغچهها) و جـداره 

(بدنه میدان) حوزه تجریش 
 • سـاماندهی بـازار و فضاهـــای 

ـــدان  فرهنگــی – مذهبــی می
تجریش 

ــف   • سـاماندهی محلهـای توق

وســائط نقلیــه عمومــــی در 
ـــا میــدان  محـدوده سـرپـل ت

تجریش 
 • ساماندهی بیمارســتان شـهدای 

تجریــش (تغیـــیر ورودی، در 
ــارکینگ، تعریـض  نظرگرفتن پ
ـــزوم  پیـادهرو و در صـورت ل

جابجایی ساختمانها) 

ـــاماندهی   • طــرح س

ترافیکی تجریش 
ـــاماندهی   • طــرح س

هیدرولوژی منطقه با تاکید 
بر سرپل و میدان تجریش 
ـــه   • ســاماندهی پایان

اتوبوسهای شرکت واحد 
در میدان تجریش 

ـــاماندهی   • طــرح س

ــدان  کـالبدی و فراغتـی می
تجریش 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 ٢

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

79  • منطقه یک 

 • احـداث خیابــان 35 

متری از پل رومی تا شـهید 
لواسانی  

 

 • احداث فضای سبز طبق طــرح 

تفصیلی واقع در قریه الرک خیابــان 
کوهیار و امیرتیمور اوین) 

 • اجـرای گزینـه منتخـب طــرح 

ــان  هندسی تقاطع انتهای شرقی خیاب
شهید باهنر 

 • ساماندهی فضای سبز ولنجـک 

و دارآباد 
ـــه مــوزه   • سـاماندهی مجموع

دارآباد 

ــــرای   • مکانیـــابی ب

احــــداث حداقـــــل دو 
پـــارکینگ طبقــــاتی در 
محدوده سرپــل تـا میـدان 

تجریش 
 • احـداث زمینهـــای 

ورزشی روباز و بسته 

 

 

 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

79 منطقه  

ـــهداری   • الیروبـی و نگ

کانالها 
 • کنـترل سـطح آبهــای 

زیرزمینی 
 • الیروبــی و بازســـازی 

قنوات 
 • ســاماندهی میـــادین و 

معابر شهر 

 • احداث خیابان دربند 

ــع در   • عملیـات عمرانـی واق

حریم استحفاظی شمیرانات 
 

 • الیروبـی و نگـــهداری 

کانالها 
ــطح آبهـای   • کنترل س

زیرزمینی 
ـــازی   • الیروبـی و بازس

قنوات 
ــهداری و   • الیروبـی، نگ

مرمت دیوار مسیل 
ــازی،   • نهرسازی، کفس

بریدسازی و گابیونبندی 
 • ترمیــم و نگــــهداری 

ــــزی، نـــهرها  پلهــای فل
ودریچههایفاضالب 

 • ترمیم و نگهداری پــل 

عابر پیاده 
ــنگ   • نصب و ترمیم، س

دال، جـداول، رفـــوژهــا و 
پیادهروها 

 • نـردهگذاریدراطــراف 

میادین و تقاطعها 
 • اصالحهندسی معابر 

 

حوزه معاونت فنی 
79 و عمرانی 

ــال   • ادامـه مطالعـات کان

جمشیدیه  
ــزرگـراه   • احداث ادامه ب

نیاوران 
 • پهنهبندی لرزههای شهر 

تهران 

ــاضالب و   • احـداث کانـال ف

آبهای ســطحی شـهر بـزرگـراه 
دارآباد 

ــاضالب و   • احـداث کانـال ف

آبهـای ســـطحی شــهر کانــال 
جمشیدیه 

ـــیل   • بررسـی و طراحـی مس

مقصودبیک 
 • بازسازی و کفسازی مسیل 

ولنجک 
ـــطحی   • هدایـت آبهـای س

ولنجک شمال تلهکابین 
ـــطحی   • هدایـت آبهـای س

ولنجک غربی 

 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

حوزه معاونت فنی 
و عمرانی 

 79

ــازی حوضچـه    • احداث و بازس

رسوبگیر مسیل ولنجک 
 • احداث ادامه بزرگراه نیاوران و 

تقاطعها 
ــزرگـراه آیـتا…   • ساماندهی ب

صدر (بابایی) 
 • یادگار امام حدفاصل بزرگــراه 

اوین – چمران 
 • احداث پل بتنی و فلزی تقاطع 

ــاوران – بـزرگـراه شـهید  بزرگراه نی
بابایی (صدر) 

 • طراحــی پلهــــای 

سوارهرو مناطق 1 تا 20  
 

حوزه معاونت 
حمل و نقل و 

ترافیک 
 79

 • احداث پارکینگ طبقاتی ضلــع  

جنوبی پارک نیاوران 
 • احداث پارکینگ طبقاتی ضلــع 

ـــن ارم و  شــمالغربی تجریــش بی
سعدآباد 

ـــدان قــدس و   • سـاماندهی می

میدان تجریش 

 

حوزه معاونت 
خدمات شهری 

 79

 • طـــــرح توســــــعه 

جنگلکاری قرق دامنه جنوبی 
البرز 

 • طراحـی و احـداث ایســـتگاه 

آتشنشانی ولنجک 
 • طراحـی و احـداث ایســـتگاه 

آتشنشانی اقدسیه 

ـــل   • احـداث و تکمی

تاسیسـات و مجتمعهـــای 
ورزشی، تفریحی 
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ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
80 عمرانی 

ــاوران    • احداث و تعریض پل نی

تقاطع جمشیدیه، پل ارم و … 
 • طراحـی و مشــاوره 

پروژههای عمرایــن سـطح 
منطقه 

 • عملیات چاه و قنات 

 • عملیات خشکهچینی 

 • احداث دیوار حائل 

 

معاونت اجتماعی و 
80 فرهنگی 

 

 

 • احـداث و تجـهیز رســـتوران 

موزه دارآباد 
ــوزه   • راهانـدازی پسـت بـرق م

دارآباد 
ـــهیز مجموعــه   • تکمیـل و تج

ورزشی دارآباد 
 • تجهیز آمفیتئاتر نیاوران 

 • تکمیـل و تجـــهیز ورزشــگاه 

شهدای دارآباد 

ـــل   • تجــهیز و تکمی

کتابخانه منطقه 
 • توســعه و تجـــهیز 

مدارس و نــهادهای 
دولتی 

ـــم   • احــداث و ترمی

مساجد 
 • احداث و نگــهداری 

فرهنگسرا 

حوزه معاونت 
خدمات شهری و 

فضای سبز 
 80

 • الیروبــی و باســــازی 

قنوات 
 

 • ترمیم و بازســازی پارکهـا در 

سطح منطقه 
 • مرمت پارک نیاوران 

 • مرمت پارک جمشیدیه 

ــای   • دیوارهسازی و احداث فض

سبز خیابانهای کاوه – درکه 
 • توسعه پارک مینا 

 • تجهیز و راهاندازی چاه بوستان 

فردوسی و جمشیدیه 
 

ــازی   • مرمت وسایل ب

ــان  کودکان نیمکت و مبلم
جهت پارکها 

ــــهای   • مرمــت کابل

پوسیده شبکه روشنایی  
 • بهســـازی خــــاک 

فضاهای سبز 
ـــعه   • احـداث و توس

جنگلکاری  
ـــرای   • طراحـی و اج

شبکه آبرسانی 

 

 

معاونت حمل و 
نقل و ترافیک 

 

 80

 • طراحی خیابانها  

 • احداث زیرگذر 

 • احداث پارکینگهای روباز 

ــایل نقلیـه   • احداث توقفگاه وس

عمومی 

ــهداری   • نصـب و نگ

ـــانپنــاه و  انـواع ج
گاردریل 

 • نـــردهگــــذاری در 

ـــادین و  اطــراف می
تقاطعها 

ــــامع   • مطالعــات ج

بهبود سیستم ترافیک 
* اطالعات این جدول از لیست طرحهای پیشبینی شده شهرداری منطقه یک در سال 79 برداشت شده است. 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

ادامۀ جدول شمارۀ (5)- پروژههای انجام شده در منطقه یک در دوره 1380 -1370 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

سال 
تهیه 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت فنی و 
عمرانی 

 

 • ساماندهی خیابانهای فرمانیــه،  

کامرانیه، نیاوران و پورابتهاج 
 • احداث مسیل گالبدره 

 • ادامه احداث خیابان 35 مــتری 

پگاه 
 • ادامه احداث خیابان 21 مــتری 

درکه 
 

 

 

معاونت اجتماعی و 
فرهنگی 

 

 

 

ـــی   • احــداث کتابخانــه عموم

شمیران  
ـــه ورزشــی   • احـداث مجموع

ولنجک 
 • تکمیـل و تجـــهیز ورزشــگاه 

قیطریه 
 

 

حوزه معاونت 
خدمات شهری و 

فضای سبز 
 

 

 • ساماندهی میدان تجریش  
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2-2- بررسی و تحلیل محدودیتهای موجــود در شـهرداری منطقـه بـرای تهیـه و 

اجرای برنامهها و طرحهای توسعه  
ــه یـک،  براساس فهرست تهیه شده از طرحها و برنامههای توسعه و عمران شهری شهرداری منطق
اکثر طرحها در ده سال گذشته جنبه موضعی داشته در جهت رفع مشکالت محل خاص بــوده اسـت. 

این طرحها عمدتاً موضوعات زیر را در بر میگیرد: 
 • احداث دیوارهای حائل 

 • تعریض و توسعه، احداث و ترمیم پلها و خیابانها 
 • احداث و بازسازی پیادهروها و خیابانها 

 • احداث و بازسازی پارکها 
 • نهرسازی، آبراههها 

 • احداث، الیروبی، دیوارسازی، حفاری و مرمت مسیلها 
 • تقاطعها 

 • بهرهبرداری و حفر چاهها 
 • احداث بزرگراهها و زیرگذرها 

 • احداث حوضچههای رسوبگیر 
ــت. ایـن بیـانگر مـدت  همچنین تعدادی از طرحها در سالهای مختلف مستمراً تکرار گردیده اس
ــه  زمان طوالنی انجام طرح و یا نیاز به تکرار عملیات به علت برطرف شدن مشکالت و مسائل دارد ک
در هر دو مورد میبایست نسبت به رفع این نقص اقدام نمود. از جمله این طرحها احــداث و تکمیـل 
پارک جمشیدیه است که از سال 74 تا 79 در کارنامــه عملکـرد شـهرداری بـه چشـم میخـورد و یـا 
ــف مکـرراً انجـام  احداث و بازسازی حوضچه رسوبگیر مسیلهایی است که در طول سالهای مختل

شده است. 
ــت.  نکته دیگر در ارتباط با طرحهای شهرداری منطقه یک، تعداد نسبتاً اندک طرحهای اساسی اس
در حالی که این طرحها مهمترین طرحهایی در ارتباط با حل مسائل منطقه، مناطق پیرامون و حتی کـل 
شهر هستند که مشکالت را به طور اساسی حل مینمایند. این طرحها بــه تعـدادی محـدود و در حـد 
ــواردی نظـیر طـرح  الیروبی، مرمت و بازسازی مسیلهای موجود انجام شده است. شایان ذکر است م
ــد فضـای سـبز، طـرح قـرق  ساماندهی کالبدی و فراغتی میدان تجریش، طرح تکمیل و توسعه کمربن
ــت و  دامنههای جنوبی البرز نیز در زمره این طرحها آمده است، اما تعداد این طرحها بسیار محدود اس
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میزان کارایی و عملکرد آنها (با توجه به کلی بودن عنوان آنها) میبایست پس از انجام بررســی دقیـق 
ــه  طرح مشخص شود. ذکر این نکته ضروریست که بررسی روند مطالعات حاکی از توجه بیشتر به تهی
طرحهای بنیادی در سالهای اخیر میباشد ولی با توجه به مشکالت عدیده منطقه هنوز هم موضوع و 

تعداد این طرحها در حد قابل قبول نمیباشد. 
کثرت سازمانها و معاونتهای تهیه و اجراکننــده طرحهـا نظـیر حـوزه معـاونت فنـی و عمـران، 
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تــهران، اداره کـل برنامـهریزی و طرحهـای شهرسـازی، سـازمان 
پارکها و فضای سبز، حوزه معاونت ترافیک، حمل و نقل، اداره کــل همـاهنگی و امـور اجتمـاعی و 
فرهنگی مناطق و … به تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمـران منطقـه پرداختـهاند کـه بـازنگری در 

فرایند تهیه و اجرای طرحهای شهری را طلب میکند. 
بررسی طرحهای دردست اقدام و همچنین طرحهای معرفی شــده توسـط معاونتهـای مختلـف 
ــه تعـداد   شهرداری منطقه بیانگر آن است که اکثر این طرحها نیز موضعی بوده و طرحهای ساختاری ب
ــه در کارنامـه عملکـرد  و اندک در میان طرحهای مذکور این لیست به چشم میخورد. بعضی موارد ک
شهرداری در ردیف کارهای انجام شده ذکر گردیده است، مجدداً در فهرست طرحهای دردست اقـدام 
ــه در مـورد طرحهـای انجـام  و معرفی شده توسط معاونتهای مختلف قرار گرفته است. این شکل ک
ــی بیشـتری جـهت جلـوگـیری از تطویـل کـار و یـا  شده شهرداری نیز مشاهده گردید، نیازمند بررس
دوبارهکاریهایی است که هزینه فراوانی را بــه شـهرداری منطقـه تحمیـل مینمـاید. همچنیـن کـثرت 
ــرای طرحهـا و برنامـههای  سازمانهای پیشنهاد دهنده طرح نیز میتواند مشکالتی را در امر تهیه و اج

توسعه و عمران منطقه ایجاد نماید که میبایست مورد توجه دقیقتر قرار گیرد. 
آنچه ضروری به نظر میرسد آن است که طرحهای معرفی شده و دردست بررسی با مشــکالت و 
ــن  مسائل موجود و عنوان شده توسط معاونتهای شهرداری منطقه یک مقایسه گردد تا تاثیرگذاری ای
ــه بخشهـای  طرحها در حل مشکالت عنوان شده مشخص گردد. این امر پس از جمعبندی نتایج کلی

طرح انجام خواهد شد. 
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2-3- بررسی نظرات و پیشنهادهای شهرداری منطقه در مورد ایجاد زمینــههای الزم 

در جهت تهیه برنامهها و طرحهای مورد نیاز  
ــده توسـط معاونتهـای مختلـف، پـروژههـای  در سطح منطقه یک، عالوه بر پروژههای انجام ش
ــه حـالت دارای  دیگری نیز توسط دفتر بررسی مطالعات شهرداری اعالم شده است. این پروژهها به س
قرارداد، در مرحله تأمین اعتبار و در دست بررسی جهت انتخاب مشاور و همچنین واحدهای اجرایــی 
طبقهبندی شده، حدود 70 پروژه را در بر میگیرد. جدول پیوست، همانند پروژههای اجرا شده طی ده 
سال گذشته، بخش اعظم پروژهها به صورت موضعی و خصوصاً در ارتبــاط بـا اجـرای شـبکه معـابر، 

اصالح هندسی و مواردی از این قبیل میباشد (حدود 50 درصد) 
 

ادامۀ جدول شماره (5) - پروژههای مورد بررسی در دفتر بررسی مطالعات شهرداری منطقه یک 
 

 نوع طرح
 

وضعیت پروژه 
موضوعی موضعی ساختاری 

تایید و دارای 
قرارداد 

 • مطالعـات امکانســنجی 

فنـی – اقتصـادی کمربنــدی 
شمال تهران 

ـــک مجتمــع   • مطالعـات ژئوتکنی

فرهنگی ورزشی درکه 
ــبز   • مطالعـات طراحـی فضـای س

زمین قدس چادری سابق 

 

تایید و در مرحله 
تامین اعتبار 

 • مطالعات ساماندهی تپه آبک  

 • مطالعات ساماندهی باغ شاطر 

 • طرح فضای سبز مسیل ولنجک 

ــاد   • مطالعات ساماندهی میدان صی

شیرازی 
ـــاطع   • مطالعــات ســاماندهی تق

ولنجک و تابناک 
 • مطالعات ساماندهی خیابان شهید 

لنگری 
ـــهر   • مطالعـات طراحـی تـاالر ش

شمیران 

 

 

در دست بررسی 
جهت انتخاب 

مشاور 

ــراه   • مطالعات ادامه بزرگ

یادگار امام 
 • مطالعات ساماندهی سیمینقلعه 

 • ساماندهی تجریش 

 • زیرگذر میدان قدس 

 • مطالعات طرح احیای قنوات 

ـــاری در   • احـداث سـطوح تج

ایستگاههای مترو منطقه 
 



 

 مطالعات مدیریت شهری               منطقه یک
 

 

 

جدول شماره (5)- پروژههای معرفی شده توسط معاونتهای مختلف شهرداری منطقه یک 
 

نوع طرح

 

واحد اجرایی 
موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت شهرسازی 

 • توسعه موزه دارآباد   • توسعه موزه دارآباد 

ــتوران گـردان   • احداث هتل و رس

در تپههای دارآباد 
ــنتی در   • جمـعآوری رسـتوران س

ــه گسـترش  پارک قیطریه و تبدیل آن ب
کتابخانه قیطریه 

ــع   • تبدیل ساختمان بالاستفاده واق

ــل رومـی بـه مرکـز  در پارک ارغوان پ
مطالعات روزنامههای روز 

 

معاونت فنی و 
عمرانی  

 • احـــداث پــــارکینگ 

طبقاتی خیابان جمشیدیه 
ــراه یـادگـار   • ادامه بزرگ

امام در منطقه یک 
ــدان   • طرح ساماندهی می

تجریش 

ــان   • احداث پارکینگ طبقاتی خیاب

جمشیدیه 
ــزرگـراه یـادگـار امـام در   • ادامه ب

منطقه یک 
 • حوضچــه رســــوبگیر میـــدان 

تجریش 
 • طرح ساماندهی میدان تجریش 

ـــاد   • طـرح سـاماندهی میـدان صی

شیرازی 
 • طرح ساماندهی امامزاده قاسم 

 • طرح ساماندهی باغ شاطر 

 • طرح ساماندهی تپه آبک 

 • طرح ساماندهی سیمینقلعه 

 • مجتمع ورزشی شهدای دارآباد 

ــه   • انتخـاب مشـاور جـهت تهی

نقشه قنوات منطقه 
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ادامۀ جدول شماره (5) -پروژههای معرفی شده توسط معاونتهای مختلف شهرداری منطقه یک 
نوع طرح

 
واحد اجرایی 

موضوعی موضعی ساختاری 

معاونت ترافیک 

 • شمال کاخ نیاوران  • تقاطع صدر – شریعتی  

 • تقاطع کچویی – دره اوین 

 • تقاطع دربند – غالم جعفری 

 • تقاطع دربند – فنا خسرو 

 • تقاطع لواسانی – بازدار 

 • تقاطع باهنر – بازدار 

 • لوپ ولیعصر – افراز – ملکی 

 • تقاطع میدان یاسر 

 • تقاطع تابناک – مقدس اردبیلی 

 • تقاطع ولنجک – دوم 

 • تقاطع صدر – شریعتی 

 • حدفاصل میدان زر و میــدان نـدا 

(خیابان شهید صالحی – چیذر) 

 • تقاطع میدان کتابی (شمال خیابان 

قیطریه) 
 • تقاطع لواسانی – کنی – دزاشیب 

– یاسر 
 • تقاطع بلوار صبا – پگاه 

 • تقاطع آصف – فالحی 

 • تقاطع پاسداران – بوستان 

 • تقاطع موحد دانش – بوستان 

 • تقاطع بلوار دانشجو – بوستان 

 • مسیح دانشوری 

ـــا ظــهری   • تقـاطع صـدر – پاش

(کامرانیه) 
ــجو بـه   • بررسی اتصال بلوار دانش

بزرگراه چمران 
 • ساماندهی کندروی شمالی مقابل 

دانشگاه 
ــانی   • شـبکه اطـراف خیابـان لواس

تقاطع آریا 
 • شبکه اطراف خیابان محمودیه 

ــاطع   • حـل مشـکالت ترافیـک تق

ولنجک – تابناک 
 • خیابان شهید لنگری 

 • زیرگذر میدان قدس 

 • مکانیـــابی پلهـــای عــــابر 

پیادهروی رود درههای سطح منطقه 
 • ساماندهی وضعیت پیادهروها 
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3- نظرسنجی از مردم منطقه و نهادهای مردمی 

 (NGO) 3-1- بررسی وضعیت نهادهای مردمی شامل سازمانهای غیردولتی

فرهنگ مشارکت سنتی و مشورتهای محلی همواره به نوعی در شمیران وجود داشته و دارد. 
ــد مشـارکت در قـالب NGOهـای فعـال و شـوراهای محلـی غیرسـنتی و  اما ترویج فرهنگ جدی

غیرمذهبی هنوز راه درازی را باید طی کند تا در مسیر سرنوشت منطقه مؤثر افتد. 
 

NGOهای محیطزیستی: که در سالهای اخیر فعالیت خــود را آغـاز کردهانـد، فعالیتهـائی - البتـه 
ــط شـهری و منجملـه در تـهران داشـتهاند کـه بـهطور  غیرسیستماتیک- در شهرها و در ارتباط با محی

خالصه، شامل: 
 • آموزش شهروندان از طریق سیستم آموزشی مدارس، 

 • برنامههای پاکسازی کوهستان و اطراف سدهای تهران، 
 • ترویج فرهنگ تفکیک زباله و مبارزه با آلودگیهای محیط، 

 • درختکاری و به طور کلی ترویج فرهنگ توسعه فضاهای سبز، 
 •  اعتراض علیه آلودگی هوای تهران و پیگیری برنامههای مربوط به آن، 

 • مسائل فاضالبهای شهری، 
 • و…….. 

بوده است. این انجمنهای غــیردولتی بـه دلیـل تشـکیالت و بودجـۀ محـدود و رسـمیت نیـافتن 
فعالیتشان، هنوز رابطۀ کاری تنگاتنگی با دولت و شهرداریها نداشته، اما مشتاقانه حاضر به همکاری 
بهویژه با شهرداریها، منابع طبیعی و جنگلکاری و ســازمان محیطزیسـت میباشـند و اگـر برنامـهای، 
بهویژه در جهت حفظ طبیعت در ارتفاعات البرز و کوهپایههای آن مورد توجه قرار گیرد، این گروه از 

NGOها حاضر به همکاری هستند. 

هم اکنون یکی از NGOها تحت عنوان شرکت خدمات بهاران فجر ســبز مسـئولیت جمـعآوری و 
پاکسازی زبالهها در محیطهای کوهستانی را به عهده دارد [قرارداد با ناحیه 9 شهرداری منطقه] و این 
ــا در شـوراها و جلسـات مشـورتی  نمونهای است از همکاریهای دلسوزانه ممکن، دعوت از NGOه

شهرداری که میتواند گامی در جهت ایجاد این روابط باشد. 
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در نظرخواهی از NGOهای محیطزیستی، ایشان به مشکالت زیر در منطقه تأکید داشتند: 
 • وجود اراضی نفوذناپذیر و مشکل فاضالب در برخی محالت بهطور وسیع، 

 • مسـئله سـاخت و سـازها و تراکـم بـاالی جمعیـت و در نتیجـه آلـودگـی هـوا، آلـودگــی آب و       
آلودگیهای صوتی، 

 • بورسبازی بیرویه و مجوزهای ساختمانی بیقانون که فضاهای سبز را تخریب کرده و میکند. 
 • مسئله باغهای بزرگ که باید شهرداری آنها را خریداری کرده، و به فضای عمومی تبدیل کند. 

 • لزوم جمعآوری زباله بهصورت تفکیک شده و آموزش مردم در زمینۀ رعایت آن، 
 • مسئله آبیاری درختان منطقه که هر روز مریضتر و زردتر میشوند، و لزوم اصالح جویها. 

 • لزوم احیاء قناتها و منابع آبی، 
 • حفاظت از کوهستان و منابع زیستمحیطی تهران، 

 • در نظر قرار دادن کاراکتر تفرجگاهی کل نوار شمالی شمیرانات، 
 • و……. 

 

پیشنهادها بهطور خالصه به شرح زیر میباشند: 
 • همکاری با NGOهای محیطزیستی برای آموزش پرسنل شهرداری در درجه اول، و آموزش مردم 

از طرق مختلف. 
 • استفاده از NGOها برای پژوهش و ارائه طرحها و ایدهها به منظــور حفـظ محیـط و برنامـهریزی 

توسعه پایدار منطقه شمیرانات. 
 • توقف فروش بیرویه تراکم و فروش باغها از طریق تثبیت ضوابط شهرسازی. 
 • راهاندازی سیستم جمعآوری زباله بهطور سیستماتیک در جهت بازیافت مواد. 

 • استفاده مجدد از پسآبها برای آبیاری درختان منطقه، و بسیاری پیشنهادات دیگر که در جریان کار 
مشترک روشن خواهد شد. 
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ـهری  3-2- بررسی میزان و تحوه دخالت نهادهای مردمی موجود در نظام مدیریت ش

منطقه 
ــه بـرگـزار میشـوند از اهمیـت  این جلسات که از ابتدای تابستان 1381 در محل شهرداری منطق
خاصی برخوردار هستند. در این جلسات از یکسو شهردار و معاونین منطقه، و از سوی دیگر رؤسا یا 

نمایندگان ادارات دولتی و نیروهای انتظامی مستقر در شمیران شرکت میکنند. 
این جلسات که به منظور هماهنگی و آشنائی رؤسا و مسئولین ادارات ونهادهای ســطح منطقـه بـا 
ــائی وضـع مشـکالت و نواقـص در امـر  عملکرد و اقدامات یکدیگر و ارتقاء سطح خواستها، شناس
خدمترسانی شهری، و موازی کاری ادارات تشکیل میگردد، یکی از بهترین مکانها بــرای بحـث در 
مورد طرحهای منطقهای است که متأسفانه هنوز کلیۀ ادارات در زمینه شرکت در این جلسات احساس 
مسئولیت نمیکنند. مثالً شرکت فاضالب تهران کــه بـه صـورت سـتادی عمـل میکنـد و از سـال 75 
مسئولیت بخشفاضالبرا از شرکت آب وفاضالبشمیران گرفته است، در اینجلساتمشارکت ندارد. 

مسئلهای که تاکنون در این جلسات به بحث گذاشته شدهاند، عبارتند از: 
ــرای  1- مسئله آبرسانی، از سوی شرکت آب و فاضالب شمیرانات، که این مسئله به صورت کلی، ب

شهر تهران دیده شده است. قابل ذکر است که این شرکت از سال 75 دیگر مسئولیت فاضالب منطقه 
را به عهده ندارد.  

ــا بـرای سـاخت و سـازهای  2- مسائل مربوط به خطرات تهدیدکنندۀ شبکۀ گاز به هنگام تخریبه

جدید از سوی مدیر عامل شرکت گاز منطقه شمال تهران، 
ــد  3- حجم وسیع ساخت و سازها، و صدمههای وارده به شبکه برق در اثر ساخت و سازهای حدی

از سوی مدیر عامل شرکت برقرسانی،  
ــدگـی منطقـه کـه در آن مسـائل احـداث  4-  مسئله ترافیک، از سوی ریاست اداره راهنمائی و رانن

پارکینگ در میدان تجریش، احداث پلهای عابر پیاده، ساماندهی میدان تجریش، و غیره مورد بحــث 
بررسی قرار گرفت. 

5-  مسائل کالنتریهای سطح منطقه که مسائل امنیت منطقه را مطرح کردند. 

6-  مسائل آتشنشانی که به رفع نقص شیرهای معیوب و لزوم بازگشایی و بازماندن خیابانها تأکید 

ــه دیگـر مبـاحثی  داشت. رعایت اصول ایمنی به هنگام تخریب و شمعگذاری مناسب و غیره از جمل
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
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ــی      ثبـت  7- همچنین، دعوت از مسئوالن ادارات بهداشت شمیرانات، مجتمع قضائی، منابع طبیع

اسناد و… برای طرح مسائل بهعمل آمده است که بهتدریج انجام خواهد پذیرفت. 
ــه و مقامـات مذهبـی نـیز  8- در جلسات هماهنگی ادارات، نهادهای مذهبی و اجتماعی سنتی منطق

حضور دارند، که مسائل و مشکالت مردم را دنبال میکنند. 
 

 • جلسات هماهنگی با معتمدین و نمایندگان محالتدرشهرداریهاینواحیشهرداری منطقه یک 
ــه   این جلسات که از مرداد ماه سال 1381 تشکیل میشوند، به مسائل مشخص در سطح خرد ناحی
ــل  میپردازند و تشکیل آنها از زمانی جدی شده است که آقای شهردار“ ناحیه مداری“ را به عنوان اص

مدیریت و مشارکت مردمی اعالم کردهاند. 
در این جلسات، نمایندگانی از برخی ادارات شمیران و کالنتریها و نیز نمایندگان ساکن محــالت 
ــرای حـل  شرکت میکنند. از سوی شهرداری نیز پرسنل ناحیه حضور دارند تا مشکالت را استماع و ب

آنها برنامهریزی کنند. 
هر ناحیه، بنا به موقعیت خود مشکالت خاص خود را دارد، اما وجه مشــترک همـۀ مشـکالت و 
ــیری از  پیشنهادها “محلی بودن“ آنها است: تأمین فضاهای پیادهرو، تداوم بخشیدن به پیادهروها، جلوگ
ــاد فضاهـای  ساخت وسازهای غیرمجاز، تأمین فضاهای ورزشی و سبز و تفریحی، حفظ باغات و ایج
عمومی باز و قابل استفاده، تأمین شبکه فاضالب، بهویژه برای روستاهای واقع بر شیبهای تند، تأمین 

امنیت محل، رسیدگی به وضع روشنائی، زباله و غیره… اما اهم مسائل خاص بهترتیب زیر هستند: 
ــادی  1- در نواحی مجاور با کوه البرز، مسئله هجوم مردم در روزهای تعطیل و تابستان، به مسئله ح

تبدیل شده است که باید در این زمینه به برنامهریزی و ارائه راهحل،پرداخت.(طرحتفرجگاهی منطقه) 
تمام درههای سرتاسر شمیران با این مسئله روبرو هستند و اینمشکل،زندگیساکنین را مختل میکند. 
ــام  2- مسئله دیگری که همه به آن اشاره دارند افراط در ساخت و ساز است که علیرغم ایجاد ازدح

در جمعیت و ترافیک محالت، ارائه خدمات مناسب را بــا مشـکل روبـرو میسـازد. شـلوغتر شـدن 
نانوائیها و بازارهای روز، صفهای طوالنی، نبودن جای پارک، فقــدان خدمـات بـا کیفیـت رفـاهی 

معضالتی را برای ساکنین منطقه ایجاد کرده است. 
ــاحب منصـب و قـدرت ایـن  3- بیقانونی، از دیگر معضالت منطقه یک است. بسیاری از ساکنین ص

منطقه و نیز بسیاری از نهادهای بانفوذ مانند سپاه، صدا و سیما و بنیادها توانســتهاند اقدامـاتی خـالف 
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مقررات انجام داده و به ساخت و سازهای غیرمجــاز، تخریـب، و اشـغال فضاهـای عمومـی مبـادرت 
ورزند و این روندی است که همچنان  ادامه دارد. 

  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3- بررسی نقش شهرداری منطقه در راهاندازی این نهادها 

ــا دیـدگاههـا و انگیزههـای  شهر را میتوان مکانی دانست که افراد و گروههای مختلف اجتماعی ب
ــور  مختلفی در آن زندگی میکنند و از آنجا که شهروندان و گروههای ذینفع و مسئولین، در رابطه با ام
مختلف شهری، از نگرشهای متفاوتی نسبت به هم برخوردار میباشند، لذا شناسائی معیارها و اهداف 
و انتظارات هر یک، از نکات اساسی و مهم در جهت بهبود مسائل و رفع نیازها و مشکالت شهری بـه 
شمار میرود از سوی دیگر حصول چنین شناختی مستلزم مشارکت همه جانبــۀ مردمـی میباشـد بـه 
طوریکه امروزه مشارکت را یکی از بهترین شیوهها در جهت بهبود کیفی و کمی امــور، در زمینـههای 
ــرا کـه مشـارکت بـه ویـژه از طریـق  مختلف به ویژه مسائل شهری و اجتماعی، به شمار میآورند، زی
ــا از طریـق  جلسات حضوری، این امکان را فراهم میآورد تا مسائل مربوطه و منافع هر یک از گروهه
گفتگو به صورت ملموستر و عمیقتری مورد توجه فرار گیرد. تشــخیص اولویتهـا و ارائـه بـهترین 
راهحلها در جهت بهبود امور به ویژه در هدایت طرحهای بهسازی و نوسازی - طرحهای ســاماندهی 
ــه وظـایفی اسـت کـه در راسـتای ایـن نـوع مشـارکت بـر عـهدۀ   - و سعی در قبوالندن آنها، از جمل

از همین رو، تدوین ضوابط و مقررات ویژه به کمــک شهرسـازان و حقوقدانـان تخصصـی بـرای
شمیران باید با اولویت خاصی پیگــیری شـود و بدیـن ترتیـب ضوابطـی خـاص و غیریکسـان در

زمینههای زیر بسیار ضروری و الزم میباشد: 
ــریع از • سپردن برخی اراضی باالدست به شهرداری، منابع طبیعی و آبخیزداری، و جلوگیری س

ساخت و ساز در آنها. 
• توقف صدور مجوزهای پرحجم در شهرداری منطقه. 

ــم و • ساخت و ساز ویژه در روستاها و درههای کوهستانی با حفظ تیپولوژی تراسی و کم تراک
در جهت حفظ ویژگیهای محل و آرامش آن [و توجه به ظرفیتهای زیرساختی آن نواحی] 

• حفظ باغهای معدود باقیمانده بزرگ، که در صورت عدم انتقال به شهرداری به صورت فضای
عمومی بتوانند برای صاحبانشان درآمدزا باشند و سوداگری صاحبان را در جهت تخریــب بـاغ و

درختان ترغیب نکنند، 
• و بسیاری نکات از این دست، 
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کارشناسان شهرساز نهاده میشود. بنابراین مــی تـوان از ایـن نـوع مشـارکت کـه در قـالب جلسـات 
ــئولیت و توجـه بـه نظـرات و  حضوری انجام میشود به عنوان وسیلهای جهت تعدیل ادارهگرایی مس

اهداف مردم و شهروندان نام برد. 
شمیران دارای بافت اجتماعی خاصی است که ویژگیهای آن تا به امروز پابرجا مانده، علقههای سنتی 
ــاص جوامـع مـاقبل مـدرن هنـوز در بافتهـای  و محلی هنوز در دل مردم پابرجاست و ارتباطات خ
روستائی حل شده در بافت کلــی شـهر تـهران ادامـه دارد. ایـن ارتباطـات در ایـام مذهبـی در شـکل 
ــول سـال بـهصورت گردهماییهـای منظـم  دستهبندیهای مذهبی برای برگزاری مراسم، و در تمام ط
مذهبی،  نذرهای مختلف، برقراری شوراهای سنتی محلی در مساجد و حل مشــکالت افـراد محـل از 
ــه احـترام و اعتبـار افـراد قدیمیتـر شـمیران هنـوز  طریق جمع، تجلی مینماید. این در حالی است ک

ضعیف نشده است.  
 

1- جلسات هماهنگی در شهرداری منطقه یک 

ــی و محـترم،  در جلسه معتمدین منطقه یک نیز بسیاری از این افراد حضور دارند: فرهنگیان قدیم
ــد، کسـبۀ سرشـناس کـه  فرزندان روحانیون شمیرانی که اکنون در مصادر دولتی و خصوصی قرار دارن

نمایندگی مردم محل را به عهده گرفتهاند و با مشاغل محلی آشنا هستند، و از این قبیل…. 
ــه  اگر چه برگزاری جلساتی تحت عنوان “جلسات معتمدین منطقه یک“ بیش از یک سال است ک
ــکیل جلسـات همـاهنگی دیگـری نـیز در  در شهرداری منطقه یک جریان دارد، اما در سال جاری تش
شهرداریمنطقه و نواحی نهگانۀ آن راهاندازی شدهاست که کار آبادانیمنطقه از آنبیتأثیر نخواهد ماند. 
ــت. آنـها بـه مسـائلی اشـاره  شرکت معتمدین در جلسات شهرداری و نواحی، خالی از لطف نیس
دارند که واقعی است. اگرچه ممکن است بعضاً در چارچوب سوداگرانۀ روابط جاری در شــهرداری و 

ــالً بـرای معتمدیـن، رانـده نشـدن خانوادههـای       مصدران ساخت و ساز در بخش ساختمان نگنجد. مث
 [( gentri lication) در شرایط باال رفتن قیمتها و سوداگری و روند] کمدرآمدتر از محل سکونت شان
ــن  از اهمیت ویژهای برخودار است، زیرا از نظر ایشان بافت سنتی و فرهنگ همبستگی محلی در اثر ای
جابجایها از هم میپاشد و مردم هویت و امنیت ذهنــی خـود را از دسـت میدهنـد. ایـن مسـائل در 
ــالیت برجسـازی و دعـوت از  جلسات مطرح میشود و نتیجه این میشود که مثالً در مقابل ادامه به فع

برجسازان از سوی شهردار منطقه، جمع مقاومت میکند.  
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 • جلسات معتمدین، [مجمع مشورتی معتمدین شهرداری منطقه یک] 
در جلسات معتمدین نیازهای محلی شهروندان مطــرح میشـود: مسـائل فاضالبهـای محلـی و 
الیروبی کانالها و جویها، مسائل ترافیک در حد محلی، مشکالت خدمات رفــاهی، بـهویژه مراکـز و 
زمینهای ورزش و مراکز آموزشی و فرهنگی، مشکالت ناشی از دخالت بیرویه و غیرقانونی نهادها و 
حتی صدا و سیما در ساخت و ساز غــیر مجـاز و دسـتاندازی بـه اراضـی باالدسـت تـهران، مسـئلۀ 
سفارشهای مقامات مملکتی برای دادن مجوز ساخت به افراد و تعاونیهــا کـه کارشـان کـامالً مغـایر 
منافع محل است، و گاه نیز پیشنهاداتی در مورد کاربریهای شهری، مثالً ایجاد یــک گورسـتان بـزرگ 
برای شمیران مطرح میگردد، که قابل بحــث اسـت و ایجـاد آن میتوانـد از رفـت و آمدهـای بسـیار 

طوالنی بکاهد. 
الزم به توضیح است که معتمدین شمیران در چارچــوب انتخابـات شـوراها، منتخـب شـهروندان 
محلی نیستند، اما درواقع بسیارخوب انتخاب شدهاند و نمایندگان واقعی شمیرانیها به حساب میآیند. 
ــاری در شـمیران برخـی  امکان دارد در صورت برگزاری انتخابات شوراها و انجمنهای شورای ی
افراد جوانتر و فعالتر از حوزۀ مدرن جامعه به ایشان بپوندند و بدیــن ترتیـب پیگـیری بـرای عملـی 

شدن برخی ایدهها، بهویژه در جهت منافع جوانان منطقه شور و حرکت بیشتری مییابد. 
ــتند کـه  عالوه بر دید محلی، برخی از معتمدین از اعضاء گروههای ذینفع و ذینفوذ شمیران هس
منافعشان و نیز دیدگاهشان از نظر منزلت اجتماعی ایجاب میکند که به مسائل عام نیز بیاندیشند. ایــن 
ــل و  افراد گاه تا حد تهیه طرح برای مهمترین نقاط شهری در شمیران نیز پیش رفتهاند، و به رائه راهح
ــرا در نظـر  تهیه نقشه پرداختهاند. لذا حضور ایشان به هنگام تهیه طرحهای موضعی ضروری است، زی

گرفتن صحبتهایایشان منجر به جلب مشارکت گروهها برای اجرای طرح میشود. 
در جلسات مشورتی معتمدین گاه شهردار تهران و مقامات دولتی عالیرتبه دولتــی، و معـاونین و 

مسئولین منطقه یک شرکت دارند. 
 

 • جلسات هماهنگی ادارات منطقه یک 
ــه بـرگـزار میشـوند از اهمیـت  این جلسات که از ابتدای تابستان 1381 در محل شهرداری منطق
خاصی برخوردار هستند. در این جلسات از یکسو شهردار و معاونین منطقه، و از سوی دیگر رؤسا یا 

نمایندگان ادارات دولتی و نیروهای انتظامی مستقر در شمیران شرکت میکنند. 
این جلسات که به منظور هماهنگی و آشنائی رؤسا و مسئولین ادارات ونهادهای ســطح منطقـه بـا 
ــائی وضـع مشـکالت و نواقـص در امـر  عملکرد و اقدامات یکدیگر و ارتقاء سطح خواستها، شناس
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خدمترسانی شهری، و موازی کاری ادارات تشکیل میگردد، یکی از بهترین مکانها بــرای بحـث در 
مورد طرحهای منطقهای است که متأسفانه هنوز کلیۀ ادارات در زمینه شرکت در این جلسات احساس 
مسئولیت نمیکنند. مثالً شرکت فاضالب تهران کــه بـه صـورت سـتادی عمـل میکنـد و از سـال 75 
مسئولیت بخشفاضالبرا از شرکت آب وفاضالبشمیران گرفته است، در اینجلساتمشارکت ندارد. 

مسئلهای که تاکنون در این جلسات به بحث گذاشته شدهاند، عبارتند از: 
1 - مسئله آبرسانی، از سوی شرکت آب و فاضالب شمیرانات، که این مسئله به صورت کلی، برای 

شهر تهران دیده شده است. قابل ذکر است که این شرکت از سال 75 دیگــر مسـئولیت فـاضالب 
منطقه را به عهده ندارد. 

2  - مسائل مربوط به خطرات تهدیدکنندۀ شبکۀ گاز به هنگام تخریبها برای ســاخت و سـازهای 

جدید از سوی مدیر عامل شرکت گاز منطقه شمال تهران، 
3 - حجم وسیع ساخت و سازها، و صدمههای وارده به شبکه برق در اثر ساخت و سازهای حدیـد 

از سوی مدیر عامل شرکت برقرسانی،  
ــدگـی منطقـه کـه در آن مسـائل احـداث  4 - مسئله ترافیک، از سوی ریاست اداره راهنمائی و رانن

پارکینگ در میدان تجریش، احداث پلهای عابر پیاده، ساماندهی میــدان تجریـش، و غـیره مـورد 
بحث بررسی قرار گرفت. 

5 - مسائل کالنتریهای سطح منطقه که مسائل امنیت منطقه را مطرح کردند. 

ــزوم بـازگشـایی و بازمـاندن خیابانهـا  6 - مسائل آتشنشانی که به رفع نقص شیرهای معیوب و ل

تأکید داشت. رعایت اصول ایمنی به هنگام تخریب و شمعگذاری مناسب و غیره از جملــه دیگـر 
مباحثی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

7 -  همچنین، دعوت از مسئوالن ادارات بهداشت شمیرانات، مجتمع قضائی، منابع طبیعی      ثبـت 

اسناد و… برای طرح مسائل بهعمل آمده است که بهتدریج انجام خواهد پذیرفت. 
ــات مذهبـی نـیز  8 - در جلسات هماهنگی ادارات، نهادهای مذهبی و اجتماعی سنتی منطقه و مقام

حضور دارند، که مسائل و مشکالت مردم را دنبال میکنند. 
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3-4- نظرسنجی از مردم منطقه در مورد عملکرد شهرداری منطقه 

ــی در گفتگـو بـا  در ارزشیابی موفقیت شهرداری منطقه در باره مسایل کالبدی و سازماندهی اراض
ساکنان منطقه مسایل مهم و کلیدی در این زمینه در میان گذاشته شده است. 

ــو مطـالب خـاصی در سـطح کـالن عمرانـی و اجرائـی توصیـه  گروههای طرف مصاحبه و گفتگ
ــی احاطـه و آگـاهی ندارنـد.  نمیکردند. آنها خدمات مورد نیاز خود را میشناسند، اما به مسائل اجرائ
معذالک آسفالت مناسب برای زمستان، امکان ریزش کوه در اثر ساخت و سازهای سنگین، عدم وجود 
پارکینگ، ترافیک شدید و وقتگیر، آنها را نگران میکند. همچنین مسئله فاضالب و آلودگی ناشــی از 
ــه فضاهـای  آن از مسائل عمرانی و اجرائی است که از نظر ساکنین در اولویت قرار دارد. شمیرانیها، ب
ــان، احیـاء قناتهـا و  سبز عمومی و خصوصی هر دو، اهمیت خاصی میدهند، لذا طرح آبیاری درخت
چشمهها و احداث راههای پیادهروی امن از مواردی است که به محض شــنیدن ذکـر آن، بـه لـزوم آن 
تأکید میورزند. ادغام طرح جمعآوری آبهای سطحی و طرح آبیاری میتواند جزء اولین اولویتهــای 

منطقه قرار گیرد. 
ــرای عمـوم و نـه بـرای  همانطور که اشاره شد، کمبود مراکز و مکانهای خدماتی تجاری، ورزشی (ب
خواص)، فرهنگی، گردشگاهی و فضای سبز، کمبود سـینما، فرسـوده بـودن مـدارس و ازدحـام کلیـه 
خدمات زیارتی، خرید و تجارت در منطقۀ بازار تجریش از مواردی است که ســاکنین محـالت بـه آن 

اشاره دارند. این مباحث در جلسات مشورتی با شوراها مطرح شدهاند. 
این مشکالت که به تفکیک و با ذکر محالت در جداول گزارش در “فهرست مقدماتی مشــکالت 
ــاری گرفتـن از مراکـزی مـانند  و نارسائیهای منطقه“ آمده است، نیاز مبرم منطقه به تماس گرفتن و ی
“مرکز توسعه فضاهای فرهنگی“ شهرداری تهران،  سازمان تربیت بدنــی، اداره برنامـهریزی آمـوزش و 
ــدازی سـاخت و سـاز پارکینگهـا توسـط معـاونت فنـی،  پرورش و سازمان نوسازی مدارس، و راهان
عمرانی را نشان میدهد. واضح است که تهیه طرح شهرسازی، بدون این گونه هماهنگیهای سـازمانی 
ممکن نخواهد بود. البته مشاور میتواند در هنگام تهیه طرح تفصیلی جدید بخشــی از هماهنگیهـای 

ذکر شده در باال را به عهده بگیرد، اما آغاز این روند توسط شهرداری نیز امکانپذیر است. 
حتی در صحبت با مسئولین معاونت عمرانی، به مطالب زیر برمیخوریم: 

 • ساخت و سازهای غیرمجاز در حریمها و در کوهستان، 
 • از بین رفتن تدریجی بافتهای قدیمی و باارزش شمیران، 

 • عدم برنامهریزی ساخت و ساز و نابودی محیطزیست و طبیعت، 
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 • سیمای شهری ناهمگون و غیرمتناسب و ناموزون در اکثر خیابانهای منطقه،  
 • عدم ارتباط ساخت کالبدی - فضائی منطقه با مناظر طبیعی 
 • ساختمانسازی با طرحهای نااندیشیده از نظر همجواریها، 

 • و…. 
اینها همه از عواقب تراکمفروشی بیبرنامه و بیمرز بــوده اسـت کـه چـهره و سـیمای منطقـه را 

مخدوش کرده است. 
ــای موجـود  البته، باید اذعان داشت که اکثریت ساکنین منطقه ممکن است اعتراض به ناهنجاریه
ــاتی، ذکـری از آن بـه  در سیمای شهری را افراطی بدانند و در میان آن همه مشکالت ترافیکی و خدم

میان نیاورند، ولی “اشراف“ از مسائلی است که همه بدان اشاره دارند. 
به طورکلی اگر پایداری و ماندگاری توسعه در منطقه یک، از جمله موضوعات مورد توجه باشـد، 
ــای بهسـازی محـالت  سیمای شهری و تیپولوژی ساخت و ساز نیز باید مدنظر قرار گیرد و در طرحه
ــیروانی کـه  این همخوانی رعایت گردد. در بافتهای قدیمی تر نیز استفاده از سقفهای شیبدار و ش

یکی از عناصر تیپیک شمیران در ساختمانها میباشد، میتواند حفظ گردد.  
به منظور دستیابی به دیدگاههای مردم در باره عملکرد شهرداری و مسایل منطقه، نظــرات شـورای 

معمدین محل از طریق شرکت در جلسات این شوراها کسب شده است. 
 • بطورکلی مردم از سکونت در منطقه یک به دلیل جاذبههای موجود احساس رضایت میکننــد امـا 

مشکالت و مسایلی نیز وجود دارد که مردم خواهان رفع آنها هستند. 
 • در مورد نواقص و کمبودهای موجود منطقــه مـردم خـود را مسـئول نمیداننـد بلکـه بخشهـای 

ــکالت  مختلف مدیریتی منطقه را مسئول کمبودها میدانند. به خصوص در مورد کمبود خدمات و مش
ترافیکی، فروش بیرویه تراکم و حجم زیاد ساخت و ساز و عدم رشــد متناسـب خدمـات شـهری را 

عامل این مشکالت بر میشمرند. 
ــاف) حـاضر بـه   • برخی از ساکنین منطقه که تمکن مالی دارند (مثالً معتمدین بازار تجریش و اصن

مشارکت و پرداخت بخشی از هزینهها برای رفع کمبودها و ارتقاء کیفیت محیط هستند. 
ــه از گذشـته انجـام گرفتـه اسـت و   • حضور نمایندگان مردم در جلسات شورای معتمدین محل ک

حساسیت ساکنین بــه تصمیمـات مختلـف شـهرداری و سـایر ارگانهـا نشـاندهنده تمـایل مـردم در 
مشارکت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای شهرداری است. 
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 • ساکنین توان مالی باالی شهرداری – ناشی از فروش تراکم – را عامل موفقیت شهرداری در برخی 

از موارد میدانند. ضمن اینکه عقیده دارند هزینهها و اقدامات صورت گرفته در منطقه بســیار کمـتر از 
توانها و نیازهای منطقه بوده است. 

 • عالوه بر شهرداری مردم سازمانهای مرتبط با خدمات و تأسیســات شـهری نظـیر سـازمان آب و 

ــت)، آتشنشـانی، اداره بهداشـت، اداره منـابع  فاضالب، گاز، ترافیک، نیروهای انتظامی (در تأمین امنی
طبیعی و همچنین تعاونیهای مســکن (بـه دلیـل سـاخت و سـازهای بیرویـه) را مسـئول کمبودهـا، 

نارسائیها و بروز مشکالت در منطقه میدانند. 
 

ــر مـردم بـه   • با بررسیهای صورت گرفته در مورد نظارت مردمی، مهمترین مشکالت منطقه از نظ

صورت زیر طبقهبندی میگردد: 
 

 - ترافیک شدید 

 - شبکه فاضالب 

 - آبهای سطحی 

 - از بین رفتن باغات و آسیب به طبیعت 

 - ساخت و ساز بیرویه 

 - کمبود بسیاری از خدمات شهری 

 

ــه کوهسـتان، منـاظر زیبـا و بـهرهمندی از عنـاصر   • از دیدگاه مردم آب و هوای مناسب، نزدیکی ب

طبیعی از خصوصیات منطقه به شمار میروند. همچنین برخــی از اقدامـات شـهرداری از جملـه عـدم 
فروش تراکم مازاد و نظافت معابر مورد تائید ساکنان بوده است. 

 • مهمترین مشکل و دغدغه مردم، ترافیک سنگین، تخریب باغــات و آسـیبهای ناشـی از زلزلـه و 

ضعف و امدادرسانی در صورت بروز سوانح معرفی شده است. 
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5- ارزیابی ساختار و عملکرد مدیریت شهری منطقه 

ــل شـهرداری  5-1- ارزیابی کفایت ساختار تشکیالتی و قوانین و مقررات مورد عم

منطقه  
نیروی انسانی و تشکیالت هر سازمان از اجزای اصلی برای اجرای برنامهها و وظایف آن ســازمان 
میباشد. تناسب نقش؛ وظایف؛ برنامهها و فعالیتهای شهرداری با امکانات نیروی انسانی و قالبهای 

سازمانی از پیش نیازهای اساسی پیشرو برنامههای شهرداری و کارآمدتر کردن مدیریت شهر است. 
بر اساس بررسی ویژگیهای سازمانی و تشکیالتی شهرداری منطقــه یـک از نمـودار سـازمانی آن 
بهره گرفته شده که وضعیت کنونی تشکیالت شهرداری را به تصویر کشیده و به همین منظور پیشنهاد 
شده است. در این نمودار سازمانی که برای منطقه یک پیشنهاد شده و متفاوت از تشــکیالت سـازمانی 
مناطق دیگــر اسـت؛ هفـت معـاونت در سـازمان شـهرداری پیشـنهاد شـده اسـت کـه در مقایسـه بـا 
شهرداریهای مناطق دیگر تهران تشکیالت گستردهتری را ترسیم کرده است. به جــز هفـت معـاونت؛ 
تعدادی دفاتر و واحدهای اداری در ارتباط مستقیم با شهرداری منطقه فعالیت دارند کــه شـامل: دفـاتر 
شهرداری و پیگیری امور، روابط عمومی، حراست، امــور حقوقـی، نظـارت و پیگـیری، کارشناسـان و 
بازرس است. معاونتهای شهرداری تهران شامل معاونتهای: مالی و اداری، فنی و عمرانــی، طـرح و 
ــک از  برنامه، حمل و نقل و ترافیک، امور شهری و فضای سبز و امور فرهنگی و اجتماعی است. هر ی
معاونتهای شهرداری حوزه ویژهای از وظایف شهرداری و موضوعات مرتبط بـا مدیریـت شـهری را 
پوشش میدهد و از اینرو متناسب با حوزه کاری تعریف شده برای آن؛ واحدهای اداری ویژهای بــرای 
ــت. در میـان معاونتهـای شـهرداری معاونتهـای مـالی و اداری، فنـی و  آنها در نظر گرفته شده اس
ــکیالت شـهرداری هسـتند. در حالیکـه  عمرانی، شهرسازی و معماری دارای سابقه طوالنیتری در تش
معاونتهای طرح و برنامه؛ حمل و نقل و ترافیــک، امـور شـهری و فضـای سـبز و امـور فرهنگـی و 
ــه نیازهـای  اجتماعی از معاونتهای تازه تأسیس شهرداری به شمار میروند که به لحاظ پاسخگویی ب

تازه در مدیریت شهری، مورد توجه قرار گرفتهاند. 
تشکیالت شــهرداری منطقـه یـک براسـاس نمـودار سـازمانی مصـوب آن شـامل پنـج معـاونت 
ــهردار اسـت. در نمـودار مصـوب  شـهرداری 255 پسـت  و18قسمت و شش واحد وابسته به دفتر ش
ــک بـه اجـرا در میآیـد، کـامالً  سازمانی پیشبینی شده است ولی آنچه که عمالً در شهرداری منطقه ی
ــه کـه هنـوز بـه تصویـب  متفاوت با چنین نموداری است. بر پایه نمودار سازمانی پیشنهادی این منطق
ــهردار  نرسیده است، سازمان اداری از 7 معاونت و 25 قسمت ترکیب یافته و 7 واحد مرتبط با دفتر ش
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در آن دیده شده است. در نمودار پیشنهادی 573 پست  سازمانی در نظر گرفتــه شـده اسـت. نمـودار 
سازمانی پیشنهادی منطقه بر اساس نیازهای موجود شهرداری منطقه پایهریزی شده ولی این نمودار در 
شرایط کنونی هنوز به طور کامل پیــاده نشـده اسـت. مجمـوع نیروهـای شـاغل در واحدهـای اداری 
شهرداری اعم ازشهرداری منطقه و نواحی 9 گانه آن در سال 1380 حدود 504 نفر بوده است که فراتر 
ــوع نیروهـای شـاغل  از نمودار سازمانی مصوب ولی کمتر از نمودار سازمانی پیشنهادی است. از مجم
شهرداری 23/8 درصد دارای تحصیالت عالی، 28/2 درصد دیپلم، 7/3 درصد زیر دیپلم و40/7 درصد 
بند بیسواد و دارای وضعیت تحصیلی نامشخص بودهاند. 57 درصد از کارکنان شهرداری را کــارمندان 
و 43 درصد را کارگران تشکیل دادهاند. از کل کارکنان شهرداری 70/1 درصــد در شـهرداری منطقـه، 

19/3 درصد در نواحی 9 گانه شهرداری و 10/6 درصد در موزه دارآباد اشتغال داشتهاند. 

 

ــۀ عملکـرد شـهرداری و  5-2- ارزیابی و تحلیل نتایج نظرسنجیها از مردم در زمین

مشارکت مردمی در ادارۀ امور منطقه 
ــیار خوبـی اسـت، امـا  به نظر میرسد اگرچه شهرداری منطقه یک، دارای دایره روابط عمومی بس
بیبرنامهگی کلی وعدم هماهنگی بین معاونتهای منطقه، و نیز عدم اتکاء بهنفس، باعث شده است تــا 
ــوند. متأسـفانه روال  مسئولین شهرداری نسبت به حل مسائل مدیریتی و تشکیالتی خود دچار تعلل ش
ــروز منطقـه،  تراکمفروشی مازاد بر قانون و فقدان طرحهای بهروز و منطقی در جهت حل مشکالت ام
شهرداری را به عملکردی روزمره عادت داده است. فشارهای وارد آمده از بــاال بـرای صـدور برخـی 
مجوزها نیز مزید بر علت شده اســت. در غیـاب طرحهـای بـهروز و جـاری، و در فقـدان ضوابـط و 
ــبکاری و در نظـر گرفتـن  مقررات مناسب و طرح تفصیلی، در سالهای اخیر روحیۀ سوداگری، کاس
ــهران در شـهرداری بیـش از  خواستهای خواص، به جای توجه به منافع عمومی و شهروندان شهر ت
ــه  پیش موسوم شده است. این روحیهای است که باید تغییر کند و حتی در همین ساختار فعلی، روحی
ــه خوشـبختانه  مشورت با متخصصان شهرساز، گروههای ذینفوذ و مردم منطقه جایگزین آن گردد، ک

طالیههای آن درجلسات مشورتی تابستان امسال مشاهده شد. 
تنها توصیه گروهها، پایدار ماندن این ارتباطات است: 

1- پایدار ماندن مدیران اجرایی در  

شهرداری و هماهنگ شدن سایر مسئولین با شهرداری و حورههای معاونت 
2-پایدارماندن برنامهها و طرحها 
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در قالبهای قانونی و ماندگار (تفصیلی، موضعی، موضوعی و محلی) 
3-تثبیت تصمیمات و طرحها و 

وضعیتها برای ارائه تصویری روشن از امکانات و افقهای آینده 
4-تقویت شوراهای محلی برای 

ایجاد شبکههای همیاری و مشارکت مردمی. 
 

 

 

 

 

 

ــرای مسـائل موضعـی و موضوعـی از  6- به توصیه گروههای مردمی، تدوین ظوابط و مقررات ویژه ب

دیگر الزاماتی است که باید مشاورین شهرساز و حقوقدانانهر چه سریعتر به انجام آن مبادرت ورزند. 
 

7- شفافسازی قوانین موجود، بهنحوی که امکان سوءاســتفاده از قـانون توسـط سـودجویان وجـود 

ــی مسـتمر در  نداشته باشد، عدم پاسخگویی به “فشارها“ برای صدور مجوز و پروانه، نظارت و بازرس
اجرای قانون از دیگر موارد مدنظر شوراهای محلی است. 

 

ــاکنون از محـل تراکمفروشـی  8- به نظر مردم ساکن منطقه، جایگزین کردن درآمدهای شهرداری که ت

بوده است، با اخذ عوارض امکانپذیر است، به خصوص گرفتن مالیات از افرادی که از خارج آمدهاند 
ــه بورسبـازی در  و آپارتمانهای لوکس را خریده، و آنها را بالاستفاده گذاشته و رفتهاند. این کار که ب
مستغالت دامنزده است، قیمت کلی را بطور عجیبی باال برده است و بنابراین بهایش را خود این افراد 
ــاالئی ندارنـد و میخواهنـد  باید بپردازند و نه ساکنین کمدرآمد اوین و دارآباد و جماران، که در آمد ب

همچنان در منطقه ساکن بمانند.  
 

9- در مورد شهرکسازی، فعالیتهای تعاونیها و پروژهائی مانند آبک که مردم محلی و شــوراها نـیز 

ـاید  مخالفت خود را ابراز کردهاند و صریحاً گفتهاند که “شهرداری اجازه میدهد ولی عواقب آن را ما ب

5- به نظر میرسد نکتۀ کلیدی در این میان تثبیت مشاور شهرســاز در منطقـه، و تولیـد طرحهـای

ضروری برای توسعه و آبادانی منطقه، جلب مشارکت گروههای ذینفع از طریق مذاکره، و هدایت
حرکات در سمت و سوی مطلوب است. لذا شهرداری باید به حضور مشاور بهای بیشــتری داده و

از راهنمائیهای وی استفاده کند. 
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تحمل کنیم“ نظر این است که شهرداری ابتدا آمادهسازی کرده و پس از فراهم کــردن امکانـات سـایر 
خدمات مجوز ساخت را صادر کند.  

 

ــکیل سـتاد  10- و باالخره، آن چه ساکنین را بیش از همه هراسان کرده است، خطر زلزله است که تش

حوادث غیرمترقبه در لیست اولویتهای مردم قرار دارد.  
 

5-3- بررسی و تحلیل محدودیتها و امکانات توســعه مدیریـت شـهری و معرفـی 

معضالت حاد و اساسی در این زمینه  
محدودیتها و امکانات منطقه در ارتباط بــا سـاختار تشـکیالت سـازمانی شـهرداری و مدیریـت 

شهری منطقه را میتوان به صورت زیر جمعبندی کرد: 
 

امکانات توسعه 
ــا  گسترش سازمان اداری و تغییر ساختار تشکیالت شهرداری و پیشبینی پستهای سازمانی متناسب ب

توسعه سکونت و فعالیت در منطقه 
ــایی نسـبی   • دگرگونی در وظایف شهرداری همگام با پیدایش نیازهای تازه در جامعه شهری (پوی

نقش مدیریت شهری) 
 • بهبود کمی و کیفی نیروهای انسانی شهرداری برای ایفای بهتر نقش مدیریت شهری  

 • گرایش به جذب همکاری ساکنان منطقه در حل مسایل و مشکالت شهری 
ــه بـرای پیشـبرد اجـرای   • گرایش به جذب همکاری دستگاههای اداری و اجرایی مستقر در منطق

پروژههای مدیریت شهری 
 • بهرهگیری ازسازمانهای غیردولتی(NGO ) برایمشارکت و همفکریدرحل مسایلحاد منطقه 

 

محدویتهای توسعه  
 • عدم تناسب تشکیالت سازمانی مصوب  شهرداری با نیازهای نوین مدیریت شهری 

ــانی مـورد نیـاز و نامناسـب بـودن نمـودار سـازمانی   • محدودیت شهرداری در جذب نیروی انس
مصوب شهرداری 
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ــوچکسـازی سـازمانهای   • تناقض گسترش تشکیالت شهرداری با سیاست خصوصیسازی و ک
عمومی 

 • عدم توفیق الزم در اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری برخی از فعالیتهــا و وظـایف 
شهرداری به شرکتها و مؤسسات خصوصی 

 • عدم توفیق در ساماندهی مناسب فضایی و کالبدیمنطقه وگسترشنابسامانیهایکالبدی در منطقه 
 • عدم توفیق در اجرای سیاستهای سازماندهی اراضی منطقه 

 • عدم توفیق در اجرای سیاستهای حفظ محیطزیست، حفظ منابع طبیعی و بهرهبرداری از مناظر 
و مزایا و قابلیتهای طبیعی منطقه 

 • دخالت نیروها،گروهها و عوامل سیاسی با نفوذ (سازمانها، نهادها، بنیادها، افراد،… ) در سـازمان 
ــازهای مغـایر بـا قوانیـن و مقـررات و ضوابـط  مدیریت شهری از طریق تملک اراضی و ساخت و س

شهرسازی و عمل کردن به عنوان نیروهای فراتر از مدیریت شهری 
 • قابلیتهای اقتصادی موجود در منطقه به لحاظ مرغوبیتهای ویژه آن که بــه افزایـش تقاضـا و 
هجوم سازندگان به این منطقه منجر شده و پیچیدهتر شدن فرآیند مدیریت شهری و تصمیمسـازیهای 

آنرا در پی داشته است. 
 • وجود فرآیندهای غیررسمی در حل و فصل مسایل و مشکالت و در ارتباط شهرداری با مراجعه 

کنندگان 
 • اختصاص بخش عمده از ظرفیتها، امکانات و منابع شهرداری برای حل مسایل ومعضالت حاد 

و روزمره و بازماندن از پرداختن به مسایل کلیدی و زیربنایی و بلند مدت 
ــای عمرانـی علـیرغم وجـود منـابع   • نداشتن استقالل مالی و پیشرفت مطلوب در اجرای پروژهه

درآمدی سرشار در منطقه 
ــاماندهی و استانداردسـازی   • ناکارا بودن نظام مدیریت اطالعات شهری و مشکالت بنیادین در س

بانک اطالعات شهری 
 • وجود نظام مدیریت غیرمشارکتی و متمرکز به عنوان وجه غالب در نظام مدیریت شهری 
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5-4- ارائه راهحلهای راهبردی در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت شهری در منطقه  

ــع موجـود نظـام مدیریـت شـهری منطقـه و ارزیـابی امکانـات و  بر اساس یافتههای بررسی وض
محدودیتهای توسعه اهداف، راهبردها و راهکارهای توســعۀ نظـام مدیریـت شـهری بـه شـرح زیـر 

جمعبندی میشود:  
 

اهداف 
 • مهمترین اهداف این بخش عبارتند از: بهبود تشکیالت سازمانی شهرداری برای پاسخگویــی بـه 
نیازهای روزافزون جامعه شهری با بهرهگیری از تفکر مشارکت و هــم اندیشـی در اداره امـور شـهر، 
نیرویانسانی کیفی،پیشبینی پستهایسازمانی ومنابعموردنیاز برایاجرای برنامههایمدیریت شهری. 

راهبردها 
 • ایجاد تشکیالت سازمانی متناسب با نیازهای جدید جامعه شهری و وظایف شهرداری 

ــور   • ایجاد نظام کارای مدیریت شهری در منطقه برای اعمال سیاستهای مدیریتی و ساماندهی ام
شهری 

 • تالش در جهت تمرکززدایی و پذیرش مدیریت مشارکتی بـرای حـل کـارآمدتر و کـم هزینـهتر 
مسایل شهری 

 • تالش در راه بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی 
 • حذف دخالت نیروها و گروههای بانفوذ در سازمانفضایی و کالبدیمنطقه و نظاممدیریت شهری 

 • ایجاد نظام آمار و اطالعات مدیریت شهری استاندارد، کارآمد و قابل دسترس 
 

راهکارها 
ــا تنـوع پدیدآمـده در نیازهـای شـهری و   • پیشبینی حوزههای کاری اصلی شهرداری درتناسب ب

شهرنشینی 
 • پیشبینی پستهای سازمانی مورد نیاز برای انجام وظایف اصلی شهرداری 

ــام نقـش هدایتـی و نظـارتی شـهرداری در   • بهرهگیری از نیروی انسانی کیفی و کارآمد برای انج
مدیریت شهری به صورت تخصصیتر و فنیتر آن 

 • تمرکز بر نقش نظارتی و هدایتی شهرداری در نظام مدیریت شهری و ایجــاد سـازمان مدیریتـی 
کارا، کوچک و کم هزینهتر در شهرداری 
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 • کاهش وظایف و فعالیتهای شهرداری که قابل واگذاری به بخش خصوصی و مردم است. 
ــور و عمـران شـهر بـه بخـش خصوصـی و   • امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای اداره ام

سازمانهای غیردولتی، تهیه فهرستی از این فعالیتها و تعیین اولویتهای آن 
 • شناسایی قابلیتها، ظرفیتهـا و توانمندیهـای فنـی و اجرایـی شـرکتها و مؤسسـات بخـش 
خصوصی و سازمانهای غیردولتی برای اســتفاده از ظرفیتهـای آنـها در برنامـههای اداره و عمـران 

منطقه 
 • تشویق ساکنان منطقه برای مشارکت در اداره امور شــهر از طریـق دعـوت نمـایندگـان منتخـب 

محالت و برگزاری جلسات مشترک و منظم 
ــازی سـاکنان منطقـه بـه   • تنظیم و تدوین برنامهها، کتابچهها و بروشورهای آموزشی برای آگاه س
منظور جذب مشارکت آنها در اداره امور شهر و نگهداری از اموال عمومی و تأسیســات و تجـهیزات 

شهری 
ــارآمدتر کـردن نظـام نظـارتی و   • بهرهگیری از همکاری ساکنان منطقه در امور نظارتی با هدف ک

کاهش فرآیندهای غیررسمی در انجام امور شهری 
 • جلوگیری از اقدامات و ساخت و سازهای مغایر با قوانیــن و مقـررات و ضوابـط شهرسـازی از 

طریق بهرهگیری از همه ابزار و ظرفیتهای قانونی و همکاری نیروهای قضایی و انتظامی 
 • بازنگری در طرح تقسیمات جغرافیــایی منطقـه و همـاهنگ کـردن نظـام تقسـیمات ناحیـهای و 

محلهای به منظور کارآمدتر کردن نظام مدیریت شهری 
 • به کارگیری اســتانداردهای آمـاری در گـردآوری آمـار و اطالعـات ازفعالیتهـای اقتصـادی و 

سکونت منطقه 
ــتفاده از تجـهیزات   • ایجاد پایگاه اطالع رسانی (بانک اطالعاتی) بر پایه استانداردهای آماری با اس

رایانهای 
ــق   • نظارت دقیق و کامل بر رعایت مقررات و ضوابط طرحهای شهرسازی مصوب به منظور تحق

اهداف ساماندهی فضایی و کالبدی  
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مکان مشـکالت زمینه 

 
یت

دود
مح

 
دید

ته

مکان پتـانسیـلها 

 
کان

ام
 
صت

فر

تشکیالت 
شهرداری

 • عدم تناسب تشکیالت سازمانی مصوب شهردداری با نیازهای نوین 
مدیریت شهری 

 • محدودیت شهرداری در جذب نیروی اسنانی مورد نیاز و نامناســب 
بودن نمودار سازمانی مصوب شهرداری 

ــازی و   • تناقض گسترش تشکیالت شهرداری با سیاست خصوصیس
کوچکسازی سازمان های عمومی 

ـــه و   • عـدم توفیـق در سـاماندهی مناسـب فضـایی و کـالبدی منطق
گسترش نابسامانیهای کالبدی در منطقه  

ــی سـازی و واگـذاری   • عدم توفیق الزم در اجرای سیاست خصوص
برخـی از فعالیتهـا و وظـایف شـهرداری بـه شـرکتها و مؤسســـات 

خصوصی 
 • عدم توفیق در اجرای سیاستهای سازماندهی اراضی منطقه 

 • عدم توفیق در اجرای سیاستهای حفظ محیطزیست، حفــظ منـابع 
طبیعی و بهرهبرداری از مناظر و قابلیتهای طبیعی منطقه. 

 • دخالت نیروها و گروهــها و عوامـل سیاسـی بـا نفـوذ در سـازمان 
ــاخت و سـازهای مغـایر بـا  مدیریت شهری از طریق تملک اراضی و س
قوانین و مقررات شهرسازی و عمل کردن به عنــوان نیروهـای فراتـر از 

مدیریت شهری  

  ×

 

 

 ×

 

 ×

 

 ×

 

 ×

 

 ×

 ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×

 

 

 

 ×

 • گسترش سازمان اداری و تغییر ساختار تشکیالت شهرداری و 
ـالیت  پیش بینی پستهای سازمانی متناسب با توسعه سکونت و فع

در منطقه. 
ــا پذیـرش نیازهـای   • دگرگونی در وضایف شهرداری همگام ب

تازه در جامعه شهری 
 • بهبود کمی و کیفی نیروهای انسانی شهرداری برای ایفای بهتر 

نقش مدیریت شهری 
 • گرایش به جذب همکاری ساکنان منطقــه در حـل مسـایل و 

مشکالت شهری 
 • گرایش به جذب همکاری دستگاههای اداری و اجرایی مستقر 

در منطقه برای پیشبرد اجرای پروژههای مدیریت شهری 
 • بهرهگیری از سازمانهای غیردولتی (NGO ) برای مشارکت و 

همفکری در حل مسایل حاد منطقه 
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ــژه   • قابلیتهای اقتصادی موجود در منطقه به لحاظ مرغوبیتهای وی
آن که به افزایش تقاضا و هجوم سازندگان به این منطقه شده و پیچیدهتر 
شدن فرآیند مدیریــت شـهری و تصمیمسـازیهای آن را در پـی داشـته 

است. 
 • وجـود فرآینـد غیررسـمی در حـل و فصـل مسـایل و در ارتبـــاط 

شهرداری با مراجعه کنندگان 
ــا، امکانـات و منـابع شـهرداری   • اختصاص بخش عمده از ظرفیته
ــاندن از پرداختـن بـه  برای حل مسایل و معضالت حاد و روزمره و بازم

مسایل کلیدی و زیربنایی و بلند مدت 
ــرفت مطلـوب در اجـرای پـروژههـای   • نداشتن استقالل مالی و پیش

عمرانی علیرغم وجود منابع درآمدی سرشار منطقه 
 • ناکار بودن نظام مدیریت اطالعات شــهری و مشـکالت بنیـادین در 

ساماندهی و استانداردسازی بانک اطالعات شهری 
 • وجود نظام مدیریت غیرمشارکتی و متمرکز به عنوان وجه غالب در 

نظام مدیریت شهری 
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پیرامونی 
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ــرز شـمالی منطقـه و تداخـل خـط 1800 مـتر بـا   • نامشخص بودن م
ترازهای 1900 تا 2200 (محدوده قانونی 25 ساله) 

 • توجه انبوهسازان به مرزهای شمالی منطقه و ارتفاعات  
 • ساخت و سازهای بدون کنترل و خارج از ضابطه در مرز شمالی  

ــبز) از طـرف سـازمان جنگلهـا و   • واگذاری حریم منطقه (کمربند س
مراتع به سازمان زمین شهری، آموزش پرورش و سایر ارگانها 

 • تداخل وظایف خدماتی شهرداری با نیازهای ساکنین روستاهای واقع 
در ارتفاعات منطقه به دلیل خارج شدن این نواحــی از محـدوده خدمـاتی 

شهرداری منطقه 
 • وجود فاضالب شهرک شهیدمحالتیدرمحدوده مرزشرقی منطقه  

 • وجود شهرکهای متعدد در شرق مسیل دارآباد (شهرک نفت، گلــها، 
محالتی، ازگل، سوهانک و …) و نیاز به اخذ خدمات شهری در محدوده 
منطقه یک، علیرغم خارج بودن برخی از این شهرکها از مرز منطقه یک 

 • قطع ارتباط بین محالت قدیمی در مرز جنوب منطقه به دلیل احداث 
(بزرگراههای چمران، مدرس، صدر و ….) 

ــه و دو قسـمت شـدن آن در میـان دو   • جدا شدن بافت سنتی ده درک
منطقه یک و 5 شهرداری 
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 • تشکیل ناحیه حریم توسط شهرداری از سال 1380 برای کنترل 
ساخت و ساز از 1800 تا 3800 متر 

 • ارائـه خدمـات شـهری و پاکســـازی مســیرهای کوهنــوردی 
(ارتفاعات باالی 1800 متر) توسط متولیان ناحیه حریم 
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 • تمرکز بیش از 70 درصد پروژههای عمرانی شــهرداری در دو وظیفـه 
اولیه زیر: 

 - احداث خیابان، بزرگراه، اصالح هندسی معابر (35 درصد) 

 - احداث مسیل، کانال، آبراهه (35 درصد) 

 • عدم وجود پروژههای بنیانی و ساختاری در ســطح منطقـه و عمدتـاً 
وجود پروژههای موضعی و محلی جزئی در طرح 

 • وجود دستگاههای متعدد برای تعریف پروژههای عمرانی 
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 • تمرکز عمده پروژههای اجرایی در معاونت عمرانی شهرداری و 
نظارت این معاونت بر پروژههای موجود منطقه 
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 • شیب زیاد توپوگرافی، ضخامت کم آبرفتها، وجود خاک دستی و… 
که بطور علمی ساخت و ســاز در ارتفـاع را در کـل منطقـه یـک حـذف 

میکند، بویژه در ارتفاعات. 
 • خطر ریزش سنگهای بزرگ 

 • سازههای با استقامت ناکافی و آسیبپذیری آنها در برابر زلزله. 
 • تراکم بیش از حد ساختمان بویژه در بافتهای قدیمیتر. 

 • عدم وجود فضاهای باز برای امدادرسانی زلزله. 
 • وجود دکلهای فشار قوی در ارتفاعات. 

 • ساخت و سازهای سنگین و بدون مجوز در ارتفاعات. 
 

 • تخریـب شـدید در اثـر سـاخت و سـازهای بیقـانون و بیرویـه در 
ارتفاعات و محالت 

 • باالبودن قیمت زمین و تقاضای باال برای ساخت و ساز 
 • ضعف خدمات عمومی و گردشگری و تأسیسات عمومی. 

 • عدم رعایت حریم کریدورهای هــوا و آب، بویـژه در درههـا، یعنـی 
جائی که باید کامالً باز بماند. 

ــا آب آلـوده، و بـا   • آلودگی محیطها، چه طبیعی چه شهری: با زباله، ب
هوای آلوده از شدت تردد و نیز آلودگی صدا. 
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 • وجود محیطهای طبیعی قــابل حفـظ، احیـاء و اسـتفاده بـرای 
اوقات فراغت کل مردم تهران. 

 • داشتن آب و هوای خوب برای گردشگری 
 

 

 

 

 

 

ــودن ارزشهـای فرهنگـی و اجتمـاعی   • قدمت تاریخی و دارا ب
خاص، عالوه بر ارزشهای محیطی و طبیعی ویژه. 

ــک بـاغ بـزرگ بـرای کالنشـهر   • دیدن تمام منطقه یک بعنوان ی
تهران. 

ـــه و تــهران از نظــر   • اهمیـت کوههـای الـبرز در شـمال منطق
کریدورهای هوای خوب. 

 • امکان بازسازی طبیعی و کاشت درخت جدید. 
 • وجود باغهای قابل تبدیل به سبز عمومی و پارک 
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 • فقدان شوراهای “شورا یاری“ محلی بر اساس انتخابات در منطقه. 
 • وجود مشکالت سازماندهی، تشــکیالتی و همـاهنگی شـهرداری بـا 

سایر عوامل برنامهریز و دخیل در توسعه شهری 
 • فقدان ارتباط نزدیک با مردم در محالت از سوی شهرداری و نواحی. 
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 • وجود شوراهای محلی سنتی در برخی محالت.  
 • وجود جلسات هماهنگی در مراکز نواحی شهرداری 
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 • کهنه بودن لولههای آب و پرت آب. 
 • کاهش کارآئی سیستم در اثر فشار زیاد و استفادۀ بیشتر از ظرفیت. 

 • ورود فاضالب به جویها و مسیلها و آلودگی حاد 
 • عدم وجود سیستمهای صحیح جمعآوری آبهای سطحی 

 • تهدید موجود در مورد ساخت و سازهایبدونمجوز وغیرقابل کنترل.
 

 • نارسائی خدماتی بازار تجریش و ملحقات آن. 
 • کمبود پارکینگ در سطح منطقه و بویژه در تجریش. 

ــب خدمـات در   • تراکم بیش از حد در برخی نقاط و عدم توزیع مناس
کلیۀ نواحی (بهویژه جدید). 

 • کمبود فضاهای ورزشی محلهای برای ساکنین. 
 • نبود زمینهای فوتبال محلهای و استفاده  از خیابانها برای بازی. 

 • ساخت و ســازهای بـدون مجـوز غیرمسـکونی توسـط سـازمانها و 
نهادهای دولتی و لشگری. 

 • شیب زیادو ساختوسازهایخدماتیواداریبدونپارکنیگو پرمراجعه 
در نقاط نامناسب مثال: (فروشگاه شهروند، اداره ثبت،  قوهقضائیه و….) 
 • فقدان شوارهای “شورا یاری“ محلی بر اساس انتخابات در منطقه. 

 • وجود مشکالت سازماندهی، تشــکیالتی و همـاهنگی شـهرداری بـا 
سایر عوامل برنامهریز و دخیل در توسعه شهری. 
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 • سرزندگی تجریش و اطراف بعنوان یک مرکز منطقهای فعال 
 • وجود عناصر طبیعی جهت کاربریهای تفریحی گردشگری  

 • وجود فرهنگ محلی و سنتی در محالت. 
 • وجود کاربریهای جاذب مانند دانشگاه که به سرزندگی منطقه 

میافزاید. 
 • امکان گسترش بخشیدن به فضاهای عمومی و سبز عمومــی در 

صورت تصمیمگیری و برنامهریزی شهرداری منطقه. 
 • وجود شوارهای محلی سنتی در برخی محالت. 

 • وجود جلسات هماهنگی در مراکز نواحی شهرداری. 
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ــش اعضـاء بـر اسـاس آرای  عدم وجود نظام انتخابات شورا یاری و گزین
مردم 

عدم تعامل مناسب بین نهادهای مردمی و دستگاههای دولتی (شــورا هـای 
سنتی با دستگاههای اداری) 

عدم اعتماد متقابل بین نهادهای سنتی و نهادهای رسمی 
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ــافت اجتمـاعی شـمیران    • وجود تعلق خاطر سنتی و محلی در ب
خصوصاً در زمینه مراسم مذهبی 

 • برقراری شوراهای محلی در مساجد و حل مشــکالت مـردم از 
طریق روشهای همیاری و مشارکت سنتی 

 • شکلگیری جلسات معتمدین منطقه با حضـور اقشـار مختلـف 
ــراد ذینفـوذ  اجتماعی (فرهنگیان، روحانیون،  کمیته سرشماری و اف

سیاسی) 
 • مقاومت افراد محلی در مقابل برجسازی و از بین رفتن انسـجام 

موجود اجتماعی  
ــارکت نیروهـای   • شکلگیری اولیه طرح ناحیه محوری برای مش

محلی (نواحی) در زمینه طرحهای عمرانی) 
ــه و   • شکلگیری نهادهای غیردولتی زیست محیطی به دلیل توج
ــعه کوهسـتان و  ویژگی خاص منطقه در زمینه ایجاد برنامههای توس

مبارزه با آلودگیهای زیستمحیطی 
ــظ فضاهـای سـبز   • توجه عمومی و نگرش مردمی نسبت به حف

عمومی و درختکاری، احیاء قنوات احداث راههای پیادهروی  
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اهداف، راهبردها و راهکارهای مدیریت شهری: 
اهـــداف راهـبردها 

 • تالش در جهت تمرکززدایی و پذیرش مدیریت مشارکتی برای حل کارآمدتر و کم هزینــهتر مسـایل 
شهری 

 • ایجاد نظام کاری مدیریت شهری در منطقه برای اعمال سیاستهای مدیریتیو ساماندهیامور شهری 
 • اعمال نظارت بر مرزهای شمالی منطقه در مقابل هجوم ساخت و سازهای غیرقانونی 

 • تدوین برنامهای مشخص و جامع برای مدیریت پروژههای اجرایی 
 

 

اقــدامــات راهــکارهـا زمیـنه 

مدیریت 
شهری 

 • افزایش جذب تخصصهای شــهری در 
سطوح مختلف 

ــازمانی متناسـب بـا   • ایجاد تشکیالت س
نیازهـای جدیـد جامعـه شـهری و وظــایف 

شهرداری 
ــارج از   • نظارت بر ساخت و سازهای خ

محدوده شهرداری 
ــن   • تعیین تشکیالت مشخص برای تدوی

برنامه جامع  پروژه های اجرایی 
ــای   • تدویـن نظـام جـامع انتخـاب اعض

شورایاری و گزینش بر اساس رای مردم 
 • اتصال بخش غربی درکه تا شاخه غربی 

رودخانه درکه به منطقه یک 
 

ــهرداری   • تمرکز بر بخش مطالعاتی و هدایتی ش
در نظام مدیریت شهری 

ــی پسـتهای سـازمانی مـورد نیـاز و   • پیش بین
بهرهگیری از نیروی انسانی کارآمد 

 • تشویقساکنانمنطقهبرایمشارکتدرامور شهر 
 • حذف دخالتها و نیروها وگروههای بانفوذ در 

نظام مدیریت 
 • ایجاد نظام آمار و اطالعات مدیریت شهری 

ـــــــهرداریو   • پیشبینیحوزههایکاریاصلیش
ــــایبخش  تالشدربــهرهگیریازامکاناتوظرفیته

خصوصی 
 • اجرای طرح شهردار مدرسه، شــهردار محلـه و 

شهردار ناحیه (منتخب مردم) 
ــایی منطقـهو   • بازنگریدرطرح تقسیمات جغرافی

هماهنگکردن نظام تقسیمات محلهایو ناحیهای 
 • تدقیق محدوده مرز مناطق شهرداری 

 • اعمال مفادقانون نظارتبرگسترششهر تهران و 
کنترل ساختوسازبا ایجاد دستگاه نظارتی قوی  

 • جلب مشارکت مردمی در اجــرای پـروژههـای 
بهسازی محالت 

 


