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  شوراي اسالمي شهر تهرانشوراي اسالمي شهر تهران
  ١٤٠٤١٤٠٤ در افق  در افق هاي استراتژيك تهرانهاي استراتژيك تهران  گيريگيري  و جهتو جهتانداز انداز   طرح تدوين چشمطرح تدوين چشم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  

  
    ٨٨٥٥ــ١١١٥١٥//تت  تت: : كد گزارشكد گزارش

  ١٣٨١٣٨٥٥    بهمنبهمن: : تاريختاريخ
  ))آصفآصف((انديشكده صنعت و فناوري انديشكده صنعت و فناوري : : پديدآورندهپديدآورنده

مصوب دويست و هشتاد و سومين مصوب دويست و هشتاد و سومين 
  ي شوراي اسالمي شهر تهراني شوراي اسالمي شهر تهران  جلسهجلسه
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   نهمگام از سري اسناد مربوط به 
  ۱۴۰۴ تهران در افق راهبرديهاي  گيري و جهتانداز  طرح تدوين چشم

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  

  شوراي اسالمي شهر تهران
  .جنب شهرداري تهرانضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت، تهران، 

  

  ١٤٠٤ان در افق  تهرراهبرديهاي  گيري انداز و جهت تدوين چشم: طرحعنوان 
   اسالمدنيايبنيان، و معيار در  دانشفرهنگي، شهري  ؛ جهان١٤٠٤تهران : عنوان گزارش

  )آصف(انديشكده صنعت و فناوري : پديدآورنده

  مهدي نادعلي، خبرگزاري فارس: عكس روي جلد
  ٨٥ـ ١١٥/ت ت  :كدگزارش

  ١٣٨٥  بهمن  :تاريخ
  

هايي از اين گزارش به هر صورت، اعم از  تكثير تمام يا بخش.  استشوراي اسالمي شهر تهراني حقوق محفوظ و متعلق به  كليه
  .  استشوراي اسالمي شهر تهراني كتبي از   كسب اجازهمنوط بهكاغذي و الكترونيكي، 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
العالمين الحمدهللا رب   

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
 
 
 

اي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري گزيده   
١٣/١٢/١٣٨٤ به شوراي اسالمي شهر تهران،   

 
 

نواز،   بايد به شهري با هويت ايراني و اسالمي، زيبا و روح           تهران •
  .ل شودمقاوم تبدي داراي رفاه عمومي، و

 انـد بـه دنبـال       هاي مختلـف نـشان داده      مردم همواره در انتخاب    •
هاي اصلي انقالب و اسالم هستند و شوراي اسالمي شهر            رساني در پرتو شاخص    خدمت
 شهرداري بايد با برادري و همكاري مبتني بر منطـق و قـانون، بـراي    ي مجموعه تهران و
  .ش از پيش به مردم تالش كنند بيرساني خدمت

توجهي بـه ايـن بافـت، موجـب بـروز        زيرا بي،بافت مديران شهري بسيار مهم است     متسال •
 لـذا بايـد در انتخـاب        ؛شـود   مردم مي  ي   بر زندگي روزمره    تأثيرگذاري آن  و   مشكالت عديده 

  .مختلف دقت و اهتمام الزم براي رعايت معيارها انجام گيرد مديران در سطوح
ريزي بلندمدت و با پيگيـري مجدانـه، هويـت ايرانـي و اسـالمي در تهـران        برنامه بايد با •

  .شود متجلي
ونقـل بـراي    ويـژه حمـل   رفاه از جهات مختلف به چنين بايد شهري داراي شهر تهران هم •

سازي مناطق پرجمعيـت   مقاوم"ويژه    به ،سازي اوماشد و مسئوالن شهري نيز بايد مق      مردم ب 
  .دهند اصلي خود قرار را اولويت "و فرسوده

 عنـوان  مراجعات مردمي بايد تسهيل و تسريع كار مردم، تكريم آنان و اعتمادسازي بـه           در •
  .چهار شاخص مهم مورد توجه جدي باشد

فرهنـگ اسـالمي و    آمـوز همـراه بـا    سراها ضمن داشتن محيطي معنوي و درس فرهنگ •
  .باشند انقالبي بايد از مديريتي متعهد، انقالبي و ديني برخوردار



  
  
  
  
  

  براي تدوين اين سند، براي تدوين اين سند، 

ارشد و ارشد و گفتگوي حضوري با بلندپايگان نظام، مديران گفتگوي حضوري با بلندپايگان نظام، مديران   ۵۰۵۰بيش از بيش از 
  ......نظران انجام شده است نظران انجام شده است   صاحبصاحب

ي تهران ي تهران   ر توسعهر توسعهاندركااندركا   نهاد و سازمان دست نهاد و سازمان دست۷۰۷۰با بيش از با بيش از 
  ......مكاتبه شده است مكاتبه شده است 

   ... ...انداند  انديشي شركت كردهانديشي شركت كرده   هم هم۱۸۱۸نفر در نفر در   ۲۰۰۲۰۰بيش از بيش از 
ز شهروندان تهراني ز شهروندان تهراني  هزار نفر ا هزار نفر ا۱۰۱۰نزديك به نزديك به 
شركت شركت " " ي شهر ماي شهر ما  آيندهآينده""ي ي     در مسابقهدر مسابقه

  ......اند اند   كردهكرده

  .. هزارنفر ساعت كار كارشناسي است هزارنفر ساعت كار كارشناسي است۱۰۱۰، حاصل بيش از ، حاصل بيش از  حاضر حاضرسندسند
  
  
  
  

  
  دوم  انـداز در پيوسـت      و اركان فرايند تدوين چشم    ها،    انديشي  شوندگان، اعضاي هم    فهرست اسامي مصاحبه  ∗ 

  .سند آمده است
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  فهرست
  ۱  /)به قلم رياست محترم شوراي اسالمي شهر تهران؛ كه هنوز نگاشته نشده است(گفتار  پيش

  ۳  /ي طرح پيشينه
  ۴  /انداز اركان فرايند تدوين چشم

  ۵  /ي تهران  ساله انداز بيست فرايند تدوين چشم
  ۱۱  /انداز و كاركردهاي آن چشم

  ۱۱  /سازي رهيافت آينده
  ۱۳ / ۱۴۰۴ افق انداز تهران در چشم

  ۱۳/هويت و جايگاه . الف
  ۱۳/  ۱۴۰۴ي تهران در سال  هاي برجسته ويژگي. ب

   ۱۵/ هاي بنيادين  ارزش
  ۲۱  /اندازي چشماهداف 
  ۲۱  /يابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسالم دست . ۱
هاي اقتصاد  يم زيرساختبر و تحك هاي دانش  درصد توليد ناخالص داخلي تهران به فعاليت۵۰اختصاص بيش از  .۲

  ۲۲ /بنيان  دانش
  ۲۳ / شهر برتر دنيا از منظر شاخص كيفيت زندگي ۵۰گرفتن تهران در فهرست  جاي . ۳
  ۲۳ / كيلومتر در ساعت ۴۰رساندن سرعت متوسط حركت خودروها به  . ۴
  ۲۳ / ريشتر ۵/۷هاي شهر تا  ارتقاي ايمني بافت . ۵
  ۲۳  /كاهـش آلودگي هـوا تـا سطح استانداردهاي جهاني . ۶
  ICT/  ۲۳هاي  ي آسياي جنوب غربي از منظر زيرساخت  شهر برتر منطقه۳حضور در جمع  . ۷
   ۲۴  /۱۴۰۴هاي راهبردي تهران در افق  گيري جهت
  ۲۵  / در محور اقتصاد شهري۱۴۰۴انداز تهران  چشم
  ۲۶  / در محور اقتصاد شهري۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت
   ۲۷  /هاي شهري ور زيرساخت در مح۱۴۰۴انداز تهران  چشم
  ۲۸  /هاي شهري  در محور زيرساخت۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت

  ۲۹  / در محور مديريت شهري۱۴۰۴چشم انداز تهران 
  ۳۰  / در محور مديريت شهري۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت

   ۳۱  / در محور امنيت شهري۱۴۰۴چشم انداز  تهران 
  ۳۲  / در محور امنيت شهري۱۴۰۴دي تهران هاي راهبر گيري جهت
  ۳۳ /  در محور حمل و نقل۱۴۰۴انداز  تهران  چشم
  ۳۴ / در محور حمل و نقل ۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت
  ۳۵ / در محور محيط زيست ۱۴۰۴انداز تهران  چشم
  ۳۶ /  در محور محيط زيست۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت

  ۳۷  / در محور معماري و بافت شهري۱۴۰۴چشم انداز  تهران 
  ۳۸ /   در محور معماري و بافت شهري۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت

   ۳۹ / در محور فرهنگي اجتماعي ۱۴۰۴چشم انداز  تهران 
  ۴۰  / در محور فرهنگي و اجتماعي۱۴۰۴هاي راهبردي تهران  گيري جهت

  ها پيوست
  ۴۳ / طرحپشتيبان اسناد : پيوست يكم
۴۵ / انداز تهران اركان فرايند تدوين چشم: پيوست دوم
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   ي طرح  پيشينه
از بدو ـ شوراي دوم ـ شوراي اسالمي شهر تهران 

  را اي  هـاي بلندپروازانـه     كار خود، برنامه  به  شروع  
 نظـر براي توسعه و شكوفايي پايتخـت كـشور در      

هاي   برنامه از   برخيشدن    اما براي عملياتي  . داشت
.  صــرفاً بــه ذهنيــت خــود اكتفــا نكــرد،راهبــردي
 برنامه، بودجه و امور حقـوقي     اقتصادي،  كميسيون  

يك مجمع مشورتي بـا حـضور گروهـي از           شورا
ايـن  . صاحبنظران و خبرگـان شـهري تـشكيل داد        

 را پيـاپي    هايي  ، نشست ۱۳۸۳ل سال   يمجمع از اوا  
هـاي مطالعـاتي     پروژه؛ با اين هدف كهبرگزار كرد 

را " مديريت راهبردي شـهر "قاي الزم در محور ارت  
اعـضاي ايـن مجمـع بـا     .  نمايـد  پيـشنهاد به شورا   

هاي پيش روي تهران  ها و فرصت چالشبه  نگرش
هاي متعددي را به بحـث        آينده، ايده ي    دو دهه در  

عنــوان   پــروژه بــه۶هــا،  آن از ميــان كــهگذاشـتند  
در دســتور كــار ايــن محــور  هــاي كليــدِي پــروژه

  :گرفتكميسيون مذكور قرار 
  ي شهر تهران ساله۲۰انداز  ي طراحي چشم پروژه . ۱
ي راهبـردي شـوراي       برنامـه تـدوين   ي    پروژه . ۲

  اسالمي شهر تهران
  ي راهبردي شهرداري تهران برنامهتدوين ي  پروژه . ۳
   كالبدي شهر تهراني  توسعهي پروژه . ۴
  فناوري اطالعات شهر تهراني  توسعهي  پروژه . ۵
   تهرانمدت شهرداري  كوتاهي  برنامهي پروژه . ۶

 ، تعريف شـد كـه موضـوع آن     ديگري نيز ي    پروژه
ي بـاال در      گانـه   هاي شـش     پروژه  هماهنگِ هدايِت

  . بود"نظارتيراهبري و ستاد "قالب يك 
مشتمل انداز تهران،  ي تدوين چشم  مقرر شد پروژه  

 ۲۰ در   شـهر  راهبرديهاي    گيري  جهت"بر تعيين   
  .باشدنيز  "سال آينده

 نشان داد كـه      مشورتي ي اوليه در مجمع   ها  بررسي

هيچ دسـتگاه و نهـاد ديگـري بـه تـدوين      تا كنون  
 بود و كامالً طبيعي ؛انداز تهران اهتمام نداشته چشم

ي شوراي اسالمي شهر تهـران     كه اين مهم برعهده   
شوراي اسالمي شـهر بـه لحـاظ حقـوقي و        . باشد

نهـاد چتـري اسـت كـه     ي يـك      به منزله مديريتي،  
هـاي   پـروژه "مجـري  تواند و بايـد موسـس و       مي

در جهـت اعـتالي كـارآيي و        "  راهبردي مديريت
 ،بنـابراين . ِ شـهري باشـد     كارآمدِي مديريت كـالن   

تدوين "ح  طر،  ي الهي   شوراي شهر به حول و قوه     
 تهـران در  راهبرديهاي  گيري  انداز و جهت    چشم
  .كليد زد ۱۳۸۳در زمستان سال  را "۱۴۰۴افق 

انداز تهران   چشمدر تدوينتالش شورا بر اين بود كه 
نهادهـا و  مطالعـاتي و پژوهـشي   هـاي    يافتهتمامي  از  

ي شـهر   انـدركار توسـعه      دسـت  هاي مختلفِ   سازمان
تدوين ، گام يكم طرح     از اين رو  . استفاده شود تهران  
منابع و مآخذ و تحليل آوري  جمعانداز تهران به  چشم

ي   اي مرتبط بـا آينـده       موجود و اسناد قانوني و برنامه     
ها، اسـناد و    در اين گام كتاب    .ن اختصاص يافت  تهرا

كـه از   شـد   شناسايي و تحليـل     هاي مختلفي     گزارش
كتاب ، ي نظام ساله انداز بيست چشمتوان به  جمله مي

 ـ  ۱۳۸۰(ي اول شهرداري تهران   برنامه :۸۰تهران "
ــاهنگي و از انتــــشارات ، ")۱۳۷۵ معاونــــت همــ
ي   عـه مجمو"  كتـاب ريزي شـهرداري تهـران،        برنامه

ي مطالعـات طـرح راهبـردي     گزيده (شهري تهران 
ــعه ــران توس ــدي ته ــز ")ي كالب ــشارات مرك ، از انت

و مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمـاري ايـران       
؛ به سوي پايداري تهرانشهر منشور  "سند  چنين    هم

ي علمـي     دبيرخانـه ؛ از انتـشارات     "و شهروندمداري 
 ۱۳۸۰ اهمـ    ارديبهـشت   در ي منشور شهر تهران     كنگره

  .اشاره كرد
اندركاران  ستداز تهران، حسب وظيفه،   شوراي شهر   

 بخــش و الهــامراهگــشا تهيــه و تــدوين ايــن اســناد 
  .نمايد ميسپاسگزاري 



 ٤

  انداز اركان فرايند تدوين چشم
متـشكل از   نفـره   ۹زمان با آغاز طرح، هياتي        هم

هاي مختلف بـه    در حوزه نظران برجسته   صاحب
. گرديـد  انتخاب   "بري طرح ي راه   كميته"عنوان  

 ،نظارت بر حسن اجراي طرح    ضمن   ،اين كميته 
طـرح را نيـز تعيـين    هـاي اساسـي       گيـري   جهت

  . كرد مي

و هـاي پژوهـشي       گـروه طرح،  اين  اجراي  براي  
متعددي تـشكيل شـد كـه از جملـه          كارشناسي  

 و  اي  خانـه   كتـاب مطالعـات   گـروه   تـوان بـه       مي
ــات   ــروه مطالع ــنادي، گ ــابياس ــر١ترازي وه ، گ

 گروه  ،انديشي و مصاحبه    هم، گروه   پژوهي  آينده
كارشناسي ـ اجرايي مسابقه، و گـروه تحليـل و    

  . اشاره كردتلفيق
  
  

                                                
1. Benchmarking 

  اسالمي شوراي
  تهران شهر 

 

  ي كميته
  طرح راهبري 

 

گروه 
كارشناسي ـ 
  اجرايي مسابقه

 

گروه 
انديشي و  هم

 مصاحبه

  گروه
  پژوهي  آينده

گروه مطالعات 
  ترازيابي

مطالعات گروه 
 و اي خانه كتاب

  اسنادي

 گروه تحليل و تلفيق



 ٥

ي   ساله بيستانداز  چشمفرايند تدوين 
  تهران

يـا  ، شـهري و     مليانداز    چشمهرنوع  براي تدوين   
در رويكرد  . ، دو رويكرد كلي وجود دارد     سازماني

شــود،   ناميــده مــيگــرا رويكــرد نخبــهكــه اول، 
انـداز توسـط گـروه كـوچكي از           نويس چشم   پيش

ـ موسوم بـه گـروه تـدوين ـ     كارشناسان برجسته  
شــود و ســپس در معــرض داوري و  مــينگاشــته 

تري از كارشناسـان ـ موسـوم     ارزيابي گروه بزرگ
انـداز،   چـشم سـند  . گيرد  ـ قرار مي ١به گروه دلفي

بين گروه تـدوين     برگشت،    رفت و  پس از معموالً  
  .شود و گروه دلفي نهايي مي

 اجتمـاعي يـا    گرا  رويكرد كثرت رويكرد دوم، كه    
نفعان  مشاركت يكايك ذيجلب بر ، شود ناميده مي

هرچنـد  . كند  ميانداز تاكيد     در فرايند تدوين چشم   
 بلندمدت با اين رويكرد بـه       هايانداز  تدوين چشم 
 سرانجامچون ، اما ي بيشتري نياز دارد زمان و هزينه

 منتهـي  انداز مورد وفـاق  چشمگيري يك     به شكل 
مـديريت  هـا،   دولـت هاي آن بـراي   شود، هزينه   مي

   .ها قابل توجيه است و سازمانشهرها 
 راهبرديهاي    گيري  انداز و جهت    فرايند تدوين چشم  

شد گرا استوار     بر رويكرد كثرت   ،۱۴۰۴تهران در افق    
 ـ از نهادهـا و    تهراننفعان شهر تا صداي يكايك ذي

مـديران  دولتـي گرفتـه تـا    حـاكميتي و  هـاي    سازمان
 در دانشگاه و حوزه      نظران برجسته   اجرايي و صاحب  

شـنيده شـده و در   ـ و شهروندان تهراني از هر قـشر   
در ايـن راسـتا، يـك    . انداز شهرمان تجلي يابـد    چشم

انـداز   ، مبناي تدوين چشمزير گامي به شرح     ۹فرايند  
  :ار گرفتتهران قر

مطالعات ايـن   :  و اَسنادي  اي  مطالعات كتابخانه . ۱
                                                

 )Delphi Technique(دلفي نبايد با تكنيك ) Delphi Group(گروه دلفي . 1
گروه دلفي در . پژوهي است هاي رايج در آينده  ، كه يكي از تكنيك    اشتباه شود 

ها مهر تاييد بـر   شود كه نظر نهايي آن   اطالق مي جا به گروهي از خبرگان        اين
  . بخشد زند و به آن اعتبار محتوايي و متدولوژيك مي انداز مي چشم

 و شـامل شناسـايي،      داشـت گام، ماهيت اكتشافي    
ــابع و ماخــذ  گــردآوري، گــزينش و مطالعــه ي من

اي مرتبط  اسناد قانوني و برنامهچنين  و همموجود، 
  .بودانداز شهر تهران  با چشم

ي ي اسناد قانون پيش از هر چيز مطالعهدر اين گام، 
ي   سـاله   انداز بيست   و فرادست از جمله سند چشم     

ي چهارم توسـعه و سـند ملـي           نظام، قانون برنامه  
  . در دستور مطالعه قرار گرفتي استان تهران  توسعه

با بيش از   از سوي شوراي اسالمي شهر،      چنين    هم
، كه بخشي از دولتيحاكميتي و  نهاد و سازمان ۷۰
ي رسمي  اتبهشدند، مك نفعان تهران محسوب مي ذي

 در خواسته شدها  و سازماناين نهادها از . انجام شد
در كـه   اطالعـاتي را    هـر   ي فعاليـت خـود،        حوزه

  :ارائه نمايند شوراي شهربه دارند، محورهاي زير 
 شهرهاي آينده؛ . ۱
ــالن   . ۲ ــاير ك ــات س ــهرهاي دنيــا در   تجربي ش

 ؛ شهري بلندمدت ريزي برنامه
 شهرها؛ كالنبر حاكم جهاني روندهاي  . ۳

 سـازمان هـاي    برنامـه ها، راهبردهـا و       ياستس . ۴
  ؛ي تهران  براي آيندهمربوط

اي كه بايـد در طراحـي         هر رهنمود يا توصيه    . ۵
  مورد توجه قرار گيرد؛ و۱۴۰۴تهران 

ــي  . ۶ ــه  معرف ــاني ك ــد در كارشناس ــدوين بتوانن ت
قـرار  و مـصاحبه  مشاوره مورد  تهران  انداز    چشم
  .گيرند

 سمي دادند  نهاد و سازمان پاسخ ر     ۲۶در مجموع،   
  . ها به دقت مورد بررسي قرار گرفت پاسخو 

 در  مطالعـات معرفتـي   بخش پاياني اين گام شامل      
شـهر  "حد اجمال بود؛ با اين پرسش اساسـي كـه           

  ". هايي دارد؟ ها و نشانه آل چه ويژگي اسالمي ايده
نظران حـوزوي و دانـشگاهي        تني چند از صاحب   

تصويري از به اين مطالعات پرداختند و در نهايت، 
  .آل به دست آمد شهر اسالمي ايده
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ايـن گـام،    : ترازيابيمطالعات  . ۲
ي دقيـــــق  شـــــامل مطالعـــــه

 پنج شهر   ي بلندمدت اندازها  چشم
ــا  ــه  دني ــهرهايي ك ــه ش ــود؛ البت ب

ــق  انــدازهاي آن چــشم هــا از طري
اينترنت يا مكاتبه با شوراي شـهر       

 .يابي بود ها قابل دست آن

يي اين گام، شناسـا هدف محوري  
ــشم  ــي چ ــد طراح ــداز و  فراين ان

چنــين الگــوي تــدوين ســند  هــم
ي شهري بود     انداز در حوزه    چشم

 اطمينان حاصل شود كه فراينـدِ     تا  
شده بـراي تـدوين     انتخابي  اوليه

انـداز تهـران از هـر حيـث           چشم
   .كامل است

ــابي    ــات ترازي ــروه مطالع در گ
 ،منابع مختلف از جمله اينترنـت   

هرهاي هاي بلندمدت ش    برنامهبه  
برخــي .  دســت يافــتمتعــددي

انـداز   شهرها فرايند تدوين چشم  
خـود را نيـز مـدون كـرده و در     

ـ انـداز خـود      ابتداي سند چشم
آورده جهت اطـالع مخاطبـان ـ    

ي  بودند، اما برخي تنها به بيانيـه     
 .بودنـد نمـوده   انداز اكتفـا      چشم

هرچند برخي از شـهرهايي كـه       
 را  شـان انداز  فرايند تدوين چشم  

ــستن ــباهت  م ــد، ش ــرده بودن د ك
زيادي بـه تهـران نداشـتند، امـا         

را ها    آن گروه مطالعات ترازيابي  
تر در اين گام       بررسي دقيق  براي

  .برگزيد

  رهنمودهاي مقام معظم رهبري
   به شوراي اسالمي شهر تهران

  

در ديدار اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران ) العالي مدظله(مقام معظم رهبري   
انداز تهران ارايه   ـ رهنمودهاي مبسوطي را در خصوص چشم ١٣/١٢/١٣٨٤ـ 

  :درخشد ي تهران مي ساله تانداز بيس فرمودند كه آشكارا بر تارك چشم
 ،عنوان يك مركـز تأثيرگـذار فرهنگـي      تهران به  با اشاره به جايگاه شهر    ايشان  

 بايد به شهري بـا هويـت   تهران: كردنـد سياسي و اجتماعي در كشور، تأكيد   
مقـاوم تبـديل    ايراني و اسالمي، زيبا و روح نواز، داراي رفاه عمـومي، و 

  .شود
شـوراي   اصـر مـؤمن، انقالبـي و خـدمتگزار در         ايشان با اشاره به حـضور عن      

 اسالمي شهر تهران و نيز شهرداري تهران، لـزوم اسـتفاده از ايـن موقعيـت را         
مـردم همـواره در انتخابهــاي مختلـف نــشان    :  و افزودنــدنمـوده خاطرنـشان  

هاي اصلي انقـالب و اسـالم    خدمت رساني در پرتو شاخص اند به دنبال داده
 شهرداري بايد بـا بـرادري   ي مجموعه هر تهران وهستند و شوراي اسالمي ش

ش از پـيش بـه    بـي رسـاني  و همكاري مبتني بر منطق و قانون، بـراي خـدمت        
  .مردم تالش كنند

امانتـداري، نگـاه     منوط به دينداري،  تهران راگوناگونحل مشكالت معظم له 
مردم، سالمت مـالي و   علمي، روحيه خدمت رساني، عدالتخواهي، دوستداري  

 سـالمت : هاي مختلف شهري دانستند و خاطرنـشان كردنـد          القي مديريت اخ
بافت مديران شهري بسيار مهم است زيرا بي توجهي به ايـن بافـت، موجـب        

تأثيرگذاري آنها بر زندگي روزمره مردم مي شود، لذا      و   بروز مشكالت عديده  
مختلف دقت و اهتمام الزم بـراي رعايـت    بايد در انتخاب مديران در سطوح

  .معيارها انجام گيرد
يكـي از مـشكالت اساسـي تهـران را فقـدان هويـت آن               رهبر معظم انقالب    

ريزي بلندمدت و با پيگيري مجدانه،  برنامه بايد با: برشمردند و تأكيد كردند
  .شود هويت ايراني و اسالمي در تهران متجلي

 بـه گرايـي دانـستند و بـا اشـاره      ايشان، زيباسازي شهر را متفـاوت از تجمـل        
چنين بايـد   شهر تهران هم:  زيبابودن شهر، افزودند  گذاري روحي و روانيِ   تأثير

ونقل بـراي مـردم باشـد و     ويژه حمل  از جهات مختلف بهرفاه شهري داراي
سـازي منـاطق پرجمعيـت و     ويـژه مقـاوم    بهزيسا مقاوممسئوالن شهري بايد   

  .دهند فرسوده را اولويت اصلي خود قرار
 اي بـا اشـاره بـه مراجعـات بـسيار زيـاد مـردم بـه              نـه حضرت آيـت اهللا خام    

 را يـادآور شـدند و       ارتبـاط مـسئوالن شـهري بـا مـردم         ها، لزوم    شهرداري
مراجعات مردمي بايد تسهيل و تسريع كار مردم، تكريم     در: خاطرنشان كردند 

  .چهار شاخص مهم مورد توجه جدي باشد عنوان آنان و اعتماد سازي به
: و افزودنـد  شـهرداري دانـستند   مهـم از شئون   راها را   ايشان همچنين فرهنگس  

فرهنگ اسالمي  فرهنگسراها ضمن داشتن محيطي معنوي و درس آموز همراه با
  .باشند و انقالبي بايد از مديريتي متعهد، انقالبي و ديني برخوردار

 



 ٧

مطالعـه  هـا     انداز بلندمـدت آن     شهرهايي كه چشم   
پايتخـت آفريقـاي    (ژوهانسبورگ  : عبارتند از شد،  

در ايالـت فلوريـداي   (پيترزبـورگ     ، سـنت  )جنوبي
، )شــهري در اســتراليا(، ملبــورن )اجنــوبي آمريكــ

شـهري در اطـراف     (و رايـد    ) آمريكا(وگاس    الس
  ). استرالياسيدني

ي كليدي در مطالعات ترازيابي اين بود كـه           يافته
انداز  شده براي تدوين چشم  گامِي انتخاب  ۹فرايند  

تهران، به تمام معنا روزآمد و كامل است و نياز به 
  .هيچ تغييري ندارد

ــا. ۳ ــديابيت مطالع ــدوين : رون ــشمت ــداز چ  ان
بـدون آگـاهي از   شـهر    براي يـك كـالن    بلندمدت  

انـداز    مثل اين است كـه چـشم       ،١ جهاني يروندها
شهر، بدون توجه به شرايط جهانِي قابل ظهور در          

ي شـرايط موجـود تـدوين         آينده، و صـرفاً برپايـه     
آفرينـي    تحـول  نيروهـاي     در واقـع   رونـدها . گردد

  .دهند را شكل مي دنياي آينده كههستند 
پژوهـي انجـام شـد،     كه توسط گروه آينده  اين گام   

حاكم بر جهاني ترين روندهاي  ي مهم شامل مطالعه
ي   گانه   محورهاي هشت  ، در قالب  ي شهري   توسعه
ريزي  منطق جاري برنامه. بودانداز شهر تهران  چشم

هـاي    گيـري   جهـت كنـد كـه        ايجاب مـي   راهبردي
رونـدهاي جهـاني     شهر تهـران، بـا ايـن         راهبردي
اي آگاهانـه     گونـه   باشند؛ مگر آن كه ما بـه      سازگار  

                                                
1. Global Trends 

 تصميم بگيريم خالف روندها ـ خالف جريان آب ـ  
حركــت بــرخالف . اقــدام نمــوده و پــيش بــرويم

  .روندهاي جهاني غيرممكن نيست، اما دشوار است
 بررسـي   هاي مقدماتي و    تحليلدر اين گام پس از      

، طـرح  راهبري ي  انداز ساير شهرها در كميته      چشم
ــشت  ــاتي  ه ــور مطالع ــات  مح ــاب و مطالع انتخ

 مـديريت شـهري،     :دها انجـام شـ      آندر  رونديابي  
ونقـل، محـيط زيـست، فرهنگـي اجتمـاعي،            حمل

و هاي شهري، امنيـت، بافـت شـهري،           زيرساخت
ريزي شـهري     كه در واقع محورهاي برنامه    اقتصاد  

  . دهند را نيز تشكيل مي
ــاي حــضوري . ۴ بــا  مــصاحبهگــروه : گفتگوه

رئــيس محتــرم شــورا،  ي نايــب  ويــژههــاي پيگيــري
وگــوي حــضوري بــا بلنــدپايگان نظــام را در  گفــت

رياست محترم مجمـع    وگو با     گفت. اولويت قرار داد  
اهللا هاشـمي     تشخيص مصلحت نظام، حضرت آيـت     

ويژه براي شوراي شـهر و تـيم پـروژه            به ،رفسنجاني
  . مغتنم بود
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نظران  هاي صاحب دگاهبه عالوه، براي آگاهي از دي
هاي مختلف شهري و نيز مديران        ي حوزه     برجسته

انــدركار در  دســت هــا و نهادهــاِي ارشــد ســازمان
 گفتگـوي حـضوري     ۵۰بـيش از    ي تهران،     توسعه
شوندگان، اعضاي گروه مصاحبه  مصاحبه. شدانجام 

ي فـراوان بـه    را به گرمي پذيرا شدند و با حوصله  
هـا    اغلـب مـصاحبه    .گفتند پاسخ   آنانهاي    پرسش

توان گفت كه هر مصاحبه سـه   تخصصي بود و مي 
تبيين وضع موجـود تهـران؛      : محور اساسي داشت  

ها و راهكارها  تبيين وضع مطلوب تهران؛ و چالش    
  .در مسير رسيدن به وضع مطلوب

انديشي با حضور جمعـي از        هر هم : انديشي  هم. ۵
ي  نظــران، كارشناســان و مــديران توســعه صـاحب 
برگـزار شـد و در    در يـك محـور خـاص        شهري  

ــيش از  ــوع، ب ــر در ۱۵۰مجم ــم۱۸ نف ــشي   ه اندي
  .شركت نمودندتخصصي 

شـد   اداره مي "توفان فكري" روش   هبها    انديشي  هم
  . و نتايج بسيار خوبي در بر داشت

ـ زن و مرد، پير و       شهروندان: ي مردمي   مسابقه .۶
نفعـان   تـرين ذي  جوان، كوچك و بـزرگ ـ اصـلي   

گروه كارشناسي ـ اجرايـي   . روند  شمار ميشهر به
تـالش  " ي شهر ما آينده"اي به نام  در قالب مسابقه 

را احـصا    شـهروندان هاي    ها و اولويت     ارزش كرد
را در ي مردمـي   ، مـسابقه به همين منظـور  و  نمايد  

نزديك اين مسابقه كه    . سطحي وسيع برگزار نمود   
كت  هزار نفر از شهروندان تهراني در آن شر     ۱۰به  

 به دو شـكل اينترنتـي و        ۱۳۸۵تابستان  در  ،  كردند
  . چاپي برگزار شد

در بخش اول، شهروندان   . مسابقه دو بخش داشت   
، پـنج ويژگـي   شـده   معرفي ويژگيِ ۱۴بايد از ميان    

 انتخـاب  آل خود را به ترتيـب اولويـت        تهران ايده 
  :ها عبارت بود از اين ويژگي. نمودند مي
  ، شهر رفاه۱۴۰۴تهران  . ۱
 ، شهر ايمن و مقاوم۱۴۰۴ن تهرا . ۲
 ، شهر فرهنگ و اخالق۱۴۰۴تهران  . ۳
، شهر سبز و پاكيزه، با هواي پاك ۱۴۰۴تهران  . ۴

 و محيط زيست سالم
 ، شهر امن۱۴۰۴تهران  . ۵
 ، شهر عدل۱۴۰۴تهران  . ۶
 ي، شهر الكترونيك۱۴۰۴تهران  . ۷
مـدار، بـا مـديران     ، شهري قـانون   ۱۴۰۴تهران   . ۸

 گو مردمي، قوي و پاسخ
 ري زيبا با معماري اصيل و متمايز، شه۱۴۰۴تهران  .۹
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 ، شهري با حمل و نقل روان۱۴۰۴تهران  . ۱۰
 ، شهر علمي و دانشگاهي۱۴۰۴تهران  . ۱۱
 ، شهر اقتصاد۱۴۰۴تهران  . ۱۲
 ، شهر سياسي ديپلماتيك۱۴۰۴تهران  . ۱۳

 ، شهر سياحتي تفريحي۱۴۰۴تهران  . ۱۴

هاي شهروندان تهرانـي      ، نمودار اولويت  )۱(شكل  
 شـهر بـه پـاس    شوراي. دهد درصد نشان ميبه را  

ي   مشاركت گرم شهروندان تهراني در اين مـسابقه       
ي   نفر از آنان به قيد قرعه يك سكه ۱۰۰بزرگ، به   

  . دادتخصيص بهار آزادي 
بايـست   كنندگان مـي  در بخش دوم مسابقه، شركت 

آل خود را در يك عبـارت كوتـاه بيـان             تهران ايده 
ذوق تهرانــي،   شــهروندان خــوش . كردنــد  مــي

يار زيبايي را براي توصـيف تهـران        هاي بس   عبارت
   .به كار بردند ۱۴۰۴آل خود در سال  ايده

براي مشاركت كودكان و نوجوانان تهراني، سازمان 
، )وابسته به شهرداري تهران(زيباسازي شهر تهران  

خوام  مي" با موضوع ي بزرگ نقاشي را  يك مسابقه
در ايـن  . ترتيـب داد  "...جوري باشـه  شهر من اين  

 از كودكان تهراني خواسته شد شهر مطلوبقه، مساب
ي      ساله ۱۲ تا   ۶ كودك   ۸۴۰. نقاشي نمايند خود را   

پس . ي بزرگ شركت كردند    تهراني در اين مسابقه   
هاي فراوان، نفرات اول تـا سـوم در دو            از بررسي 

 تا ۹(آموز  و دانش)  سال۸ تا ۶(گروه سني نوآموز 
بـه آنـان    تا جوايز مناسـبي   معرفي شدند )  سال ۱۲

  . تعلق گيرد
انـداز و   نويس سـند چـشم    ي پيش   تدوين نسخه . ۷

گروه : ۱۴۰۴ تهران در افق راهبرديهاي  گيري جهت

 ني بر حسب درصدهاي شهروندان تهرا نمودار اولويت. ۱شكل 
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با استفاده از اطالعاتي كـه در اختيـار        تحليل و تلفيق    
هـاي   گيـري   انـداز و جهـت      نويس چشم   پيش،  داشت

  .نمودتدوين  تهران را راهبردي
ي   نـسخه  :نـويس   ي پـيش    نقد و بررسي نـسخه    . ۸

قـرار  نظـران   از صـاحب در اختيار جمعي  نويس  پيش
 تا مـورد ارزيـابي كارشناسـي قـرار گرفتـه و             گرفت
  .هاي آن آشكار شود كاستي

انــداز و  ي نهــايي ســند چــشم تــدوين نــسخه. ۹
پس  :۱۴۰۴هاي راهبردي تهران در افق        گيري  جهت

انداز  ي نهايي سند چشم  از انجام تغييرات الزم، نسخه    
  .تهران تدوين شدهاي راهبردي  گيري و جهت

در پايان اين بخش بايد به اين نكته اشـاره شـود كـه       
انداز تهران با مشاركت بـيش از         ي فعلي چشم    نسخه
نظر، كارشناس و پژوهشگر طي مـدت          صاحب ۲۶۰
 نهـاد  ۲۶نظرات رسمي   ماه تدوين شده است، و       ۱۹

ربط، كه به درخواست شـوراي شـهر          و سازمان ذي  
  . اند، روي آن لحاظ شده است وب دادهپاسخ مكت

   از نگاه شهروندان۱۴۰۴تهران 
كننـدگان   ، شركت"ي شهر ما آينده"ي  در بخش دوم مسابقه   

آل خود را در يك عبارت كوتاه بيـان    بايست تهران ايده    مي
ي شــهروندان  هــاي برگزيــده برخــي عبــارت. كردنــد مــي

   : استچنينتهراني ذوق  خوش
  يـك لبخنـد كـودك   ي شهري پاك و زيبا كه در فاصله  •

زار شـهدايش را      دماوند تـا گـل     ي   از دامنه  ،زيباي خود 
 .پيمايم مي

 تهـران را   ، ريـشتري  ٧ ي  زلزلـه : ١/١/١٤٠٤خبر امروز    •
  !بدون صدمات مالي و جاني لرزاند

، ١٣٥٠ ي ههـ  تهران، شهري شود با مردمـان د اي كاش  •
 .هاي ونيز امكانات پاريس و زيبايي

  .)عج( شهري در مسير حركت به سوي شهر امام زمان •
 ٥٧ فرهنگ بهمن ،١٤٠٤تهران  •
ـتارگان از  ، آينده ي  هفته •  از تمامي نقاط جهان براي رصد س

 ! طريق آسمان پاك و زيباي تهران، به تهران خواهند آمد
شهري جهاني، سبز، بهـشت شـرق، مبتنـي بـر          تهران،   •

 .هاي مردم جهان نافناوري، سرزب
  .ايم چون ما خواسته  امامدرن،،کهن شهر، ١٤٠٤ن تهرا •
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  انداز و كاركردهاي آن چشم
انداز تهران سندي است راهبردي كه سيماي         چشم

 را با نگرش ۱۴۰۴در سال تهران  مطلوب و مقدوِر
 . كند ي كشور ترسيم مي ساله انداز بيست به چشم

، بـه خـصوص     نفعان تهران   ي اين سند، ذي     با مطالعه 
 تـصويري روشـن و      ي تهرانـي،   شهروندان فرهيختـه  

ــام ــراِن   اله ــش از ته ــت آورده، و  ۱۴۰۴بخ ــه دس  ب
تعيـين  در تحقـق آن     را  ي خـود      نقش ويژه توانند    مي

و جايگـاه  بيـانگر هويـت   مـا   انداز شهر     چشم. نمايند
 برتـري ها، كاركردها و خـصوصيات         نقش  و مطلوب

بـه يـك    است كه شهر ما را در بيـست سـال آينـده             
نطقـه و دنيـاي اسـالم تبـديل         شهر مطرح در م     جهان

 .خواهد كرد
ــشم ــند چ ــداز  س ــي،   ان ــاه كل ــك نگ ــران در ي ته

، کارکردهاي زيادي براي مديران و شهروندان دارد  
  :از جمله اين كه

 شهروندان تهراني و مديران شهري براي       "ميثاق" •
 .استيك شهر مطلوب " پايداري  توسعه"

هـاي     در سازمان  راهبرديريزي     برنامه "هادي" •
  . استي شهر تهران ي توسعهمتول

هـاي   ريـزي   بـه برنامـه  "بخـش   انـسجام "عامل   •
هـاي متـولي       و عملياتي در دسـتگاه     راهبردي

  .استي شهر تهران  توسعه
ي شهري     نخبگان توسعه  ١"تفكر ارزشيِ "نماد   •

شاءاهللا  كه ان،  استدر جمهوري اسالمي ايران
ي تهـران     ساله  انداز بيست    داريم چشم  اطمينان

ــوان  ــه عن ــهب ــك نمون ــالي  ي ــات ي ع در ادبي
ريزي شهري مورد  ي مديريت و برنامه پيشرفته

  .خواهد گرفتاستناد قرار 
                                                

، يك رويكـرد جديـد   )Value-Based Thinking(ارزشي تفكر . 1
 م پديد ۱۹۹۰ي  ريزي است كه در اوايل دهه گيري و برنامه در تصميم 

را ) Value-Based Management(ريت ارزشـي  آمده و بنيان مدي
  . دهد تشكيل مي

  تهرانـي  والـدين بـراي    "بخش  اطمينان" يعامل •
ها   كه فرزندان آناطمينان حاصل كنند، تا است

 زنـدگي   هـاي مطلـوب     ي بـا ويژگـي    در شهر 
والدين تهراني به ايـن اطمينـان       . خواهند كرد 

 . دارندخاطر نياز

  سازي رهيافت آينده
انداز شهر، سيماي مطلوب شهر  اشاره شد كه چشم

در آفـرينش ايـن   . كند  را تصوير مي   ۱۴۰۴در سال   
پذير   رهيافت آينده : تصوير دو رهيافت وجود دارد    

  . ساز و رهيافت آينده
 كـه از وضـع موجـود آغـاز          ،پـذير   رهيافت آينـده  

مبنا قرار رسد، اين پرسش را       كند و به آينده مي      مي
با نگرش به وضع موجود و روندهاي       : دهد كه   مي

؟ در انتظار شهر ما خواهد بود     اي    جاري، چه آينده  
هـاي    شـكني   در اين رهيافت، ابتكار عمـل و خـط        

سازي   ؛ و تاكيد بر بهينه    بزرگ هيچ جايگاهي ندارد   
اي مقـدور     يابي به آينـده     مصرف منابع براي دست   

   .باشد" بهتر"ود االمكان از وضع موج است كه حتي
كند و به   كه از آينده آغاز مي ،ساز  اما رهيافت آينده  
رسد، ايـن پرسـش را مبنـا قـرار            وضع موجود مي  

ها و اصولي كه به آن  با توجه به ارزش: دهد كه  مي
چگونه باشـد؟  " بايد"ي شهر ما  اعتقاد داريم، آينده 

ي شهر آفريده شـد،   وقتي تصوير مطلوب و بايسته   
امروز به هر طريق ممكن بايـد     شود كه    پرسيده مي 

به ما را يك گام     چه اقداماتي را به عمل آوريم، تا        
مثـال  (؟ تـر نمايـد   نزديكتصوير مطلوب و بايسته    

. تاريخي اين رهيافت، شكست حصر آبادان اسـت     
بعثـي  در اوج اقتدار نظامي دشمن     ) ره(امام راحل   

 شكسته شود؛ و ديـديم    بايدحصر آبادان   : فرمودند
و در " شـدگان كـوثر عاشـورا    سيراب" به همت   كه

ي بــسيجي در مــدت  شــكنانه ي تفكــر خــط ســايه
 هـدف اصـلِي   ).شكسته شـد  كوتاهي حصر آبادان    
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اي بسيار متفاوت با  سازي، آفرينش آينده رهيافت آينده
  . استي بسيجي شكنانه تفكر خطي  امروز، در سايه

از وماً  كلي نظام تا امروز، عمهاي جا كه رهيافت    از آن 
ــدهســنخ  ــت آين ــود ســاز و خــط رهياف ، و هشــكن ب

ــت ــاي رهياف ــدهه ــيه   آين ــواره در حاش ــذير هم ي  پ
كه ترديدي نيست  هاي كلي نظام قرار داشته،        رهيافت

 پيشاني نظام ـ نيـز   به عنوانانداز شهر تهران ـ   چشم
با اين حال، در   . ساز باشد   بايد مبتني بر رهيافت آينده    

 اسـتفاده  رهيافتي تلفيقـي  از  انداز تهران     تدوين چشم 
انـدازي بـه دسـت آيـد كـه هـم              شده است تا چشم   

  . باشدمقدور ۱۴۰۴ و هم در افق مطلوب
  از اين مزيت برخوردار اسـت كـه      رهيافت تلفيقي 

آميـزد و تـالش    مـي هم  در "آرمان" را با  "واقعيت"
خـالق و   هـا و تـدابير        كند تا از طريق سياست      مي
  .نه بين اين دو دست يابداي بهي ، به نقطهشكنانه خط

  هاي اجتماعي و  با سرمايهاست شهري  تهران، كالن
ها نامكـشوف      فراوان كه هنوز بسياري از آن      مادي

هـا    نظر به وجود دريايي از سـرمايه      . اند    باقي مانده 
در شهر ما و با توجه به اين كه شـهر مـا پيـشاني               
نظام و بلكه آبـروي جهـان اسـالم اسـت، انتظـار           

شهري  ي آينده به جهان   اين شهر تا دو دهه     رود  مي
از هر حيث مطلوب اعتال يابـد؛ و نـه تنهـا مكـان      

، بلكه پايگاهي "حيات طيبه "ي    مناسبي براي تجربه  
 ١تـرازِ   هـاي جهـان     شايسته و بايسته براي فعاليـت     

ديپلماتيك، علمي، پژوهشي، آموزشي، اقتـصادي،      
ه اما واقعيت اين اسـت كـ       .اجتماعي و غيره باشد   

 ۱۲ تـا  ۸روز بين  شهر ما در ساعات مختلف شبانه 
ــضالت و     ــا مع ــت دارد و ب ــر جمعي ــون نف ميلي

ي  مشكالت متعددي مانند مسايل اقتصادي، توسعه  
نشيني، ترافيـك    ي جغرافيايي، حاشيه    افسارگسيخته
ي ايــن  بـا مالحظــه . هـا روبروســت  و نظـاير ايــن 

هـاي پيچيـده، ممكـن اسـت طـرح يـك              واقعيت
رماني و بسي متفاوت با امروز، در نظر انداز آ   چشم

بينانه   برخي از مديران و شهروندان، نه چندان واقع       
  .به نظر آيد و براي آنان قابل پذيرش نباشد

چنين است كه رهيافت تلفيقـي را پـذيرا شـديم،            
مـا  "ي    ي بسيجي و روحيه     شكنانه  وگرنه تفكر خط  

ــي ــوانيم م ــالب اســالمي و  "ت ــه لطــف انق ــه ب ، ك
ي بزرگ ملي در كشور پا گرفته اسـت؛         ها  پيروزي

سـاز را     كرد كه يكـسره رهيافـت آينـده         ايجاب مي 
ي شهرمان بسازيم كه  برگزينيم و تصويري از آينده 

  .بسي فرازمندتر و واالتر از امروز باشد
نمودار زيـر، رهيافـت تلفيقـي مـورد اسـتفاده در            

  .دهد انداز تهران را نشان مي تدوين چشم

                                                
1. World Class 

هاي  گيري جهت
راهبردي براي 

 ترشدن نزديك
وضع محتمل و 

 به وضعمقدور 
  و مقدوروضع محتمل  وضع موجود مطلوببايسته و 

 ۱۴۰۴در سال 

مطلوب بايسته و وضع 
 ۱۴۰۴در سال 

 ي تهران ساله انداز بيست رهيافت تلفيقي در تدوين چشم
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  ۱۴۰۴ در افق تهرانانداز  چشم
  هويت و جايگاه. الف

ي   انديشهبا اتکال به قدرت اليزال الهي و در پرتو          
ــط ــكنانه خ ــسيجي، و  ش ــزم و ي ب ــمع ــي ه  كوش
ي   دسـتگاه يكپارچـه   ي    شده و مدبرانـه     ريزي  برنامه

ــه   ــهروندان فرهيختـ ــهري و شـ ــديريت شـ  و  مـ
ــسووليت ــق    م ــتاي تحق ــي، و در راس ــذير تهران پ

 يظـام مقـدس جمهـور    ني سـاله  انداز بيست   چشم
  :١٤٠٤، در افق ياسالم

بنيان، با  است فرهنگي، دانشي شهر تهران جهان
هويت اصيل ايراني و اسالمي، زيبا، مقاوم، 

   اسالمدنيايمرفه، و معيار در 

  ۱۴۰۴ي تهران در سال  هاي برجسته ويژگي. ب

اين ويژگي  : شهر فرهنگي   تهران به عنوان يك جهان    
متمايز دارد كـه همگـي در       ي    آفرين، سه جنبه    هويت
نخست اين كه، تهران    .  تجلي بارز دارند   ۱۴۰۴تهران  
ي فرهنگي و   پايگاهي براي رخدادهاي برجسته۱۴۰۴

. ها و اديان است     وگوي فرهنگ   المللي گفت   مركز بين 
آيد،  ، هرجا سخن از فرهنگ به ميان مي۱۴۰۴در سال 

 ۱۴۰۴دوم اين كه، تهران     . نام تهران خواهد درخشيد   
 اسـالمي از طريـق     هـاي   ارزشپايگاهي براي صدور    

هاي فرهنگي جذاب با استفاده  توليد و صدور فرآورده
از منبع اليزال فرهنگي ايراني و اسـالمي مـا خواهـد         

ايـن مهـم از طريـق تبـديل تهـران بـه يكـي از              . بود
پذير خواهد   امكان١صنعت فرهنگيهاي جهاني  قطب

 ۵۰ از جـاي تعجـب نيـست كـه بـيش     اين رو،   . شد
، مبتني بر صنعت ۱۴۰۴وكارها در تهران  درصد كسب
  . فرهنگي باشد

تـراز بـراي       پايگاهي جهان  ۱۴۰۴سوم اين كه، تهران     
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  ها شهرها و اقسام آن جهان
فرايندي است كه شـهرها را نيـز متـاثر      " شدن  جهاني"

برخي از شهرها نقشي كليـدي در پيـشبرد و          . كند  مي
كننـد و برخـي از شـهرها      ميمديريت اين فرايند ايفا  

ــي  ــرفاً آن را م ــد ص ــروه اول را  . پذيرن ــهرهاي گ ش
  . نامند مي" شهر جهان"شهرهاي جهاني يا 

ــان ــاني و   جه ــدادهاي جه ــل روي ــز ثق ــهرها مراك ش
ــكل ــي،    ش ــبات سياس ــط و مناس ــه رواب ــشيدن ب بخ

ي   اجتماعي در دهكده  / تجاري، و فرهنگي  / اقتصادي
 و در آينده، نـبض    هم اينك . روند  جهاني به شمار مي   

  . تپد شهرها مي تحوالت جهاني در جهان
شـهرها    شهرها را از كـالن      چه به طور اخص جهان      آن

ي جهـاني   ها در عرصه سازد، بازي نقش آن  متمايز مي 
ــالن. اســت ــي و  شــهرها در محــدوده نقــش ك ي مل

شـود، در حـالي كـه         اي محـدود مـي      حداكثر منطقـه  
هـاي   ر در عرصـه آفريناني تاثيرگـذا    شهرها نقش   جهان

  .المللي هستند بين
ي شـئون   كند كه كليـه     اين تفاوت و تمايز ايجاب مي     

شـهر   ها تا فرايندها ـ در جهان  شهري ـ از زيرساخت 
ــا   ــه مراتــب برتــري در مقايــسه ب از اســتانداردهاي ب

ــالن ــند  ك ــوردار باش ــهرها برخ ــالم،  . ش ــك ك در ي
  .باشند" تراز جهان"شهرها بايد  استانداردها در جهان

شهرها ـ حسب نقش و كاركرد ـ به سه گـروه     جهان
/ تجـاري، و فرهنگـي    / ديپلماتيك، اقتصادي / سياسي

شـهر سياسـي      يك جهـان  . شوند  اجتماعي تقسيم مي  
هـاي سياسـي      ي ميزان تاثيرگذاري بـر فعاليـت        برپايه

شود و از ايـن رو، پايگـاهي اسـت        جهان شناخته مي  
وآمدهاي   هاي مهم سياسي، رفت     براي برپايي اجالس  

هـاي مهـم    ها و پيمـان  مهم ديپلماتيك، تنظيم پروتكل 
  . المللي و نظاير آن بين

هـاي   شهر اقتصادي با ميزان حـضور بانـك   يك جهان 
ــين ــي مــستقر،  المللــي، شــركت مهــم ب هــاي فرامليت

هاي مهم و سهم در اقتـصاد جهـاني و از ايـن          بورس
  .شود قبيل شناخته مي

ي نيـز بـر اسـاس    شـهر فرهنگـ   و باالخره، يك جهان  
هـا و     تحوالت فرهنگي، تبـادل انديـشه     تاثير بر    ميزان

المللـي، و   هاي هنري بـين     ها و جشنواره    آراء، همايش 
هــاي فرهنگــي  چنــين توليـد و صــدور فـرآورده   هـم 

  .شود شناخته مي
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هاي علمي، آموزشي و پژوهـشِي سـطح بـاال        فعاليت
هاي فرهنگـي     ي فعاليت   خواهد بود كه نوعاً در زمره     

هـا و   تعـدادي از بهتـرين دانـشگاه      . روند  به شمار مي  
 بـه فعاليـت   ۱۴۰۴هاي جهـان در تهـران      اهگ  پژوهش

ــش  ــوه دان ــذيراي انب ــته و پ ــتغال داش ــان و  اش پژوه
ويژه از جهان اسـالم      پژوهشگران از سراسر جهان، به    

بـه ايـن    . هاي دوست و برادر، خواهنـد بـود         و ملت 
 از لحـاظ تركيـب جمعيتـي بـه          ۱۴۰۴ترتيب، تهران   

  .تبديل خواهد شد" شهر فرهيختگان"

 ):محـور   دانـايي (بنيان    ن شهري دانش  به عنوا تهران  
ي كـشور،     سـاله   انـداز بيـست     به نص صريح چشم   

ــال   ــالمي در س ــران اس ــه ۱۴۰۴اي ــك جامع ي   ي
ــش ــود  دان ــراز اول خواهــد ب ــشرفته و ت ــاِن پي . بني
اي اسـت     بنيان بنابر تعريف، جامعه     ي دانش   جامعه

كه بقاي آن از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي،         
 از راه تحقيـق و      ١ توليـد دانـش    امنيتي و دفاعي به   

ــكوفايي آن    ــتال و ش ــستگي دارد و اع ــژوهش ب پ
ي دانش در     كارگيري نوآورانه و مبتكرانه     مرهون به 

بنيان  شهر دانش. تمام شئون زندگي اجتماعي است
شهري كه از راه تحقيـق      : نيز تعريف مشابهي دارد   

 دارد و اين    قدرت توليد علم و دانش    و پژوهش،   
 در تمامي شئون زنـدگي خـود، از     علم و دانش را   

ــا  امــور مــديريتي و برنامــه ــه ت ريــزي شــهر گرفت
كار   هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به        فعاليت

گيرد؛ شهري كه سنگ بناي آن را توليد علـم و      مي
دهــد و رفعــت و اعــتالي آن  دانــش تــشكيل مــي

مندي از علم و دانـش روز در تمـامي         مرهون بهره 
  .شئون است

ي مقابل    بنيان به لحاظ مفهومي در نقطه       ششهر دان 
اولـي، الگـوي    . شـود    مطرح مي  ٢"توليدبنيان"شهر  
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ي امنيت ملي،  پشتوانه: صنعت فرهنگي
ي اقتصادي، و منبع اليزال  لكوموتيو توسعه

  هاي شغلي براي نخبگان فرصت
صنعت فرهنگي، كه تا امروز به عنوان يك صنعِت پيشرو،          

 كشور ما مغفـول مانـده   ساز در ساز و ثروت  بالنده، فرصت 
ترين صنايع در عصر اطالعات و       آتيه  است، يكي از خوش   

اي از صـنايع را در        صنعت فرهنگي مجموعه  . دانايي است 
هـا بـراي اعـتالي روحـي و      گيرد كه محصوالت آن   بر مي 

اي سازنده و   گونه  روحاني بشر و پركردن اوقات فراغت به      
ين صنعت در هـر     ي ا   ي اوليه   ماده. شوند  هدفمند توليد مي  

شـود و از طريـق    كشور از فرهنگ ملي و بومي اخـذ مـي         
هـاي   خالقيت فردي افراد بسيار ماهر و خالق به فـرآورده    

  .شود فرهنگي تبديل مي
ي جهان يك  صنعت فرهنگي در اغلب كشورهاي پيشرفته     

آيـد، از جملـه در         بـه شـمار مـي      راهبـردي صنعت بسيار   
، چـين، كـره، آفريقـاي    آمريكـا، كانـادا، اسـتراليا، انگلـيس    

  ... .جنوبي، نيوزلند و 
هاي مدرن نيز تغيير ماهيت داده و  با توجه به اين كه جنگ    

كه (اند  تبديل شده" فرهنگيْ هاي كانون  جنگ"اصصالحاً به   
تـوان از     لشگركشي آمريكا بـه عـراق و افغانـستان را مـي           

، صنعت فرهنگـي    )ها دانست   گونه جنگ   مصاديق بارز اين  
ي قدرت دفاعي و امنيـت ملـي          ترين پشتوانه   مهماينك به   

دهـد كـه بيـشتر     هـا نـشان مـي    ارزيـابي . تبديل شده است  
هـا در   آموختگـان دانـشگاه   هاي شغلي براي دانـش     فرصت

كشورهاي پيشرفته از طريـق صـنعت فرهنگـي و صـنايع            
ــه  خــانواده هــم ــد ۱"صــنايع خــالق"ي آن موســوم ب  تولي
  .شوند مي
  : فرهنگي عبارتند ازهاي صنعت ترين شاخه مهم

  صنعت چاپ و نشر •
  صنعت سينما •
  )صوتي، تصويري و نوشتاري(صنعت رسانه  •
  صنعت موسيقي •
  صنعت معماري •
  صنعت ورزش •
  )اي هاي رايانه ويژه بازي به(صنعت سرگرمي  •
  صنعت طراحي مد لباس •
  صنايع دستِي سنتي •

است كـه هـيچ     " صنايع سبز "ترين    صنعت فرهنگي از مهم   
از خواص بارز   . كند   زيست ايجاد نمي   آلودگي براي محيط  

اي از فرهنـگ زنـده و     نگي اين است كه هالـه     هصنعت فر 
دهد؛ و به خلِق فضايي       بالنده را در پيرامون خود شكل مي      

  .كند سرشار از فرزانگي كمك مي
  

1. Creative Industries 
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يافته در عصر اطالعات و دانايي است         شهر توسعه 
يافته در عصر صنعت      و دومي، الگوي شهر توسعه    

شـهر  . شود  است؛ عصري كه به سرعت سپري مي      
بـا  ) به مفهوم عام كلمه   (توليدبنيان يا شهر صنعتي     

وكارهـاي صـنعتي در      وه كارخانجـات و كـسب     انب
يابد؛ در حالي كه      حواشي و درون خود هويت مي     

هــا،  بنيــان بــا انبــوهي از پژوهــشكده شــهر دانــش
هـاي فكـر، و       ها، مراكز مطالعاتي، اتـاق      پژوهشگاه

  .يابد بنيان هويت مي وكارهاي دانش انواع كسب
 نـه تنهـا مركـز      ۱۴۰۴انتظار داريم شهر مـا در سـال         

هـا و   گـاه  هـا، پـژوهش     گـاه   ين و برتـرين دانـش     بهتر
، كـه حتـي يكـي از    )هـاي فكـر    اتـاق (هـا     گاه    انديش

ي خريـد و      هاي جهـاني در حـوزه       قطبترين    مهم
 باشد كه نوع صنعتي دانش به شـمار         فروش فناوري 

تجارت فناوري در عصر اطالعات و دانـايي،       . آيد  مي
ت ها خواهد بود؛ و اميـد اسـ   از سودآورترين تجارت 

ي مسووالن    هاي هوشمندانه   ريزي  كه شهر ما با برنامه    
هـاي   بورس فنـاوري " سال آينده بـه  ۲۰خود ظرف   

  .ي خاورميانه تبديل گردد در منطقه" پيشرفته
 : اسـالم دنيـاي تهران به عنـوان شـهري معيـار در       

القـراي    نفعان تهران، شهر خـود را بـه درسـتي ام            ذي
نياي اسالم در دانند؛ شهري كه قلب د جهان اسالم مي

اي از  ساز كه پـاره  تپد؛ شهري خبرساز و جهت آن مي 
هاي پس  هاي جهان اسالم، طي سال ترين تصميم  مهم

  .از پيروزي انقالب اسالمي در آن اتخاذ شده است
شهري مطرح و پرآوازه تـا    با تبديل تهران به جهان    

شهرها در دنياي  ، شهر ما به الگوي جهان۱۴۰۴سال 
اين يك رويا نيـست كـه       . اهد شد اسالم مبدل خو  

اكنـون نيـز      هـم . تحقق آن دور از دسـترس باشـد       
تواند الگوي  شهر تهران، از جهات بسياري مي كالن
  .شهرها در جهان اسالم باشد كالن

 به لحاظ رويكردهاي مديريتي يكپارچـه      ۱۴۰۴تهران  
ويـژه   هاي كارآمد شـهري، بـه       و اثربخش، زيرساخت  

ــاخت ــاوري اطال زيرس ــاي فن ــات ه ــات و ارتباط ع
)ICT(     هاي ايراني و     ، معماري زيباي مبتني بر ارزش

محيطـي، امنيـت شـهري، و      اسالمي، پاكيزگي زيست  
امكانــات تجــاري و از ايــن قبيــل در جهــان اســالم 

  .زد و الگو خواهد بود زبان

  هاي بنيادين ارزش
اي را در     ، امروزه شـخص فرزانـه     " انسان فرهيخته "

ي عقايـد و       برپايـه  كنـد كـه     ذهن مـا مجـسم مـي      
باورهاي متين خود، از اين حقيقـت متعـالي آگـاه         

چه چيزهايي اساساً در زنـدگي اهميـت      "است كه   
ــد، و چــه   ــرار گيرن ــا ق ــد مــورد اعتن ــد و باي دارن

بـه  ". آيند  اهميت به شمار مي     چيزهايي فرعي و بي   
هاي شخـصي خويـشتن را    عبارت ديگر، او ارزش 

ها و اقدامات خود  ها را در تصميم شناسد؛ و آن    مي
 در كـانون    ١هـاي بنيـادين     ارزش. سـازد   متجلي مي 

شخصيت يك انسان فرهيختـه جـاي دارنـد، و از           
ــه  ژرف ــرين الي ــاني وي    ت ــادي و ايم ــاي اعتق ه

انـداز او در طـول      جوشند و به رسالت و چشم       مي
هـر انـسان فرهيختـه در      . بخـشند   زندگي معنا مـي   

. كند  ميهاي بنيادين خود زندگي       ارزشبا  حقيقت  
ي اصـول، قـوانين و        هاي بنيادين بـه منزلـه       ارزش

اي هـستند كـه       شده يا نانوشته    استانداردهاي نوشته 
الخطاب  ها و اقدامات بوده و فصل راهنماي تصميم

هـر  . رونـد  اقدامات صالح و ناصالح به شـمار مـي     
ها عبور از خط قرمـز      تصميم و عملي برخالف آن    

  .شود ي ميند، مكروه و گاه حرام تلقسو ناپ
جا اهميت يافته كـه از    ها، امروزه تا آن     ي ارزش   مقوله

 ايه زندگي شخصي فراتر رفته و به حيطه     ي  محدوده
طور   همان. جتماعي و سازماني نيز كشيده شده است      ا

سـنگي چـون     گـران  كه انـسان فرهيختـه بـا ويژگـي     
ي فرهيختـه،     شود؛ جامعـه    تعريف مي " مداري  ارزش"

ان فرهيختـه نيـز بـا همـين         شهر فرهيختـه، و سـازم     
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جامعـه، شـهر، و يـا    . شـوند  ها شناسـايي مـي    ويژگي
ــه از      ــك مجموع ــه ي ــضاي آن ب ــه اع ــازماني ك س

هاي بنيادين مشترك و شفاف متعهـد نباشـند،           ارزش
به . ي فرزانگي راه درازي در پيش دارد        هنوز تا مرتبه  
گـران، تعهـد اعـضاي يـك جامعـه بـه        باور پژوهش 

 عامـل  ۱۶ي مشترك، يكي از   ها  اي از ارزش    مجموعه
  .رود انسجام و همگرايي آن جامعه به شمار مي

گرچه اين سند گنجايش مباحث علمي را نـدارد،         
اما به دليل اهميت موضوع بايد يادآوري شود كـه          

امروزه از يك مجموعه اصول اخالقـِي       " ها  ارزش"
فردي فراتر رفته و به پايـه و مبنـاي مـديريت در             

  .اند عصر اخير تبديل شده
از " مـديريت علمـي  "از آغاز قرن بيستم، كـه مفهـوم      

سوي انديشمندي به نام فردريك تيلور مطرح شد، تا        
بريم،  امروز كه در شروع قرن بيست و يكم به سر مي    

  :سه رويكرد مديريتي در دنيا پديده آمده است
ي   يـــا مـــديريت برپايـــه  MBI١رويكـــرد  . ۱

ــا دســتورالعمل ــان : ه ــه و بني ــن رويكــرد، پاي  اي
هـا و ضـوابط و        تعيين دستورالعمل "مديريت را   

" هــا مقــررات و نظــارت بــر حــسن اجــراي آن
هر شخص يا بخشي از سازمان كـه        . دانست  مي

تــر بــود،  بــه مقــرراِت ابالغــي مــديريت عامــل
ايـن رويكـرد تـا      . آمـد   تر به شـمار مـي       مطلوب

  . در دنيا برجا بود۱۹۴۰ي  ي دهه نيمه
: هـا   ي هـدف    ه يا مديريت برپاي   MBO٢رويكرد   . ۲

در اين رويكرِد انقالبي، پايه و بنيان مـديريت از         
. تبــديل شــد" هــا هــدف"هــا بــه  العمــل دســتور

ــه ــدف   دغدغ ــين ه ــد تعي ــديران باي ــا،  ي م ه
دهي مناسب جهت تحقـق   ريزي و سازمان  برنامه
ها، و انگيزش و كنتـرل كاركنـان در ايـن             هدف

 سـالي كـه از   ۵۰اين رويكرد، طي  . بود  راستا مي 
ــه يــك نظــام  ظهــو ر و تكــوين آن گذشــت، ب

                                                
1. Management by Instructions 
2. Management by Objectives 

ــامي   ــديل، و در تم ــانع تب ــديريتِي جــامع و م م
امـا  . هاي دنياي نهادينه گرديد  كشورها و سازمان  

ــه ــصرف آن در دهـ ــا ۱۹۹۰ي  تـــاريخ مـ  و بـ
. گرفتن تحـوالت جهـاني بـه پايـان آمـد            شتاب

 ســال گذشــته ۵۰هــا بــه ايــن دليــل در  هــدف
د كـه از    توانستند پايه و بنيان مـديريت باشـن         مي

ثبات نسبي برخوردار بودند؛ ثباتي كـه خـود از          
وقتـي  . گرفـت   ثبات محيط پيراموني نشات مـي     

ثبات از محـيط پيرامـوني رخـت بربنـدد ـ كـه       
ها نيـز ديگـر    اكنون چنين شده است ـ هدف  هم

توانند پايـه و   كاركرد سابق خود را ندارند و نمي   
 . باشندراهبرديبنيان مديريت، خاصه مديريت 

: هـا  ي ارزش  يـا مـديريت برپايـه      MBV٣كرد  روي . ۳
ها بايد    دهي در سازمان    ريزي و سازمان    ي برنامه   پايه

ي زمـاني طـوالني       چيزي باشد كـه در يـك دوره       
در حـال  . تغيير نكنـد و يـا بـه كنـدي تغييـر كنـد           

نمــود " هــا ارزش"حاضــر، ايــن ويژگــي تنهــا در 
هـاي بنيـادين ـ خـواه ملـي، خـواه        ارزش. يابد مي

ــهري،  ــصي ـ     ش ــواه شخ ــازماني و خ ــواه س خ
هـاي   هايي هستند كه از شرايط و دگرديـسي   ارزش

پذيرنـد و در يـك كـالم          محيط پيراموني تاثير نمي   
ـند   تابع زمان و مكان و حوادث مستحدثه نمي        . باش

ــون از ژرف   آن ــد؛ چ ــا و پايدارن ــا پابرج ــرين  ه ت
تراونـد؛ و   هـا و باورهـا مـي     بينـي   هـاي جهـان     اليه

در رويكـرد   . مـواره پابرجـا هـستند     ها ه   بيني  جهان
MBV  ـ كه   ٤مديريت ارزشيـ اختصاراً رويكرد 

گذرد و به سـرعت       تقريباً يك دهه از ظهور آن مي      

                                                
3. Management by Values 

اي فراوانـي راجـع بـه      هـ   ي گذشته مقاله    هرچند طي يك دهه   . 4
مديريت ارزشي نگاشته شده، اما تنهـا دو كتـاب در ايـن زمينـه            

، "هـا  مديريت از طريـق ارزش "تاليف شده است؛ كتابي با عنوان       
زاده ترجمـه و بـه    ي دكتر بالنچارد كه به قلم دكتر فرتوك         نوشته

مديريت ارزشـي  "همت انتشارات فرا منتشر شده است، و كتاب     
رضا احمدي و  ي دكتر علي ، نوشته"هاي اسالمي شبا تكيه بر ارز  

احمدي كه انتـشارات     االسالم و المسلمين دكتر حسين علي       حجه
  .توليد دانش آن را منتشر كرده است
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ها و نهادهاي پيـشتاز بـاز         جاي خود را در سازمان    
هــاي  ارزش"كنـد، پايـه و بنيـان مـديريت بـر       مـي 

هـا از     گاه كـه ايـن ارزش       آن. استوار است " بنيادين
ي مـديران      شدند، وظيفـه   راهبرديت  سوي مديري 

هـا   هـا را بـه زبـان هـدف        اجرايي اين است كه آن    
ريـزي   ها برنامـه  ترجمه نموده، و براي تحقق هدف    

هـاي   راهبـرد انـدازها و      جا كـه چـشم      از آن . نمايند
هاي بنيادين طراحـي      ي ارزش   بلندمدت، تنها برپايه  

 ١هـا از ويژگـي پابرجـايي        شوند، و ايـن ارزش      مي
انـدازها   باشند، طبيعي است كه چـشم  ار مي برخورد

ها نيـز پابرجـا بـوده، و بـر اثـر تغييـرات                راهبردو  
كوچك يا بزرگ در محيط پيراموني، هر روز تغيير         

 .نخواهند كرد

، نمودار تغيير در رويكردهـاي مـديريت     )۲(شكل  
  . دهد را در خالل يك قرن گذشته نشان مي

هاي  گيري تانداز و جه چه به طور اخص، چشم آن
سـازد،    تهران را در نوع خود متمـايز مـي    راهبردي

ي ارزشِي بارز و ابتناي آن بر يك مجموعـه            صبغه
هاي بنيادين است كه به طـور اخـص از            از ارزش 

و ) مـد ظلـه العـالي     (سوي مقـام معظـم رهبـري        
ــين از ســوي اغلــب كارشناســاني كــه در   هــم چن
هـاي ايـن طـرح شـركت          ها و مصاحبه    انديشي  هم
به اين ترتيـب،  . اند اند، مورد تاكيد واقع شده      شتهدا

                                                
1. Robustness 

هـا    توانيم از اتقان و درستي ايـن ارزش         نه تنها مي  
ها  توانيم آن   مطمئن باشيم، بلكه به ضرس قاطع مي      

ي  و مورد باور در جامعـه     " هاي مشترك   ارزش"را  
ــدانيم  ــي ب ــصوص ارزش . تهران ــر در خ ــاي  اگ ه

بـه ايـن    شـوند،     بنياديني كه در اين جا مطرح مـي       
  :درجه از اطمينان رسيده باشيم، در آن صورت

ها بايد راهنماي عمل مديران شـهري         اين ارزش  . ۱
ها و اقدامات مـرتبط بـا         در اتخاذ تمامي تصميم   

هر تـصميمي كـه   . انداز تهران باشند تحقق چشم 
و ناكارآمـد  " ناصـالح "ها باشد،  ناقض اين ارزش 

بخـورد، و هـر     است و بايد مهـر منفـي بـر آن           
" سـازي   بيـشينه "تصميمي كه آگاهانه در راستاي      

ها اتخاذ شود و پايـه و مبنـاي عمـل             اين ارزش 
مديران شهري قـرار گيـرد، تـصميمي صـالح و           

بايسته اسـت و بايـد مـورد پـشتيباني مـديريت           
  .  شهر ما قرار گيردراهبردي

بايـد مـالك   " هـاي بنيـادين     سازي ارزش   بيشينه" . ۲
هاي درگيـر   و عملكرد سازمانها   ارزيابي تصميم 

ويـژه شـهرداري تهـران و     ي تهران، به  در توسعه 
چنان  هم. (ي آن باشد   هاي تابعه و وابسته     شركت

هـا مـالك      ، هدف  MBOكه قبالً و در رويكرد      
 ).ها بودند يابي ها و ارزش ارزيابي

هاي بنيادين شهر ما بايد از طرق مناسـب           ارزش . ۳
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 و تبليغ شوند تـا      اي هوشمندانه ترويج    گونه    و به 
هـاي    هم در ميان مديران شـهري و در سـازمان         

درگير در مديريت شهر نهادينـه گردنـد، و هـم           
تـرويج  . ها خـو بگيرنـد     شهروندان تهراني با آن   

ها در سطح شهر بايد تـا جـايي دنبـال             ارزش
تـرين مطالبـات    ها به ژرف   شود كه اين ارزش   

هـاي مـديريت    شهروندان تهرانـي از دسـتگاه   
مـديران شـهري بايـد در       .  تبديل گردند  شهري

هـا،    هـا و رعايـت آن       قبال تعهد بـه ايـن ارزش      
 .ي شهروندان باشند گوي قاطبه پاسخ

گونه كـه مقـام معظـم رهبـري تـصريح             همان . ۴
ها بايـد مبنـا و        اند، تعهد به اين ارزش      فرموده

 .مالك انتخاب مديران شهري باشد
از نظام مديريت شهري در تهران تـدريجاً بايـد           .۵

به مـديريت  ) MBO(ها  ي هدف     مديريت برپايه 
تغيير جهت  ) مديريت ارزشي (ها    ي ارزش   برپايه
در  MBOشدِن عميـق      با توجه به نهادينه   . بدهد

هاي كشور، بديهي است كه ايـن         تمامي سازمان 
تـا  . تغيير جهت به هيچ وجه ساده نخواهد بـود        

هاي بنياديِن مطرح در      زماني كه ما بتوانيم ارزش    

ي اصـوِل بـه    انداز را از يك مجموعـه   ن چشم اي
اصطالح اخالقي بـه يـك مجموعـه از مفـاهيم           
عملياتي مديريتي تبـديل نمـاييم كـه در تمـامي           

ها و اقدامات مديران شهري به صراحت         تصميم
. ي زيادي در پـيش اسـت        متجلي باشند، فاصله  

 را در مـديريت بپـذيريم،   ۳۵، ۶۵البته اگر قانون    
 سال برطرف خواهد ۳اكثر اين چالش ظرف حد

: گويـد   خطاب به مديران مـي ۳۵، ۶۵قانون  . شد
 درصـد   ۶۵سازي هر امر جديدي،       در نهادينه "

 و تنهـا    سازي  ها بايد معطوف به فرهنگ      تالش
!". ها بايد معطوف به اجرا باشد  درصد فعاليت۳۵

اگر شـوراي اسـالمي شـهر بخواهـد كـه نظـام          
 مديريت مديريت شهري ما از مديريت هدفي به   

ي ترويجي ـ    ارزشي منتقل گردد، بايد يك برنامه
فرهنگي سه ساله را طراحـي و بـه مـورد اجـرا          

 .بگذارد
هـاي بنيـادين شـهر مـا، كـه            اين است ارزش  

ــري و     ــم رهب ــام معظ ــالم مق ــه از ك برگرفت
هـا و     انديـشي   فرهيختگاني اسـت كـه در هـم       

  : اند هاي اين طرح شركت داشته مصاحبه

   شهر تهرانهاي بنيادين ارزش
 ي و انقالبي اسالميها ارزش •

سـاالري، بـرادري و    داري، شايـسته   سالمت مالي، امانـت رساني، عدالت، دينداري، خدمت  اخالق،  
   و در يك كالم، حيات طيبههمکاري

   يمشارکت و شهروندمدار •
  ي امور شهر  مشارکت آنان در اداره, اعتمادسازي و پاسخگويي مديران شهري در برابر شهروندان, تکريم  
  يمدار  و دانشينوآور •

ـ  يگيـر  ت و کارآفريني همراه با بهـره پذيري، خالقي سازي، تعهد و مسئوليت  آينده    و ي از نگـاه علم
   پيشرفتهيدانش و فناور

  ي پايدار توسعه •
  محيطي شهر ي متوازن با حفظ تعادل بين ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ايمني و زيست رشد و توسعه  
  نگري جامع •

  ي شهري تهران ژه به مجموعهاي تهران، توجه وي ها و ابعاد فراملي، ملي و منطقه رويکرد جامع به نقش  
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  بنيانبنيان  ي فرهنگي، دانشي فرهنگي، دانششهرشهر   جهان جهان؛؛۱۴۰۴۱۴۰۴  تهرانتهران
   اسالم اسالمدنيايدنيايو معيار در و معيار در 

    

    ،،بنيانبنيان  ، دانش، دانشييفرهنگفرهنگ   است استييشهرشهر  جهانجهان, , ۱۴۰۴۱۴۰۴تهران تهران 
. . يياا   و فرامنطقه و فرامنطقهيياا   منطقه منطقهيي  با جايگاه ويژهبا جايگاه ويژه

  هويت تابان ايراني و اسالمي هويت تابان ايراني و اسالمي  است با  است با ييشهرشهر, , ۱۴۰۴۱۴۰۴تهران تهران 
  هاي واالي اسالمي؛هاي واالي اسالمي؛  و مديريت درخشان ارزشي، با تاسي به ارزشو مديريت درخشان ارزشي، با تاسي به ارزش

  ,,پاک و زيباپاک و زيبا, , ايمن و مقاومايمن و مقاوم, , ننامام
  ,,روانروانبا آمدوشد با آمدوشد سرسبز و سرسبز و 

  ي صنايع فرهنگيي صنايع فرهنگي  برپايهبرپايه پررونق  پررونق ييبا اقتصادبا اقتصاد   و مرفه، و مرفه،زندهزنده
  ..و خدمات برتر آموزش عاليو خدمات برتر آموزش عالي

  . . تبديل خواهد كردتبديل خواهد كرد" " شهر فرهيختگانشهر فرهيختگان""ها شهر ما را به ها شهر ما را به   اين ويژگياين ويژگي
  ي آينده،ي آينده،  در خالل دو دههدر خالل دو دهه

ي نظام اسالمي است، ي نظام اسالمي است،     لهلهساسا  انداز بيستانداز بيست  كه مقارن با تحقق نخستين چشمكه مقارن با تحقق نخستين چشم
  ي ي   تهران به منزلهتهران به منزله

  بخش ايران اسالمي، بخش ايران اسالمي،   انداز بزرگ و الهامانداز بزرگ و الهام  لكوموتيو تحقق چشملكوموتيو تحقق چشم
  ..ايفاي نقش خواهد كردايفاي نقش خواهد كرد

  ،،۱۴۰۴۱۴۰۴شهر تهران در سال شهر تهران در سال   جهانجهان
ها و مديريت كارآمد شهري، ها و مديريت كارآمد شهري،   به لحاظ كيفيت باالي خدمات، زيرساختبه لحاظ كيفيت باالي خدمات، زيرساخت

  .. بود بودشهرها در دنياي اسالم خواهدشهرها در دنياي اسالم خواهد  معيار ايجاد مديريت جهانمعيار ايجاد مديريت جهان
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  سطحسطح  تاتا  هواهوا  آلودگيآلودگي  كاهشكاهش
  جهانيجهاني  هايهايتانداردتاندارداساس

  

  هايهاي  بافتبافت  ايمنيايمني  ارتقايارتقاي
   ريشتر ريشتر۷۷//۵۵  تاتا  شهرشهر

 

  

 شهر  شهر ۵۰۵۰فهرست فهرست   دردر  تهرانتهران  گرفتنگرفتن  جايجاي
  برتر دنياي از منظربرتر دنياي از منظر

   شاخص كيفيت زندگي شاخص كيفيت زندگي

  

  حركتحركت  متوسطمتوسط  سرعتسرعت  رساندنرساندن
   كيلومتر در ساعت كيلومتر در ساعت۴۰۴۰  بهبه  خودروهاخودروها

  

توليد توليد  درصد  درصد ۵۰۵۰  ازاز   بيش بيش  اختصاصاختصاص
بر بر   دانشدانش  هايهاي  فعاليتفعاليت  بهبه  شهرشهر  ناخالص داخليناخالص داخلي

  بنيانبنيان  هاي اقتصاد دانشهاي اقتصاد دانش  و تحكيم زيرساختو تحكيم زيرساخت
  

ي آسياي ي آسياي   شهر برتر منطقهشهر برتر منطقه    ۳۳حضور در جمع حضور در جمع 
ي مورد نظر در ي مورد نظر در   منطقهمنطقه((جنوب غربي جنوب غربي 

از منظر از منظر   ) ) ي نظامي نظام  سالهساله  انداز بيستانداز بيست  چشمچشم
  IICCTTهاي هاي   يرساختيرساختزز

  
  اهدافاهداف    
   تهران تهراناندازياندازي       چشم     چشم

 ۱۴۰۴۱۴۰۴ تا سال  تا سال 

جايگاه اول صنعت جايگاه اول صنعت يابي به يابي به   دستدست
  فرهنگي در دنياي اسالمفرهنگي در دنياي اسالم
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  اندازي اهداف چشم
هفت هدفي كه در ايـن سـند بـه عنـوان اهـداف              

 شـهر در افـق   راهبـردي انـدازي ـ اهـداف     چـشم 
انـد، از شـعار آرمـاني      انداز ـ انتخـاب شـده    چشم

بنيـان،    شهري فرهنگي، دانـش     جهان: ۱۴۰۴تهران  "
  .اند تراويده"  دنياي اسالممرفه و معيار در

شـهرها بايـد داراي       طور كه اشاره شد، جهان      همان
شـدن    هاي رقابتي متمايز در فراينـد جهـاني         مزيت

هـا بـراي      يـابي بـه آن      هايي كه دست    باشند؛ مزيت 
  .ساير شهرها به سادگي ميسور نباشد

  : عبارتند از۱۴۰۴ها در خصوص تهران  اين ويژگي
  هر فرهنگي؛ وش شدن به يك جهان تبديل •
  بنيان شهر دانش شدن به يك جهان تبديل •

هـاي    كيفيت اين دو ويژگي در كنار ساير ويژگـي        
اي باشد كه تهـران را بـه يـك            گونه  بايسته، بايد به  

المللـي، خاصـه در       شهر مطرح در سطح بين      جهان
تر از همه، بـه       ي آسياي جنوب غربي و مهم       منطقه

. تبديل نمايد شهر معيار در دنياي اسالم        يك جهان 
اند كه  اي انتخاب شده گونه چنين به ها هم اين هدف

هاي بنيادين مورد نظر را  ها، ارزش يابي به آن دست
  .سازد در هستي شهر ما بيش از پيش نمودار مي

يابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي  دست. ۱
  در جهان اسالم

ــال    ــا س ــران ت ــدف، ته ــن ه ــق اي ــد ۱۴۰۴طب  باي
ت فرهنگي در جهان اسـالم  ترين قطب صنع  بزرگ
هاي    درصد فعاليت  ۵۰در اين راستا، حداقل     . باشد

 ۱۴۰۴وكارهاي موجود در تهـران        تجاري و كسب  
ي صنايع فرهنگي و يا صنايع مرتبط و  بايد از زمره  

به منظـور   .  باشند صنايع خالق ويژه    خانواده، به   هم
، شـوراي شـهر پـس از      راهبرديتحقق اين هدِف    

ي تهـران،     سـاله   انـداز بيـست    تصويب قطعي چشم  

  : يك روند مهم جهاني
  از صنايع سخت به صنايع نرم

، كه به طور خاص از قرن       ۱ي صنايع سخت    توسعه
هيجدهم ميالدي در كشورهاي صنعتي غرب آغاز       

ي   شد، اكنون به جايي رسـيده كـه بـدون توسـعه           
ي   توانـد موتـور توسـعه       ، ديگـر نمـي    ۲صنايع نـرم  

. اقتصادي ـ اجتمـاعي در جوامـع مختلـف باشـد     
صنايع سخت ـ در تعريف ـ بـه صـنايعي اطـالق      

هاي برآمده از علوم  بر فناوريها  شود كه بناي آن مي
در مقابل، صنايع . است...) فيزيك، شيمي و (طبيعي 

شود،  ي صنعتي را شامل مي      نرم، كه هشت خانواده   
ها بـر طيـف     گيرد كه بناي آن     صنايعي را در بر مي    

  .وسيع علوم انساني است
ي شرقي بـه     پردازان برجسته   به تازگي برخي از نظريه    

ه صنايع سـخت، حتـي در اوج    اند ك   اين نتيجه رسيده  
ــود را در    ــوي خ ــصوصيت لكوموتي ــشرفتگي، خ پي

ــرم     توســعه ــه صــنايع ن ــاعي ب ــصادي ـ اجتم ي اقت
چنين بـر ايـن باورنـد      پردازان هم   اين نظريه . اند  سپرده

ــق   ــه طــور كلــي تنهــا از طري كــه جوامــع شــرقي ب
تواننـد بـا      ي صنايع نرم مـي      گذاري در توسعه    سرمايه

عتي بـه تـوازن و تعـادل در         ي صن   كشورهاي پيشرفته 
  .قواي سياسي ـ اقتصادي دست يابند

آفـرين جهـاني     با درك اين روند تاثيرگـذار و تحـول        
يـابي بـه جايگـاه     است كه تهران امروز بـراي دسـت       

، و خــصوصاً ۱۴۰۴اقتــصادي مطلــوب در ســال   
ــديل ــو توســعه  تب ــه لكوموتي ــصادي ـ   اي  شــدن ب قت

ي   الهسـ   انـداز بيـست     اجتماعي كشور و تحقق چـشم     
گيري خود را از صـنايع سـخت بـه            نظام، بايد جهت  

  .صنايع نرم تغيير دهد
گونه كه اشاره شد، صنايع نـرم ـ كـه برخـي از      همان
دهـد،    تشكيل مي " صنايع خدماتي "ها را     ترين آن   مهم

ي صـنعتي     در حال حاضر مشتمل بر هشت خـانواده       
" صـنايع فرهنگـي  "هـا   تـرين آن  است كه يكي از مهم 

تجارت و آمـوزش نيـز از ديگـر        . شوند  محسوب مي 
رونـد؛ كـه در    هاي مهم صنعت نرم به شمار مي   شاخه
اي برخـوردار خواهنـد        از جايگاه ويـژه    ۱۴۰۴تهران  

تجـارت  "ايـم كـه       به اين نكته نيز اشـاره داشـته       . بود
در ژرفاي عصر اطالعات و دانـايي ـ يعنـي    " فناوري
ر ترين تجارت عـص   ـ مهم ۱۴۰۴هاي حوالي  در سال

  .خواهد بود
1. Hard Industries 
2. Soft Industries 
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 ۱۴۰۴ي صنعتي تهران در افق  سند توسعه تدوين  
ايـن  ). شاءاهللا  ان(را در دستور كار قرار خواهد داد        

گذاري صـنعتي در      سند كه در واقع راهبرد سرمايه     
ــراي   ــاي الزم ب ــدابير و راهكاره ــران اســت، ت ته

ي صنايع فرهنگي و ديگر صـنايع      الگيري و اعت    پي
انداز  ريجي صنايع نامرتبط با چشم   نرم و خروج تد   

  .را از تهران پيشنهاد خواهد كرد

 درصد توليد ۵۰اختصاص بيش از . ۲
هاي  ناخالص داخلي تهران به فعاليت

  بر و تحكيم  دانش
  بنيان هاي اقتصاد دانش زيرساخت

بنيـان از طـرق       شـهري دانـش     تبديل تهران به جهـان    
 : عبارتند ازها ترين آن پذير است كه مهم مختلف امكان

هاي مختلف    بر در شاخه    ي صنايع دانش    توسعه . الف
ــك،   ــضا، ميكروالكتروني ــل هواف ــنايع از قبي ص

ــانو  ــاوري ن ــاوري(فن ــشرفته، )ريزفن ــواد پي ، م
مهندسي ژنتيك، فناوري ارتباطات و اطالعات      

)ICT (        و از اين قبيـل تـا حـدي كـه نيازهـاي
ي در راه تحقـق     كشور ايجـاب نمـوده و مـانع       

  .انداز نباشد هدف اول چشم
هــاي  ي فعاليــت متمركزســازي و توســعه   .ب

ــال    ــران و انتق ــي در ته ــشي و تحقيق پژوه
بـه سـاير   ) كارخانجاتي(هاي توليدي     فعاليت

  مناطق كشور،
ــعه  .پ ــسه توس ــشي و   ي موس ــز پژوه ــا و مراك ه

هـاي    تحقيقاتي در تهران با تكيـه بـر سياسـت         
  سالمي شهر تهران، و حمايتي از سوي شوراي ا

بـورس فنـاوري    "ريزي بـراي تاسـيس        برنامه  .ت
تـرين    ، كه در واقـع نخـستين و بـزرگ         "تهران

ــاوري  ــارت فن ــورس تج ــشرفته در   ب ــاي پي ه
  .ي خاورميانه خواهد بود منطقه

  :بورس فناوري تهران
  ترين مركز تخصصِي  نخستين و بزرگ

  هاي پيشرفته  جارت فناوريت
  ي خاورميانه در منطقه

  
ي صـنعتي كـشور، كـه      با توجه به سطح فعلي توسعه 

ــته از    ــاد كارخانجــات انباش ــه ايج ــوف ب ــاً معط غالب
آالت و تجهيزات اسـت، و نظـر بـه ايـن كـه                ماشين

هاي اخيـر اسـت كـه در پرتـو            كشور ما تنها در سال    
 و فنـاوري   رهنمودهاي مقام معظم رهبري، توليد علم     

گيــرد؛ كمتــر بــه ايــن موضــوع  را مجدانــه پــي مــي
تواند يـك كـاالي قابـل         مي" فناوري"ايم كه     انديشيده

اكثر كـشورهاي   . ي باال باشد    تجارت با ارزش افزوده   
ي آسيا، از يك دهه پـيش         شده  رفته و تازه صنعتي   شپي

ي اقتــصادي و  بـه اهميــت ايــن موضــوع در توســعه 
اي را  راكز تخصـصي ويـژه  ِ خود پي برده، و م       صنعتي

انـد كـه      به منظور داد و سـتد فنـاوري ايجـاد نمـوده           
در كـشورهاي   . نامند   مي ۱"بازار  فن"ها را     اصطالحاً آن 

غربي نيز از ديرباز مراكزي در اين خـصوص وجـود         
  .اند تغيير نام داده" بازار  فن"اند كه اخيراً به  داشته

 ستد فنـاوري  بازار مكاني براي داد و به زبان ساده، فن   
ها، مراكز تحقيقاتي و بـه     است كه از يك سو دانشگاه     

ي موسسات داخلي و خارجي كـه در          طور كلي همه  
ــار  ــاوري"ك ــد فن ــروش  " تولي ــه ف ــل ب ــوده و تماي ب

هـاي    هاي خود دارند در ايـن مكـان فنـاوري           فناوري
كنند و از سوي ديگر، صنايع ديگر         خود را عرضه مي   

ــه   ــوقي ك ــي و حق ــراد حقيق ــاوري و اف متقاضــي فن
توانند تقاضاهاي فني خـود را از طريـق        باشند، مي   مي

  .آن به اطالع ديگران برسانند
بـازار    بنا بر تعريف، يـك فـن      " بورس فناوري تهران  "

هاي خارجي    اي است كه تمامي موسسه      بزرگ منطقه 
تواننـد     و يا صاحب فناوري مـي       و داخلِي توليدكننده  

به فروش برسـانند و  هاي خود را از طريق آن    فناوري
هاي متقاضي از داخـل و خـارج كـشور نيـز              موسسه

توانند از طريق آن تقاضاهاي فني خود را مطرح و        مي
  .ها جواب مناسب را بيابند براي آن

تـرين   وجود بورس فناوري تهران ـ با استفاده از عالي 
ــر ايجــاد     متخصــصاِن تجــارت فنــاوري ـ عــالوه ب

شـهر و كـشور     درآمدهاي هنگفـت اقتـصادي بـراي        
ان، به طور طبيعـي محـرك كـارآفريني و     رعزيزمان اي 

هـاي   هاي اقتصادي مبتنـي بـر فنـاوري    گسترش بنگاه 
 .پيشرفته در كشور خواهد بود

1. Techmart 
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 شهر ۵۰فهرست  تهران در گرفتن جاي. ۳
  از منظر شاخص كيفيت زندگي دنيا برتر

ت مختلفـي   شاخص كيفيت زندگي توسط موسسا    
يكـي از  . شود در سراسر دنيا تعريف و ارزيابي مي      

ي  معتبرتــرين موســسات در ايــن زمينــه، موســسه
 ٣٩است كه كيفيت زندگي را بـر اسـاس          " مرسر"

ــل سياســي، فرهنگــي و   ــه عوام شــاخص از جمل
اجتماعي، تسهيالت و امكانات تفريحـي، ضـريب        
دسترسي بـه كاالهـاي مـصرفي، وضـع سـكونت           

ــين شــرايط محــيط طبيعــي  شــهروندان و هــم چن
در ارزيـابي سـال   . دهـد   ارزيابي كرده و امتياز مـي     

 شـهر  ٣٥٠ي مرسر، تهـران در بـين      موسسه ٢٠٠٦
در .  قرار گرفته است   ١٧٧ي    مورد بررسي، در رتبه   

 و سنگاپور به    ٣٥ي    بندي، توكيو در رتبه     اين دسته 
  . قرار دارد٣٤ي  عنوان بهترين شهر آسيا در رتبه

ي، يكــي از معيارهــاي كليــدي   كيفيــت زنــدگ 
 انتخاب محل سكونت و فعاليت      فرهيختگان براي 

است و از اين منظر، ارتقاي سطح كيفيت زنـدگي        
تواند به تحقق ساير اهداف راهبـردي    در تهران مي  

  .شهر نيز كمك كند
 كيفيت زنـدگي در تهـران       ١٤٠٤تا سال   شاءاهللا    ان

  . به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت

دن سرعت متوسط حركت خودروها رسان. ۴
   كيلومتر در ساعت۴۰به 

نفعـان    ذياين هدف، يكي از اهداف مورد توجـه         
كليدي بسيار  نقشي   ،آنيابي به     دستو  شهر است   

المللي شهر    بينبايسته و مطلوب    جايگاه  احراز  در  
چراكـه شـاخص سـرعت متوسـط         ؛كنـد   ايفا مـي  

يكــي از ، حركــت خودروهــا در ســطح شــهر   
  .رود هرهاي جهاني به شمار ميهاي ش شاخص

   ريشتر۵/۷هاي شهر تا  ارتقاي ايمني بافت. ۵
ي مـسووالن و   كننـده  زلزله يكـي از مـوارد نگـران      

ــهر از      ــت ش ــود مقاوم ــت و بهب ــهروندان اس ش
بـر  . آيـد  ي تهران به شمار مي    هاي توسعه   ضرورت

ي روند فعلـي در ده        اساس آمار، در صورت ادامه    
وار بـود كـه فقـط مراكـز         توان اميـد    سال آينده مي  

حـساس دولتـي و مراكـز خـدمات اضـطراري در      
مقابل زلزله ايمن باشند كه اين امر به تنهايي كافي          

 شـهري ايمـن در      ۱۴۰۴شاءاهللا تهـران      نيست و ان  
  .آيد ي احتمالي به شمار مي مقابل زلزله

ا سطح ـوا تـش آلودگي هـكاه. ۶
   جهانيهاياستاندارد

ات اصلي شهروندان بـه     اين موضوع يكي از مطالب    
رود كه سازمان حفاظت از محيط زيست         شمار مي 

هـاي   نيز بر اساس استانداردهاي جهاني، شـاخص      
  .مطلوب در اين زمينه را تدوين نموده است

ي   شهر برتر منطقه۳حضور در جمع . ۷
ي مورد نظر در  منطقه(آسياي جنوب غربي 

از منظر ) ي نظام ساله انداز بيست چشم
  : ICTهاي  زيرساخت

تــرين    شــهر، يكــي از مهــم   ICTزيرســاخت 
در حـال    متاسـفانه    .شهرها است   هاي جهان   ويژگي
شهر تهران به رغم تالش مديران نسبت بـه  حاضر  

در وضـعيت   از ايـن منظـر      برخي شهرهاي منطقه    
 .خوبي قرار ندارد



 ٢٤

  ۱۴۰۴ تهران در افق راهبرديهاي  گيري جهت
انساني و اجتماعي موجـود تهـران بـه منظـور       , مالي, زيربنايي, يعيهاي طب  گيري بهينه از سرمايه    بهره .۱

  ايراني اسالميي نظام مقدس جمهور ساله انداز بيست ايفاي نقش پيشتاز در چشم

ي ديگـر منـاطق    اقتصادي و فرهنگـي و سـکوي توسـعه       , تبديل تهران به عامل تمرکززدايي سياسي      .۲
هـاي    سـازمان ي، خـروج تـدريج   ي و ارتبـاط   يت مناسب اطالعا  يها   ايجاد زيرساخت  يکشور بر مبنا  

  انداز بلندمدت شهر  ناهماهنگ با چشميوکارها  غيرضروري و کسبيدولت
 بـه  ي و اصـالح سـاختار فـضايي بـه منظـور دسـتياب           يمحيط  آوردن امکانات زيربنايي، زيست    فراهم .۳

  بنيان ي اقتصاد دانش  و توسعهي يک شهر جهانياستانداردها
   شهري و اجتماعيي فرهنگ تاکيد بيشتر بر توسعه .۴
   ي غيردولتي نهادهايگرا از طريق توانمندساز شهروندمدار و مشاركت, گو تحقق مديريت کارآفرين، پاسخ .۵
  تهرانيشهر ي کالن  ايجاد مديريت يکپارچه در سطح مجموعهيتالش برا .۶

ي  ي توسـعه  بـرا ي و مشارکت بخش خصوصيي مستقيم خارج  افزايش رونق اقتصادي از طريق جذب سرمايه       . ۷
  برتر جهان شهري مبتني بر رقابت اقتصادي و كارآفرينييها خدمات مولد و زيرساخت, هاي برتر فناوري

هـا و    هزينـه يور  شهر از طريق ايجاد تنوع در منابع درآمدي، افـزايش بهـره    ياصالح ساختار درآمد   .۸
   ي مديريت شهريشفافيت مال

هـاي برابـر بـراي اقـشار و         زي و ايجـاد فرصـت     سازي سازوکارهاي مناسب براي توانمندسـا      فراهم .۹
  ها در حيات اقتصادي شهر  هاي مختلف اجتماعي و مشارکت آن گروه

  ي طبيعي تهران در برابر باليايساز بخشيدن به ايمن شتاب .۱۰
ارتقاء سطح امنيت با تاکيـد بـر امنيـت       .۱۱

ــاع ــت  ياجتم ــساس امني ــود اح  و بهب
  شهروندان 

 يهـا   و بافتيحفاظت از ميراث فرهنگ    .۱۲
ــران ويســنت ــود يزيباســاز  ته  و بهب

 ي بـا تکيـه بـر معمـار        ي شهر يمعمار
ــ ــالميايران ــش  ي و اس ــا دان ــراه ب  هم

  ي روز پيشرفته
 ي حفاظت از محـيط زيـست مجموعـه        .۱۳

   تهران يشهر
 و پرشتاب حمل و نقـل    يي جد   توسعه . ۱۴

  يعموم



 ٢٥

   در محور اقتصاد شهري۱۴۰۴انداز تهران  چشم
تصادي كه شهروندانش از سطح رفاه مطلوب براي زنـدگي باكيفيـت   ، شهري است با رونق اق۱۴۰۴تهران  

اقتـصاد تهـران در افـق    . كنند ها و مديريت شهر خود ايفا مي سزايي در تامين هزينه    برخوردارند و سهم به   
تهـران بـا گـزينش    . شـهر خواهـد بـود     يـک جهـان   ي اقتصاد يها  يبنيان، با ويژگ     دانش ي، اقتصاد ۱۴۰۴
ي کـشور و    نقـش لوكوموتيـو توسـعه   يانداز خود، قابليت ايفا  سازگار با چشم   مناسب و    يوکارها  کسب

  .   دارديجوار را در قالب يک قطب اقتصاد  هميها ويژه استان به



 ٢٦

  شهري در محور اقتصاد۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت

  فعاالن اقتصادي  شهر برمبناي كارآفريني فعاليتيي اقتصاد توسعه .۱

، آمـوزش، ايجـاد و      يسـاز   از طريق فرهنگ  ) ويژه در جوانان    به (يي کارآفرين   حمايت از توسعه   •
ـ     (انداز     مرتبط با چشم   يها  تقويت مراکز رشد در حوزه      يبـا همکـار   ) يدانش و صـنعت فرهنگ

  ... مرتبط و ينهادها
  هاي نوظهور، نرم و پاك  شهر مبتني بر فناورييي اقتصاد توسعه .۲

   نامرتبطيوکارها  کسبيرتبط و اعمال محدوديت برا ميوکارها   حمايت از صنايع و کسب •
   شهريوکارها در فضا ي اين کسب  مناسب توسعهي  درنظرگرفتن فضا •

  هاي نوظهور  ي فناوري هاي نو و مركز اصلي توسعه بان علوم و فناوري  نقش به عنوان ديدهيايفا .۳
   مورد نيازيها  و زيرساختبازارها و ساير نهادها ، فني علم و فناوريها   ايجاد و تقويت پارک •
  ي تحصيالت تکميليها  تمركز بر دورهي تهران برايها  دانشگاهيگير   جهت •

   پيشرو يشهرها ي صنعت فرهنگي به عنوان يک صنعت برتر در جهان جانبه از توسعه حمايت همه .۴
تهران به   مورد نياز آن، از جمله تبديل        يها  المللي و ايجاد زيرساخت    ي تجارت و خدمات بين      توسعه .۵

 كشور ) فناوري اطالعات و حمل و نقل(المللي  ي بين ي ارتباطات پيشرفته دروازه

  شهر  تهران به عنوان يک جهانيالملل  نقش بيني ايفاي مناسب براي فضايبين پيش •
ي  ويژه در حـوزه  ، بهيي شهر وساز پيشرفته در سطح مجموعه      هاي عمراني و ساخت    ي فعاليت   توسعه .۶

   پيشرفتهي و رفاهي، مراکز فرهنگيالملل راکز اجتماعات بين، ميمراکز تجار
  يالملل شهر در سطح بين  ارتقاء جايگاه تهران به عنوان يک جهانيتالش برا .۷

ـ  يها   تهران از اجتماعات و همايش     ي ميزبان ي برا يساز   و زمينه  يريز  برنامه •  و  ي، اقتـصاد  ي سياس
   و نظاير آني، ورزشي، فرهنگي، علميتجار

 در بعـد    ۱۴۰۴ متمايز تهران    يها و اجتماعات خاص متناسب با ويژگ         تقويت همايش   و يشناساي •
  دانش و فرهنگ   

ي شهري از طريق ايجاد تنـوع در منـابع درآمـدي مـديريت شـهري بـا تکيـه بـر            اصالح نظام ماليه   .۸
در تـامين   ) هاي عمومي و خـصوصي     بنگاه(هاي مختلف اجتماعي و فعاالن اقتصادي        مشارکت گروه 

و ) هـاي شـهر    ها در هزينـه    متناسب با سهم آن   (مدهاي مديريت شهري برمبناي عدالت اجتماعي       درآ
 ي و عوارضي مالياتي بر تراکم به درآمدهاي متکيگذار از درآمدها

 ۴۰ درصـد، عـوارض   ۳۰ي حضور دولـت     مانند پرداخت هزينه  ( بهينه   ي به ترکيب درآمد   يياب دست .۹
  ي شهر اره اديبرا)  درصد۳۰ يدرصد و خدمات شهر

 نظام در اصل يها  بر اساس سياستي و تعاوني به بخش خصوص ي شهر يگر ي تصد يها  فعاليت يواگذار .۱۰
  شهر  مناسب يک جهانيها  از زيرساختيبردار جاد و بهرهيها در ا  و مشارکت فعال آني قانون اساس۴۴

   شهريانداز اقتصاد  مورد تاکيد چشميوکارها ي کسب توسعه .۱۱



 ٢٧

 هاي شهري  در محور زيرساخت۱۴۰۴انداز تهران  چشم
 پيـشرفته و روزآمـد کـه      ICT) ( ي و ارتباطـات   ي اطالعـات  يهـا   ، شهري است با زيرساخت    ۱۴۰۴تهران  

  . نمايد ي مي پشتيباني را به خوبي در سطح ملي و تمرکززدايي نوين مديريت شهريها سياست
گـوي   دهاي جهاني، ايمـن و پاسـخ  ، مطابق با استاندار۱۴۰۴هاي آب، فاضالب و انرژي تهران       زيرساخت

  .  تهران استي و فرامليها و وظايف مل  شهروندان و متناسب با نقشينياز کار و زندگ



 ٢٨

 ي شهريها  در محور زيرساخت۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت
  اطالعات و ارتباطات تهرانيتدوين طرح جامع فناور .۱

 هرچـه   يگيـر   تهران و بهره   (ICT)و ارتباطاتي    اطالعاتي   يها  ي زيرساخت   بخشيدن به توسعه    شتاب .۲
   گوناگون به شهروندانيي خدمات ادار ها در ارائه بيشتر از آن

  كاري هاي الكترونيكي شهر و پرهيز از موازي سازي زيرساخت يكپارچه .۳
  هاي ارتباطي شهر  ي زيرساخت گري دولت و جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه كاهش تصدي . ۴
  هاي خانوار هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سبد هزينه کمک به كاهش هزينه .۵
  ارتقاي امنيت تعامالت الكترونيكي .۶
  ارتقاي سواد فناوري اطالعات و ارتباطات شهروندان .۷
 اطالعاتي و ارتباطاتي و     يها ي زيرساخت   بومي براي توسعه   يها يي بهينه از دانش و توانمند       استفاده .۸

  ي خدمات ارائه
 ي تقويت کـارافرين   يهاي اطالعاتي و ارتباطاتي تهران برا      ي زيرساخت  توسعهاستفاده از فرصت     •

   جوانانيويژه برا  بر آن، بهي مبتنيوکارها  کسبيگير و شکل
 هاي زودبازده دهي به طرح تمركز خدمات الكترونيكي بر نيازهاي شهروندان و اولويت .۹

  ها بر حسن اجراي آنتصويب قوانين و مقررات مربوط به جرايم الكترونيكي و نظارت  .۱۰
در برابـر حـوادث   ) اعم از آب، بـرق و گـاز       (ي انتقال آب و انرژي        سازي شبكه   سازي و مقاوم      ايمن .۱۱

  ويژه زلزله غيرمترقبه و به
 جلوگيري از برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني .۱۲

  سازي و آموزش به منظور تصحيح الگوي مصرف آب و انرژي شهروندان فرهنگ .۱۳
  سازي، برداشت، تصفيه و توزيع آب سات ذخيرهبهبود تاسي .۱۴
  هاي شهري هاي بعدي در طراحي زيرساخت درنظرگرفتن امكان توسعه .۱۵



 ٢٩

  در محور مديريت شهري۱۴۰۴چشم انداز تهران 
گـو،    گذار، کارآمد، نـوآور، پاسـخ       محور، خدمت   ، عدالت "يمديريت ارزش "، شهري است با     ۱۴۰۴ تهران  

 يي نهادهـا   آن بـر همـه  ي تهـران کـه سياسـت هـا    يي شهر ح مجموعه شهروندمدار و يکپارچه در سط    
 . نافذ استيي شهر اندرکار توسعه دست

  .  استي غيردولتيويژه شهروندان و نهادها نفعان شهر و به ي ذي  بر مشارکت همهيمديريت تهران مبتن



 ٣٠

  شهري در محور مديريت۱۴۰۴ تهران راهبرديهاي  گيري جهت

ي   و توسعهي نظام در تمرکز زداييها  و وظايف آن براساس سياستير در مديريت شهيبازنگر .۱
 يا مديريت منطقه

ي   و استقرار مديريت يكپارچه در سطح مجموعهيگير  شکلي مناسب براي قانونيايجاد سازوکارها .۲
   تهرانيشهر

 و موثر ي شهروندان در مشارکت و نظارت جدي به منظور توانمندسازي غيردولتيتقويت نهادها .۳
  ي امور شهر ها در اداره نآ

 يا  و منطقهيا  محلهي نظام مديريت غيرمتمرکز در شهر از طريق تقويت نهادهاي به سويگير جهت .۴
  ها يدر داخل شهر مانند شورايار

  ي مديريت شهري در فعاليت هايايجاد شفافيت و پاسخگوي .۵
 و يت مالحظات سياس شهر و پرهيز از دخالي متخصص و کارآمد در سطوح فنياستفاده از نيروها .۶

  ها و اقدامات گذاري  در سياستيجناح
 موثر ي نظارتي مصوب و ارتقاء جايگاه نهادهايها تقويت نظارت بر امور شهر در چارچوب برنامه .۷

  و نظاير آني ناظر بر تحوالت کالبديبر شهر، مانند سازمان حفاظت از محيط زيست، نهادها

 از ي و اداريي خدمات شهر ي کليه ات و اطالعات و ارائه ارتباطي شهر از فناوريگير تقويت بهره .۸
  طريق آن

 ي شهريها  فعاليتي و واگذاري شهريکاران عموم ي پيمان  شبکهيکارگير  و بهيده ايجاد، سازمان .۸
  ي مديريت شهري و نظارتيها و تقويت نقش حاکميت به آن

 و ي مديريت شهر متناسب با شئون مختلفي تفکر تخصصيها گيري کانون حمايت از شكل .۹
   شهريساز ها در تصميم  آنيا  و مشاورهي پژوهشيها  از قابليتيگير بهره

 تسهيل امور و ي مورد نياز شهروندان و کارآفرينان در راستاي اطالعاتيها  و ايجاد بانکيرسان اطالع .۱۰
   يي عدالت اجتماع توسعه

 متوسط طول عمر مديران ي فعلدر شرايط( شهر يويژه در مسائل فن ، بهيايجاد ثبات مديريت شهر .۱۱
كم بايد به   مانند تهران بسيار کم است و دستيشهر  کالنيشود که برا ي دو سال برآورد ميشهر

 )دو برابر افزايش يابد

 ي غيرضروري از نظام مديريت شهريساالري ادار  مجدد و حذف ديوانيمهندس .۱۲



 ٣١

  در محور امنيت شهري۱۴۰۴چشم انداز  تهران 

شامل آسياي ميانه، (غربي  ي آسياي جنوب سطح منطقه است و در "بلد امن"صداق بارز ، م۱۴۰۴تهران 
شود و شهروندانش  يشهر شناخته م ترين کالن به عنوان امن )قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه

 .کنند ياحساس امنيت م

 ي شهروندان و نهادهاي پليس با  است که از تعامل سازندهي و اجتماعي ارزشيامنيت در تهران، امنيت
 الزم يآمادگ,  کارآمديهاي پيشرفته و نيروها ي از فناوريگير پليس تهران با بهره. گيرد ي نشات ميدولت
  .يافته را دارد  از جرائم مدرن وسازماني پيشگيريبرا



 ٣٢

  شهري در محور امنيت۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت

 بين پليس، مديريت شهر و ي تعامل قوي و برقراريت اجتماعنمودن نگاه جامع به مفهوم امني نهادينه .۱
  ي مسئول در توليد، حفظ و بازتوليد امنيت شهريساير نهادها

ويژه تقويت  ، بهي مشارکت شهروندان در امنيت شهري و ايجاد سازوکار الزم برايساز فرهنگ .۲
   مخل امنيتيها قابل پديده در مي شهروندان نظارت و كنترل اجتماعي مبتني بر مشاركت همهحساسيت، 

مانندتقويت   در شهرونداني تقويت خودکنترلي براي و نظارتي مناسب فرهنگيايجاد سازوکارها .۳
چنين تقويت   و هميي بصر  در شهر با استفاده از سازوكارهاي پيشرفتهيهاي الکترونيک نظارت سامانه

   متخلفاني و رديابيسازوكارهاي شناساي
   با جرائم خرديويژه از طريق برخورد جد س امنيت در شهروندان به افزايش احسايتالش برا .۴
 مواجهه ي آن برايساز  آمادهي در راستاي مدرن پليسيها ياده از فناورفتقويت پليس تهران با است .۵

  يافته ويژه جرائم الکترونيک و جرائم سازمان با جرائم نوين آينده به
  ن  در تامين امنيت تهراي از بخش خصوصيگير بهره .۶
 در تهران به ي و سنتي با انواع مواد مخدر صنعتيي جهاد  موثر در مبارزهيها ي سازمان تعامل همه .۷

 يانداز را با چالش جد  تهران که تحقق چشمي و اجتماعيترين معضالت امنيت ي از جديعنوان يک
 .  کند يمواجه م

  



 ٣٣

  در محور حمل و نقل۱۴۰۴انداز  تهران  چشم

ي جامع حمل و نقل با محوريت حمل و نقل  ت با حمل و نقل روان، با سامانه، شهري اس۱۴۰۴ تهران 
عمومي قابل اعتماد، در دسترس، ايمن، سريع و ارزان كه شهروندانش به رغم دارابودن خودروي 

  .كنند شخصي، با طيب خاطر از آن استفاده مي

 ي و فراملي، مليي شهر ه ارتباطات اثربخش در سطح مجموعيي حمل و نقل با برقرار اين سامانه
  .   نمايد ي مي پشتيبانيشهر تهران را به خوب انداز جهان چشم



 ٣٤

  در محور حمل و نقل۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت
  طرح جامع حمل و نقل تهرانيروزرسان  و بهيساز يتدوين، جار: ي اساسيگير جهت

  ، در دسترس، ايمن، سريع و ارزان ي حمل و نقل عمومي قابل اعتماد ي پرشتاب سامانه توسعه .۱
هاي مختلف مانند  مديريت تقاضاي سفر، با تاكيد بر حذف سفرهاي غيرضروري با استفاده از روش .۲

   و تغيير فرهنگ عبور و مرور شهروندان (ICT)هاي اطالعاتي و ارتباطاتي  ي زيرساخت توسعه
ي   از همهيگير  و بهرهي حمل و نقل عمومي تسريع در اختصاص اعتبار كافي براي توسعه .۳

  ي و خارجي، خصوصي تامين منابع دولتيها فرصت
 و ساير يمحيط ، زيستيي كالبدي، اقتصاد هاي توسعه هاي حمل و نقل با طرح هماهنگي سياست .۴

   مرتبطيها حوزه
  ي و مديريت حمل و نقل تهران اندركار توسعه هاي دست همگرايي و يكپارچگي در سازمان .۵
  هاي حمل و نقل  اختارتقاي كيفيت زيرس .۶
  هاي عمومي ي آموزش ارتقاي فرهنگ عبور و مرور از طريق ارائه .۷
 هاي اطراف تقويت خطوط مواصالتي به شهرها و شهرك .۸

  هاي ترافيكي ي دقيق پيامد طرح هاي مقطعي و مطالعه حل ريزي بلندمدت، پرهيز از راه نگري، برنامه آينده .۹
  ي حمل و نقل   گيري در حوزه  و تصميم گذاري ستهاي كارشناسي در سيا استفاده از ديدگاه .۱۰
   ي سنتيها ها به ويژه در بافت سواري و ارتقاي ايمني آن روي و دوچرخه گسترش فضاهاي ويژه براي پياده .۱۱
ي  هاي پيشرفته تقويت كيفي و كمي پليس راهنمايي و رانندگي و تجهيز آن به تجهيزات و فناوري .۱۲

  روز
  ها يگذار ي فعلي معابر در سرمايه هاي ناتمام شبكه  و پروژه به تكميل نواقص يده اولويت .۱۳
ي حمل و نقل هوشمند، استفاده از ابزار پيشرفته و هوشمند براي كنترل   بيشتر از سامانهيگير بهره .۱۴

  ترافيك



 ٣٥

 محيط زيست  در محور۱۴۰۴انداز تهران  چشم
 در پرتو يشهر  جهانياردها است پاک، پاکيزه و سبز، مطابق با آخرين استاندي، شهر۱۴۰۴تهران 
 ي طبيعيها  در شهروندان نهادينه شده و حفظ سرمايهيمحيط ، اخالق زيستي الهي متعاليها آموزه

 . آنان استينظير تهران از مطالبات اصل کم

 در يا ي پايدار شهر، از جايگاه ويژه  نهادها و قوانين حفاظت از محيط زيست به عنوان حافظان توسعه
  .برخوردارندمديريت شهر 

 سال به ۲۰، محيط زيست تهران را ي شجاعانه و يکپارچه، همگام با روند جهانينفعان شهر در اقدام يذ
  . عقب باز خواهند گرداند



 ٣٦

   در محور محيط زيست۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت
ظرگرفتن محيطي در شهر تهران با درن هاي زيست كاهش ميزان مصرف آب وانرژي، و ايجاد آلودگي .١

  هاي جهاني شاخص
  ها، صنايع و خدمات پاك و سازگار با محيط زيست ها، فناوري تشويق به استفاده از انرژي .۲
   طبيعييها نهادن به سرمايه و ارج تقويت اذهان و فرهنگ توجه به محيط زيست .۳
در (بردي محيطي راه هاي بلندمدت شهري با استفاده از نظام ارزيابي زيست  برنامهراهبرديارزيابي  .۴

  ها ، همگام يا بعد از تدوين آن)محيطي كنار الگوي ارزيابي اثرات زيست
   به منظور كاهش اتكا بر دولت براي حفظ محيط زيستي مردميتقويت نهادها .۵
  هاي تنبيهي هاي تشويقي به جاي روش ي بيشتر بر روش تكيه .۶
  ها ندههاي تحقيق و توسعه مرتبط با کاهش آالي گذاري بيشتر در بخش سرمايه .۷
  :جذب صنايع فناوري برتر با آاليندگي كم از طريق .۸

  ايجاد انگيزه و كاهش ماليات به منظور جذب صنايع پاك .۱
  آالينده ي نيروي کار با هدف حمايت از کسب و کارهاي کم آموزش و توسعه .۲
   ممانعت از استقرار صنايع با آاليندگي زياد در حريم شهر .۳

 روش عملكرد صنايع در حين فرايند به جاي كنترل ميزان تالش براي كنترل فرايندهاي توليد و .۹
 ها توسط محصوالت نهايي توليد آالينده

محيطي و منافع  هاي زيست هاي باالي آلودگي ي هزينه رساني و تنوير افكار عمومي با مقايسه اطالع .۱۰
  مدت با هدف ايجاد حس تعهد و خودكنترلي در شهروندان مالي كوتاه

  هاي شهري  ون شهر و افزايش حجم ريهکشانيدن طبيعت به در .۱۱
 حفاظت از محيط زيست و التزام به رعايت مقررات مربوط به آن در يها ارتقا جايگاه سازمان .۱۲

ونقل،   وسازهاي شهري، صنعت، مديريت ضايعات، حمل اعم از ساخت(هاي مختلف  حوزه
  )هاي انرژي و مانند آن سامانه

ها، تكميل مراحل بازيافت و  ر جهت كاهش آالينده صنايع ديپذيري اجتماع افزايش مسووليت .۱۳
ي توليد، مصرف،  محيطي محصوالت توليدي در تمام طول چرخه كاهش اثرات مخرب زيست

  ها تعميرات، خدمات پس از فروش و انهدام الشه
 )هاي محيط ايجاد انسجام و وحدت بافت با ويژگي(هماهنگي بافت شهر با الگوهاي طبيعي محيط زيستي  .۱۴
  ي شهري آوري و پردازش زباله هاي مناسب جمع ها و شيوه ي فناوري عهمطال .۱۵
  ي ضايعات، به ويژه ضايعات طبيعي  تنظيم مقررات مناسب و موثر براي بازيافت، انهدام و ذخيره .۱۶
  توجه ويژه به تفكيك و بازيافت ضايعات .۱۷
  احداث مراکز بازيافت و تبديل زباله به انرژي .۱۸
  دهتسريع در خروج خودروهاي فرسو .۱۹
  ي گاز طبيعي هاي عرضه سوزكردن خودروها و ايجاد جايگاه تسريع در روند دوگانه .۲۰



 ٣٧

  در محور معماري و بافت شهري۱۴۰۴چشم انداز  تهران 

 و مدرن که هويت ي سنتي متعادل از معمارينواز، با ترکيب ، شهري است ايمن، زيبا و روح۱۴۰۴تهران 
، تفريح و تعامالت ي کار، زندگي مناسب براي فضا است ويايراني و اسالمي در سيماي آن متجل

 .دهد ي را در اختيار شهروندان و گردشگران قرار مياجتماع

 يشهر  جهاني کارکردهاي مورد نياز براينمودن فضا  شهر و فراهمي طبيعيها  کامل از ثروتيگير بهره
  . است۱۴۰۴ بارز تهران  يها ي ويژگي و فرهنگي دانشيها ويژه فعاليت به



 ٣٨

 ي  در محور معماري و بافت شهر۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت
 ي طرح جامع شهريروزرسان  و بهيساز يايجاد، جار: ي اساسيگير جهت

  هاي فرسوده  بافتيسازي و نوساز مقاوم .۱
   شهرييسازي فضاهاي عموم ايمن .۲
   نشاط آنتقويت هدفمند روند حضور شهروندان در شهر به منظور حفظ پويايي، سرزندگي و .۳
  حفظ و تقويت تنوع فضايي تهران .۴
 يهـا   سياسـت ي محالت و ايجاد هماهنگي در سيماي شهري با تدوين و اجرايتقويت هويت معمار   .۵

   شهريصحيح در مديريت سيما
ـ   ترميم بناها و فضاهاي ارزشمند تاريخي و معاصر و حفاظت ويژه از آن   .۶  يها به عنوان يک ثـروت مل

  ها علق شهروندان به آنبا تاکيد بر تقويت احساس ت
  گسترش  فضاهاي مناسب براي تعامالت اجتماعي .۷
  يي صنعت فرهنگ  و خوشهي دانشي نهادهاي مناسب براي و اختصاص فضايبين پيش .۸
 نگري به موضوع معماري و بافت شهري جانبه پرهيز از يك .۹

هـاي   جـام بررسـي  ها و صدور مجوز تغيير با ان ها و فعاليت    وسازها، كاربري   تقويت نظارت بر ساخت    .۱۰
  وسازهاي شهري مختلف كارشناسي به منظور افزايش كيفيت ساخت

  وساز شهري هاي ساخت رعايت حريم و ساير ضوابط و دستورالعمل .۱۱
  ينشيني و اسکان غيررسم حل معضل حاشيه .۱۲



 ٣٩

  ي اجتماعي در محور فرهنگ۱۴۰۴چشم انداز  تهران 
 .در منطقه و جهان اسالم است، چهارسوي تبادل انديشه، معرفت و دانش ۱۴۰۴تهران 

 ي و تالش، احساس تعلق و مشارکت در ساختن شهري، کارآفرينيمدار ايمان، صداقت، نظم و قانون
ها و مديران شهر مشهود   رود و اعتماد متقابل بين آنيالگو، از خصوصيات اغلب شهروندان به شمار م

 ي فرهنگي اصليها ي از ويژگي قويع و اجتمايا ، محلهياستحکام خانواده و روابط همسايگ. است
  . تهران استياجتماع

 ي و برا١يويژه سواد فرهنگ  قرن بيست و يکم مجهزند، بهيا  پايهي به سوادهاياغلب شهروندان تهران
  .اند  تربيت شدهي و فرهنگي دانشيساختن شهر

                                                
1. Cultural Literacy 



 ٤٠

  در محور فرهنگي و اجتماعي۱۴۰۴ تهران راهبردي يها يگير جهت
ـ  ي پـشتيبان  ي برا ي و محل  ي مل ي جمع يل با رسانه ها    و تعام  يهماهنگ .۱  تهـران در  ي از اهـداف فرهنگ

 و تـالش، احـساس تعلـق و         ي، کـارآفرين  يمـدار    ايمان، صداقت، نظم و قـانون      يها  يتقويت ويژگ 
 مشارکت در شهروندان

  ربط  ذيي نهادهاي با همکاري آموزشيگذار تربيت شهروندان آينده از طريق سرمايه .۲
 در بين کودکـان ،  يويژه سواد فرهنگ  عصر اطالعات، به يا   پايه يي سوادها    توسعه ي برا يگذار  هدف .۳

  نوجوانان و جوانان
  ۱۴۰۴ تهران ي و اجتماعي فرهنگيتقويت نهاد خانواده به عنوان رکن اصل .۴
   در تهران با مشارکت شهروندانيا ها و اجتماعات محله ي فعاليت توسعه .۵
 در تحقـق    يعنـوان يـک سـازمان کليـد          به ي شهردار يهنر ي سازمان فرهنگ  ي و کيف  يي کم   توسعه .۶

 انداز تهران چشم

ـ   ها با اهداف چـشم   آنيها  فعاليتيسراها و همسوساز  فرهنگي و کيفيي كم  توسعه .۷  يانـداز فرهنگ
 تهران

ـ  يگذار  سرمايه .۸  تقويـت   ي بـرا  ي فرهنگ
ــهروندان    ــق ش ــس تعل ــذار از (ح گ

  )ي به شهرونديشهرنشين
ـ     خوشـه  يگير  کمک به شکل   .۹ نعت ي ص

 از  يگيـر   ويژه بهره    در تهران، به   يفرهنگ
 ايجاد مراکز   يسراها برا   پتانسيل فرهنگ 

    يرشد صنعت فرهنگ
 يحمايــت از ايجــاد امــاکن و فــضاها .۱۰

 در تهران مناسب با شـان يـک         يفرهنگ
    يشهر فرهنگ جهان

 و ي دانــشيالمللــ ارتقــاء جايگــاه بــين .۱۱
هـا و      جشنواره ي تهران با ميزبان   يفرهنگ

 يالملل   بين ي و فرهنگ  ي علم يها  همايش
ـ       متناسب با مزيت    و  يها و هويـت ايران

   تهران ياسالم
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 ٤٢ 



 ٤٣

  طرح پشتيبان اسناد : پيوست يكم
  

 را بـه  ۱۴۰۴هاي اسـتراتژيك تهـران در افـق     گيري انداز و جهت    پشتيبان طرح تدوين چشم   اسناد  جدول زير،   
  .دهد هاي طرح نشان مي تفكيك گام

  كد شناساييكد شناسايي  عنوان سندعنوان سند  گامگام
  ٨٥٨٥ــ١١٣١١٣//تت  تت  ي تهراني تهران  نفع توسعهنفع توسعه  هاي ذيهاي ذي  هاي بلندمدت سازمانهاي بلندمدت سازمان  ها، اهداف و برنامهها، اهداف و برنامه  بررسي سياستبررسي سياست  گام يكمگام يكم

  ٨٤٨٤ــ١٠١١٠١//تت  تت  پيترزبورگپيترزبورگ   سنت سنت٢٠٢٠٢٠٢٠انداز انداز   چشمچشم
  ٨٤٨٤ــ١٠٢١٠٢//تت  تت  ؛ شهري ايمن، پاكيزه و سبز؛ شهري ايمن، پاكيزه و سبز رايد رايد٢٠٢٢٢٠٢٢انداز انداز   چشمچشم
  ٨٤٨٤ــ١٠٣١٠٣//تت  تت  هاها  اي ممتاز و مملو از بهتريناي ممتاز و مملو از بهترين  ؛ جامعه؛ جامعه ِوگاس شمالي ِوگاس شمالي   الس الس٢٠٢٥٢٠٢٥انداز انداز   چشمچشم
  ٨٤٨٤ــ١٠٤١٠٤//تت  تت  انگيز براي كار، زندگي و تفريحانگيز براي كار، زندگي و تفريح  طرهطره؛ شهري جذاب و خا؛ شهري جذاب و خا ملبورن ملبورن٢٠٣٠٢٠٣٠انداز انداز   چشمچشم
  ٨٤٨٤ــ١٠٥١٠٥//تت   ت ت  ريزي دوربرد و پابرجاريزي دوربرد و پابرجا  ؛ آغاز يك برنامه؛ آغاز يك برنامه ژوهانسبورگ ژوهانسبورگ٢٠٣٠٢٠٣٠انداز انداز   چشمچشم

  گام دومگام دوم

  ٨٤٨٤ــ١١٤١١٤//تت  تت   شهر شهر٥٥انداز انداز   مروري بر چشممروري بر چشم
  ٨٥٨٥ــ١١٢١١٢//تت  تت  ي شهريي شهري  حوزهحوزهجهاني در جهاني در مروري بر روندهاي مروري بر روندهاي   گام سومگام سوم

گفتگو گفتگو   ؛؛محور و معيار در جهان اسالم     محور و معيار در جهان اسالم         بنيان، فرهنگ بنيان، فرهنگ   شهري دانش شهري دانش      جهان  جهان ،،١٤٠٤١٤٠٤تهران  تهران    گام چهارمگام چهارم
  ٨٥٨٥ــ١٠٧١٠٧//تت  تت  ١٤٠٤١٤٠٤هاي استراتژيك تهران در افق هاي استراتژيك تهران در افق   گيريگيري  انداز و جهتانداز و جهت  با فرهيختگان پيرامون چشمبا فرهيختگان پيرامون چشم

  ٨٥٨٥ــ١٠٨١٠٨//تت  تت  ي تهراني تهران  انديشي پيرامون آيندهانديشي پيرامون آينده  نظران؛ مشروح هفت همنظران؛ مشروح هفت هم   در نگاه صاحب در نگاه صاحب١٤٠٤١٤٠٤تهران تهران   گام پنجمگام پنجم
  ٨٥٨٥ــ١١١١١١//تت  تت  ""ي شهر ماي شهر ما  آيندهآينده""ي ي   هاي مسابقههاي مسابقه  مروري بر فرايند برگزاري و يافتهمروري بر فرايند برگزاري و يافته  گام ششمگام ششم  ٨٥٨٥ــ١١٠١١٠//تت  تت   كودكان كودكاني نقاشيي نقاشي  هاي مسابقههاي مسابقه  ري، داوري و يافتهري، داوري و يافتهمروري بر فرايند برگزامروري بر فرايند برگزا

، بودجه و امور حقوقي شوراي اسالمي شهر    توانند براي دريافت اسناد پشتيبان با كميسيون اقتصادي، برنامه           عالقمندان مي  ∗
  .اصل فرمايندتهران تماس ح

  

  :اند عبارتند از ي اسناد فرادست مورد بررسي قرار گرفته اسنادي كه در گام يكم طرح، و در قالب مطالعه
   هجري شمسي١٤٠٤انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم •
  ي چهارم توسعه قانون برنامه •
 )١٣٨٤مصوب سال (ي استان تهران  سند ملي توسعه •

  :اند ويژه مورد بررسي قرار گرفته  بهدو سند راهبردي ديگر نيز
  ")٨٠تهران "موسوم به  ( اول شهرداري تهراني برنامه •
  ) تهراني كالبدي اي از مطالعات طرح راهبردي توسعه خالصه(ي شهري تهران  مجموعه •



 ٤٤
 



 ٤٥

  انداز تهران اركان فرايند تدوين چشم: پيوست دوم
  

  شوندگان مصاحبه
  ييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهللا هاشمي رفسنجاني حضرت آيت •
  خاتميسيد محمد السالم و المسلمين  حجت •
  ، رييس شوراي اسالمي شهر تهرانآقاي مهندس مهدي چمران •
 رييس شوراي اسالمي شهر تهران آقاي مهندس حسن بيادي، نايب •

 مديريت و اقتصاد شهري

  امور حقوقي شوراي اسالمي شهر تهران، بودجه و  ي، رييس كميسيون اقتصادي، برنامهآقاي دکتر نادر شريعتمدار •
   بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ، ، عضو کميسيون برنامهآقاي دکتر محسن سبحاني •
 ي، از شهرداران سابق تهرانحسين كرباسچ آقاي مهندس غالم •

 ريزي استان تهران  آقاي مهندس خسروشاهي، معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه •

  ، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي كاظميانآقاي دكتر احمد •
  ي مديريت استراتژيك نظر در حوزه ، صاحبآقاي دکتر حسن قديري ابيانه •
  ، مدير كل تشخيص منابع درآمد شهرداري تهران زاده آقاي دكتر مسعود غني •
 ، پژوهشگر و كارشناس اقتصاد شهري و مسكنآقاي كمال اطهاري •

 ي شهر آفتاب يران شهري و مسوول پروژه، از مدحديديآقاي مهندس  •

  ها آقاي مهندس صادق اماميان، مسوول گروه مطالعات استراتژيك شوراي عالي استان •
  شناسان ايران خانم دكتر اعظم خاتم، عضو انجمن جامعه •
  كارشناس سازمان امور مالياتي كشور، رضا مثنوي آقاي مهندس غالم •

 امنيت شهري

  ، مدير كل امور مجلس ناجافرد يدوم مهدي محمد سردار سرتيپ •
  ، مدير كل مبارزه با مواد مخدر ناجادوم مهدي ابويي سردار سرتيپ •
 ، فرمانده انتظامي تهران بزرگدوم مرتضي طاليي سردار سرتيپ •

 سرهنگ فراهاني، كارشناس معاونت آموزش ناجا •

 سرهنگ روزبهاني، معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگژ •

 ر صداقت، مشاور فرماندهي انتظامي تهران بزرگآقاي دكت •

 حمل و  نقل شهري

  ، دبير شوراي عالي ترافيك كشورنصراللهي آقاي مهندس كامران حاج •
 ، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگنيا دوم حسين ساجدي سردار سرتيپ •
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 كزاده، مديرعامل شركت جامع حمل و نقل و ترافي افنديشهريار آقاي دكتر  •

 ، مدير عامل شركت متروي تهران و حومهآقاي مهندس محسن هاشمي •

 راني ي سازمان تاكسي آقاي مهندس قاضي، معاون طرح و برنامه •

 محيط زيست شهري

  محيطي و از مديران سابق سازمان حفاظت محيط زيست  ، دكتراي ارزيابي زيستآقاي دكتر داود رهبر •
  سازي مصرف سوخت نه، رئيس سازمان بهيآقاي دكتر سورنا ستاري •

 معماري و بافت شهري

  رياست جمهوريي رساني و رسانه اطالع، مشاور  كلهرمهديآقاي دكتر  •

  آقاي دكتر محمدرضا مثنوي، معاون آموزشي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران •
  آقاي مهندس مجيد غمامي، مسئول هدايت و هماهنگي طرح جامع تهران •
 ي ماندگار و رئيس موسسه فرهنگي ايكوموس ايران ، چهرهه شيرازيزاد اهللا آقاي دكتر باقر آيت •

 ي ماندگار و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي زمرشيدي، چهرهحسين آقاي دكتر  •

 ، كارشناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريمختارياسكندر آقاي دكتر  •

  فرهنگي و اجتماعي
  )ره( فقه و مباني حقوق اسالمي پژوهشكده امام خميني اهللا بجنوردي، رييس گروه حضرت آيه •
  وزارت كشورو امور شوراهاي اجتماعي امور بروجردي، معاون اشرف خانم دكتر  •
 ، عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشورراد آقاي دكتر محمدامين قانعي •

  ي راديويي تهران آبادي، رييس شبكه گيلشهرام آقاي دكتر  •
  ، عضو هيات علمي دانشگاه تهرانالدين سراج سامآقاي دكتر ح •
  ، مسوول آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسالمي استان تهرانخانم نيكوبرش •
  ي سينمايي سوره ي عالي بازيگري سازمان توسعه ، مدير مدرسهآقاي داريوش ارجمند •

 )با تاكيد بر فناوري اطالعات(هاي شهري  زيرساخت

 ي فناوري اطالعات شوراي اسالمي شهر تهران ذر، رييس كميتهآ خانم دكتر مهنوش معتمدي •

 ، مدير كل توسعه فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتآقاي مهندس محمد نقوي •
  

  ها انديشي اعضاي هم

  مديريت شهري
   مدير كل تشخيص منابع درآمد شهرداري تهران،زاده غنيمسعود دكتر آقاي  •
 هاي كشور ها و دهياري هاي سازمان شهرداري ، معاون امور دهياريرنوذرپوعلي دكتر آقاي  •
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  آقاي مهندس مجيد غمامي، مسوول هدايت و هماهنگي طرح جامع تهران •
  مرتضي مجتهدي، مشاور و مديردفتر معاون وزير نيرو در امور آب و فاضالب شهريمهندس آقاي  •
  ي پايدار عهريزي شهري و توس نظر در برنامه ، صاحبدكتر يزدانيآقاي  •

  اقتصاد شهري
  ، بودجه و امور حقوقي شوراي اسالمي  شهر تهران ، رييس كميسيون اقتصادي، برنامهآقاي دكتر نادر شريعتمداري •
  مدير كل تشخيص منابع درآمد شهرداري تهران زاده،  آقاي دكتر مسعود غني •
  آقاي دكتر محمدرضا مثنوي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران •
  ، كارشناس سازمان امور مالياتي كشورمثنويرضا  غالمآقاي مهندس  •
  ، كارشناس اقتصاد شهري و مسكنآقاي كمال اطهاري •
  ، كارشناس اقتصاد شهريآقاي ساالري •
  ، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطباييكاظمياناحمد آقاي دكتر  •
  ، مسوول هدايت و هماهنگي طرح جامع تهرانآقاي مهندس مجيد غمامي •
  ي اقتصاد و مديريت شهري نظر در حوزه ، صاحبآقاي دكتر محمودي •

  امنيت شهري
  سردار شباني، جانشين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگسرهنگ محمدجواد روزبهاني •
  نظر در مسايل انتظامي ، صاحبآقاي دكتر توحيد عبدي •
  نتظامي تهران بزرگ، جمعي فرماندهي اسرهنگ بهرام بيات •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگپناه سرهنگ علي رحمان •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگعلي عبدي سرگرد رمضان •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگآقاي مجيد حسني •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگآقاي حميدرضا انصاري •
  اندهي انتظامي تهران بزرگ، جمعي فرمخانم مريم مظفري •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم نوابه لطفي •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم فاطمه ابراهيمي •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم اعظم هادي خامنه •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم كلثوم حضوري •
  ي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، جمعخانم فاطمه رضايي •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم زهرا خداورديان •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگخانم معصومه عزيزيان •
  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگدوم حسين بهشتي ستوان •



 ٤٨

  ، جمعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگدوم سعيد روزبه ستوان •

  ل شهريحمل و نق
  ي مهندسين حمل و نقل و ترافيك ايران ، عضو جامعهآقاي دكتر مهرآذين •
  ، مديرعامل مهندسين مشاور رمپاردكانياناصغر  عليآقاي دكتر  •
  ي مهندسين حمل و نقل و ترافيك ايران رييس جامعه كرماني، رياضيمهدي آقاي دكتر  •
  راه نه، مديرعامل مهندسين مشاور سبزيشهيديمهندس محمدحسن آقاي  •
  )ره( خميني  المللي امام ، عضو هيات علمي دانشگاه بينامينيبهنام آقاي دكتر  •
  مديرعامل مهندسان مشاور حركت پايدار، رئوفيمحمد آقاي مهندس  •
 ، از فرماندهان پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگآزما سرهنگ رزم •

   تهران بزرگ، از فرماندهان پليس راهنمايي و رانندگيمهر سرهنگ گودرزي •

  محيط زيست شهري
  ، رييس دانشكده محيط زيست دانشگاه تهرانآقاي دكتر بيدهندي •
  ، عضو هيات علمي دانشگاه تهرانمثنويمحمدرضا آقاي دكتر  •
  ، از مديران ارشد سازمان حفاظت از محيط زيستآقاي دكتر داوود رهبر •
  ان حفاظت محيط زيست هواي سازم ، مديركل دفتر بررسي آلودگيمتصديسعيد آقاي دكتر  •
  ، عضو هيات علمي دانشگاه تهرانترابيانعلي آقاي دكتر  •
  ، مديركل محيط زيست استان مازندرانمهرداديناصر آقاي دكتر  •
  ، عضو هيات علمي دانشگاه تهرانياوريمرتضي آقاي دكتر  •
  ها و مراتع كشور ل، رييس سابق موسسه تحقيقات جنگجعفريمصطفي آقاي دكتر  •

  فت شهريمعماري و با
  آقاي دكتر محمدرضا مثنوي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران •
  معاون آموزشي و پژوهشي مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، آقاي دكتر بنيادي •
  ي پايدار رئيس موسسه تحقيقات توسعه، آقاي دكتر ارجمندنيا •
  ي مشاوران باوند سسه تهران در مو١٢ي  مسئول طرح تفصيلي منطقه، آقاي مهندس سروشياني •
   تهران در شركت نقش جهان٦ي   تفصيلي منطقه  طرح، مسئولآقاي مهندس سينا •
  ريزي شهري، طراحي شهري و معماري ي برنامه نظر در حوزه ، صاحبآقاي دكتر بهرام گرجي •
  ي طراحي و معماري شهري نظران حوزه ، از صاحبآقاي دكتر حريري •
  و هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، عضزادگان آقاي دكتر مصطفي عباس •

  فرهنگي و اجتماعي
  )ع(االسالم محسن الويري، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق  جناب حجه •
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  اجتماعي شهرداري تهرانفرهنگي نوريان، معاون احمد آقاي  •
 ي فرهنگي نظر در حوزه ، صاحبناظميمهندس آقاي  •
  ي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي ينده، نمانقويانو المسلمين ناصر االسالم  حجه •

  هاي شهري زيرساخت
  تي سي آقاي مهندس مجيد رياضي، معاون فناوري اطالعات وزارت آي •
  يار دانشگاه علم و صنعت و رييس دانشگاه پيام نور احمدي، دانش عليرضا  عليآقاي دكتر  •
 تي سي تي وزارت آي ي آي نقوي، مديركل توسعهمحمد آقاي مهندس  •
 ي دكتر بابك سيف، عضو هيات علمي دانشگاه شاهدآقا •
 يآقاي دكتر محمدرضا ولوي، از مديران ارشد موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع •
  كارشناس فناوري اطالعات،آقاي مهندس مهدي فهيمي •
 ايزايرانشركت  مديرعاملباف،   شالمهندسآقاي  •
 قيقاتي صنايع دفاعي، از كارشناسان موسسه آموزشي و تحآقاي مهندس كريمي •

  
  ي راهبري  اعضاي كميته

  ، بودجه و امور حقوقي شوراي اسالمي شهر تهران آقاي دكتر نادر شريعتمداري، رييس كميسيون اقتصادي، برنامه •
نظـر   يار دانشگاه علم و صنعت ايران و صاحب    دانش ،احمدي، رييس دانشگاه پيام نور      عليرضا    عليآقاي دكتر    •

  تراتژيكريزي اس در برنامه
 پژوهي ي آينده نظر در حوزه  و صاحب)آصف(فر، رييس انديشكده صنعت و فناوري  آقاي مهندس عقيل ملكي •

 دانشگاه صنعتي مالك اشترو مدير گروه مديريت استراتژيك آقاي مهندس مهدي الياسي، عضو هيات علمي  •

  و فرهنگيظر در مسايل استراتژيكن االسالم دكتر الويري، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق و صاحب حجه •

 ريزي كالن تهران نظر باتجربه در مديريت و برنامه آقاي دكتر اصالني، صاحب •

 محيطي  و زيستي شهري آقاي دكتر محمدرضا مثنوي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و پژوهشگر توسعه •

 وهشگر در مديريت شهري، مدرس دانشگاه و پژپور، استاندار اسبق استان تهران آقاي مهندس صانعي •

  و امنيتيل استراتژيكينظر در مسا ي كشور و صاحب هاي مديريتي برجسته امير سرتيپ بازرگان، از چهره •

 ي فناوري اطالعات نظر در حوزه صاحبعضو هيات مديره شركت ارتباطات سيار و آقاي دكتر حميد نيكوفر،  •

 ي فناوري اطالعات گر در حوزهآقاي دكتر بابك سيف، عضو هيات علمي دانشگاه و پژوهش •

  ي تحليلگران تكنولوژي ايران ميرزايي، رئيس شبكه آقاي مهندس شاه •
  

  تيم مديريتي و كارشناسي طرح
  )آصف(انديشكده صنعت و فناوري  :مشاور طرح
  فر مهندس عقيل ملكي: مدير طرح

  مهندس مهدي الياسي: گروه تحليل و تلفيقمسوول جانشين مدير طرح و 



 ٥٠

  فر مهندس سياوش ملكي: پژوهي  آينده گروهمسوول و رايي طرح مدير اج
   محسن اقطاعي:اسنادي اي و خانه  مطالعات كتاب گروهمسوول 

  محمدي مهندس بابك علي: مسوول گروه مطالعات ترازيابي
  محسن اقطاعي : و مصاحبهانديشي همگروه مسوول 
  رو رضا خنده: گروه كارشناسي ـ اجرايي مسابقهمسوول 

  
  :تياران پژوهشدس

امير سـرقيني، هـدا   مهندس علي الياسي، مهندس حميدرضا مشرقي، مهندس ،  سيمين موحد اسماعيل داداشي،   
زينـب موحـدي   كيـا،   صفورا بهشتي ،محمدي مهندس برديا علي  مجيد رئوفي،   مهندس  زاده،    عربي، فرناز مسنن  
  منفرد، زهرا گليج

  گروه هنري و فني
هادي كيقبادي،  فراهاني، علي، آيدا خليليوند،  بهروز بيرانه منير، حامد اقطاعي،     امير عليزاد حميدرضا بدخشان،   

  حامد عمراني علويحسين شاهيني، همايون مكتبي، ، محسن كيقبادي، مرتضي سفيدچيان، بصير روزبهاني

  هاي تفكر همكار ها و كانون نهادها، موسسه
ريـزي شـهر تهـران،     مركز مطالعات و برنامـه شگاه تهران، دانشكده محيط زيست دانفرماندهي انتظامي تهران بزرگ،  

  كانون تفكر تدسايمركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي اميركبير، ي همشهري، خبرگزاري ايسنا،  روزنامه




