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 مقدمه -5-1

و اهداف  اندازچشمو  مأموریتاست که در آن هدف، تعریف و تدوین  ریزیای از برنامهریزی راهبردی گونهبرنامه

قبلی و همچنین نیازهای موجود  هایدورهاز  آمدهدستبهباشد. با توجه به تجارب و راهبردها و ... می

. پس از تدوین سند رسدمیراهبردی برای تدوین برنامه مناسب به نظر  ریزیبرنامه، رویکرد هاشهرداری

در  ریزیبرنامهاز آن، نظام  برخاستهجمهوری اسالمی ایران، و اعالم محورها و الزامات  سالهبیست دازانچشم

 است.  یافتهتوسعهکشور مبتنی بر رویکرد راهبردی، 

 مرحله به شرح ذیل، تدوین گردیده است: 6این طرح در 

 هایارزشبیانیه  تدوینِشهرداری،  تمأموریشامل کلیات و مقدمات طرح، استخراج و تدوین بیانیه مرحله اول 

 .باشدمی اندازچشماولیه و بیانیه و محورهای اصلی  اندازچشمدر شهرداری،  موردنظر

وضع موجود و استخراج  وتحلیلتجزیهشامل بررسی و شناخت وضع موجود شهر، طوری که امکان مرحله دوم 

یدانی و مشاهدات مشاور و بررسی اسناد فرادست مسائل و مشکالت وضع موجود شهر با استفاده از مطالعات م

در مرحله  نهایتاًکه  شودمیآورده  SWOT میسر گردد. در انتهای این مرحله نتایج مطالعات در قالب جداول

 .گرددمیمربوطه استخراج  هایاستراتژیجداول  بعدازاین

این مطالعات شامل بررسی وضع ؛ باشدمیشامل بررسی وضعیت مدیریت شهری و مالیه شهرداری مرحله سوم 

که مشاور را به درکی کامل از چگونگی عملکرد و  باشدمیموجود تمامی واحدها و دوایر موجود در شهرداری 

 . رساندمی وریبهرهنحوه فعالیت واحدها و میزان 

ختلف مجلد، مرحله چهارم ارائه گردیده است که  شامل مجموعه اهداف در سطوح م در این: مرحله چهارم

الزم و ضروری شهر و شهرداری  هایپروژهتا  اندازچشمحرکت از  اندازچشمخرد و کالن و تدقیق و نهایی کردن 

و راهبردهای  اندازچشم)بر اساس محورهای  شاهدشهرشهرداری  هایحوزهکه در این فصل برای تمامی  باشدمی

 شدهاستخراج هایپروژهر ادامه بر اساس هر یک از ی پیشنهاد گردیده و دهایپروژهدر مراحل قبلی(  شدهتدوین

مجموعه اهداف، احکام قانونی و الزامات اجرای پروژه،  ازنظرکه در آن جایگاه پروژه  گرددمیسند پروژه تدوین 

 .و مکان احتمالی آن آورده خواهد شد هاآننظرات شهروندان و مسئوالن امور شهری در خصوص هر یک از 
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سال آینده( شهرداری و تفکیک آن به  5درآمدهای آتی ) بینیپیششامل  ه پنجم(:این مرحله )مرحل

 هایهزینههزینه اجرای هر یک از پروژه با در نظر گرفتن کلیه  بینیپیشجاری و عمرانی  هایهزینه

ساخت و اجرا و یا تملک، سال شروع و پایان انجام پروژه و سازمان یا نهاد مجری و سهم هر یک از 

 .باشدمیدر هزینه اجرا  هاانسازم

محیط شهر و شهرداری برای  سازیآماده منظوربهمرحله ششم برنامه مذکور شامل مجموعه اقدامات الزمه 

جلب مشارکت فعال شهروندی و  منظوربهالزمه  هایبسترسازیکه طبیعتاً شامل  باشدمیساله  5اجرای برنامه 

 .باشدمی توانمندسازی کارکنان و مدیران شهرداری
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 درآمدها بینیپیش -5-2

 صورتبهالزم به ذکر است فشار کار  .گرددمیبودجه عمرانی مشخص  ،آمدها در سالبینی دربر اساس پیش

اول به  هایسالانتظار دارند در  کهان شهروند نیازهایابتدایی بیشتر است و با توجه به  هایسالطبیعی در 

 کهآنمشخص عمرانی بیشتر در سال اول مطرح گردیده است ضمن  هایپروژهتوجه شود و  هاآن هایخواسته

بدیهی است که در صورت افزایش بودجه برنامه حفظ گردد.  هایسالدر طی  هاآنتالش شده توازن )باالنس( 

 هایسالای جدید در هبا توجه به انعطافی که باید در برنامه باشد امکان تعریف پروژه هاپروژهعمرانی نسبت به 

محل بودجه آن وجود  ترتیباینبه ،بعد محول شود هایسال بهی عمرانی همچنین اگر پروژه .آتی وجود دارد

و بر اساس ضوابط  %20ها با توجه به نرخ تورم که هزینهنکته دیگر آن .آیدنمیخواهد داشت و مشکلی پیش 

بیشتری قابل  هایپروژهت که در صورت کاهش نرخ تورم است. بدیهی اس شدهریزی عملیاتی محاسبهبودجه

 خواهد بود.   اجراقابلبا توجه به انعطاف برنامه  همآنانجام خواهد بود که 

 هایفعالیتجه عمرانی است بقیه موارد به دعمرانی کمتر از بو شدهتعریف هایپروژهدر مواردی که جمع 

 .یابدمیو... اختصاص  اهپارکمثل تعمیر و نگهداری  جاری ایپروژه

 ساله: 5بودجه شهرداری در برنامه  بینیپیشو  نگریآینده -5-2-1

باشد، مشاور با توجه به امکانات و در این مرحله که مرحله نهایی پروژه میگفته شد  ترپیشکه  طورهمان

ها بر یص ساالنه اعتبار پروژهآینده اقدام به تخص هایسالشهرداری در  شدهبینیپیشمالی و بودجه  هایتوانایی

  .نمایدمی آمدهعملبه بندیاولویتاساس 

میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه ساالنه کمتر باشد. در  هاشهرداریقانون  68بر اساس ماده 

درصد  48.42سهم اعتبارات عمرانی  میانگین 1397-1393 هایسالبین  شاهدشهرشهرداری  دربودجه بررسی 

 است. بودهدرصد  51.58اعتبارات جاری میانگین سهم و 

های کشور، الزام در تخصیص بهینه منابع، زمینه مصرف منابع شهرداری 1398با توجه به بخشنامه بودجه سال

و لزوم توجه به اسناد  کندمی تأکیدشهرداری را  هایفعالیت، کارایی و اثربخشی شدهتعیین هایمحلدر 

مالی شهرداری را  نامهآیینشهرداری و قانون شهرداری  و  مدتمیانو  بلندمدت هایبرنامه جملهازباالدستی 

 .نمایدمیروشن 
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 ی کشورهاشهرداری 1۳۹۸اهم راهبردهای سال 

 شهرداری هایفعالیتو  هابرنامهاحتمالی و پیامدهای آن بر  هایتحریماتخاذ تدابیر اجرایی برای مقابله با ( 1

 هاهزینهو  درآمدها سازیشفاف( 2 

 حاصل از اجرای بودجه هایپیشرفتبسترسازی برای ایجاد کنترل و ارزیابی ( 3 

 و اداره امور شهر هاهزینه تأمینافزایش مشارکت شهروندان در ( 4 

 درآمدزای شهری هایپروژهجلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی در اجرای ( 5 

 کلی اصالح الگوی مصرف هایسیاستای بر اجر تأکیدمدیریت مصرف با ( 6 

 اصالح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار و قانونی( 7 

و توسعه نظام  رسانیخدمتیکپارچه هوشمندسازی اطالعات برای بهبود  هاینظام کارگیریبهبهبود و ( 8 

 ارزیابی عملکرد هایشاخصیفی و بر اهداف کمی و ک تأکیدمدیریت شهری با  ریزیبرنامه

 تدوین و توسعه امور فرهنگ شهروندی( 10 

 :گرددمیبه شرح اعالم  1۳۹۸اجرایی سال  هایسیاست 

 مصوب شهری هایبرنامهو  هامأموریتشهرداری بر اساس استاد باالدستی و  هایفعالیتتدوین ( 1 

برقراری  ویژهبه غیرضروری هایهزینهتبارات و کاهش مدیریت و نظارت بر هزینه کرد اع سازوکارهایتقویت ( 2 

 کنترل پروژه نظام

 داریخزانهابالغی وزارت کشور در حوزه نظام جامع مالی و گزارشگری مالی ) هایدستورالعملاجرا و رعایت ( 3 

دفاتر قانونی و ، امحاء استاد و مدارک مالی، تحریر گردانتنخواهو ثبت اموال،  کوبیپالککمیته تخصیص اعتبار، 

)... 

عمومی با در نظر گرفتن اهداف مندرج در قانون مدیریت مصرف سوخت  ونقلحملتوسعه و نوسازی ناوگان ( 4 

 و قانون هوای پاک

 باشدمیاجرایی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات ممنوع  هایدستگاهاعتبارات به  هرگونهپرداخت ( 5 

. باشدمیشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات ممنوع ( واگذاری اموال شهرداری به ا6 

 خرید و استفاده از کاالها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار و سرمایه انسانی داخلی( 7

با اولویت احیاء، بهسازی و نوسازی  ساختانسانشهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و  سازیایمن( 8 

مناطق  توانمندسازیارزشمند فرهنگی، تاریخی و  هایبافترسوده و ناکارآمد شهری، احیاء و مرمت ف هایبافت

  نشینحاشیه
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 شهری زیستمحیط هایشاخصارتقاء ( 9

، فنیاز  هاموردنیاز آنمطالعاتی  هایپیوست بر اساسبزرگ جدید  هایپروژهطراحی و اجرای ( 10 

 ره...غی، ترافیکی، اقتصادی و محیطیزیست

با رعایت مصوبات کمیته  تمامنیمه هایپروژهو  هاطرحبر تکمیل  تأکیدبا  هاپروژهو  هاطرح بندیاولویت( 11 

 16919کشور به شماره  هایدهیاریو  هاشهرداریمحترم سازمان  رئیستخصیص اعتبار در شهرداری ابالغی 

 11/05/1396مورخ 

عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه  ارزشیابی هایگزارشنی و تهیه عمرا هایطرح،  هافعالیتنظارت بر ( 12

با  هاگزارشو توسعه سرمایه انسانی با واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این  ریزیبرنامهتوسط معاونت 

 ارسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کار )ریالی و فیزیکی( هایگزارش

ارسالی از واحد  هایگزارشرا بر اساس  هابرنامهپایش اطالعات و پیشرفت کمیته تخصیص اعتبار وظیفه ( 13 

 شهرداری را به عهده خواهد داشت ریزیبرنامه

افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمدهای شهرداری و کاهش وابستگی بودجه به ( 14 

 درآمدهای ناپایدار

 باهدفمالی  تأمیناز ابزارهای نوین  گیریبهرهمنابع جدید،  تأمینو  مدیدرآاصالح و تقویت منابع موجود ( 15

انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، مشارکت مدنی با بخش  ازجملهتنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداری 

 .خصوصی و استفاده از وام بانکی

 ایبودجهتکالیف  

برنامه عملیات نوسازی، عمران و  اندمکلف هاریشهرداقانون نوسازی و عمران شهری،  15مطابق با ماده  (1

 34492ابالغی وزارت کشور به شماره  دستورالعملسال و در چارچوب  5اصالحات شهر را برای مدت 

یی که بر هاشهرداری. ارسال نمایند ربطذیتدوین و برای تصویب به مراجع  09/  08/  1394مورخ

، هابرنامه 1398در دست اجرا دارند، باید در تهیه بودجه سال تهیه و  سالهپنج برنامهفوقاساس میانی 

 تهیه بودجه قرار دهند مبنایبرنامه مزبور را  سالهیکمربوط به برش  هایفعالیتو  هاطرح

و واگذاری امور به بخش خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات شهرداری منوط  سپاریبرونهرگونه   (2

هزینه  کهنحویبهو تجهیزات بوده  آالتماشیناعم از نیروی انسانی و تکلیف منابع موجود  تعیینبه 

 ننمایدبار مالی مجددی را عالوه بر فعالیت فیل، به شهرداری تحصیل  سپاریبرون

مبنی بر اجازه شهرداری برای انجام  هاییتبصرهبودجه ساالنه شهرداری مشتمل بر  کهدرصورتی  (3

بودجه  هایتبصرهمندرج در  هایفعالیتمنابع مرتبط با  بینییشپفعالیتی مشخص باشد، ضرورت دارد 



463 
 

 بینیپیشبودجه بدون  هایتبصرهروشن و صریح ارائه گردد. بدیهی است ارائه این  صورتبه یادشده

 اعتباری مشخص، ممنوع خواهد بود  هایردیفمنابع و لحاظ نمودن 

، هاپایانه، هاپارک، هاپل ویژهبهبنیه شهری و ا تأسیساتمنابع الزم برای تعمیر و نگهداری  تأمین (4

 بهداشتی هایسرویسعمومی و  ونقلحمل، نشانیآتش هایایستگاه

شهر بر اساس میزان  نشانیآتشارتقاء سطح ایمنی و  هایبرنامهاعتبار الزم برای اجرای  بینیپیش (5

 شهر در برابر حوادث و در چارچوب وظایف قانونی شهرداری خطرپذیری

)حداکثر به میزان نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی(  نشانیآتشافزایش سهم عوارض ایمنی و  بینیشپی (6

 گرددمیکه هنگام صدور پروانه ساختمانی اخذ 

مصوب جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب و توسعه  هایطرحاعتبار الزم جهت اجرای  بینیپیش (7

 شهریب از سیستم فاضال تأمینآبیاری نوین و  هایروش

 یتردد، کاهش آلودگ یمنیمرتبط با ا هایطرح یالزم جهت اجرا یمنابع مال تأمیناعتبار و  بینیپیش (8

ناوگان بار و  یاز قبیل: الف( سامانده یشهر یعموم ونقلحملناوگان  زیو تجه یهوا و توسعه، نوساز

 یبرا DPFده )ذرات دو یت( نصب صاف های شهریتقاطعمعابر و  سازیایمنب(  یمسافر شهر

در  شهریدرون یعموم یخودروها زوریکاتال ضیشهرها و تعو یعموم نیسنگ یزلید یخودروها

 یدر شهرها کیو تراف ونقلحملمطالعات جامع  ی( انجام و بروز رسانث شهرهاکالنآلوده و  یشهرها

 هایساختزیر جادیو ا کیو تراف ونقلحمل یهزار نفر و مطالعات سامانده50از  شیب تیبا جمع

( ج یناوگان فعال در بار شهر یگ( برازرو صدور سند حمل بار ب بار شهری تیریجهت مد موردنیاز

 و بار یفن نهیناوگان فاقد معا ل،یاز قب یتخلفات رانندگ زهیجهت ثبت مکان موردنیاز رساختیز جادیا

و  یعاد رانیاتوبوس یهاسامانه جادی، ناوگان فرسوده و خ( اغیرمجازسرعت  ت،یبرگ و پروانه فعال

BRT ناوگان دیمسیر و خر احداث و 

 ونقلحملفعال در  یناوگان ملک هیکل فنی نهیمعا نهیاز محل اعتبارات خود هز اندموظف هاشهرداری (9

 یو آزمون ادوار یفن نهیبرچسب معا یو تنها به ناوگان دارا ندینما تأمینو حومه را  یشهر یعموم

 دهند.  تیه فعالاجاز تیپروانه فعال یدارا

 هایدورهکه در  هاشهرداریشهر بر اساس تحقق بودجه  یاسالم یشوراها یپرداخت اعتبارات جار (10

 صورتبهسه ماه اول سال، پرداخت اعتبارات مذکور  ی، انجام خواهد شد. براگرددمیمحاسبه  ماههسه

 خواهد بود.  الحسابعلی
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 15بودجه را حداکثر تا  غیاز بودجه و تفر اینسخهاست مکلف  شهرداریقانون  67ماده  لیوفق تبصره ذ (11

  دیمربوطه ارسال نما یشهر به استاندار یاسالم یشورا بیروز بعد از تصو

تا پانزدهم ماه بعد  یمنته باریکمکلف است هر شش ماه  یشهردار ،یقانون شهردار 71وفق ماده   (12

اطالع  یبرا دهیشهر رس یاسالم یشورا بیتصو هرا که ب یشهردار نهیاز درآمد و هز یصورت جامع

  شیعموم منتشر و نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نما

صورت  یازسنجیبر اساس ن یو توسعه فناور یو پژوهش یمطالعات هایطرحاعتبار جهت انجام  بینیپیش (13

  یاستاندار یشهر تیریمد یپژوهش یشورا دییگرفته با تأ

 ه،ی، مواد اولآب ،یمصرف انرژ تیریسبز شامل مد تیرینامه مدبر یجهت اجرا راعتبا بینیپیش (14

  یآن در شهردار افتیو کاغذ ، کاهش پسماند و باز زاتیتجه

 یبخش خصوص یبا همکار یانرژ یا کودپسماند به  لیفراهم نمودن منابع الزم جهت تبد (15

 منظوربهالزم  افزارینرم هایزیرساختقانون برنامه ششم توسعه کشور،  46ماده  2به بند  تیبا عنا (16

و  افزارنرمبا استفاده از  صرفاًآن  جرائمو  یعوارض شهردار هیو محاسبه کل انیاطالعات متقاض افتیدر

 فراهم گردد  یانسان یرویبدون حضور ن

 پاک یقانون هوا 27ماده  2سبز )به استناد تبصره  یاعتبار الزم جهت توسعه کمربند فضا بینیپیش (17

و  ینوساز ،یبهساز اء،یاح یقانون برنامه ششم توسعه کشور، برا 59الف ماده  به بند تیبا عنا (18

 داریپا یشهر ینیبازآفر یو استان یمحالت در قالب مطالعات مصوب ستاد مل بازآفرینیو  سازیمقاوم

 گردد.  بینیپیشمنابع الزم 

 1.به انسان یماریناقل ب واناتیح تیاعتبار الزم جهت کنترل جمع بینیپیش (19

 )ریال( 1403تا  1399جاری و عمرانی از سال  هایهزینهبه تفکیک  شاهدشهر شهرداری بودجه بینیپیش: -1-5جدول شماره

 سال
درصد اعتبار 

 جاری

درصد اعتبار  بودجه جاری

 عمرانی

 بودجه کل بودجه عمرانی

 بودجه )ریال( بودجه )ریال( )ریال(

1399 4۸ 115،200،000،000 52 124،۸00،000،000 240،000،000،000 

1400 46 12۸،۸00،000،000 54 151،200،000،000 2۸0،000،000،000 

1401 44 140،۸00،000،000 56 17۹،200،000،000 ۳20،000،000،000 

                                                           
 1398ه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دفتر برنامه ریزی و بودج 1
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1402 42 151،200،000،000 5۸ 20۸،۸00،000،000 ۳60،000،000،000 

1403 40 160،000،000،000 602 240،000،000،000 400،000،000،000 

 6۹6،000،000،000 ۹04،000،000،000 1،600،000،000،000 

 

است. بدیهی است  شدهمحاسبه( 1398باید توجه داشت که آنالیز قیمت برای هر پروژه با توجه به قیمت روز )

ق افزایش خواهد داشت. برای مثال بر اساس گزارش صندو هاهزینهکه در سالیان آتی با توجه به نرخ تورم، 

اقتصادی  کاهش رشدبا اشاره به شاخص کالن اقتصادی ایران و  12 بر اساس 2018 مارسپول در  المللیبین

اعالم و  درصد 16/13، 2018در سال درصد و نرخ تورم را  9/3منفی را  2018رشد اقتصاد ایران در سال  ،ایران

آخرین اعالم نرخ تورم بانک مرکزی  بر اساسهمچنین  .کندمی بینیپیش درصد 17/37، 2019تا پایان سال 

 هاطرحدر ادامه و در آنالیز هزینه است.  شدهاعالمدرصد  4/18، 1397جمهوری اسالمی ایران، نرخ تورم در آبان 

  است. شدهاعمال هاطرح شدهتمامدرصد برای هزینه  20 میانگین، طوربه نرخ تورم سالیانه

 هاپروژهشناسنامه مالی  -5-۳

ار آن پیشنهادی به تدوین شناسنامه مالی مبادرت ورزیده و نحوه محاسبه اعتب هایپروژهبرای تمامی  در ادامه

.بیان گردیده است تفصیلبه  

، بهبود محیط ریزی توسعه شهریعمرانی با عناوین برنامه هایبرنامهگروه زیر  8در  هاپروژهشناسنامه مالی 

و تسهیالت شهری و ایجاد  تأسیساتحی و توریستی، ایجاد سایر شهری، ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفری

اطالعاتی نظیر عنوان و مکان پروژه، مقیاس  هاشناسنامهدر هریک از  است. شدهتهیهدرآمدزا  تأسیسات

برنامه و با  هایسالبه تفکیک  هاپروژهاجرای  یهزینهاست همچنین  ذکرشدهعملکردی، مدت اجرا و ... 

 رم در سال اجرای طرح لحاظ شده است.احتساب نرخ تو

 

  

                                                           
ی تالش دارد با توجه به روند غالب تخصیص اعتبارات و منابع مالی به بخش عمران و جاری که اغلب جاری باالتر از عمران شهری بوده است، بودجه عملیات 2

درصد  60داده و نسبت عمران( را افزایش-جاری و عمران-با توجه به روند صعودی جمعیتی و کالبدی در شاهدشهر، وزن اعتبارات بخش عمران) عمران

 سال اتی شهرداری شاهدشهر تنظیم نماید. 5جاری در افق برنامه عملیاتی درصد40 عمرانی و
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 برنامهعنوان 

 برنامه ریزی توسعه شهری
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 ها سازمان آموزشی نیازهای شناسایی و بررسی، دستفروشان ساماندهی طرح تهیه ،شاهدشهر   از مزاحم  مشاغل و صنایع انتقال و ساماندهی طرح تهیه) 3

 و ها طرح ارزیابی و نظارت های سیستم ساماندهی و طراحی ،ذیربط دفتر طریق از نیاز مورد های دوره اجرای و شهری خدمات ایه اتحادیه و ها ،شرکت

 (مرتبط های دستگاه سایر با هماهنگی و تعامل در ها شهرداری در آنها استقرار پیشنهاد و شهری خدمات های پروژه

 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 ۳طرح( 5) خدمات شهریمرتبط با  پژوهشی هایطرح: عنوان پروژه -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

 خدمات شهری :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد: -6 

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 5 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

۸،۳52،450،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 )ریال(برنامه :  هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 سال

 اعتبار تأمین منبع
 پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 اعتبار جمع

 )پنج سال(

5001252867 2088112500 1921063500 1754014500 1336392000 شهرداری  ۸،۳52،450،000 
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 هویت راهکارهای ارائه پژوهشی طرح، شاهدشهر  ایمن  شهر تدوین اصول و معیارهای، شاهدشهر در شهر تهیه طرح پژوهشی ارتقاء امنیت اجتماعی  )4

، طرح پژوهشی بررسی راه های جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و  ارائه راهکارهای این حوزه، شاهدشهر شهر  در سرزندگی و تعلق حس ارتقاء و بخشی

طرح پژوهشی بررسی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حاشیه ، شاهدشهر  اعی پروژه های شهری در شهرداریتمتهیه طرح های ارزیابی تأثیرات اج

 طرح پژوهشی سنجش شاخص های توسعه پایدار شهری طرح پژوهشی سنجش عدالت اجتماعی در شهر، ، و راهکارهای کنترل آنشاهدشهر نشینی در شهر  

 های فرهنگی و اجتماعی از جمله وندالیسم، خشونت و عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر  بررسی نوع و میزان آسیب مطالعه و، )به صورت ادواری(شاهدشهر 

 (شاهدشهر

 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 4طرح( ۹) شاهدشهرپژوهشی حوزه اجتماعی فرهنگی شهرداری  هایطرحتهیه  عنوان پروژه: -۳

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 روژه:نوع پ اجرایی مطالعاتی 

  فرهنگیاجتماعی و  :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 5  مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

14،477،5۸0،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 تأمین

 اعتبار

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 14،477،5۸0،000 2171637000 3619395000 3329843400 3040291800 2316412800 شهرداری
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طرح تشویقی برای بافت های فرسوده، تدوین محور های پژوهشی در راستای حل مشکالت بافت ناکارآمد شهر برای جذب دانشجویان ، تهیه  )5

 (شهری شاهدشهر فضاهای سبزهای آبیاری در انیزه نمودن سامانهمحققان و نخبگان شهری، مک

 

 توسعه شهری ریزیبرنامه نوان زیر برنامه:ع -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 5طرح( ۳) پژوهشی حوزه عمران و بازآفرینی شهری هایطرحتهیه عنوان پروژه: -۳

 -  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه جراییا مطالعاتی 

 عمران و بازآفرینی شهری :برداریبهره حوزه 

 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

  1402 تاریخ پایان: -۹ سال 4 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

7،660،۸00،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار 
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 7،660،۸00،000 - 1532160000 2298240000 2298240000 1532160000 شهرداری
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شهر، تهیه ، تهیه طرح مطالعاتی توجیه فنی و اقتصادی بازیافت نخاله های ساختمانی شاهدشهر )شامل: تدوین طرح پژوهشی تفکیک پسماند خشک شهر  6

  (GISابی مناسب سطل های زباله در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله توسط جایگاه دفن زباله  و تدوین کاربری آتی، مکانی طرح مدیریت شیرابه های

 توسعه شهری ریزیامهبرن عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 6پسماند مدیریت جامع طرح تدوین : عنوان پروژه -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 یاس عملکرد:مق -6 

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1400تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

700،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 : )ریال(نامه بر هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

  شهرداری
700,000,

000 
   700,000,000 
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طرح طرح مطالعاتی بررسی پارکهای محلی و تدوین دستورالعمل بازپیرایی آنها، تهیه طرح مطالعاتی طراحی و اجرای کمربند سبز حریم شهر، تهیه ) 7

، طرح پژوهشی بررسی و شاهدشهر هیه و تدوین طرح جامع فضای سبز شهر پژوهشی شناخت گونه های مناسب گیاهی جهت کشت در فضای شهری، ت

تهیه طرح  پژوهشی تدوین ، شاهدشهر شناسایی راهکارهای اخذ مالیات سبز و عوارض آالیندگی جهت بهبود شاخص های زیست محیطی و رفاهی شهر 

، تدوین ضوابط مربوط به سیما و نمای شهری اثاثیه و ا و ضوابط مبلمانتدوین معیاره پژوهشی طرح تهیه، شهری تابلوها و تبلیغات معیارها و ضوابط

ادهای ساختمانی، تدوین راهکارهای مشارکت مردم در زیباسازی محیط شهری )ایجاد رنگ تعلق در فضای شهری(، تدوین راهکارهای هماهنگی حجمها و نم

ردشگران، تعیین محتوای آثار حجمی، با توجه به پیشینه فرهنگی شهر، اسامی فضاهای شهر، سنجش بازخورد اقدامات زیباسازی انجام شده از نظر مردم و گ

 عمومی، ویژگی های برتر و رویکردهای سیاستگذاران(

 

 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 7طرح( 12) پژوهشی مرتبط با فضای سبز هایطرحعنوان پروژه: -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 تاریخ پایان: -۹ سال ۳مدت اجرا: -۸ 1400ع: تاریخ شرو-7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

14،۹62،500،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 سال

 تأمین منبع

 اعتبار

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال مچهار سال سوم سال دوم سال اول سال

 14،۹62،500،000 - 4488750000 5236875000 5236875000 - شهرداری
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 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 ۸و ترافیکامور زیربنایی پژوهشی حوزه  هایطرحعنوان پروژه:  -1

 --- پروژه: نمکا- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401 تاریخ پایان: -۹ سال 5 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

11,970,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2394000000 شهرداری
94000023

00 
2394000000 2394000000 

23940000

00 
11،۹70،000،000 

 

 

 

 

                                                           
تدوین طرح پژوهشی توسعه حمل و نقل ، شاهدشهر تدوین طرح جامع پیاده مدار کردن شهر ، شاهدشهر  شهر ترافیک و نقل و حمل جامع طرح تهیه) 8

اصالح هندسی ، طرح تهیه طرح ساماندهی پارکینگ حاشیه معابر، تدوین طرح مناسب سازی حمل و نقل عمومی برای معلولین و سالمندان، ی گراعموم

 ()نقاط حادثه خیز شبکه( جهت روانی ترافیک میادین و  تقاطع های پر خطر و غیر اصولی و گره های ترافیکی
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 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 ۹نشانیآتشپژوهشی حوزه  هایطرحعنوان پروژه:  -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

  جدید :پروژهوضعیت مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

 و خدمات ایمنی نشانیآتش :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان: -۹ سال 4 مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

8,352,450,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

)پنج  اعتبار جمع

 سال(

450,000,8,352 1670490000 2505735000 1670490000 2505735000  شهرداری  

 

  

                                                           
طرح جامع نظام آموزشی ، آتش نشانی آزمایشی طرح مطالعات و طراحی و احداث میدان عملیات، ای آتش نشانیطرح تعیین کاربری تخصصی ایستگاه ه) 9

 با نشانی آتش حریق اطفاء پهباد ساخت و ه، طرح جامع کاهش مخاطرات سوانح و مدیریت بحران، طراحیو ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شد

 شیلنگ( حمل قابلیت
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 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  عنوان طرح: -2

 10پژوهشی حوزه شهرسازی هایطرحعنوان پروژه:  -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

 شهرسازی :برداریبهره هحوز 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 تاریخ پایان: -۹ سال 4 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

6,063,260,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 6,063,260,000 - 1818978000 1818978000 1212652000 1212652000 شهرداری

 

 

 

                                                           
 طرح، شاهدشهر   شهر حریم جامع طرح تهیه پیگیری، آن اجرای حسن بر نظارت و اجرایی الگوهای و ایرانی -اسالمی معماری طرحهای و الگوها تدوین) 10

 و جسمی معلولین) خاص های گروه برای شهری فضای سازی مناسب طرح تهیه، دفاع بی و عمومی فضاهای در امنیت ارتقاء راهکارهای تدوین پژوهشی

  شهری منظر و سیما به مربوط ضوابط تدوین و منظر و نما ساماندهی طرح تهیه، شاهدشهر   شهر اصلی شهری فضاهای و ها مسیر اولویت با( انکودک

تهیه طرح و تدوین ، شاهدشهر شهری در شهر   فضاهای بازیافت تدوین راهکارهای، ها ساختمان  عمومی فضاهای بهسازی راهکارهای تدوین، شاهدشهر 

 راهکارهای و ضوابط تدوین، ) و تدوین طرح و طراحی مسیر گردشگری(شاهدشهر کردن شهر   مدار دوچرخه و پیاده جامع طرح، اصول شهر سبز و پاک

 (ساختمانی با توجه به طرح جامع و تفصیلی شهر های حجم هماهنگی
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عملکرد شهرداری )اختصاص شماره چهاررقمی(، طرح جامع احصای (، طرح جامع الکترونیکی بازرسی از SID)شاهدشهر )طرح جامع راهنمای شهر  11

 خدمات الکترونیک، ایجاد ممیزی نوین(

 توسعه شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه شهری هایطرحطرح تهیه و اجرای  طرح: عنوان -2

 11طرح( 4مرتبط با فاوا ) پژوهشی هایطرح: عنوان پروژه -۳

 --- پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :نوع پروژه اجرایی مطالعاتی 

  فاوا :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد: -6 

           ایمحله             ایمنطقه شهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 5 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

4،۳۳0،۹00،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 : )ریال(برنامه  هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال  عتبارا تأمین منبع

649635 شهرداری

000 
649635000 866180000 866180000 1299270000 4،۳۳0،۹00،000 
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 عنوان برنامه

حمل و نقل و بهبود عبور و مرور 

 شهری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 و مانیتورینگ مرکز کنترل ترافیک اندازی راه :عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

   1403تاریخ پایان: -۹ سال ۳  مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

4,330,900,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال مسو الس دوم سال اول سال

 4,330,900,000 1732360000 1732360000 866180000 - - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

  12شهر و معابرداخل رودیساخت نماد و ورودی مبادی ساماندهی: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403 تاریخ پایان: -۹ الس 5 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

25،۹۸5،400،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 ال()پنج س اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 شهرداری
۳۸۹7۸100

00 

4677۳720

00 
51۹70۸0000 57167۸۸000 64۹6۳50000 25،۹۸5،400،000 

  

                                                           
 شهرشاهدشهر( ها در، تعریض و بازگشایییورود یمباد یو سامانده داخل و حریم شهردیجد یهایو دسترس هایکمربند جادی)ا 12
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

  سطحهمتقاطع غیر اصالح هندسی : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال( یازموردنکل اعتبار  -10

5,915,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

147875 شهرداری

0000 

1478750

000 
2957500000 - - 5,915,000,000 
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 شهر سطح روهایپیاده سازیمناسب و هندسی اصالح و تعریض: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: ستمرم جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403تاریخ پایان: -۹ سال 5 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

125,596,100,000 

 اعتبار: منبع تأمین -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال سال اول

188394150 شهرداری

00 

2260729800

0 

2511922000

0 

2763114200

0 
31399025000 ,000125,596,100  
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 متر( 1.5کیلومتر و عرض  2)به طول طراحی و احداث مسیر دوچرخه : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 مطالعاتی وع پروژه:ن اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403تاریخ پایان: -۹ سال 2مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

2,720,900,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2,720,900,000 1768585000 952315000 - - - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقللحم ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 زیباسازی و بهبود محیط شهریعنوان طرح:  -2

 فضاهای و مخصوص کشیخط مناسب، نورپردازی تابلو، نشیمنگاه، سرپناه،)  بوسمینی هایایستگاه بازپیرایی و تجهیزعنوان پروژه:  -۳

 (ایستگاه 1سالی -ایستگاه 4)در  (آموزشی تبلیغاتی

   ه:پروژ مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 زیباسازی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقه شهری             

 1402 تاریخ پایان:  -۹ سال 2  مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

     )ریال(: وردنیازمکل اعتبار  -10

2،474،۸00،000  

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      70 شهرداری

 درصد   ۳0 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سال سوم دوم سال سال اول

 2،474،۸00،000 - 1237400000 1237400000 - - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 مسافربری پایانه توسعه طرحعنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :العاتیمط نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک ونقلحمل :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان:  -۹ سال 2  مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

۳،450،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 هرداریش

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 ۳،450،000،000 2،070،000،000 1380000000 - - - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 عمومی هایپارکینگطرح احداث و تکمیل عنوان طرح:  -2

 مکان( ۸)در شهر  سطح در میعمو پارکینگ احداثعنوان پروژه:  -۳

 پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  امور زیربنایی و ترافیک :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402تاریخ پایان: -۹ سال 4مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 نقطه شهر ۸)پروژه مشارکتی( در  )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

4،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 داریشهر

 درصد   50 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 4،000،000،000 - 800000000 1400000000 1000000000 800000000 شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 شهریدرون عمومی ونقلحمل عنوانبه و ون بوسمینی مسیر سراسری طرح اجرای و تعیین: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 مطالعاتی :نوع پروژه اجرایی 

  بار و مسافر ونقلحمل :برداریبهرهحوزه 
 
 

 مقیاس عملکرد:-7

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403 تاریخ پایان: -10 سال 1 مدت اجرا: -۹ 1403تاریخ شروع: -۸

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -11

۳،400،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد          50 هرداریش

 درصد   50                   سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -1۳

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 3,400,000,000 3,400,000,000 - - - - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 کیلومتر( 4بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان )سالی: عنوان پروژه -۳

 معابر اصلی سطح شهر ویژهبهسطح شهر پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: رمستم جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 ونقل بار و مسافرحمل :برداریبهره حوزه 
 
 

 مقیاس عملکرد:-7

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403 تاریخ پایان: -10 سال 5 مدت اجرا: -۹ 1399تاریخ شروع: -۸

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -11

6،000،000،000 

 اعتبار:منبع تأمین  -

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -1۳

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 6,000,000,000 1800000000 1500000000 1200000000 900000000 600000000 شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریعنوان طرح:  -2

 احداث پیاده راه: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 و ترافیک بناییامور زیر :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

23,000,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالبار به تفکیک اعت -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سومل سا دوم سال اول سال

 23,000,000,000 - 11500000000 6670000000 4830000000 - شهرداری
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 و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحمل ریزیبرنامه برنامه: عنوان -1

 بهبود عبور و مرور شهریوان طرح: عن -2

 Shared Space  شهری مشترک فضاهای احداث: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  و ترافیک ونقلحمل :برداریبهرهحوزه 
 
 

 مقیاس عملکرد:-7

 ایمحله             اینطقهمشهری            

  1403 تاریخ پایان: -10 سال 2 مدت اجرا: -۹ 1399تاریخ شروع: -۸

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -11

4,300,000,000 

 منبع تأمین اعتبار:

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -1۳

 تأمین منبع

 راعتبا
 اعتبار )پنج سال( جمع سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 4,300,000,000 1075000000 989000000 903000000 688000000 645000000 شهرداری
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 برنامه بهبود محیط شهری  عنوان زیر برنامه: -1

 شهری زیستمحیطبهبود بهداشت  عنوان طرح:  -2

 مورد( ۳) شهر اصلی معابر در عمومی بهداشتی سرویس و هاآبخوری حداثا عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 جدید :وضعیت پروژه مستمر 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

۳،240،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم الس چهارم الس سوم سال دوم سال اولل سا

 ۳،240،000،000 - 1296000000 1134000000 810000000 - شهرداری
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 برنامه بهبود محیط شهری  عنوان زیر برنامه: -1

 شهری زیستمحیطبهبود بهداشت  عنوان طرح:  -2

 (بازیافت کیوسک یک نفر 5000 هر ازای به) شهر سطح در فتبازیا کیوسک 10 هایزیرساخت طراحی و یابیمکان  عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1400تاریخ پایان:  -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹ ع: تاریخ شرو-7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

2،400،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      60 شهرداری

 درصد   40 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2،400،000،000 - - - 1680000000 720000000 شهرداری
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 برنامه بهبود محیط شهری  عنوان زیر برنامه: -1

 شهری زیستمحیطبهبود بهداشت  عنوان طرح:  -2

 زباله آوریجمع هایماشین کردن مکانیزه و افزایش  عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال4 مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال(: زموردنیاکل اعتبار  -10

24،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

0060000000 4800000000 4800000000 - شهرداری  8400000000 24،000،000،000 
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 برنامه بهبود محیط شهری  عنوان زیر برنامه: -1

 شهری زیستمحیطبهبود بهداشت  عنوان طرح:  -2

 تجاری هایراسته و شهر اصلی بلوارهای اولویت با تر و خشک هایزباله مخصوص دوقلو هایسطل نصب و خرید   عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401تاریخ پایان:  -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: یازموردنکل اعتبار  -10

2،۸00،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین عمنب

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2،۸00،000،000 - - 1120000000 980000000 700000000 شهرداری

 برنامه بهبود محیط شهری  عنوان زیر برنامه: -1
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 شهری زیستمحیطبهبود بهداشت  عنوان طرح:  -2

 اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و  خشک و تر روش به زباله آوریجمع و تفکیک   عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 هوضعیت پروژ: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  خدمات شهری :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 5مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1،450،000،000 

 ین اعتبار:منبع تأم -11

 درصد      20 شهرداری

 درصد   ۸0      سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین عمنب

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 1،450،000،000 435000000 348000000 246500000 217500000 232000000 شهرداری
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 بهبود محیط شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 طرح زیباسازی منظر شهریعنوان طرح:  -2

 المان( 1)سالی  شهری فاقد الماناصلی  هایفلکهدر  المان 4طراحی و احداث  عنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 مطالعاتی پروژه: نوع اجرایی 

  زیباسازی :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان:  -10 سال 4  مدت اجرا: -۹ 1400 تاریخ شروع: -۸

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

2،610،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه: )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -11

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 2،610،000،000 913،500،000 652،500،000 522،000،000 522،000،000 - شهرداری
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 بهبود محیط شهری ریزیبرنامه نامه:عنوان بر -1

 زیباسازی محیط شهریعنوان طرح:  -2

 و اجرای خیابان هنر یابیمکانطراحی و  عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 زیباسازی :برداریبهره حوزه 
 
 اس عملکرد:مقی-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان:  -۹ سال 1  مدت اجرا: -۸ 140۳تاریخ شروع: -7

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایلسااعتبار به تفکیک  -11

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 15.000.000 15.000.000 - - - - شهرداری
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 بهبود محیط شهری ریزیبرنامه عنوان برنامه: -1

 زیباسازی محیط شهریعنوان طرح:  -2

 مورد(1) اجرای آبنمای موزیکال طراحی و عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :تملک نوع پروژه اجرایی 

 زیباسازی :برداریبهره حوزه  
 
 مقیاس عملکرد: -6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان:  -۹ الس 1  مدت اجرا: -۸ 140۳تاریخ شروع: -7

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1،100،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 پنج سال()اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 1،100،000،000 1،100،000،000     شهرداری
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 برنامه بهبود محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 بخشهویتو عناصر  هاالماناحداث  -طراحی و ساماندهی عناصر اصلی شهرعنوان طرح:  -2

 وز، عاشورا و ...حجمی موقت و مناسبتی مانند عید نور هایالمانطراحی و احداث  عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه: -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :تملک نوع پروژه اجرایی 

  زیباسازی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 ان: تاریخ پای -۹ سال 4  مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

۳،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال  اعتبار تأمین منبع

 ۳،000،000،000 - 1،500،000،000 750،000،000 450،000،000 300،000،000 ریشهردا
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 بهبود محیط شهری ریزیبرنامه عنوان زیر برنامه: -1

 بخشهویتاث عناصر احدزیباسازی منظر شهری و عنوان طرح:  -2

 مورد(1) درخت دیوار احداث عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 ی پروژه :مشخصات فن -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

   زیباسازی :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1400 تاریخ پایان:  -۹ سال 1  مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

     )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

210،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 210،000،000 - - - 210،000،000 - شهرداری
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 برنامه بهبود محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان  -مطالعه ، طراحی وان طرح:عن -2

 شهر محالت سطح در محلی هایپارک احداثعنوان پروژه:  -۳

    پروژه: مکان -4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 :مقیاس عملکرد-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال5 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

  )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

15،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 

 

 

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر

 : )ریال( برنامه هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 15،000،000،000 3750000000 3300000000 3000000000 2700000000 2250000000 شهرداری

 

  



500 
 

 

 بهبود محیط شهری :عنوان برنامه -1

 شهری هایپارکطراحی و احداث و تکمیل : عنوان طرح -2

 سوانح وزشآم و نشانیآتش پارک فیقی ایستگاه آتشنشانی ولپروژه ت احداث: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  سیما، منظر و فضای با همکاری  نشانیآتش :برداریبهرهحوزه

 سبز
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403تاریخ پایان: -۹ سال 1ت اجرا:مد -۸ 1403تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

50،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال(ار اعتب جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال  اعتبار تأمینع منب

 50،000،000،000 50،000،000،000 - - - - شهرداری
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 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 زیباسازی منظر شهریعنوان طرح:  -2

 دیوار سبز در چند نقطه  از شهر 2طراحی و احداث عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

  پروژهوضعیت: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

               ایمحله            ایمنطقهشهری 

 140۳: تاریخ پایان -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

2،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد  50  سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2،000،000،000 1500000000 500000000 - - - شهرداری
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 برنامه بهبود  محیط شهری وان زیر برنامه:عن -1

 هاخیاباناحداث پارک ، ایجاد فضای سبز ،کمربند سبز ، حاشیه عنوان طرح:  -2

  (طراحی و احداث سبز راه )کریدور سبز عنوان پروژه: -۳

 پروژه: مکان

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-7

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -10 سال 1 مدت اجرا: -۹ 140۳تاریخ شروع: -۸

  )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -11

1،700،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -1۳

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 1,700,000,000 1,700,000,000     شهرداری

 

  



503 
 

 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان  -طراحی ومطالعه : عنوان طرح -2

 پارک بازیافتعنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

3،200،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال لاو سال

 ۳،200،000،000 - - 3,200,000,000 - - شهرداری

 

  



504 
 

 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان -مطالعه، طراحیعنوان طرح:  -2

 طراحی و احداث پارک کودکعنوان پروژه:  -۳

  وژه:پر مکان-4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز  :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

  )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

4،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

0001575000 - - - شهرداری  2۹25000000 4،500،000،000 

 

  



505 
 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان  -مطالعه ، طراحیعنوان طرح:  -2

 شهر در کودک هایباغچه  و کودک یمزرعه احداثعنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان-4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: رمستم جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز  :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ تاریخ شروع: -7

  )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 یشهردار

 درصد    50  سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -11

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

       شهرداری

 

 

 

 

   



506 
 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان  -مطالعه ، طراحیعنوان طرح:  -2

 ایجاد یا بالاستفاده اماکن از استفاده و همسایگی واحدهای در یاشتراک هایباغچه  مانند شهری کشاورزی منظوربه هاییمحوطه اختصاصعنوان پروژه:  -۳

 شهری کشاورزی محدوده کنار در روز بازار ایجاد  و شهر سطح در کوچک ایگلخانه هایسازه

  پروژه: مکان-4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز  :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402تاریخ پایان:  -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

  )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

25،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      ۳0 شهرداری

 درصد     70    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

 25,000,000,000 - 11250000000 8750000000 5000000000 - شهرداری

 

 

 

 

 

  



507 
 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 زیباسازی منظر شهریعنوان طرح:  -2

  و گیاه گل عرضه تخصصی نمایشگاهعنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایقهمنطشهری            

 1401 تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

14,000,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد  50  سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 باراعت
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 14،000،000،000 - - 14،000،000،000 - - شهرداری

 

 

  



508 
 

 

 برنامه بهبود  محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل بوستان  -مطالعه ، طراحیعنوان طرح:  -2

 احداث پارک ترافیک عنوان پروژه: -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 سیما، منظر و فضای سبز :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳ تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 140۳تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

60000000000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمینع منب

 اعتبار
 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال 

00000000600 - - - - شهرداری  00000000600  

 

  



509 
 

 برنامه بهبود محیط شهری عنوان زیر برنامه: -1

 بهبود محیط بافت های شهرعنوان طرح:  -2

 اصلی هایتقاطع در محیطیزیست های آالینده رسانی اطالع تابلوهای و  سنجش  هایایستگاه نگهداری و توسعه احداث، عنوان پروژه: -۳

 مورد( 1) شهر

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 خدمات شهری :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازل اعتبار ک -10

4،200،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

)پنج  اعتبار جمع

 سال(

 4،200،000،000 4،200،000،000 - - - - شهرداری

 

  



510 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان برنامه

 ایجاد تأسیسات و تسهیالت شهری



511 
 

 و تسهیالت شهری تأسیساتایجاد  :عنوان برنامه -1

 احداث تجهیزات شهری: عنوان طرح -2

 پایگاه مدیریت بحران  1احداث : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 نشانیآتش :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1۳۹۹ تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

۳،200،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    رسای
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم الس سوم سال دوم سال اول سال

000،000،200۳، شهرداری  - - - - 200,000,0003  

 

 

 

 

 



512 
 

 و تسهیالت شهری تأسیساتایجاد  عنوان زیر برنامه: -1

 اتاق مادر و کودکاحداث عنوان طرح:  -2

 مورد( 1) و کودکاحداث اتاق مادر عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 فرهنگی اجتماعی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -10

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال ومد سال اول سال

 500،000،000 - 500،000،000 - - - شهرداری

 

 

 

 

 



513 
 

 و تسهیالت شهری تأسیساتایجاد  عنوان زیر برنامه: -1

 ی اداریهانااحداث ساختم عنوان طرح: -2

 (موجود حلم درساختمان شهرداری  بهسازی) شهرداری ساختمان نوسازیعنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 فنی و عمرانی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 140۳: تاریخ شروع-7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

5،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 5،500،000،000 5،500،000،000 - - - - شهرداری

 

  



514 
 

 

 وتسهیالت تأسیسات ایجاد عنوان زیر برنامه: -1

 طرح ایجاد بازار روزعنوان طرح:  -2

  شهریمیوه و تره بار با مقیاس  میدان مرکزیایجاد و گسترش عنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 مطالعاتی وع پروژه:ن اجرایی 

 خدمات شهری :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401تاریخ پایان: -۹ سال 1مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

5،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 یشهردار

 درصد   50     سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 5،500،000،000 - - 5،500،000،000 - - شهرداری

 

  



515 
 

 

 شهری و تسهیالت تأسیساتایجاد  :عنوان برنامه -1

 احداث تجهیزات شهری: عنوان طرح -2

 پسماند انتقال هایستگا احداث: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  پسماند :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1403تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

2،۹00،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم لسا اول سال

 2،۹00،000،000 2،۹00،000،000 - - - - شهرداری

 

  



516 
 

 

 و تسهیالت شهری تأسیساتایجاد  :عنوان برنامه -1

 شهری سهیالتاحداث ت: عنوان طرح -2

ایجاد سامانه ثبت درخواست و مشکالت مردمی نسخه ، بات شورای شهرایجاد سامانه نظارت بر اجرای مصوفاوا ) هایسامانهایجاد : عنوان پروژه -۳

نظارت هوشمند  سامانهایجاد ، هاپروژهایجاد سامانه مدیریت و کنترل ، ایجاد سامانه ثبت درخواست و مشکالت مردمی نسخه موبایل، پیشخوان دولت

 اری و پیگیری دعاوی حقوقی شهرداری(ایجاد سامانه حقوقی و کیفری )سیستم اشتراک گذ ،بر فعالیت خدمات شهری

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  فناوری و اطالعات :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1403تاریخ پایان: -۹ سال 5 اجرا: مدت -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

12,374,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اراعتب جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 12،۳74،000،000 ۳0۹۳500000 27222۸0000 2474۸00000 2227۳20000 1۸56100000 شهرداری

 

 

 

 



517 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان برنامه

ایجاداماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و 

 توریستی



518 
 

 کن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستیابرنامه ایجاد ام عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنریعنوان طرح:  -2

 )در مقیاس شهری( احداث مرکز فرآموز در زمینه آموزش مهارت های رفتاری کودکان و نوجوانان  :پروژهعنوان  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

          ایمحله             ایمنطقه    شهری 

 1402تاریخ پایان:  -۹ سال1 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 ()ریال موردنیازکل اعتبار  -10

۳،200،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 ۳،200،000،000 - ۳،200،000،000 - - - شهرداری

 

 

 

 

 

 

 



519 
 

 کن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستیبرنامه ایجاد اما عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنریعنوان طرح:  -2

 احداث مرکز کارآفرینی و باشگاه جوانانوان پروژه: عن -۳

  پروژه: مکان- 4

  مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

               ایمحله            ایمنطقهشهری 

 1401 تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1401  ع:تاریخ شرو-7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

2,800,000,000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد   50 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 2,800,000,000 - - 2,800,000,000 - - شهرداری

 

 

 

 

 

 

 



520 
 

 کن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستیبرنامه ایجاد اما عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنریعنوان طرح:  -2

  احداث زمین ورزشی روبازعنوان پروژه:  -۳

   پروژه: کانم- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 1402تاریخ پایان:  -۹ سال 4 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1۳،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد    سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 1۳،000،000،000 - 4550000000 ۳250000000 ۳250000000 1۹50000000 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 



521 
 

 برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستی عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنریعنوان طرح:  -2

  محله سرای ۳ احداث و طراحیعنوان پروژه:  -۳

 مشارکتی صورتبه را هاآن همه توانیم می مالی منابع محدودیت دلیل به اما داریم نیاز محله سرای 20 طرح افق جمعیت طبق شاهدشهر در

 .کنیم احداث

  پروژه: مکان- 4

  

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد: -6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

5،2۸0،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد      50     سایر
 

 مه : )ریال(برنا هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 5،2۸0،000،000 2۳76000000 1۸4۸000000 1056000000 - - شهرداری

 

 

 

 

 



522 
 

 برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستی عنوان زیر برنامه: -1

 فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری توسعهعنوان طرح:  -2

 احداث سرای شهربانو عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد: -6

              ایمحله             ایمنطقهشهری 

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 140۳تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

۳،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      ۳0 شهرداری

 درصد      70     سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( باراعت جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال لاو سال

 ۳،500،000،000 ۳،500،000،000 - - - - شهرداری

 

 

 

 

 

 

 



523 
 

 وتوریستی وتفریحی ورزشی فضاهای و ایجاداماکن عنوان زیر برنامه: -1

 وتوریستی وتفریحی ورزشی وفضاهای ایجاداماکنعنوان طرح:  -2

  (سالخورده افراد مراجعه مورد فضاهای و تراکم پر محالت در) شاهدشهر شهر سطح در محله پاتوق احداث و یابیمکان طراحی،: عنوان پروژه -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال 5 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1،600،۹76،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد      50     سایر
 

 مه : )ریال(برنا هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

 1،600،۹76،000 400244000 ۳52214720 ۳201۹5200 2۸۸1756۸0 240146400 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 



524 
 

 ایجاداماکن وفضاهای ورزشی وتفریحی وتوریستی عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشیعنوان طرح:  -2

 بانوان ویژه ورزشی مجموعه احداثعنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد: -6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1400 تاریخ پایان: -۹ سال1 مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

12،۳00،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد  سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -11

 )پنج سال(اعتبار  جمع پنجمسال  چهارمسال  سومسال  دوم سال اولسال  اعتبار تأمین منبع

 12،۳00،000،000 - - - 7۹۹5000000 4۳05000000 شهرداری

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



525 
 

 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی، توریستی برنامه   عنوان زیر برنامه: -1

 فرهنگی، ورزشیایجاد سایر مراکز و مجتمع های عنوان طرح:  -2

 هاپارکاحداث خانه سالمت کوچک مقیاس در عنوان پروژه:  -۳

   پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 140۳تاریخ پایان:  -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

5،۹۸5،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      100 شهرداری

 درصد  سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

 5،۹۸5،000،000 2۳۹4000000 1795500000 1795500000 - - شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 



526 
 

 توریستی و فرهنگی فضاهای ورزشی، و اماکن ایجاد برنامه عنوان زیر برنامه: -1

 توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و ورزشیعنوان طرح:  -2

 احداث باشگاه تندرستیعنوان پروژه:  -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 یت پروژهوضع: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

               ایمحله            ایمنطقهشهری 

 1402تاریخ پایان:  -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

4،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد 50 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

 4،000،000،000 - 4،000،000،000 - - - شهرداری

 

 

 

 

 

 

  



527 
 

 توریستی و فرهنگی فضاهای ورزشی، و اماکن ایجاد برنامه ر برنامه:عنوان زی -1

 توسعه و تجهیز فضاهای فرهنگی و ورزشیعنوان طرح:  -2

 شاهدشهر شهرداری جامع و مرکزی کتابخانه احداث عنوان پروژه: -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :لعاتیمطا نوع پروژه اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

               ایمحله            ایمنطقهشهری 

 1400تاریخ پایان:  -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

4۳0،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد      50                       سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -11

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

 4۳0،000،000 - - - 215000000 215000000 شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 



528 
 

 و توریستی فرهنگیورزشی و  برنامه ایجاد اماکن و فضاهای عنوان زیر برنامه: -1

 احداث و تکمیل و تجهیز اماکن فرهنگیعنوان طرح:  -2

 نقطه( ۳) هاپارک برخی در فرهنگی محصوالت و کتاب عرضه کیوسک احداثعنوان پروژه:  -۳

 پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 مطالعاتی وژه:نوع پر اجرایی 

 اجتماعی فرهنگی :برداریبهره حوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری              

 1400تاریخ پایان:  -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1۳۹۹تاریخ شروع: -7

 )ریال(: موردنیازکل اعتبار  -10

1،200،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 داریشهر

 درصد    50     سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 تأمین منبع

 اعتبار
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم لسا سوم سال دوم سال اول سال

 1،200،000،000 720000000 480000000 - - - شهرداری

 

  

 

 

 

 

 

 



529 
 

 

  

 عنوان برنامه

ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت 

 زا مددرآ



530 
 

 درآمدزا تأسیسات ایجاد نامهبر :عنوان زیر برنامه -1

 طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله: عنوان طرح -2

 منطقه بازیافت مجتمع احداث و توسعه: عنوان پروژه -۳

 (کاغذ بازیافت مانی،ساخت پسماند بازیافت دام، خوراک به بار تره و میوه ضایعات تبدیل ضایعات، بازیافت کمپوست، :کارخانجات شامل)

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  پسماند :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1402 یان:تاریخ پا -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1400تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      ۳0 شهرداری

 درصد   70 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 منبع

 اعتبار تأمین
 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

       شهرداری

 

 

 



531 
 

 درآمدزا تأسیسات ایجاد برنامه :نوان زیر برنامهع -1

 بار و مسافر ونقلحملطرح کمک به سازمان : عنوان طرح -2

 سنگین خودروهای و رانیاتوبوس ناوگان مخصوص گازوئیل سوخت های جایگاه احداث: عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  سازمان حمل و نقل و مسافر :برداریبهرهحوزه 
 
 

 مقیاس عملکرد:-6

 ایمحله             ایمنطقهشهری            

 1399 تاریخ پایان: -۹ سال 1مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

12،000،000،000 

 ین اعتبار:منبع تأم -11

 درصد      40 شهرداری

 درصد   60 سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمین منبع

 12،000،000،000 - - - - 12،000،000،000 شهرداری

 

 

  



532 
 

 درآمدزا تأسیسات ایجاد امهبرن :عنوان زیر برنامه -1

 بار و مسافر و بهبود عبور و مرور شهری ونقلحملطرح کمک به درآمد سازمان : عنوان طرح -2

 تاکسیرانان تعمیرگاه ساخت و طراحی : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

  و نقلمل ح :برداریبهرهحوزه 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایمنطقهشهری 

 1401 تاریخ پایان: -۹ سال 1 مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 )ریال( موردنیازکل اعتبار  -10

12،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد     50     سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمینع منب

 12،500،000،000 - - 12،500،000،000 - - شهرداری

 

 

 

 

 



533 
 

 تأسیسات درآمدزا ایجاد برنامه :عنوان زیر برنامه -1

 هفتگی -احداث بازارهای روز: عنوان طرح -2

 بازارهای روز و هفتگی در سطح شهر با مشارکت بخش خصوصی ساخت و طراحی : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 خدمات شهر برداری:حوزه بهره 
 
 مقیاس عملکرد:-6

ایمحله             ایمنطقههری            ش 

 1401 تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1399تاریخ شروع: -7

 کل اعتبار موردنیاز )ریال( -10

12،500،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد     50     سایر
 

 )ریال( برنامه : هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمینع منب

 12،500،000،000 - - 5000000000 ۳750000000 ۳750000000 شهرداری

 

 

 

 

 



534 
 

 تأسیسات درآمدزا ایجاد برنامه :عنوان زیر برنامه -1

 ایجاد مجتمع نوین کشاورزی: عنوان طرح -2

 "مشارکت بخش خصوصی"مجتمع نوین کشاورزی با رویکرد شهر سبز و کشاورزی با  ساخت و طراحی : ان پروژهعنو -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 خدمات شهر برداری:حوزه بهره 
 
 مقیاس عملکرد:-6

            ایمحله             ایقهمنطشهری 

 1403 تاریخ پایان: -۹ سال 2 مدت اجرا: -۸ 1402تاریخ شروع: -7

 کل اعتبار موردنیاز )ریال( -10

40،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      50 شهرداری

 درصد     50     سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار نتأمیع منب

 40،000،000،000 26000000000 14000000000 - - - شهرداری

 

 

 

 

 



535 
 

 تأسیسات درآمدزا ایجاد برنامه :عنوان زیر برنامه -1

 ()چندمنظوره احداث مجموعه مختلط ورزشی: عنوان طرح -2

 "مشارکت بخش خصوصی"با   ی مختلف ورزشیبا ارائه خدمات تخصصی رشته ها مجموعه ورزشی چند منظوره ساخت و احیطر : عنوان پروژه -۳

  پروژه: مکان- 4

 مشخصات فنی پروژه : -5

 وضعیت پروژه: مستمر جدید 

 :مطالعاتی نوع پروژه اجرایی 

 خدمات شهر برداری:حوزه بهره 
 
 مقیاس عملکرد:-6

        ایمحله             ایمنطقه    شهری 

 1403 تاریخ پایان: -۹ سال ۳ مدت اجرا: -۸ 1401تاریخ شروع: -7

 کل اعتبار موردنیاز )ریال( -10

100،000،000،000 

 منبع تأمین اعتبار: -11

 درصد      20 شهرداری

 درصد     ۸0      سایر
 

 برنامه : )ریال( هایسالاعتبار به تفکیک  -12

 )پنج سال( اعتبار جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اعتبار تأمینع منب

 - - - - - - شهرداری
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 جمع بندی-5-4

اجرای برنامه بر اساس نرخ  هایسالبرای  هاطرحکه مالحظه شد هزینه هر کدام از  طورهمان هاشناسنامهدر 

 سعی شده است برنامه بر اساس اولویت ها اختصاص داده شد.  هایسالدر  هاطرحه است و تورم محاسبه شد

تقریباً برابر باشد و تعادل در این  1403تا  1399در  هاپروژهشده و هزینه اجرای  بینیپیشمیزان درآمد عمرانی 

موارد به  جه عمرانی است بقیهدعمرانی کمتر از بو شدهتعریف هایپروژهدر مواردی که جمع زمینه برقرار باشد. 

 .یابدمیو... اختصاص  هاپارکمثل تعمیر و نگهداری  ایپروژه هایفعالیت

 طوربهمختلف  هایسالهر بخش در  هاپروژهسعی شده است که  هاپروژهو اختصاص  بندیاولویتکلی در  طوربه

مختلف و  هایپارکی احداث برا بندیاولویتتوزیع شود. برای مثال در  و بر اساس بودجه شهرداری، تقریباً برابر

 5در طی  هاپروژهبه توزیع متناسب اجرای این  شدهتعیینمجتمع های فرهنگی عالوه بر توجه به اولویت های 

 شدهتعریف هاآنبر اساس توانایی شهرداری در اجرای  هاپروژهسال توجه شده است. همچنین تعداد و هزینه 

 بر طبق زمان بندی به انجام برساند.  هاآن شدهتهیهاساس برنامه  سال بر 5است تا شهرداری بتواند در طی 

ساله تقریباً برابر باشد. البته باید توجه  5در طی دوره  هاآننیز سعی شده است که تعداد  هاپروژهدر مورد تعداد 

جام دهد مانند را ان هاآنمستمر هستند که شهرداری باید هر ساله  هایپروژه، هاپروژهداشت که یک سری از 

صورت پذیرد  بندیاولویتبر اساس  هاپروژهسعی گردیده که پراکنش .سازی، آسفالت و ... روپیادهذاری، جدول گ

 در سالآخر در نظر گرفته شده است. بایستی شهرداری  هایسالنسبتاً پرهزینه تری برای  هایپروژههمچنین 

دوم با توجه به شرایط جدید شهر و بازخورد برنامه پنج ساله اول  مطالعات اولیه برای تهیه برنامه پنج ساله پنجم

البته  . پس تعداد کمتر برنامه فرصت بازبینی برنامه اول و تدوین برنامه دوم را به شهرداری می دهد. نمایدتهیه 

ی و برخ رسدمیطی چند سال به انجام شاهدشهر پیشنهادی برای  هایپروژهبعضی از باید توجه داشت که 

و برای آن شناسنامه جدیدی  مستمر شهرداری نیز همه ساله انجام می پذیرد هایپروژه. باشدمی سالهیکدیگر 

در بخش های قبل پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف مطرح شد. در صورت  .تهیه نگردید

مد که سبب افزایش درآمد سود قابل مالحظه ای به دست خواهد آ هاطرحاجرای صحیح و موفقیت این 

 هاپروژهرا گسترش داد و مدت زمان اجرای برخی از  هاطرح. در صورت تحقق این امر می توان شودمیشهرداری 

شهر را محتمل تر و تحقق آن را  اندازچشمپیشنهادی حصول به  هایپروژهرا کمتر کرد. مسلماً تسریع در انجام 

  سریع تر خواهد نمود.
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و مشاور برنامه و پایش مداوم شاهدشهر ه این مهم همکاری و تعامل تمامی واحدهای شهرداری برای رسیدن ب

الزم  هاپروژهمداوم برای هر کدام از این  صورتبهبرنامه و تهیه چک لیست پیشرفت و ارائه گزارش عملکرد 

ر اساس زمان بندی تهیه و ب هاپروژه. در این راستا شهرداری باید فرمت مشخصی برای پیشرفت فیزیکی باشدمی

الزم را در مرتفع نمودن مشکالت و چالش های  هایسیاسترا بررسی کند و  هاآنطرح به دقت در طی اجرای 

 اتخاذ نماید.  هاآنپیش روی 

 )ریال( سال برنامه شاهدشهر5ها در مالی پروژه ها و طرح نابعمخالصه : 2-5دول ج

 

 ارائه گردیده است: هاهزینهدر ادامه راهکارهایی جهت کاهش 

 :هاهزینه کاهش بر موثر عوامل

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می هاهزینه کاهش بر موثر عوامل ازجمله

 مدیریت نگرش تغییر      -1

 بازده و ریسک شناخت      -2

 سال سوم برنامه مهسال دوم برنا سال اول برنامه عنوان برنامه
سال چهارم 

 برنامه
 سال پنجم برنامه

 سال 5مجموع 

 برنامه

برنامه ریزی توسعه 

 شهری
9441251800 19791443300 19535669900 19313310500 8788264500 76869940000 

حمل و نقل و بهبود 

 عبور و مرور شهری
30،462،975،000 53،550،920،000 83،072،880،000 79،860،505،000 184،664،820،000 431،583،100،000 

ایجاد تأسیسات و 

 تسهیالت شهری
5056100000 2227320000 7974800000 3222280000 11493500000 29،974،000،000 

ایجاداماکن و 

فضاهای ورزشی، 

 فرهنگی و توریستی

6710146400 11748175680 9221695200 16،225،714،720 9390244000 53،295،976،000 

ایجاد سایر 

تأسیسات و 

 زا یالت درآمدتسه

15750000000 3750000000 17500000000 14000000000 26000000000 77000000000 

 668723016000 231548564000 132621810220 137305045100 91067858980 67420473200 جمع
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 سازمان مأموریت راستای در آن از استفاده و ساز قابلیت های دارایی شناخت      -3

 های قابلیت و اصلی هایفعالیت راستای در هزینه کردن بهینه هزینه، کردن اداره عنییهزینه مدیریت      -4

 .دارد معنی سازمان هایبرنامه و اهداف به نیل راستای در نهات کردن هزینه عبارتی به. هاسازمان کلیدی

 محیط درک همچنین و انسانی نیروی و تجهیزات امکانات، پول، ریسک همچون درونی محیط شناخت      -5

 ... و سیاسی شرایط مترقبه، غیر حوادث مقررات، و قوانین ارز، نرخ نوسانات تورم، قبیل از مواردی و بیرونی

 گذاری سرمایه هایهزینه کردن آفرین ارزش      -6

 منابع جذب های فرصت بهترین از استفاده      -7

 اطالعات بودن روز به      -8

  هزینه کاهش راهکارهای

 نوین های آوری فن از استفاده -1

 شدن جراییا در مردم همراهی نیازمند که شهر سطح در زباله آوریجمع مکانیزه های سیستم از استفاده ازجمله

 محیط زیبایی باعث بلکه دهد می کاهش را زباله آوریجمع سنتی سیستم هایهزینه تنها نه و باشدمی آن

 همین از بهینه استفاده درآمد کسب های راه ازجمله طرفی از. گرددمی پراکنده ها آلودگی کاهش و شهری

 سود و شده مصرف چرخه وارد دوباره بازیافتی وسایل و کود به شدن تبدیل با تواند می که باشدمی کثیف طالی

 باشند شهرداری و شهر برای درآمد و انرژی عظیم منابع توانند می نیز خانگی پسماندهای سایر. باشد نیز آور

 .بود خواهد راهگشا بخش این در نیز خصوصی گزاران سرمایه از استفاده

 خورشیدی زای انرژی های سیستم -2

 هایهزینه کاهش در تواند می که است هایی حل راه ازجمله نیز خورشیدی زای انرژی های سیستم از استفاده

 فناوری که امکانات این از دنیا کشورهای از بسیاری انندهمآنتو می حتی. نماید بسزایی کمک شهرداری جاری

 این صرف البته ،نمود استفاده شهری فضاهای و هاپارک روشنایی برای دارد وجود نیز ما عزیز کشور در کهآن

. باشند کوشا هاآن نگهداری و حفظ در خودشان اموال چونهمآنشهروند که داشت خواهد بازدهی زمانی هزینه

 ها انرژی سایر مصرف هایهزینه توانست خواهد شهرداری اداری یهاآنساختم مجموعه در روش این از استفاده

 .کاهش دهد را
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 مصرف کم تجهیزات -۳

 مختلف های زمینه در امروزه که...  و روشنایی هوشمند های سیستم همچون مصرف کم زاتتجهی از استفاده

  .نمود خواهد هاهزینه کاهش به شایانی کمک مصرف پر و قدیمی وسایل گذاشتن کنار و اند، وارد بازار شده

 آمیزی رنگ -4

 می شاد و روشن های رنگ با اماکن یآمیز رنگ. باشد موثر انرژی از بهینه استفاده در تواند می نیز آمیزی رنگ

 می روش این با عالوه به. شود روشنایی های سیستم از استفاده میزان کاهش بنابراین و نور انعکاس موجب تواند

  گرفت. مردم در دیداری شادی تزریق با را اجتماعی های ناراحتی و ها ناهنجاری از برخی جلو توان

 شهری معابر بازسازی -5

 جهت به اما دهد، می انجام هاخیابان و ها کوچه سطح در مستمر صورتبه شهرداری که است اماتیاقد ازجمله

 رفته هدر بخش این در گرفته صورت هایهزینه شهرداری با و هم با خدماتی مختلف ارگانهای بودن ناهماهنگ

 سرانجام و متعدد های حفاری موجب خدماتی، یهاسازمان میان هماهنگی عدم زیرا شودمی برابر چندین و

 افزایش هم و شهروندان نارضایتی موجب هم که ،گرددمی هاخیابان استاندارد غیر و مسطح غیر و نازیبا مناظر

 یکپارچگی و وحدت ایجاد بنابراین. شودمی شهرداریست بدنه به مربوط هاآن از بخشی که ها اتومبیل هایهزینه

 .شد خواهد ها کاری هدوبار کاهش موجب امر میان متولیان در

 شهری امکانات از استفاده در خالقیت -6

 هاشهرداری کوچک و ابتدایی بسیار مثالی عنوانبه زنند می امروزی جهان در را اول حرف نوآوری و خالقیت

 مقاوم گیاهی های گونه از استفاده. کنند می صرف شهر سطح در سبز فضای نگهداری و حفظ برای زیادی هزینه

 فضاهای از کشور شهرهای از برخی در همچنین باشد هزینه کاهش راههای از یکی تواند می فصل چند و

 کاشت جای به  که یطوربه اند کرده استفاده خوراکی گیاهان پرورش منظوربه ای سرمایه عنوانبه شهر عمومی

 و مردم برای مطلوبیتی نچندا آن میوه که زیتون درخت کاشت به ها، بزرگراه و میادین در مثمر غیر درختان

 . کنند می برداشت شهر سطح از زیتون تن 12 تا 9 بین ساالنه و اند پرداخته ندارد رهگذران

 ارتباط روانشناسی -7
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 و مشتریان با. دارند می بر دیگران با ارتباط ایجاد در را گام نخستین همیشه که هستند کسانی افراد ترین موفق

 بزرگترین تواند می این. بپرسند می کاالها مورد در را نظرشان و کنند می برقرار ارتباط خود های رجوع ارباب

 ممکن حد تا و شودمی آشنا خود مشتریان عقاید با ای هزینه هیچ بدون زیرا. باشد سازمان یک برای تبلیغ

 . افزاید می خود خدمات و محصوالت کیفیت به و کندمی رفع را معایب

 علمی سطح ارتقاء -8 

 برای را ما پیش از بیش لحظه هر روحی نیازی همانند دانش کسب که کنیم می زندگی دنیایی در روزهام

 و گرفت یاد اصولی و کامل را حرفه آن باید کارکردن ای حرفه برای. کندمی ترغیب موفقیت های قله به رسیدن

 و موازی خطوطی دانش و هارتم. بود نخواهد یافتنی دست الزم مهارتهای یادگیری و شناخت با جز امر این

 نیروی. کندمی تر نزدیک و نزدیک موفقیت به را آن سازمان یک در هاآن دوی هر وجود که هستند مکمل

 سازمان هایهزینه چشمگیری نحو به باشد برخوردار خود فعالیت راستای در کافی دانش و مهارت از که انسانی

 .گرددمی نیز سازمان بهبود موجب همچنین و دهد می کاهش ار وقت اتالف و اشتباه جبران آموزش، ازجمله

 الکترونیک شهروند -۹

 اهمیت و انرژی اتالف ترافیک، صوتی، های آلودگی هوا، آلودگی به مربوط عدیده مشکالت و مسائل وجود با

 بانکها که ستیمه آن شاهد امروزه. نمایدمی مهم بسیار الکترونیکی خدمات از استفاده و سازی بستر لزوم زمان،

 و مراجعات حجم از امکان حد تا که ای نحوه به روند می پیش شدن مجازی سمت به زیادی شتاب با

. دهند انجام را خود بانکی امور بانک به مراجعه بدون بتوانند مردم عامه و شده کاسته رودررو برخوردهای

 کاسته شهری ترافیک حجم از هم ترتیب بدین نمایند حرکت سو و سمت همین به بایست می نیز هاشهرداری

 امکان زمانی نیز امر این. یابدمی کاهش شهری معابر سطح سازی سالم و هوا آلودگی هایهزینه هم و شودمی

 جهت در نیز آنان و شود داده الکترونیک خدمات از استفاده جهت شهروندان به الزم آموزشهای که است پذیر

 .نمایند تالش امکانات این از استفاده

 هزینه مدیریت کمیته تشکیل -10 

 داد انجام شهرداری همچون سازمانی در توان می هاهزینه کاهش راستای در که اقداماتی مهمترین ازجمله

 مالی کارایی و منابع بهبود زمینه در عالی کارگروهی عنوانبه بتواند کهباشدمی هزینه مدیریت کمیته تشکیل

 .بود خواهد ای کمیته چنین با هاهزینه سازی متناسب و تعدیل یگذار سیاست نماید؛ فعالیت
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 برانگیختن موجب که شود تعریف ای گونه به و مختلف سطوح و سطح در بایست می کمیته این جایگاه و نقش

 اصلی مراکز شناسایی ،هاهزینه آنالیز. گردد آنان نظرات و پیشنهادات ارائه و کارکنان همه خالقیت و ابتکار قوه

 ،ریزیبرنامه بهبود، هایپروژه تصویب و تعریف هزینه، کاهش های ایده بر نظارت و فکری هم هزینه، تجمع

 کمیته این وظایف ازجمله برداران بهره به تحویل زمان تا هاآن صحیح و سریع اجرای بر نظارت و هاپروژه کنترل

 .بود خواهد

 کارکنان به یادآوری های شیوه از استفاده و مصرف کم های المپ جایگزینی با مصرفی برق هزینه کاهش -11

 شهرداری اختیار در استیجاری و ملکی های خودرو ساماندهی -12

 معابر در بتونی جای به سنگی جداول از استفاده -13

 شهری مدیریت در جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده -14

  شهرداری در اداری اتوماسیون سیستم استقرار -15

  شهرداری در آماری اطالعات جامع سیستم استقرار -16

 باالتر کیفیت و بازده با تر مصرف کم الکترونیکی تجهیزات از استفاده -17

 های بهداشتیای و تصفیه آب و فاضالب غسالخانه و سرویساجرای طرح آبیاری قطره -18

 : جموعه های زیر تعریف گرددزیر م گرددمیدر رویکرد جدید معاونت برنامه ریزی ، پیشنهاد  -19

این گروه با مطالعه و بر گزاری جلسات می تواند موجب بهبود مستمر و :  الف( گروه تشکیالت و بهبود روشها 

این گروه با کمک کارگروه های تخصصی دیگر  .حذف فعالیتهای زائد و استاندارد سازی عملیات وفرآیند ها گردد

ختار ها و فرآیندهای کاری کنونی شهرداری ایفا کند و مطمئاً با اصالح می تواند نقش بسزایی در اصالح سا

 .دموثر باش هاهزینهساختارها و حذف فعالیتهای غیر ضروری می توان در کاهش بسیاری از 

این قسمت می تواند حلقه گمشده علم و عمل باشد ، و با ایجاد ارتباط با مراکز  ب( مدیریت مطالعات و پژوهش : 

و دانشگاهها و دعوت از استادان و پژوهشگران در خصوص ارائه راه حل و پژوهش در مورد مسائل و پژوهشی 

 د.دغدغه های سازمان شهرداری ، می تواند مفید به فایده باش
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بودجه ساالنه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و  ج( گروه برنامه و بودجه :

اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای الزم و  هافعالیت

متأسفانه با آنکه بودجه دارای اهمیت فوق العاده ای است اما به  شودمی بینیپیش هاآنهزینه انجام  تأمینبرای 

تخصص و... کمتر به اهمیت و راهبری آن ضعف سیستم مالی شهرداری ، نبود نیروهای م ازجملهدالیل مختلف 

توجه گردیده است و هر ساله در زمان بودجه نویسی در شهرداری ، به سیستم بودجه برنامه ای کنونی در صدی 

گروه برنامه و بودجه در رویکرد جدید فعالیتی در  گرددمیپیشنهاد  . اضافه گردیده است درصد(20)معموالً 

 .در زمان ارائه بودجه و یا گزارش تفریغ بودجه صرفاًنه  تمام طول سال داشته باشد و

 ددر باز تعریف و بازنگری از بودجه موارد زیر باید رعایت گرد -20

 و عملکردها توجه شود هافعالیتبه  هاآنبه جای توجه به عدد های ردیف های بودجه ای و پر کردن  -الف

و  ها گردیده است باید بر جذب و تخصیص منابع بر فعالیتجذب  هاهزینهبه جای اینکه بگوییم همه ردیف  -ب

 داشته باشیم تأکیدسازمان (  مأموریتعملیات دارای ارزش افزوده چه اقتصادی و چه خدماتی ) اهداف و 

 بینیپیشگروه برنامه و بودجه با مطالعه و کار مستمر در خصوص بودجه سازمانها و مناطق تابعه می تواند  -ج

 . نزدیک به واقعیت را در بودجه سازمانها و مناطق و مجموعه شهرداری انجام دهدهای صحیح و 

 .استفاده از سیستم هزینه بر مبنای فعالیت موجب کاهش هزینه خواهد شد -21

ابی بر مبنای فعالیت مدیریت را در شناسایی حلقه ارتباطی و رابطه علت و معلولی یهزینهبکارگیری سیستم  -

 .کندمیکمک  ،هاهزینهعمده و بین فعالیتهای 

ی هاهزینهوسپس  یابدمیتخصیص  هافعالیتبه  هاهزینهابی مبتنی بر فعالیت ابتدا یهزینهدر سیستم  -

) خدمات ( تخصیص  هافعالیت، بر مبنای میزان برخورداری هریک از محصوالت از هافعالیتتخصیص یافته به 

 .شودمیداده 

 کردها را آنالین و اتوماتیک کنیدهر چه می توانید کار -22

در فن آوری سرمایه گذاری کنیدو از نوآوری های تکنولوژی کمال بهره را ببرید. هر چه را که می توان اتوماتیک 

 کرد و توسط دستگاه، ماشین، تجهیزات و سیستم ها انجام داد، دستی انجام ندهید

 کنید سپاریبرونرآیندهای کسب و کار را ف -23
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تدوین کنید و هرکدام از فعالیت ها و فرآیندهایی مانند فن آوری  سپاریبرونسیستماتیک برای  یک روش

 .اطالعات را که پس از تحلیل و بررسی به صرفه تشخیص می دهید را به دیگران و متخصصان آن بسپارید

 سال برنامه عملیاتی 5های پیشنهادی شهرشاهدشهر در جدول خالصه طرح

عنوان 

 برنامه
 عنوان پروژه وان طرحعن

مجموع 

 هاطرح
 سال برنامه 5جمع اعتبار مورد نیاز

مه
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ب
ی

هر
 ش

عه
وس

ی ت
یز

ر
 

رح
 ط

ی
را

اج
 و 

یه
ته

ح 
طر

ی
هر

 ش
عه

وس
ی ت

ها
 

 طرح( 5مرتبط با خدمات شهری ) های پژوهشیطرح
۳7 

ح
طر

 
۸،۳52،450،000 

های پژوهشی حوزه اجتماعی فرهنگی شهرداری تهیه طرح

 طرح( ۹)شاهدشهر 
14،477،5۸0،000 

 ۳)های پژوهشی حوزه عمران و بازآفرینی شهری تهیه طرح

 طرح(
7،660،۸00،000 

 700،000،000 پسماند مدیریت جامع طرح تدوین

 14،۹62،500،000 طرح( 12های پژوهشی مرتبط با فضای سبز )طرح
 های پژوهشی حوزه امور زیربنایی وطرح

 ترافیک
11،۹70،000،000 

 ۸،۳52،450،000 نشانیهای پژوهشی حوزه آتشطرح

 6،06۳،260،000 های پژوهشی حوزه شهرسازیطرح

 4،۳۳0،۹00،000 طرح( 4های پژوهشی مرتبط با فاوا )طرح

مه
رنا

ب
ل

 نق
ل و
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ی 

یز
ر

 
ی

هر
 ش

ور
مر

 و 
ور

عب
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و 
 

ی
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 ش
ور
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 و 

ور
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د 
بو

به
 

 انیتورینگاندازی  مرکز کنترل ترافیک و مراه

01 
ح

طر
 

4,330,900,000 

 25،۹۸5،400،000 شهر ورودی ساخت نماد ورودی و معابرداخل مبادی ساماندهی

 5,915,000,000 سطحاصالح هندسی تقاطع غیر هم

 125,596,100,000 شهر سطح روهایپیاده سازیمناسب و هندسی اصالح و تعریض

 1.5کیلومتر و عرض  2طول طراحی و احداث مسیر دوچرخه )به 

 متر(
2,720,900,000 

 2،474،۸00،000 بوسمینی هایایستگاه بازپیرایی و تجهیز

 ۳،450،000،000 مسافربری هایپایانه توسعه طرح

 عنوانبه بوس و ونمینی مسیر سراسری طرح اجرای و تعیین

 شهریدرون عمومی ونقلحمل
3,400,000,000 

 6,000,000,000 کیلومتر( 4عابر جهت تردد معلولین و سالمندان )سالیبهسازی م

 23,000,000,000 احداث پیاده راه

ل 
می

تک
 و 

ث
دا

اح
ح 

طر

گ
ین

رک
پا

ی
وم

عم
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ها
 

 مکان( ۸)در شهر  سطح در عمومی پارکینگ احداث

1 
ح

طر
 

4،000،000،000 
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 اصلی معابر در عمومی بهداشتی سرویس و هاآبخوری احداث

 مورد( ۳شهر )

5 
طر

 ح

۳،240،000،000 

 سطح در بازیافت کیوسک 10 هایزیرساخت طراحی و یابیمکان

 (بازیافت کیوسک یک نفر 5000 هر ازای به) شهر
2،400،000،000 

 24،000،000،000 زباله آوریجمع هایماشین کردن مکانیزه و افزایش

 با تر و خشک هایزباله مخصوص دوقلو هایسطل نصب و خرید

 تجاری هایراسته و شهر اصلی بلوارهای ویتاول
2،۸00،000،000 

خشک و  اجرای طرح  و تر روش به زباله آوریجمع و تفکیک

 تفکیک زباله از مبدأ
1،450،000،000 

های اصلی شهری فاقد المان ر فلکهالمان د 4طراحی و احداث 

 المان( 1)سالی 
4 

 طرح

2،610،000،000 

 1،100،000،000 مورد(1) طراحی و اجرای آبنمای موزیکال

 2،000،000،000 دیوار سبز در چند نقطه  از شهر 2طراحی و احداث 

 14،000،000،000 و گیاه گل عرضه تخصصی نمایشگاه
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ص
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های حجمی موقت و مناسبتی مانند عید طراحی و احداث المان

 اشورا و ...نوروز، ع

1 
ح

طر
 

۳،000،000،000 
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ز
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 مورد(1درخت ) دیوار احداث

1 
ح

طر
 

210،000،000 

 ط
ه ،
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مط

ی
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ر
-  

 و 
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ست
بو

ل 
می

تک
 

 شهر محالت سطح در محلی هایپارک احداث

1 
ح

طر
 

15،000،000،000 



545 
 

 و 
ث

دا
اح

 و 
ی

اح
طر

ک
ار

ل پ
می

تک
ی 

ها

ی
هر

ش
 

 و نشانیآتش پارک فیقی ایستگاه آتشنشانی واحداث پروژه تل

 سوانح آموزش

1 
ح

طر
 

50،000،000،000 

د 
جا

 ای
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ار
ث پ

دا
اح

د 
ربن

کم
ز ،

سب
ی 

ضا
ف

ان
یاب

 خ
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 ح
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 ها

 (طراحی و احداث سبز راه )کریدور سبز
1 

ح
طر

 
1,700,000,000 

ی
اح

طر
 ، 

عه
طال
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-  

 و 
ث

دا
اح ان

ست
بو

ل 
می

تک
 

 پارک بازیافت

4 
ح

طر
 

۳،200،000،000 

 4،500،000،000 طراحی و احداث پارک کودک

 هایباغچه  شهری مانند کشاورزی منظوربه هاییمحوطه اختصاص

 اشتراکی
25,000,000,000 

0000000006 احداث پارک ترافیک  

باف
ط 

حی
د م

بو
به

هر
 ش

ی
ها

ت 
 

 تابلوهای و  سنجش  هایایستگاه نگهداری و توسعه احداث،

 اصلی هایتقاطع در محیطیزیست های آالینده رسانی اطالع

 مورد( 1شهر )

1 
ح

طر
 

4،200،000،000 

ی
هر

 ش
ت

ال
هی

س
و ت

ت 
سا

سی
 تأ

اد
یج

ا
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ش
 

 پایگاه مدیریت بحران 1احداث 

1 
ح

طر
 

200,000,0003  

اتا
ث 

دا
اح

ق 

 و 
در

ما

ک
ود

ک
 

 500،000،000 مورد( 1) احداث اتاق مادر و کودک

ث 
دا

اح
ی 

دار
ا

ان
تم

اخ
س

ی
ها

 

 ساختمان شهرداری در بهسازی) شهرداری ساختمان نوسازی

 (موجود محل

1 
ح

طر
 

5،500،000،000 
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د 
جا

 ای
ح

طر

وز
ر ر

ازا
ب

 

 ایجاد و گسترش میدان مرکزی میوه و تره بار با مقیاس شهری

1 
ح

طر
 

00،0005،500،0  

ث 
دا

اح

ت 
زا

هی
تج

ی
هر

ش
 

 پسماند انتقال ایستگاه احداث

1 
ح

طر
 

2،۹00،000،000 

ث 
دا
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ت 
ال

هی
س

ت

ی
هر

ش
 

 های فاواایجاد سامانه
1 

ح
طر

 
12،۳74،000،000 

ی
ست
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تو

 و 
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ی، 
نگ
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ی ف

ها
ضا

ه ف
سع
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ی
نر

 ه
ی و

اع
تم

اج
 

هارت های رفتاری احداث مرکز فرآموز در زمینه آموزش م

 )در مقیاس شهری( کودکان و نوجوانان

1 
ح

طر
 

۳،200،000،000 

ی
نگ

ره
ی ف

ها
ضا

ه ف
سع

تو
 ،

ی
نر

 ه
ی و

اع
تم
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 احداث مرکز کارآفرینی و باشگاه جوانان

1 
ح

طر
 

00,000,0008,2  

ی، 
نگ

ره
ی ف

ها
ضا

ه ف
سع

تو

ی
نر

 ه
ی و

اع
تم

اج
 احداث زمین ورزشی روباز 

4 
ح

طر
 

1۳،000،000،000 

 5،2۸0،000،000 محله سرای ۳ احداث و طراحی

 ۳،500،000،000 احداث سرای شهربانو

 1،600،۹76،000 شهر سطح در محله پاتوق احداث و یابیمکان طراحی،

 و 
عه

وس
ت

ز 
هی

تج

ی 
ها

ضا
ف

ی
زش

ور
 

 بانوان ویژه ورزشی مجموعه احداث

1 
ح

طر
 

12،۳00،000،000 
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تم
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 و 
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 هااحداث خانه سالمت کوچک مقیاس در پارک

1 
ح

طر
 

5،۹۸5،000،000 

ی
ها

ضا
ز ف
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 و 
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ی
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ور
 و 

ی
نگ

ره
 ف

 2 احداث باشگاه تندرستی
ح

طر
 

4،000،000،000 

 4۳0،000،000 شاهدشهر شهرداری جامع و مرکزی کتابخانه احداث

یز
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و ت
ل 

می
تک

 و 
ث
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ی
نگ

ره
ن ف
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 ام

 برخی در فرهنگی محصوالت و کتاب عرضه کیوسک احداث

 نقطه( ۳ها )پارک
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ح
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1،200،000،000 
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 منطقه بازیافت مجتمع احداث و توسعه

1 
ح

طر
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 رانیاتوبوس ناوگان مخصوص گازوئیل سوخت های جایگاه احداث

 سنگین خودروهای و
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ح
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12،000،000،000 
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 تاکسیرانان تعمیرگاه ساخت و طراحی
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ح

طر
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بازارهای روز و هفتگی در سطح شهر با مشارکت  ساخت و طراحی

 بخش خصوصی
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ح
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12،500،000،000 
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ی
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مجتمع نوین کشاورزی با رویکرد شهر سبز و  ساخت و طراحی

 "مشارکت بخش خصوصی"کشاورزی با 
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ح
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40،000،000،000 
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ح
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با ارائه خدمات  ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره و طراحی

مشارکت بخش "با   تخصصی رشته های مختلف ورزشی

 "خصوصی

1 
ح

طر
 

- 

 66۸72۳016000 ۸۹ های پیشنهادیتعداد کل طرح

 


