
رسانی و تبلیغات پیرامون نهادهای مدیریت جهت اطالع «طرح پیشنهادی»درخواست 

 محله

 کارفرما 

 «مدیریت محله»های اجتماعی در محالت شهر تهران  : دبیرخانه ستاد راهبری مشارکت

 اطالعات تماس

 23آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیان، پالک 

 836-71836069تلفن : 

 mahalat.farhangi@tehran.irایمیل : 

  نهادهای مدیریت محلهمعرفی 

های اجتماعی در دستورالعمل ساماندهی مشارکت»، مطابق «های اجتماعی در محالت شهر تهرانستاد راهبری مشارکت»

العمل ل گردیده است. بر اساس این دستوربه تصویب شورای شهر رسید، تشکی 3131که در اسفند ماه « محالت شهر تهران

ایت، راهبری و نظارت کالن در موضوع مدیریت محله تشکیل گردیده ریزی، هدگذاری، برنامهاین ستاد به منظور سیاست

 است. 

مطابق این دستورالعمل مدیریت محله با نهادی مردمی، غیرانتفاعی و خودگردان از لحاظ مالی است که به دنبال جلب، 

ای و اداره بهینه س محلههای فرهنگی و اجتماعی در مقیاهای مردمی، توسعه  و ارتقای فعالیتساماندهی و ترویج مشارکت

های شهرداری تهران ای با تعامل و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری در مقیاس محلهمراکز و فعالیت

 است. 

عضو نمایندگان منتخب و  6عضو شورایاری هر محله و  7ارکان مدیریت محله عبارتند از هیئت امنای محله )متشکل از 

های مردمی در سطح محالت شهر تهران(، مدیر محله، بازرس ها، نهادها دولتی و عمومی و تشکلدستگاهمعرفی شده سایر 

 .هاها و خانهمالی، کانون



فرهنگی و _های اجتماعیسرای محله در این دستورالعمل محل استقرار اعضا و ارکان مدیریت محله و مرکز انجام فعالیت

های مربوطه، اداره آن در قالب ضوابط مربوطه به مدیریت محله برای انجام فعالیتارائه خدمات مرتبط در محله است که 

 شود. واگذار می

 گانه تهران فعالیت دارند.  153های محله از محله 146سراهای محله در حال حاضر در 

ها ئت امنا محلههی ، توسط«مدیریت محله»های تهران، پس از معرفی دو گزینه از سوی ستاد در حال حاضر مدیران محله

 ها را بر عهده دارند. ها وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران محلهشوند و شورایاریانتخاب می

 هدف پروژه :

های تهران آغاز و تاکنون ادامه یافته و خورشیدی در محله 08از اواخر دهه « مدیریت محله»گیری نهادهای مربوط به شکل

رسد که این ند. با این حال به نظر میات نهادهای مربوط به مدیریت محله استقرار یافتههای پایتختقریبا در تمامی محله

های شهر تهران نادیده گرفته شده و مشارکت در های اجتماعی و بخش بزرگی از جمعیت محلهنهادها از سوی برخی گروه

ر دارد. این وضعیت باعث شده است که مشارکت در سطح بسیار پایینی قرا هااین نهادها و حتی اطالع شهروندان از وجود آن

 های خاص اجتماعی محدود شود.گروه در این نهادها به

 توان این گونه توصیف کرد :ای هدف از این پروژه را میبا چنین مقدمه

های شهر تهران از ساختار، امکانات و اختیارات نهادهای ساکنان محله کردن رسانی و آگاهاطالع

مدیریت محلی به خصوص سراهای محله جهت جلب مشارکت بیشتر این ساکنان در نهادهای 

 .مدیریت محلی

 مدت زمان اجرای پروژه 

اجرا شود.  3137 خرداد 35غایت ل 37 بهمن 35ماه از  5رسانی و برندسازی باید ظرف مدت زمان این پروژه تبلیغات، اطالع

ماه انجام شود و اجرای  3ریزی و انجام مقدمات اجرای پروژه است باید ظرف مدت زمان فاز اول این پروژه که شامل برنامه

 ماهه و در قالب زمان بندی درج شده در پروپوزال انجام شود. 4دوره زمانی پروژه نیز باید در یک 

بایست زمان بندی پیشنهادی خود را طرح برای کارفرما بسیار اهمیت دارد، مجری طرح می جا که مدت زمان اجرایاز آن

 مطابق جداول ذیل در اختیار کارفرما قرار گیرد.

 

 



 

 

 نتایج مورد انتظار 

از شهروندان تهرانی از وجود سراهای محله و  بسیار محدودی های صورت گرفته تنها درصدمطابق آخرین نظرسنجی

 رود بعد از اجرای این پروژه این رقم به نحو قابل قبولی افزایش یابد. نهادهای مدیریت محلی اطالع دارند. انتظار می

 بودجه 

است.  )سقف معامالت متوسط شهرداری تهران( میلیون تومان 348 سقف بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه حاضر مبلغ 

 بدیهی است که در بررسی پیشنهادات ارایه شده فاکتور قیمت و نسبت آن با شرح خدمات از  عوامل تعیین کننده است. 

 نحوه ارسال پیشنهادات 

به آدرس ایمیل  3137 بهمن 5پیشنهاد دهندگان باید فایل پی دی اف پروپوزال خود را تا مورخ 

mahalat.farhangi@tehran.ir  36833037ارسال نمایند و جهت تایید دریافت شدن ایمیل با شماره تلفن-

 تماس حاصل کرده و ایمیل تایید ارسال پروپوزال خود را نیز دریافت نمایند.  833
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 های پیشنهادی مفاد پروپوزال

 های پیشنهادی باید شامل موارد زیر باشد :  پروپوزال

 استراتژی های اساسی مد نظر در این پروژه تبلیغات و برندسازی 

 حوزه های مورد هدف  

 گیری آماری )در صورت لزوم(روش نمونه 

 مراحل اجراروش و  

 زمانبندی اجرا 

 بودجه بندی به تفکیک مراحل 

 تجهیزات مورد نیاز ابزار و 

 انتظارات از کارفرما 

 مخاطرات و ریسک های احتمالی 

 تیم اجرایی 

 زمانبندی دستیابی به نتایج 

 روش سنجش موفقیت پروژه 

 خالصه تجربه های کاری مرتبط، معرفی مدیران ارشد، طالعات تماس ا نام،شامل :  معرفی شرکت 

 های مورد نیاز تخصص

 تبلیغات و برندینگ  

 جامعه شناسی  

 علوم سیاسی  

 روانشناسی 

 مدیریت شهری 

 الزم است که مشخصات متخصصینی که در این پروژه همکاری خواهند کرد مطابق جدول زیر در پروپوزال درج گردد. 
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 انتخاب پیمانکارها و نحوه بررسی پروپوزال

ای متشکل از رییس ستاد مدیریت محله، معاون اداری و مالی و مدیر روابط عمومی این ستاد ها در کمیتهبررسی پروپوزال

استعالم بها به عمل خواهد آمد. های مورد تایید ز صاحبان پروپوزالها ابررسی خواهد شد. بعد از بررسی این پرپوزال

 ها خودداری نمایید. له اول از درج مبلغ خدمات در پروپوزاللذا خواهشمند است در مرح

بدیهی است که ارسال کنندگان پروپوزال باید دارای شخصیت حقوقی، شناسه ملی، کد اقتصادی، 

ها باید در تهران ثبت روزنامه رسمی و شماره حساب حقوقی باشند. همچنین این موسسات یا شرکت

نیز به ستاد مدیریت محله ارایه نمایند. همچنین به دلیل آن که برای  به ثبت رسیده و اساسنامه خود را

اجرای پروژه مبلغی به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته شده است باید امکان ارایه ضمانتنامه بانکی 

 برای این اشخصاص حقوقی وجود داشته باشد. 

 مالحظات

 نخواهد شد. پذیرفته  و اجرا های ارسال شده در مرحله بررسیهیچ تغییری در پروپوزال

 پروپوزال های ارسالی بصورت محرمانه نزد کارفرما باقی می ماند.

 

 


