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  یتعالسمهب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  انداز توسعه شهر تهران چشم-1

مطلوب شهر در افـق طـرح و میثـاقی بـرای         شهر تهران، که سیمای     بلندمدت  انداز توسعه   چشم
ساله کشور، مبتنـی بـر      انداز بیست توسعه پایدار کالنشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشم          

 :های زیر استآرمان

شهری که برای رشد و تعالی انـسان و حیـات           ( اسالمی   -تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی        : 1-1
 )یابدطیبه، سامان می

  

  تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی: 2-1
  

  تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده: 3-1
  

  ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحتهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب: 4-1
  

  برای سکونت، فعالیت و فراغتتهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب : 5-1
  

 ها و تـأمین   های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری     تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت       : 6-1
  عادالنه کلیه حقوق شهروندی

  

 - امـور فرهنگـی      های ملی و جهانی و با اقتصادی مـدرن و مرکزیـت           تهران؛ کالنشهری با عملکرد   : 7-1
  غربیح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوبپژوهشی و سیاسی در سط
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   شهر  توسعهی راهبردها-2
  ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر : 1-2

  .جلوگیری از گسترش کالنشهر تهران و تثبیت مرز محدوده آن از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر: 1-1-2
شـهرداری تهـران    . است) تهران(ده شهر تهران، فصل مشترک حد کالبدی شهر و حریم پایتخت            مرز محدو : 2-1-2

رسانی موظف به مشخص کردن خط محدوده با عالئم ویژه و ثابت به خصوص در محدوده شمالی شهر و اطالع                  
 .الزم برای هر گونه دخل و تصرف مغایر، در این خصوص است

بخشی بـه محـدوده     اری مرز محدوده شهر، به منظور حفاظت مؤثر و هویت         گذشهرداری تهران ضمن عالمت   : 3-1-2
های ای از کاربریشهر، موظف به ایجاد و ساماندهی کمربند سبز شهر به موازات خط محدوده شهر با مجموعه  

  . است...) های جنگلی و شهری، باغات مثمر و غیرمثمر وپارک(سبز 
مجاورت مرز محدوده شهر و تخصیص اراضی مجاور خط محـدوده بـه             تحدید ساخت و سازهای مسکونی در       : 4-1-2

های تفرجی، فراغت و گردشگری و یا چندمنظوره با حـداقل سـطح            عملکردهایی ویژه، از جمله برای فعالیت     
  .اشغال و تراکم و غلبه فضای سبز و باز

  

  )تهران (ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت: 2-2
 واقع در این حریم و عدم تعیین        "مراکز جمعیت و فعالیت   "مقررات هماهنگ برای کلیه     لزوم اعمال ضوابط و     : 1-2-2

های موجود در آن، از طریق تهیه طـرح حـریم در            های جمعیتی و کلیه سکونتگاه    حریم جداگانه برای کانون   
  .قالب طرح جامع تهران، همراه با ضوابط و مقررات ساخت و ساز

و بدون اغماض با هر گونه تخلف در ساخت و ساز در حریم پایتخت و جلوگیری از                 جانبه  برخورد جدی و همه   : 2-2-2
هرگونه فعل و انفعال غیررسمی و غیرقانونی و برخورد با تمامی اشخاص متخلف اعـم از حقیقـی و حقـوقی                     

های دولتـی، عمـومی، قـوه قـضائیه، شـهرداری،           های مسکن وابسته به دستگاه    دولتی و غیر دولتی، تعاونی    
و نهادهای انقالب اسالمی، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومی که امالک و            ) نظامی و انتظامی  (وهای مسلح   نیر

  .اراضی بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حریم در اختیار دارند
بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف است ظرف مدت یکسال با هماهنگی شهرداری تهران نـسبت بـه تهیـه                   : 3-2-2

های هادی روستاهای موجـود واقـع در         و نیز بازنگری و اصالح طرح      ی بدون طرح هاد   یهادی روستاها  طرح

  .حریم پایتخت، براساس ضوابط حریم اقدام نماید
م براساس ضوابط مـالک  یحراین  فاقد طرح واقع در ی در روستاها ی اراض ین کاربر یینحوه ساخت و ساز و تع     : 4-2-2

ـ      ی و مبتن  یماد مسکن انقالب اسال   یعمل بن   بـا ضـوابط و      ی و در همـاهنگ    ی روسـتائ  ی بر گردش کار نظام فن

  .مقررات طرح جامع شهر تهران صورت خواهد گرفت
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اعم از کارگاه، کارخانه، ناحیـه صـنعتی، مجتمـع          ( و هرگونه مرکز و یا پهنه فعالیت جدید          هااستقرار کاربری : 5-2-2
این حریم، در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط و طـرح            در  ) صنعتی و کارگاهی، شهرک صنعتی و مانند آن       

هـای  های صنعتی موجود، محـدوده    ، شهرک )ره(فرودگاه امام خمینی    . باشدمجاز می ) تهران(حریم پایتخت   

شوند و در دسـتورالعملی  چهارگانه محیط زیست و منابع طبیعی براساس ضوابط مصوب قانونی خود اداره می       
  .شودرایعالی خواهد رسید مقررات الزم تدوین میکه برای حریم به تصویب شو

نظارت بر حریم تعیین شده و همچنین توزیع درآمدهای حاصل از توسعه و عمـران و نظـارت بـر سـاخت و                       : 6-2-2

واقع در حریم مذکور، براساس دستورالعملی      ) شهری و روستایی  (سازهای مجاز و قانونی بین مراکز جمعیتی        
  .اه از تاریخ تصویب طرح جامع توسط وزارت کشور تهیه و ابالغ خواهد شد م3باشد که ظرف مدت می

  
 ای ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقه: 3-2

، هوشمند و جهانی با افزایش سهم       )دروازه ورودی ایران به عصر اطالعات     ( تبدیل تهران به شهری دانش پایه        :1-3-2

پـذیری و   ها و ارتباطات الزم در آن، برای ارتقـاء زیـست          پایه و تأمین فضا، زیرساخت    اقتصاد مدرن و دانش     
  .ایپذیری شهر در سطح جهانی و منطقهفعالیت

 اداری کشور و استان و مدیریت و نظارت عالی بر فرایندهای توسعه ملی همراه بـا                 - تداوم مرکزیت سیاسی     :2-3-2

های دولتی که ضرورتی بـر       وظایف حکومت مرکزی و انتقال دستگاه      بخشی و تمرکززدایی در ارتباط با     تعادل
  .ها در تهران نیستحضور و استقرار آن

 ساماندهی یکپارچه مجموعه شهری تهران با الگویی چندمرکزی به منظور تمرکززدایی و کـاهش وابـستگی          :3-3-2

  .لیه ساکنان مجموعه شهری تهرانهای پیرامونی به شهر تهران و ایجاد محیطی قابل زندگی برای کسکونتگاه
اصله مناسـبی  های اقماری کالنشهر تهران که در فریزی شده، هدایت شده و حمایت شده شهر        توسعه برنامه  :4-3-2

 و عمده مسائل و رفع نیازهای آنها مستقل از تهران است، با اولویت به شـهرهای جدیـد                   از تهران قرار دارند   

  .پردیس، پرند، هشتگرد و اندیشه
  
  توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت: 4-2

با رشـد طبیعـی جمعیـت آن و تجزیـه و تحلیـل نتـایج آخـرین                  ) 1405( جمعیت شهر تهران در افق طرح        :1-4-2

هـا  ریـزی لیکن برنامه . گرددبینی می    میلیون نفر پیش   7/8معادل  ) 1385(سرشماری نفوس و مسکن کشور      

 1/9برمبنـای جمعیتـی معـادل       ) جمعیت روزانه (جمعیت ساکن و شاغل     برای تأمین نیازهای خدمات شهری      
بینـی نیـاز در افـق        مازاد بر پیش    درصد 20پذیری سکونت، برمبنای    ، و ظرفیت  میلیون نفر انجام شده است    

  .  میلیون نفر جمعیت تدارک یافته است5/10  حدودطرح، برای
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 کیلومترمربع و در سرجمع 180محدوده شهر به مساحت های خالص مسکونی در  تثبیت وسعت نهایی کاربری:2-4-2
تنـزل  های حاکم بر توسعه اسکان جمعیـت بـه زیـان            های چهارگانه، ضمن اجتناب از گرایش     در تمامی پهنه  

  .های پیرامونیهای شهری و هالهنشینی در بافتهای غیررسمی و حاشیهکیفیت زندگی و ساماندهی اسکان

 در سطح نواحی شهری از طریق ارتقاء وضعیت مسکن شهر تهـران بـه نحـوی کـه                    توزیع متناسب جمعیت   :3-4-2
  . مترمربع باشد5/17میانگین این سرانه در سطح نواحی حداقل 

ها و تأمین خدمات و فضاهای عمومی موردنیاز جمعیت شهری تهـران بـه ویـژه در منـاطق                   تعدیل نابرابری  :4-4-2

زیع فضاهای خدماتی و تجاری با عملکرد محلی، متناسـب بـا            جنوبی و مرکزی شهر و ساماندهی وضعیت تو       
  . نیاز شهروندان

های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای         های سکونت با ساماندهی شبکه       تأمین امنیت و سالمت در عرصه      :5-4-2

  .تردد آرام در محالت و بین محالت مسکونی و حرکت  معلولین
-کیفیت زندگی و حمایت از شوراها و نهادهای مردمی، با رویکـرد محلـه              جلب مشارکت عمومی برای ارتقاء       :6-4-2

  .محوری، برای اداره امور شهر به صورت محلی و مشارکتی در سطح محالت، نواحی و مناطق شهری
  
   توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران :5-2

وساز    با کاهش تدریجی سهم درآمد از ساخت       های اداره شهر   جایگزینی منابع پایدار درآمد برای تأمین هزینه       :1-5-2
های فعالیت و دستیابی به حداکثر      ویژه با رونق اقتصاد شهری در پهنه        ، به )رویه فروش تراکم قبلی   (مسکونی  

  .هاتنوع اقتصادی در این پهنه

  . جلوگیری از سوداگری و کسب و کار غیرمولد در مسکن و زمین شهری:2-5-2
های فعالیت در محدوده، حریم و مجموعه شهری تهران در          فعالیت کنونی و گسترش عرصه    های   پاالیش پهنه  :3-5-2

  .چارچوب مقررات و ضوابط ذیربط

 اداری و تجاری با عملکرد جهانی به ویژه در پهنه مرکزی به منظور ایجاد فـضای الزم         - ایجاد مراکز خدماتی     :4-5-2
    هـای  بازاریابی و تخصیص فـضا بـرای جـذب بنگـاه       های فراملی و خدمات مولد جهانی و      برای حضور شرکت  

  . جنوب-المللی فعال در جهان و باالخص کشورهای منطقه، اسالمی، آسیایی و جنوب بین
های علمی و فناوری و مراکز خدمات کسب و کـار بـا             پارک(های فناوری    تأمین فضای مورد نیاز برای کریدور      :5-5-2

هـای  های تخصصی از بنگاه   های دارای مزیت برای تشکیل شاخه     ه از پهنه  و استفاد ) ITهای  فناوری و مجتمع  
  .علمی و پژوهشی

 جایگزینی تدریجی صنایع متوسط و کوچک با فناوری باال و پاک به جای صنایع بزرگ آالینـده و انبارهـای                     :6-5-2
  .موجود با رعایت قوانین و مقررات موجود
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  م حمل و نقل و ترافیک های ارتباطی و نظابهبود وضعیت شبکه: 6-2
های حمل و نقل ریلی سـریع بـا          توسعه و ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه استفاده از سیستم             :1-6-2

  .متکی بر مطالعات فنی و اقتصادی) مونوریل(اولویت مترو و قطار هوایی 
 نظـام سلـسله مراتبـی شـبکه         شهری با تأکید بـر اصـالح      شهری و درون   ساماندهی شبکه بزرگراهی برون    :2-6-2

ونقل یکپارچه و هماهنگ در مجموعه شهری         شهری و در جهت دستیابی به سامانه حمل       های درون دسترسی
  .تهران، براساس قوانین و مقررات مربوطه

 تکمیل شبکه بزرگراهی مصوب و عدم گسترش این شبکه و تأکید بر تسهیل و ساماندهی ارتباط محالت بـا                    :3-6-2
  .  بزرگراهی و اصلی شهر تهرانهای شبکه

ها در مبادی ورودی شهر با ارائـه خـدمات مـورد نیـاز و               بینی فضاهای مناسب برای ایجاد پهنه دروازه       پیش :4-6-2
های تـشدید کننـده ترافیکـی بـه         ها و فعالیت  تجهیز فضاهای مناسب برای مدیریت بحران و انتقال کاربری        

 .های ورودیگستره دروازه

  .ها برای حرکت و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتیهای شهری و پایانهسازی راهسب منا:5-6-2
  .های مستعد شهر به ویژه بافت تاریخی شهر گسترش حرکت پیاده و دوچرخه در پهنه:6-6-2
ـ هـا و ایـستگاه   تعدیل تقاضای سفر از طریق ساماندهی و ارائه خدمات عمومی در مراکز شهری، پایانـه            :7-6-2 ای ه

های مترو به عنوان فرصتی ارزشمند برای سـاماندهی شـهر و            تر ایستگاه خطوط ریلی و تجهیز هرچه سریع     
  . در جهت تحقق شهر الکترونیکICTتوسعه 

 شخصی در حوزه میانی و در اطراف        های خاص توسعه پارکینگ با هدف کاهش سفر با خودرو          اعمال سیاست  :8-6-2

هـای  ها با تأکیـد در حـوزه      تبادل سفر و توسعه پارکینگ عمومی در پایانه       رینگ میانی شهر و نقاط مستعد       
  .شرقی و غربی

جلوگیری از حذف پارکینگ در هرگونه ساخت و ساز طبق قانون و ممنوعیت اخـذ وجـه در قبـال کـسری                      : 9-6-2

ری و  های عدم خـالف و پایـان کـار، توسـط شـهردا            پارکینگ به هر میزان در هنگام صدور پروانه و گواهی         
های ماده صد و سایر مراجع مطابق قانون و مقررات و ایجـاد پارکینـگ جـایگزین در نقـاطی کـه             کمیسیون

  .براساس مقررات موضوعه محدودیت در تأمین وجود دارد

 
  زیست  محیطحفاظت از :7-2

زی و توسـعه    ها، حفظ باغات و اراضی کشاور      تضمین پایداری مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی اکوسیستم         :1-7-2

  .فضاهای سبز در محدوده، حریم و مجموعه شهری تهران
  .های حمل بار به خارج از محدوده شهرها و انتقال مراکز آالینده و پایانه پاالیش فعالیت:2-7-2
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یا کاهش آلودگی هوا و صدا با ارائه راهکارهای ممکن از جمله تحدید حمل و نقل شخصی و تغییر                   جلوگیری  : 3-7-2
 و ریلیویژه توسعه شبکه  ونقل عمومی به خصات وسایل نقلیه سنگین از نظر تولید صدا، گسترش حملدر مش

  . ارتقاء تکنولوژی تولید و مصرف سوخت مناسب با حداقل آالیندگی

هـای سـاختمانی و اعمـال       سازی مدیریت پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک، بیمارستانی و نخاله          بهینه :4-7-2
  .زیسترسانی به محیطمناسب و جدید برای دفع زباله با کمترین آسیبهای روش

  
 ...)ل وی، سزلزله (یعی سوانح طبدر برابرسازی  ایمن:8-2

 اجـرای    و های اصلی و فرعـی شـهر تهـران          های رفتاری گسل    تسریع در شناسایی مشخصات مکانی و ساز و کار         :1-8-2
هـای اصـلی و       اعمال ضوابط طراحی و اجرای مربوط به حریم گسل        سازی و     ت ملی ساختمان به منظور ایمن     امقرر

   .های مصوببرنامهبا های حیاتی شهر تهران مطابق  ها و تأسیسات زیربنایی و سایر شریان فرعی در کلیه ساختمان
 های بسیار تنـد  هایی با شرایط ناپایداری ژئوتکنیکی، مستعد لغزش و شیب    وساز در عرصه     محدودیت ساخت  :2-8-2

وسـاز اصـولی و مقـاوم در هرگونـه            ویژه در ارتفاعات شمالی تهران و اعمال ضـوابط و مقـررات سـاخت               به
  . های شهروساز شهری در کل پهنه ساخت

روهای اصلی شهر و تدوین ضوابط و مقررات ساخت         خیزی در سیالب  های دارای قابلیت سیل   تعیین محدوده  :3-8-2
  . خیزیظر گرفتن خطر سیلها با در نو ساز در انواع کاربری

  .هاهای سطحی به منظور افزایش توان عبور آب کانالآوری و انتقال آباصالح و تکمیل سیستم زهکشی، جمع :4-8-2
  .های مشرف به شهر تهرانبندی و اجرای طرح مطالعاتی و حفاظتی و هشدار سیل در حوزه آبریز رودخانه پهنه:5-8-2
های شـهر تهـران بـه منظـور         ها و مسیل  م و بستر و آزادسازی بستر و حریم رودخانه         تسریع در تعیین حری    :6-8-2

  .ها و سیلهای حاصل از بارشتأمین گذر جریان
های اجرایی آبخیزداری و کنتـرل سـیالب در ارتفاعـات           های آبخیز باالدست و تهیه طرح      حفاظت از حوضه   :7-8-2

 . مشرف به تهران

  .مات الزم در جهت افزایش نفوذ آب باران در اراضی شهری در نقاط مستعد و مناسب مطالعات و انجام اقدا:8-8-2
  
  بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهر تهران: 9-2

 تأمین امنیت برای شهر تهران به عنوان مرکز حکومتی کشور و ایجـاد مراکـز امـن بـرای اداره حکومـت در               :1-9-2
ن کاهش میزان وابستگی حکومت مرکزی به تهران با تعدیل اهمیت و حساسیت تهران در               شرایط بحران، ضم  

  .ابعاد مختلف
 کالبدی شهر تهران مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل برای حفاظت از شهروندان و دارایی               - ساماندهی فضایی  :2-9-2

ـ     (های طبیعی و غیرطبیعی     همگانی و خصوصی در برابر بحران      من و کلیـه رویـدادهای      عملیـات نظـامی دش
های نوین و کارآمد، از جمله مکانیابی محـدوده و ایجـاد تأسیـسات مناسـب و ایمـن                   با اتخاذ روش  ) زیانبار
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های غیرضرور نظامی ضـمن رعایـت       های غیرضرور به ویژه کاربری    و تغییر کاربری  ...) های عمومی و  پناهگاه(
ذیربط و تدوین و رعایت معیارها و اصول فنی پدافنـد           های   امنیتی و با هماهنگی دستگاه     -مالحظات دفاعی   

  .غیرعامل در طراحی، نظارت و اجرا در چارچوب مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها
های تهران در   های حیاتی شهر و ارتقاء قابلیت      تأمین و افزایش ایمنی اماکن حیاتی، حساس و مهم، و شریان           :3-9-2

های ها و سازه  دن شهر در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی با گسترش زیرساخت          شرایط بحران و مقاوم کر    
  .امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب در تهران

های ها و پایانه  دروازه) در کلیه سطوح از محلی تا فراشهری      (گیری چندمنظوره از مراکز شهری       تجهیز و بهره   :4-9-2
    ها و تأسیسات عمـومی شـهر بـرای شـرایط بحـران بـا               مترو، پارکینگ های  ها و تونل  شهری، ایستگاه درون
  ...).آب، دارو، آذوقه و (های الزم برای اسکان اضطراری و تأمین نیازهای ضروری بینیپیش

مراتبـی  سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه با توسعه و توزیع مناسب و سلسله           سازی شهر در مقابل آتش     ایمن :5-9-2
 .های امداد در محدوده شهرشانی و پایگاهنمراکز آتش

محـوری در    ساماندهی مشارکت شهروندان در محالت شهری و بکارگیری نیروهای مردمی با رویکرد محلـه              :6-9-2
  .مدیریت بحران، ضمن ارتقاء توان دفاعی و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات

ا کارکرد چندمنظوره با جابجایی جمعیت به اطراف تهـران بـا رعایـت               ایجاد امکان انتقال و اسکان جمعیت ب       :7-9-2
  .ضوابط و مقررات

 بـاز  ین فضاهای همچنهای عمومی و دولتی، نظامی و استفاده از اراضی مناسب تحت اختیار نهادها و سازمان        : 8-9-2
بحـران شـهر    های مـصوب سـتاد      ، برای بکارگیری در شرایط بحران، مطابق توافقات و طرح         )ساخته نشده (

  .تهران
  
 تأمین آب موردنیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضالب تهران و ساماندهی حـریم و                    :10-2

  هاها و مسیلبستر رودخانه
های زیرزمینـی بـه عنـوان       های آب زیرزمینی تهران و پیشگیری از آلودگی منابع آب          تقویت و تغذیه سفره    :1-10-2

  .ب تهرانبخشی از منابع تأمین آ
 استفاده بهینه آب شرب از طریق مدیریت تقاضا و کاهش آب به حساب نیامده با کنترل تلفات غیرفیزیکـی    :2-10-2

هـا و   ها، افزایش طول عمـر لولـه      های آبرسانی، طراحی مناسب شبکه    به ویژه رفع نشت از شبکه     (و فیزیکی   
  ).کنترل سرریز از مخازن ذخیره

های مناسب و استفاده از آب بازیافتی و اعمال سیاست جلـوگیری            های موردنیاز در محل   خانه احداث تصفیه  :3-10-2
  از مصرف فاضالب خام جهت کشاورزی

  آوری فاضالب شهر تهرانهای جمع تأکید بر تکمیل تأسیسات و شبکه:4-10-2
   ساماندهی و پیشگیری از ساخت و سازها در حریم کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی:5-10-2
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  )سازمان فضایی شهر(بهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران : 11-2
  .بخشی به کالبد شهر در محدوده مصوب آن انسجام:1-11-2
به عنوان عرصه تمایز کالبـدی تهـران از         ) 22 و   21مناطق  ( محدودیت گسترش سکونت در پهنه غربی شهر         :2-11-2

های مجاز صنعتی پاالیش شـده، خـدمات        این مناطق با غلبه فعالیت    پهنه شهری کرج و ساماندهی عملکرد       
  .ای، ملی و فراملیمولد، سبز و تجاری و گردشگری و فناوری اطالعات در مقیاس منطقه

هـای  محیطی آن به ویـژه رود دره     ساماندهی کالبد شهر تهران با اتکاء بر ساختار طبیعی و بسترهای زیست            :3-11-2
  .بندی شهرم آنها به طرف جنوب به عنوان عناصر و محورهای بارز برای استخوانارزشمند شهر و تداو

ای و توجه اساسی به سـاختار تـاریخی بـه ویـژه پهنـه                 بخشی به کالبد شهر با تأکید بر هویت محله         هویت :4-11-2
  .یش استارزشمند مرکزی که متشکل و محصول پیوند و فرایندهای گسترش سه هسته تاریخی تهران، ری و تجر

بخشی به الگوی استقرار سکونت و فعالیت متناسب با الزامات طبیعی و تاریخی شـهر و جلـوگیری از                   تعادل :5-11-2
  .پذیرپذیر و زیستریزی ساختار منسجم، توسعهگسیختگی و دوگانگی فضایی با پی

اولویت به تقویـت فـضاهای       فضایی و    - ارجحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی و تأمین عدالت اجتماعی            :6-11-2
  .عمومی در ساماندهی فضایی شهر تهران

 پاالیش مرکز قدیمی تهران و ارتقاء کیفی عملکردی آن برای عملکردهای فرهنگـی، گردشـگری و ارتقـاء                   :7-11-2
گیری مراکزی مکمـل بـرای مرکـز قـدیمی بـا            کیفیت کسب و کار و ساماندهی، هدایت و تقویت روند شکل          

  . و فراشهری در اطراف پهنه مرکزی تهرانعملکردهای شهری
هـا و خـدمات بـا عملکردهـای     هـا، فعالیـت  با توزیع مرکزیت  توزیع متعادل خدمات و کاهش تقاضای سفر :8-11-2

  .ای در شهرفرامنطقه
هـای فرسـوده و یـا بـا          استفاده از اراضی خالی بزرگ و فضاهای باز باقیمانده شهر و بازیافت اراضی بافـت               :9-11-2

  و ی شـهر  یهـا عملکردهای نامتجانس شهری برای رفع کمبودهای اساسی شهر در زمینه تکمیل زیرساخت           
  .توسعه فضاهای سبز، عمومی، فرهنگی، خدماتی، فعالیت و گذران اوقات فراغت و تفرج

 
بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و سـاز            ارتقاء کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه       :12-2

  هادر انواع کاربری
های استقرار عملکردها ها، تعیین عرصهبندی سطح شهر به منظور جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری     پهنه :1-12-2

و کنتـرل و    ) بـرداری صدور جواز سـاخت و بهـره      (ها  های مجاز برای پاسخگوئی به مردم و سازمان       و کاربری 
  .نظارت بر ساخت و ساز

- تشویقی و تدریجی در جهت کاهش سطح اشغال زمـین در هرگونـه بهـره               -های ترویجی    اعمال سیاست  :2-12-2

  .های استفاده از زمینبرداری و ساخت در کلیه پهنه
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هـای مـسکونی در جهـت کـاهش سـهم           های تشویقی برای تجمیع اراضی به ویژه در بافت         اعمال سیاست  :3-12-2
  .های مسکونی در سطح شهرریزدانگی پالک

های مناسـب بـرای تخـصیص       های مسکونی و اعمال سیاست    دایت و کنترل میزان تراکم مجاز ساختمان       ه :4-12-2

  .های کار و فعالیت و مختلطتراکم بیشتر در پهنه
های مسکونی با اعمال ضوابط توأمان تراکم و طبقات و هدایت و کنترل سـرانه                ساماندهی احداث ساختمان   :5-12-2

  .های مسکونی شهرد مجاز واحدهای مسکونی در احداث ساختمانمفید واحدهای مسکونی و تعدا
  

   احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران:13-2
هـا و   های پیرامونی شهر با ایجاد کمربند سـبز، تجهیـز رود دره            حفاظت و ساماندهی کوهساران و کوهپایه      :1-13-2

 .ز اراضی کوهسار در محدوده و حریم شهرهدایت و مداخله در نحوه استفاده ا

در محدوده شهر و    ) های مهم ها، رودهای فصلی و آبراهه    مسیل(های طبیعی آب     حفاظت و ساماندهی جریان    :2-13-2
  .های سطحی آب شهرایجاد فضاهای تفرجی جذاب و با طراوت در حاشیه جریان

از جملـه لـویزان،     (های جنگلی و شـهری      شده، پارک حفاظت، توسعه و ساماندهی باغات، مناطق حفاظت         :3-13-2
شهربانو و چشمه علـی     بی تاریخی بی  -های طبیعی   وپهنه) آباد، پردیسان و چیتگر   حصار، عباس غزال، سرخه 

  .در محدوده و حریم شهر
ـ (های سکونتی ارگانیک شهر های تاریخی شهری و هستهها و پهنه احیا مراکز و ساماندهی بافت   :4-13-2 هـای  تباف

  .طبق ضوابط مربوط) روستایی ارزشمند
  .های باستانیها و محوطهها و امامزادههای تاریخی و محلی، مقبرهحفاظت، احیاء و ساماندهی آرامستان :5-13-2
  . ساماندهی، توسعه و تجهیز مساجد به عنوان بارزترین نشانه هویتی در کلیه سطوح از مقیاس محله تا شهر:6-13-2

  
تهران در جهـت احیـاء معمـاری و      ) طراحی شهری (ماندهی و ارتقاء هویت سیما و منظر شهری          سا :14-2

   اسالمی-شهرسازی ایرانی 
بخشی و پاسخگوئی به نیازهای     های محیطی و انتظام بصری، هویت      ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت      :1-14-2

 .روانی و عاطفی شهروندان

 هـای های عمومی، ایجاد سرزندگی در محیط شهری و تقویت نشانه         ، با توسعه عرصه    ارتقاء کیفیت محیط شهری    :2-14-2

  .هویتی شاخص شهر و ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهری
 ارتقاء کیفیت معماری شهر تهران با ساماندهی نماها و سیما و منظر شهر همراه با اعمـال اصـول ایمنـی و                       :3-14-2

  .ها و ایجاد ترکیبات شکلی و حجمی مناسب برای ابنیه خاص شهربخشی به کالبد محلهزیبایی، انسجام

  . اسالمی در هرگونه تحوالت و مداخالت کالبدی شهر- احیاء معماری و شهرسازی ایرانی :4-14-2
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   توسعه فضاهای سبز، عمومی، تفرجگاهی و گردشگری:15-2
 مترمربـع   10ای ومحلی برای تأمین حـداقل       ای، ناحیه  توسعه فضاهای سبز با مقیاس عملکرد شهری، منطقه        :1-15-2

 .سرانه فضای سبز در شهر تهران با توزیع متعادل در سطح شهر

بـرداری از   های جنگلی، طبق قانون حفاظـت و بهـره        های پارک برداری از قابلیت   حفاظت، ساماندهی و بهره    :2-15-2

اوقات فراغت، بازی و ورزش، پـذیرایی و        ها با ارتقاء عملکرد برای ایجاد فضاهای مناسب تفرج، گذران           جنگل

  گردشگری، و مدیریت بحران
 جنـوبی شـهری و      –ها به ویژه رودخانه کن به عنوان یک محور سبز شمالی            ها و مسیل   ساماندهی رودخانه  :3-15-2

  .گردشگری با مداخله هماهنگ و یکپارچه

هـای پیراشـهری تهـران       به ویژه در کرانه    ای از سطح شهر برای تفرج و گردشگری       های ویژه  تخصیص پهنه  :4-15-2
  )22منطقه (و شمال غربی ) بی شهربانوبی(شامل حریم شمال شرقی، شرقی، جنوبی 

 ایجاد تسهیالت الزم برای ارتقاء سطح خدمات مورد نیاز صنعت گردشگری و مکانیـابی فـضاهای مناسـب                   :5-15-2

  .دهای جهانیشهری برای استقرار مراکز اقامت و پذیرایی با استاندار
  

  تأمین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران: 16-2
های خدمات آموزشی، درمـانی و بهداشـتی، فرهنگـی،           افزایش سرانه مجموعه خدمات شهری شامل سرانه       :1-16-2

ای، هـای محلـه   و تأسیسات و تجهیزات شهری با مقیـاس       ) تفریحی و پذیرایی  (مذهبی، ورزشی، گردشگری    
  .تا افق طرح)  مترمربع، عالوه بر فضای سبز13حدود ( برابر 2ای و شهری به حدود های، منطقناحیه

 مترمربـع سـرانه     5 توزیع متعادل خدمات شهری متناسب با مقیاس خدمات در سطح شهر و تأمین حداقل                :2-16-2
  .خدماتی در سطوح محالت و نواحی

مراتب مراکز شهری از مقیاس خرد، با عملکرد      سلهمراتبی خدمات شهری، هماهنگ با سل      ساماندهی سلسله  :3-16-2
  .ای، شهری و فراشهریای، منطقههای ناحیهای و با محوریت مسجد، تا مقیاس محله

هـای مناسـب در     المقدور به صورت متمرکز بـا همجـواری       های خدماتی حتی   تالش در زمینه تأمین کاربری     :4-16-2
  . محالت و نواحیمقیاس حداقل یک بلوک برای انواع خدمات در

هـای مناسـب بـه       ساماندهی و توسعه فضاهای آموزش عمومی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ایجاد مجموعه            :5-16-2
های نامتجانس کنونی شامل اراضی رها شده، صنایع مـزاحم و انبارهـای متروکـه و اراضـی                  ویژه در کاربری  
  .ذخیره شهری

  . دولتی و عمومی-و حکمرانی محلی و تأسیسات اداری های حکومتی  ساماندهی و ایجاد پردیس:6-16-2
  .های بزرگ ورزشی، بهداشتی و درمانی ساماندهی و ایجاد مراکز و مجتمع:7-16-2
  . تحقیقاتی-های فناوری و پژوهشی های دانشگاهی و پارک ساماندهی و جابجائی مراکز آموزش عالی با ایجاد پردیس:8-16-2
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  های فرسوده شهر تهرانبازسازی بافتبهسازی، نوسازی و : 17-2
هـای  بخشی و مداخله محدود با اعمـال سیاسـت        هایی که نیازمند توان    حمایت و نظارت بر نوسازی در بافت       :1-17-2

  .تشویقی است از طریق ایجاد و بکارگیری نهادهای مدیریتی مناسب و موردنیاز
ای برای مشارکت های محلهوانمندسازی و سازماندهی تشکلهای فرسوده با تأکید بر ت لزوم مداخله در بافت:2-17-2

های واجد شرایط و نهادسازی برای این مـداخالت بـا رویکـرد             پذیر ضمن ایجاد مدیریت   های امکان به شیوه 
 .ایحفظ و تداوم سکونت و هویت محله

ب شورایعالی شهرسازی و    مصو(های فرسوده شهر    های ویژه توسعه یکپارچه برای محالت و بافت        تهیه طرح  :3-17-2
محیطی، اجتماعی و فرهنگی و در شرایط       ، با رویکرد اقتصادی مؤثر و رعایت مالحظات زیست        )معماری ایران 

سنجی موردنیاز قبل از تهیه طرح مداخلـه بـا          تراز مالی صفر برای شهرداری تهران و با انجام مطالعات امکان          
  .به طور همزمان در قالب طراحی واحدهای ذخیره نوسازی شهری برداری از عرصهبهره

هـا و   های تشویقی مؤثر برای تجمیع اراضی و ساماندهی به منظور بهسازی و نوسازی بافـت               اعمال سیاست  :4-17-2
  .ابنیه فرسوده

سـازی بـا    هایی که نیازمند مقـاوم    های تشویقی برای بهسازی با مشارکت مردم در محدوده         اعمال سیاست  :5-17-2
  . بخشی و تعمیر استت، نگهداری، مراقبت، استحکامحمایت، حفاظ

ها با تجهیـز منـابع      های فرسوده که نیازمند مداخله مؤثر به ویژه تأمین خدمات و زیرساخت           بازسازی بافت  :6-17-2
  .گذاری استمالی و سرمایه
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   محدوده شهر-3
ن موظف است، بـا توجـه بـه         شهرداری تهرا . شودمحدوده شهر تهران طبق نقشه پیوست تعیین و تثبیت می         

، محدوده شهر و به ویژه ترازهـای تعریـف شـده بـرای آن در                )1349( ساله شهر تهران در طرح جامع اول         25محدوده  

شهر تهران، و با عنایت به اقدامات انجـام شـده           ) 5(و مصوبات کمیسیون ماده     ) 1371(در طرح جامع دوم     , شمال شهر 

شی از ساخت و سازهای موجود اشخاص، ضـمن رعایـت اصـل حفاظـت از میـراث      تاکنون و حقوق مکتسبه و قانونی نا 

زیست، ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این سند، این محدوده را به صورتی که کلیـه نقـاط                     طبیعی و محیط  

تهیـه و جهـت      1:2000های مربوطه را با مقیـاس       آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، تدقیق نموده و نقشه            

  .کنترل و امضاء دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال نماید

  .باشد می1/12/85های صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ مالک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه): 1(تبصره 
، در صـورت انجـام اصـالح        با توجه به اتصال کالبدی آن به شهر تهران        ) طبق نقشه پیوست  ( منطقه گرمدره    ):2(تبصره  

تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور و انتزاع آن از شهرستان کرج، به عنـوان بخـشی از محـدوده شـهر          
سایر نقاط محدوده تعریف و تدقیق شده به هیچ وجه قابل تغییر نخواهـد بـود،                . تهران تلقی خواهد گردید   

ریـزی و   ر تهران و تأیید شـورای برنامـه       و شورای اسالمی شه   ) 5(مگر به پیشنهاد مشترک کمیسیون ماده       
  .توسعه استان تهران و تصویب نهایی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایـران، بـا         ر و مهر    یدبنقشه تدقیق شده محدوده پس از امضاء        ): 3(تبصره  

  .ربط ابالغ خواهد شدی ذی اجرائیها و دستگاهیجهت اجراء به شهردارامضاء استاندار، 
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  محدوده شهر تهران): 1(نقشه 
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   حریم -4
 کیلومترمربـع شـامل     5918ای اسـت بـه وسـعت تقریبـی          حریم پایتخت طبق نقشه پیوست، عرصـه      

های قدس و مرکـزی از شهرسـتان        کریم و بخش  های کنونی تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و رباط       شهرستان
غرب، منطبق شرق به سمت شمالالیه شمالاستثنای دهستان جوقین که در محدوده شمالی از منتهیشهریار به 

غرب، به ترتیب منطبق است بر حد       غرب به جنوب  الیه شمال است بر حد شمالی شهرستان شمیرانات، از منتهی       
بی بخش قدس، حـد     غربی و غر  غربی و غربی شهرستان تهران، حد شمال      غربی شهرستان شمیرانات، حد شمال    

غربی بخش مرکزی و حد شرقی دهستان جوقین از شهرسـتان شـهریار، حـد شـمال غربـی و جنـوب غربـی                        
شرق، منطبق است بـر حـد       غرب به جنوب  الیه جنوب کریم و حد غربی شهرستان ری، از منتهی       شهرستان رباط 

تیب منطبق است بـر حـد شـرقی         شرق به تر  شرق به شمال  الیه جنوب جنوبی شهرستان ری و باالخره از منتهی      
  . شرقی و شرقی شهرستان تهران و حد شرقی شهرستان شمیراناتشهرستان ری، حد جنوب

وسـیله شـهرداری تهـران و بـا          ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه، به       3مرز و خط بیرونی این حریم ظرف مدت         ): 1(تبصره  
 بـرای آن تهیـه و بـا مهـر و امـضای      1:2000اس های الزم در مقیهای ذیربط تدقیق و نقشههمکاری دستگاه 

دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برای طی مراحل بعدی الزم، به مراجع ذیـربط ارسـال و بـا                     
  .گذاری خواهد شدهای مناسب، عالمتنصب عالئم و نشانه

تهران واقع اسـت، پـس از       آن بخش از حریم مذکور که در خارج از مرز تقسیمات کشوری شهرستان              ): 2(تبصره  
های قانونی از طریق اصالح تقسیمات کـشوری و یـا اصـالح قـوانین و مقـررات مربـوط                        رفع مغایرت 

  .باشداالجرا میالزم
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  تختیم پایحر): 2(نقشه 
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  شهربندی و پهنه ی سازمان فضائ-5
هـای حرکـت،     و نظـام   ، هماهنگ با ساختارهای طبیعی و تـاریخی       "ای شهر تهران  ساختار شبکه ": 1-5

 غربی است که ضـمن      - جنوبی و سه محور شرقی       -عملکرد و فعالیت، متشکل از پنج محور شمالی         
تسهیل امکان حرکت و جابجایی بهتر در سطح شهر و کاهش تقاضای سفر، سامانیابی عناصر بزرگ                

 .سازدمقیاس با کارکردهای شهری و فراشهری تهران را فراهم می
، به منظور تمرکززدایی از مرکز شهر و تعـدیل نظـام شـعاعی در               " فضایی شهر تهران   سازمان"در  : 2-5

ای در ساختار شهر  گیر سهم نظام شبکه ساختار فعلی شهر، با پاالیش مرکز اصلی آن و افزایش چشم
ای از مراکـز در سـطوح و مقیـاس            مراتبی مطلوب، شـبکه   با توزیع مرکزیت و استقرار نظام سلسله      

  :شوندتهران و تا افق طرح، به قرار زیر سامان یافته و تجهیز میمختلف برای 
   مراکز شهری و فراشهری تهران :1-2-5

      در پهنه مرکزی شهر

  تفرجی تجریش-مرکز شهری تجاری  •
  )صدا و سیما و پیرامون( هنری -ای مرکز فراشهری رسانه •
  )آبادهای عباستپه( فرهنگی تهران -مرکز فراشهری اجتماعی  •
  )شمال محور انقالب(های نوین شهر تهران مرکز فراشهری فعالیت •
  )بازار و محدوده تهران ناصری(مرکز فراشهری تاریخی و تجاری تهران  •
 )آهن تا فدائیان اسالمحدفاصل میدان راهو ای حدفاصل بعثت و شوش پهنه( جهانی تهران یمرکز اقتصاد •
 )ری( مذهبی -مرکز شهری تاریخی •
 )برج میالد(ت جهانی تهران مرکز ارتباطا •

  شهریرامونی پیها     در پهنه

 )22منطقه ( تهران ی و خدمات مجموعه شهریرکز گردشگرم •
 )21منطقه ( تهران یش شده مجموعه شهری و صنعت پاالیمرکز فناور •
 )4منطقه (ش شده شرق تهران ی و صنعت پاالیمرکز فناور •

  ای رامنطقه مراکز شهری با عملکرد حوزه شهری و ف:2-2-5
 )تپهدوشان( تجاری حوزه شرقی تهران -مرکز خدماتی  •
 )میدان آزادی( تجاری حوزه غربی تهران -مرکر خدماتی  •
 )اقدسیه(شرق ای شمال فرامنطقه -مرکز خدمات شهری  •
 )پونک(غرب  شمالای فرامنطقه -مرکز خدمات شهری  •
 )کوهک(ای شرق   فرامنطقه- مرکز خدمات شهری •
 )میدان بسیج(ای جنوب شرقی  فرامنطقه -هری مرکز خدمات ش •
  )آبادیافت(ای جنوب غربی  فرامنطقه -مرکز خدمات شهری  •

 ایای و محلهای، ناحیه مراکز با عملکرد منطقه:3-2-5

 )وستیطبق نقشه پ (ای مرکز با عملکرد منطقه40حدود  •
 ای  مرکز با عملکرد ناحیه200حدود  •
 ت مساجد در محالت  تأکید بر محوریای و بامراکز با عملکرد محله •



  17 ..........................................................................................................................................)1386(سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران 

   شهر تهرانیسازمان فضائ): 3(نقشه 
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، سند اصلی هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و نظارت برساخت و            "بندی شهر تهران  ساختار پهنه ": 3-5
هـا و   های شهری تهران به منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کـاربری            ساز در عرصه  

بندی طرح جامع برای شهر،     بر مبنای اصول و نقشه پهنه     .  کارایی محیط شهری است    ارتقاء کیفیت و  
های تفصیلی و مالک عمل شهر، برای پاسخگویی به مالکین و هرگونه تقاضای ساخت و ساز، با                 نقشه
های مجـاز و    های ساختمانی مجاز، چگونگی ساخت و ساز و ضوابط دسترسی و تعیین کاربری            تراکم

، براساس و منطبق با این طرح و اسناد آن، تهیه و تدقیق شده و به تصویب کمیسیون ماده                   قابل استقرار 
استفاده از اراضی در سطح شهر تهران براساس ضـوابط مـشخص، طبـق     .شهر تهران خواهد رسید  ) 5(

 و  "مخـتلط "،  "فعالیـت "،  "سـکونت " کـالن متمـایز و    های پیوست در چهـار پهنـه        جداول و نقشه  
 :به قرار زیر است، )و بازسبز  ("حفاظت"

 کیلومترمربع که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به          266هایی از شهر  به وسعت       ، محدوده "پهنه سکونت " :1-3-5
ها و خـدمات پـشتیبان سـکونت        های خالص مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی       غیر از قطعات و پالک    

ها ممنوع و یا مـشروط      ش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت     در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرام        . است
هـای اولیـه   گانه در مقیاس محالت و نواحی، مرتبط با نیازبوده و صرفاً استقرار فعالیت تجاری و خدمات هفت   

  .ساکنان، مجاز است
 سـکونت در    یهـا پهنهریمحدوده ز . گیرد  های متمایزی را در برمی      پهنه سکونت بر حسب میزان تراکم، پهنه      ): 1(تبصره  

  .شود چارچوب ضوابط این مصوبه در طرح تفصیلی تدقیق می
های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هویتی و یـا موقعیـت ویـژه، از                به دلیل ارزش   سکونتهایی از پهنه      محدوده): 2(تبصره  

  .شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه است

کیلومترمربع است، که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده    182هایی از شهر به وسعت      ، قسمت "نه فعالیت په" :2-3-5

تمایز این پهنه، برای جداسـازی      . و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است              

ی آن به منظـور ارتقـاء کیفیـت    در شهر و سامانده) به ویژه سکونت(ها های کار و فعالیت در سایر پهنه پهنه

هـای    های بسیار متراکم فعالیـت بـا دسترسـی        این پهنه در عرصه   . محیط شهری، توأم با رونق فعالیت است      

های مناسب به به تـوسعه شهری با دستـرسیهای مستعد و رو ضعیف، محدود شده و در مراکز جدید و پهنه

  .یابدترش  میهای اصلی مترو، گسمعابر اصلی، خطوط و ایستگاه

کیلومترمربع است  که یا از رشد خزنده فـضاهای کـار و              47هایی از شهر به وسعت      ، قسمت "پهنه مختلط " :3-3-5

   هـایی را شـامل     های مسکونی در گذشته پدید آمده، و در این طرح سامان یافته و یـا پهنـه                فعالیت در بافت  

  . کار، فعالیت، سکونت و غیره را دارندهای چندمنظوره شود که استعداد استقرار فعالیتمی
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های سـبز و    کیلومترمربع متشکل از عرصه    107هایی از شهر به وسعت      ، قسمت )سبز و باز   ("پهنه حفاظت " :4-3-5

هـای حفاظـت ویـژه در       های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنـه          باز عمومی و خصوصی، پارک    

 شهر است که با توجه به نقش و اهمیت این پهنه در ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شـهری تهـران،                      محدوده

حفاظت و تجهیز شده و ساخت و ساز در آنها طبق قوانین و مقررات مربوطه بسیار محدود و یا ممنوع بوده و                      

  .رود ایجاد سرزندگی در محیط شهری به کار می وعمدتاً برای توسعه گردشگری و تفرج

ـ بـا مـساحت     های چهارگانه فوق، کلیه اراضی، امالک و فضاهای باز بزرگ            در هر یک از پهنه     ):3 (تبصره و ک هکتـار    ی

شـوند، بـه    ها تعیین تکلیـف نمـی     که در عملکرد خاص هر یک از پهنه       ) به جز فضاهای سبز موجود    (بیشتر  

شـود  معین می  مشخص،    یا عالئم  گبا رن  یبندپهنه یها اختصاص یافته و در نقشه     "ذخیره نوسازی شهری  "

بخشی جمعیت متـراکم و     های فرسوده شهر، به عنوان سرریز و تعادل       تا در راستای بازسازی و نوسازی بافت      

هـا از یکـسو و یـا بـا          های مداخلـه در بافـت     ها به طور همزمان با تهیه طرح       خدمات این بافت   کمبود سرانه 

 اداری، فعالیـت،    -ره شهری از جمله خدمات شـهری، تجـاری          های چندمنظو ای از کاربری  گذاشتن مجموعه 

هـای   ذخیـره مقیاس عملکرد و  ، حوزه نفوذ  گردشگری، سبز و باز و حتی مسکونی و متناسب با نیاز محدوده           

پس از تصویب    پذیری طرح جامع،  ها، تراکم و جمعیت   ، سرانه ییهمسو با سازمان فضا   از سوی دیگر و     , مذکور

  .برداری قرار گیرندبهره  شهر تهران، مورد استفاده و ) 5(در کمیسیون ماده 
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   شهر تهرانیبندپهنه): 4(نقشه 
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  یاستفاده از اراضساخت و ساز و نحوه  ضوابط و مقررات -6
   مجازیتراکم ساختمان: 1-6

 80هـران از   حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراکم تعیین شده در طرح تفـصیلی ت               "تراکم ساختمانی مجاز  ": 1-1-6
استفاده از اراضی شهر تهـران،      چهارگانه  های    در پهنه ) های ویژه بلندمرتبه  به جز در پهنه   ( درصد   440درصد تا   

به تفاوت در هر کاربری و متناسب با مساحت قطعه و عرض معبر است، که به تفکیک هر زیرپهنه طبـق نقـشه                       
  .ول پیوست شماره دو این سند استابندی و براساس جد پهنه

، صنعت با فناوری بـاال و  M )22(، مختلط ویژه (G) -) سبز و باز(های حفاظت  تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه): 1(تبصره 
 ) 11s(بازار  ، ) 22S( -) با غلبه فرهنگی(ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات ، گستره)  311S(های صنعتی خوشه
هـای مربوطـه بـر      وابط و مقررات ویژه و با رعایت ضوابط خاص دستگاه         ، تابع ض  یسازهای ویژه بلندمرتبه  و پهنه 

  .شهر تهران خواهد رسید) 5(اساس مقررات طرح جامع تهران، به تصویب کمیسیون ماده 
  در  درصـد قطعـات آن     60بخشی به سیمای شهر، احداث بنا در محورهایی از شهر که بـیش از               به منظور سامان  : 2-1-6

ـ    اند،   بر مبنای ضوابط قبلی ساخته شده      ، متر عرض  12قل   با حدا  ین گذرها یطرف تـراکم و    (یمطابق ضـوابط قبل
) 5(این محورها در طرح تفصیلی تعیین، و نحوه برخورد با آنها به تصویب کمیسیون مـاده                 . مجاز است ،  )طبقات

  .خواهد رسید
ها، به منظور تأمین دید مناسـب و        لیه پهنه ها در ک  ها در معابر عمومی و خیابان     آمدگی ساختمان هرگونه پیش ): 2(تبصره  

  .انتظام بصری و جلوگیری از کاهش فضاهای باز شهری، ممنوع است
 یرمـسکون ی و غ  ی مـسکون  یهاساختمانه  یکلدر   ،آنهاا سرانه   یربنا  یو حداقل ز  د  یرمفیا غ ی ی مشاع یفضاها): 3(تبصره  

  . دیخواهد رسشهر تهران ) 5(ون ماده یسیب کمیم و به تصوی تنظیطبق جدول
حداکثر سطح  ،  )دیرمفید و غ  یجمع مف (د در هر طبقه     ی مف ی فضاها یربنایکه همراه با ز   ) دیرمفیغ(ن فضاها   ی ا یربنایز

ن شـده در    یـی مجـاز تع   یافت عوارض تراکم ساختمان   یبه لحاظ در   دهند،یل م یکل اشغال مجاز در هر پالک را تشک       
   . د شدناهجزء تراکم محاسبه نخو،  شماره دو پیوستولاجد

  

   یشبکه معابر و دسترس: 2-6
های جامع و تفصیلی شهر تهران، در کل سطح شـهر و در تمـامی               حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح      : 1-2-6

های تند کـه عمـالً      از جمله، معابر واقع در شیب     )  متر 6عرض کمتر از    (موارد استثناء   .  متر خواهد بود   6ها،  پهنه
هـای  های ارزشمند روستایی و تاریخی و یـا بافـت         در آنها وجود ندارد و یا در برخی از بافت         امکان تردد خودرو    

توانند در حد وضع موجود تثبیت شوند، در طـرح تفـصیلی            مسکونی ارزشمند سبز و سایر موارد مشابه، که می        
  . شهر تهران خواهد رسید) 5(مشخص و به تصویب کمیسیون ماده 

ـ بـا تأک   ی عموم ی مستعد شهر و فضاها    یهادر پهنه ژه  ی شبکه معابر به و    یو اجرا  یدر طراح : 2-2-6  یهـا د بـر بافـت    ی
و و دوچرخـه  اده ی گسترش و توسعه حرکت پی الزم برایهاینیبشیالت و پیجاد تسهیشهر، ا  و باارزش    یخیتار

  .  استی الزامی و حرکتیجسمن ی معلولیبرا آسان یدسترس
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  شبکه معابر شهر تهران): 4(نقشه 
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   )یگذارتوده(سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه : 3-6
 درصد تعیین   60 حداکثر تا    ,ول پیوست شماره دو   ا، مطابق جد   عام های سکونت سطح اشغال زمین در زیرپهنه    : 1-3-6

 180تر از    بـاال  یـا  یمـساو مـساحت آنهـا     یا   و متر   25ش از   یا ب ی و   ی طول آنها مساو   کهقطعاتی   در   .گرددمی
 موضـوع صـفحه اول      ح اشـغال  وسـط ، عالوه بر    ی طول یشروی متر پ  2حداکثر  سطح اشغال تا     ،باشدمترمربع  
  . مجاز خواهد بود وست شماره دو،یجداول پ

بیش از میزان تعیین شـده      (ها، تحت هر عنوان و به هر شکل         گونه افزایشی در سطح اشغال کلیه پهنه      هر): 4(تبصره  
  .، ممنوع است) فوق6-3-1شماره دو و مستثنی شده در بند در جداول پیوست 

های سکونت، ضمن رعایت حقوق     های واقع در زیرپهنه   در تمامی پالک  ) گذاریتوده(محل استقرار ساختمان    : 2-3-6
 درصد مساحت قطعه با پیشروی از شمال        70همسایگی و رعایت سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در سطح            

سـازی بـه تـصویب    بلندمرتبـه هـای  زیرپهنـه موارد استثناء و از جملـه در        . باشد مجاز می  ،)در طول قطعه  (
  .شهر تهران خواهد رسید) 5(کمیسیون ماده 

تجـاری،  (و مختلط   ) های تجاری، اداری و خدمات    محورها و گستره  (های فعالیت   هایی از زیرپهنه  در محدوده : 3-3-6
شود، ی ویژه بلندمرتبه، که در طرح تفصیلی شهر تهران تدقیق می          هاو زیرپهنه ) اداری و خدمات با مسکونی    

سطح اشغال در طبقـات     . ، افزایش یابد  )استفاده عمومی به شرط   ( درصد   80تواند تا حداکثر    سطح اشغال می  
  .خواهد بود درصد مجاز 50 حداکثر ،شماره دوجداول پیوست مفاد  مطابق ا اول کاهش وی همکف یباال

 یمسکونهای پهنهریزه یکلدر ) ک طبقهیحداکثر در  (ش طبقات   یو افزا ا کاهش سطح اشغال زمین      متناسب ب : 4-3-6
، ) مجـاز  ی تا سقف تراکم سـاختمان     یه مال یمازاد بر تراکم پا   (ف در عوارض    یا تخف ی یقیتراکم مازاد تشو  ،  عام

ـ ماه پس از ابـالغ طـرح ته       سه  ه حداکثر تا     ضوابط مربوط  .تعلق خواهد گرفت   ـ ز تأ بعـد ا  ه و   ی ب یتـصو د و   یی
  .دی شهر تهران خواهد رسی اسالمیشوراب ی به تصوو عنداللزومشهر تهران ) 5(ون ماده یسیکم

  . به فضای سبز، الزامی است) پس از کسر مساحت رامپ( درصد از سطح باز قطعه 50تخصیص حداقل : 5-3-6
 طرف طول معـابر شـریانی درجـه یـک و            به منظور ایجاد تداوم و پیوستگی کالبدی و بصری و تعادل در دو            : 6-3-6

 شـهر   5با طراحی شهری موردی که به تصویب کمیسیون مـاده           (های فعالیت و مختلط     بیشتر، واقع در پهنه   
هـای شـمالی و   گذاری در قطعات همجوار معبر باید به نحوی صورت گیرد تا جبهه    ، توده )تهران خواهد رسید  

  . های یکسان، شکل گیردنشینیام متعادل و هماهنگ و عقبجنوبی و یا شرقی و غربی بر خیابان با احج
  
  )هاپالک(ع قطعات یک و تجمیتفک: 4-6

 ی اصـالح  یت برها یبعد از رعا   ، مترمربع 1000های شهر با متراژ کمتر از       تفکیک امالک و اراضی در کلیه پهنه      : 1-4-6
لـیکن در صـورت   . ، ممنـوع اسـت  )هااربریبا سایر ک( مترمربع  2000و با متراژ کمتر از    ) با کاربری مسکونی  (

ـ  مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصـل از تفک        یهاش از نصاب  یبدرخواست تفکیک برای اراضی و امالک        ک ی
  .کمتر باشدها، یر کاربریدر سا مترمربع 1000و  مسکونی یهایدر کاربر مترمربع 500از  یستینبا
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هائی که طبق ضـوابط و مقـررات ایـن          هران، تفکیک اعیان ساختمان   های استفاده از زمین شهر ت     در کلیه پهنه  : 2-4-6

  .طرح احداث شده باشند، مجاز است
  .گردد متر تعیین می10حداقل عرض قطعات مسکونی پس از تفکیک و بعد از رعایت برهای اصالحی، ): 5(تبصره 

 از جمله آنهائی    ،ی و حقوق  یقیت اشخاص حق  یدر مالک  )بیش از یک هکتار   (تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس      : 3-4-6
های دولتی، عمومی و یا نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیـه                که تحت مالکیت یا در اختیار دستگاه      

هـای  شـهر تهـران و براسـاس راهبردهـا و کـاربری     ) 5( کمیسیون ماده  درهاب آنیو تصوهای موضعی     طرح
  .، مجاز استضی در طرح جامعای استفاده از اراهبینی شده برای پهنه پیش

 بـه   ،در صورت درخواست تفکیک امالک از سوی مالکین، با رعایت حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکیـک                ): 6(تبصره  
  . شود کسر می"تراکم ساختمانی مجاز" درصد از 10ازای هر قطعه حاصل از تفکیک، مازاد بر یک قطعه، 

 مشخص گردیـده اسـت،      221Rول شماره دو با کد      ا تاریخی که در جد    ها در بافت ارزشمند      تفکیک عرصه  ):7(تبصره  
  .ها مجاز استطبق ضوابط خاص این عرصه

قانون زمـین شـهری   ) 14(تفکیک اراضی مزروعی و باغات موجود شهر تهران، صرفاً براساس دستورالعمل ماده     : 4-4-6
ور توسط وزیر مـسکن و شهرسـازی        که در اجرای قانون مذک     )ک و دو  یوست شماره   یمه جداول پ  یبه شرح ضم  (

  .، مجاز خواهد بوددهیگردابالغ 
و مـشروط بـه   )  فرسـوده شـهر  یهـا ژه در بافت  یبه و (در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین         : 5-4-6

 200-1390از زمان ابالغ این طرح تـا پایـان سـال            (رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع          
 300،  1400 تا پایان سال     1396 مترمربع، از آغاز سال      250-1395 تا پایان سال     1391دای سال   مترمربع، از ابت  

 درصد و بـه نحـوی کـه         20، به ازای هر قطعه مازاد بر یک،         ) مترمربع 500 به بعد    1401مترمربع و از آغاز سال      
 ننمایـد، تـراکم   ول پیوست شـماره دو، از یـک طبقـه تجـاوز       امجموع این افزایش تراکم به موجب مفاد جد       

  .  تشویقی تعلق خواهد گرفت
هـای تـشویقی از جملـه کـاهش         تجمیع اراضی به ویژه در بافتهای فرسوده مسکونی، با اعمال سیاسـت           ): 8(تبصره  

، )ما به التفاوت تراکم پایـه مـالی و تـراکم سـاختمانی مجـاز               (سقف تراکم ساختمانی مجاز   تا  عوارض تراکم   
  .گردد تعیین می،زان آن توسط شورای اسالمی شهر تهرانشود که نحوه و می حمایت می

  
  )شتری طبقه و ب12 (یسازبلندمرتبه: 5-6
 هـای سازی در برخی از زیرپهنه    های مجاز یا ویژه برای بلندمرتبه     های بلندمرتبه، محدود به عرصه    احداث ساختمان : 1-5-6

بندی زلزله و ضوابط و مقررات مربوطـه و         ات پهنه استفاده از اراضی تهران و مشروط به مجاز بودن از نظر مطالع           
بنـدی طـرح     پهنه 1:2000های  های مجاز آنها در نقشه    محیطی است که موقعیت و کاربری     های مجاز زیست  پهنه

های بلندمرتبه با رعایت ضوابط بر این اساس ضوابط ساخت و ساز ساختمان      . شودتفصیلی مشخص و تدقیق می    
 مـاه   سـه های گوناگون، حداکثر تا     ول پیوست شماره دو و برای کاربری      این شده در جد   تراکم و ارتفاع مجاز مع    

پس از ابالغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، ضمن تجدیدنظر اساسی در مصوبه قبلی شورایعالی شهرسازی و معماری 
شـهر  ) 5( مـاده    و اعمال اصالحات الزم، تهیه و پس از تصویب کمیسیون         ) 23/3/79 و اصالحیه    15/11/77مصوبه  (

  .ریزی و توسعه استان، به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسیدتهران و تأیید شورای برنامه
های بلندمرتبه، صدورهر گونـه مجـوز سـاخت         از این تاریخ تا زمان تصویب و ابالغ ضوابط ساخت و ساز ساختمان            : 2-5-6

  .ها و با هر کاربری در شهر تهران، مجاز نخواهد بودبه در کلیه پهنههای بلندمرتتوسط شهرداری برای ساختمان
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  نگیپارک: 6-6
تعیـین شـده در     شهر تهران   ) 5(ون ماده   یسیاز طبق ضوابط مصوب کم    یمورد ن های  تأمین و احداث تمامی پارکینگ    : 1-6-6

ها الزامی است و صدور هر گونـه        هها و در همه پهن    ها، برای تمامی ساختمان   های ساختمانی هر یک از کاربری     پروانه
ـ مـذکور، در همـان سـاختمان و         های مورد نیاز    عدم خالف یا گواهی پایان کار، منوط به تأمین کلیه پارکینگ           ا در  ی

  . خواهد بود متر 250 با فاصله حداکثر یمشاع یهانگیپارک
های مختلف برخوردارند، بایـستی      از کاربری  هایی که ها و مجتمع  های مورد نیاز برای ساختمان    تعداد پارکینگ ): 9(تبصره  

  . محاسبه و تأمین شود, ها طبق ضوابطهای الزم برای هر یک از کاربریبرابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ
هـا،  هـای دولتـی و غیردولتـی، بیمارسـتان    ها، نهادها، مؤسـسات و شـرکت   ها، سازمان کلیه ادارات، ارگان  : )10(تبصره  

ـ در زمـان احـداث و       های با عملکردهای گوناگون که مراجعین زیادی دارنـد،          گ و ساختمان  های بزر فروشگاه ا ی
ملزم به تأمین پارکینگ مورد نیاز مراجعین براساس ساعات و روزهـای            د،   خو ی فضاها یا سامانده ید بنا و    یتجد
ـ و  ن سـاختمان    در همـا   و حداکثر در یک برنامه پنجـساله         از خود طبق ضوابط،   یعالوه بر ن   , مراجعات اوج ا در  ی
  .  باشندمی متر 250 تا شعاع ، اطرافی عمومیهانگیپارک

 یهـا نگیتا سقف دو برابر پارک     شهر   یهاه پهنه ی کل یهادر قطعات و پالک   نگ مازاد بر ضوابط،     ی پارک احداث): 11(تبصره  
ون محاسـبه در تـراکم      ت سطح اشغال و بد    ی، بدون الزام به رعا    )یمنف(رهمکف  یاز هر واحد در طبقات ز     یمورد ن 

  .باشدی مجاز و مشروط بر حفظ درختان موجود در ملک، مجاز میساختمان
هـای مـسکونی موجـود و       هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان         ها و یا عرصه   در محالت، بافت  : 2-6-6

، شهرداری تهران موظف    ) رسید  شهر تهران خواهد   5میسیون ماده   و ضوابط آن به تصویب ک     (احداثی وجود ندارد    
های عمـومی و     متر، پارکینگ  250هایی تا شعاع    های مذکور و در فاصله    است، ترتیبی اتخاذ نماید تا در کنار عرصه       

هایی که طبق ضوابط قابلیـت تـأمین        ا حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پالک        بترجیحاً به صورت مشاعی و      
  . کنندگان محلی ایجاد و احداث گرددخصوصی و مصرفبا مشارکت بخش , پارکینگ ندارند

 به  " شهر یخدمات عموم  یفضاها" از   یکیاز شهر به عنوان     ی مورد ن  ی عموم یهانگیمحل احداث پارک   ینیبشیپ: 3-6-6
، )یا و فرامنطقـه   یااس منطقه یدر مق خصوصاً  (ت  ی کار و فعال   یها و مراکز و گستره    ی شهر یهانگیدر کنار ر  ژه  یو

 مـذکور  یهانگی موظف است در جهت احداث پارکیشهردار.  استی الزامیلی نقشه مستقل در طرح تفص    کیدر  
سـاله  ک برنامه حـداکثر ده    یشهر تهران در    ) 5(ون ماده   یسیو طبق ضوابط مصوب کم     یبا مشارکت بخش خصوص   

  . اقدامات الزم به عمل آورد) 1395تا سال (
ها، در اجرای این بند طبـق  اینگونه کاربرین یا مشارکت با مالکیا و ن فضاهی عرصه ایا آزادسازینحوه تملک و    

  . های مصوب خواهد بودضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح
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   شهریخیراث تاریحفاظت از م: 7-6
 کـه در    یه آثـار  یه و کل  ه آثار ثبت شد   ی و معاصر شهر تهران، شامل حفاظت از کل        ی، فرهنگ یخیحفاظت از آثار تار   : 1-7-6

 بوده و هرگونه مداخلـه در عرصـه         یم، الزام ی حر یم مجموعه ثبت شده دارا    یت حر ینده ثبت خواهند شد و رعا     یآ
  . باشدیآثار مذکور ممنوع م

ـ ، بـا موافقـت و رعا      ی عموم ی ثبت شده به عملکردها    یل عملکرد بناها  یتبد): 12(تبصره   ـ ت ضـوابط سـازمان م     ی راث ی
  .، مجاز استی و گردشگریفرهنگ

 شهروندان، هرگونه مداخلـه در حـدود        ی جمع یها معاصر شهر تهران و خاطره     یآثار معمار به منظور حفاظت از     ): 13(تبصره  
  . صورت خواهد گرفتی و گردشگریراث فرهنگی تهران و می شهرداری واجد ارزش با هماهنگی خانه مسکون2300

 ثبـت   یهـا ها و بافـت    خواهند شد، مشمول تمام بناها و محوطه       ییناسانده ش ی که در آ   یم آثار ی ضوابط حر  ):14(تبصره  
  .گرددی میشده در آثار مل

های تاریخی و فرهنگی ثبت شـده  در کلیه آثار و محوطه    ) مرمت، احیاء، بهسازی، نوسازی و بازسازی     (ضوابط ساخت و ساز     : 2-7-6
، تـابع    ) 221R (های مـسکونی ارزشـمند تـاریخی        ههای واقع در زیرپهن    از جمله پالک   ،توسط سازمان میراث فرهنگی   

های مذکور، تابع ضوابط و     های واقع در زیرپهنه   ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی و در خصوص سایر قطعات و پالک            
  .شهر تهران خواهد بود) 5(ون ماده مقررات موضوع جدول پیوست شماره دو این سند و طرح تفصیلی مصوب کمیسی

رات در داخل بنا، ییه و تغین ابنی ایسازمنی ای ممنوع، و هرگونه اقدام برا    یخیه ارزشمند تار  ی ابن یر در نما  ییتغ: 3-7-6
  . استی و گردشگریراث فرهنگیمنوط به مجوز سازمان م

، ی باسـتان  یهـا  شهر تهران، شامل محوطه    ی و فرهنگ  یخی تار - یعیراث طب ی م یه عناصر و اجزا   یحفاظت از کل  : 4-7-6
  . استیها، الزام و قنوات و چشمهیمی، باغات قدیخی تار- یعی طبی، محورهایخی تاریهاا و مجموعههبافت

شوند، به منظـور    ی م ینده شناسائ ی که در آ   یهائ شده و محوطه   یی شناسا ی باستان یها محوطه یآزادساز): 15(تبصره  
  . استیکاوش و حفاظت، الزام

ـ م آثار ثبت شده، با کسب مجوز و رعا        یا حر ی و   تهرگونه ساخت و ساز در مجاور     ): 16(تبصره   ت ضـوابط و مقـررات      ی
  .، مجاز استی و گردشگریراث فرهنگیسازمان م
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  شبکه ریلی شهر تهران): 5(نقشه 
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   توسعه و عمران شهری تهرانی و موضوعی موضعیها طرح-7
  

 تهران و پس از های توسعه شهریهای موضعی و موضوعی، سطح دیگری از طرحها و طرحبرنامه
ای و مبنا برای ساماندهی توسعه و ، به عنوان اسناد پایه)سطح دوم(و تفصیلی ) سطح اول( جامع طرح

های توسعه شهری، کلیه این سطح از طرح. ها استآن طرح) سطح سوم(عمران شهری، برنامه عملیاتی 
ریزی و مداخله هماهنگ را امهی نیازمند مطالعه، برن)هاموضع(ها و محدوده) موضوعات(ها زمینه

های جامع و تفصیلی شهر تهران و منطبق با دربرگرفته و به عنوان یکی از دستاوردهای مطالعات طرح
  .کندهای اصلی را تکمیل و کامل میهای آنها تهیه و طرحراهبردها، اهداف و سیاست

  

  ها و مطالعات موضوعی توسعه شهری تهرانها، طرحبرنامه): الف(
    ریزی و مداخله های نیازمند برنامههای موضوعی توسعه شهری تهران، کلیه زمینهبرنامه و طرح        

وست ی طرح در پ78 برنامه و مشتمل بر 18هماهنگ در مقیاس شهری و فراشهری است که به تفکیک در 
  .ن سند ارائه شده استیچهارم ا

   تهرانهای موضعی توسعه شهری ها و طرحبرنامه) : ب(
ریزی شده در مقیاس های نیازمند توسعه و عمران هماهنگ و برنامهها و محدودهکلیه عرصه        

گیرد که بایستی عالوه بر طرح تفصیلی فراشهری، شهری، مناطق، نواحی و محالت شهر تهران را در بر می
، طراحی و اجرا شوند، که و در سطحی دیگر و به منظور ساماندهی آنها و در جهت توسعه و عمران شهر

  :ردیگیر را دربرمین سند ارائه شده که دو بخش کلی به قرار زیوست چهارم ایعناوین آنها در پ
  ای، شهری و فراشهری توسعه شهری تهرانهای موضعی فرامنطقهها و طرحبرنامه •

  ) طرح و تعدادی ریزطرح46برنامه و مشتمل بر  9شامل (
   توسعه شهری در مقیاس مناطق، نواحی و محالت شهر تهرانهای موضعیها و پروژهطرح •

 گانه 22های تفصیلی مناطق های موضوع جدول فوق در فرایند بررسی طرحلیست نهایی و عناوین طرح 
  .شهر تهران خواهد رسید) 5(شهر تهران، به تصویب کمیسیون ماده 

های مذکور به تصویب  شهر تهران، طرح)5(حسب مورد و بنا به اهمیت طرح، پس از تأیید کمیسیون ماده  
  .      نهایی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز خواهد رسید

هائی بخشی هستند که حسب مورد، موضوع به آنها های اصلی همکار و مرتبط، دستگاهدستگاه): 1(
ح خدمات، مرتبط و در تهیه طرح در کنار دستگاه مسئول تهیه کننده طرح بوده و در تدوین شر

انتخاب مشاور و هدایت و راهبری آن تا مرحله تحویل طرح و یا مطالعه با دستگاه تهیه کننده 
  . همکاری خواهند کرد
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های دستگاه تهیه کننده و دستگاه اصلی همکار و مرتبط منظور از عناوین بکار رفته در ذیل ستون): 2(
  .باشدهای استانی آنها مییر موارد، دستگاهشهرداری تهران، معاونت یا سازمان مربوطه و در سا در

ها حسب مورد و بنا به ماهیت، حجم، مقیاس و موضوع، قبل از ارائه به مرجع ها و پروژهکلیه طرح): 3(
نهائی تصویب و در اجرای مقررات مربوطه، در مراجع ذیصالح دیگر مورد بررسی و تأیید قرار 

  .خواهند گرفت
        های تهیه کننده و مرتبط، مراجع تصویب نهایی و برنامه وین و دستگاههرگونه تغییر در عنا): 4(

با پیشنهاد نهاد، به تصویب ) ب(و ) الف(های جداول بندی و حذف یا اضافه شدن طرحزمان
  .شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید

  :های موضعی و موضوعیها و طرح جداول برنامهکلید واژه): 5(
  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران= م .ش.ع.ش
  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری= گ .ص.ف.م.س
  زیستشورایعالی محیط= ز .م.ع.ش
  زیستسازمان حفاظت محیط= ز .م.ح.س
  سازمان پدافند غیرعامل= ع .غ.پ.س
  سازمان نظام مهندسی ساختمان= س .م.ن.س
  مصرف انرژیسازی سازمان بهینه= ا .م.ب.س
 شهر تهران) 5(کمیسیون ماده  = 5.م.ک
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  پذیری طرح شرایط تحقق-8
  

  های اقتصادی و مدیریت شهریسیاست: 1-8
  اقتصاد، توسعه و آمایش: 1-1-8

حضور قانونی شهردار، به نمایندگی از سوی شهرداری و یا رئیس شورای اسالمی شهر، به نمایندگی از سـوی                   ): 1(
هـای  های مرتبط متناسب با مـسئولیت     ریزی استان تهران و سایر کمیسیون      نهادهای برنامه  شورا، در نظام و   

  .قانونی آن در اجرای طرح جامع شهر تهران
هـا و اعمـال   مشارکت دادن شورای اسالمی شهر تهران در وضع هرگونه ضابطه، دستورالعمل، اعـالم برنامـه    ): 2(

، در امور مرتبط با مدیریت شـهری و مـؤثر در عرضـه و               های اقتصادی توسط دولت و مجلس محترم      سیاست
  . تقاضای زمین شهری و مسکن در شهر تهران، هماهنگ با راهبردهای مصوب طرح جامع

هـای دولتـی و     بخشی و تمرکززدایی از شهر تهران، در ارتباط بـا وظـایف دولتـی و انتقـال دسـتگاه                  تعادل): 3(
  .نها در تهران نیستغیردولتی که ضرورتی بر حضور و استقرار آ

های جدید اقماری   ریزی شده، هدایت شده و حمایت شده و رفع مشکالت و کمبودهای شهر            ساماندهی برنامه ): 4(
های شهرهای باهویت و مستعد توسعه که در فاصـله مناسـبی از             کالنشهر تهران، همراه با تقویت زیرساخت     

آنها مستقل از تهـران اسـت، توسـط وزرات مـسکن و             شهر تهران قرار دارند و عمده مسائل و رفع نیازهای           
  .های ذیربط، در جهت کاهش مراجعات به شهر تهرانشهرسازی و با همکاری سایر دستگاه

  اقتصاد مسکن، زمین و مستغالت: 2-1-8
ها و اجرای مصوبات هیأت وزیران      التفاوت کاهش درآمد شهرداری تهران ناشی از اعمال سیاست        پرداخت مابه ): 1(

 هـای  یا مجلس شورای اسالمی درخصوص وضع هرگونه معافیت و یا کاهش عوارض رسمی و قانونی و یا تخفیف                  و
های فرسوده شهری و یا احداث، توسـعه    پذیر و یا نوسازی بافت    تشویقی در ساخت مسکن برای اقشار آسیب      

 مـذهبی،   -ضاهای فرهنگی   های عمومی و خدماتی مورد نیاز شهروندان، از قبیل ف         و تأمین برخی از ساختمان    
  . آموزشی و اوقات فراغت، توسط دولت به شهرداری

های ذیـربط در جهـت      های محلی اعتباری مسکن با مشارکت شهرداری تهران و سایر دستگاه          ایجاد صندوق ): 2(
  .تأمین مسکن افراد کم درآمد

الت زمـین، مـسکن و مـستغالت و      های معامالت امالک درباره چگونگی قیمت معـام       ساماندهی قانونی بنگاه  ): 3(
  .تعیین جایگاه مناسب شهرداری تهران در این رابطه با طی مراحل قانونی

های مصوب حـریم، جـامع و       ها و ضوابط و مقررات طرح     برداری از اراضی، صرفاًً براساس کاربری     هرگونه بهره ): 4(
های ضاهای خدماتی مورد نیاز شهر، طرح     تفصیلی شهر و استفاده از اراضی دولتی و ملی با اولویت در تأمین ف             

  .های مصوب عمران شهری، مجاز خواهد بوددرآمد و عوض طرحهای کمدولتی و تأمین مسکن گروه
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ریزی شده در احیاء آنهـا، بـا        های برنامه های فرسوده شهر تهران و مداخله     کمک به بازسازی و نوسازی بافت     ): 5(
 هایها و تسهیالت مالی آسان توسط دولت و مجلس و استقرار ساختمان           نههای تشویقی، ارائه یارا   اعمال سیاست 

  .هاالمقدور در این بافتدولتی و عمومی حتی
  نظام مالیه شهری: 3-1-8
بازی و  تر برای جلوگیری از بورس    احیاء قوانین مالیات مستغالت و قانون مالیات بر اراضی بایر در اشکال جامع            ): 1(

  .اراضی شهری و هر گونه مستغالتبدون استفاده ماندن 
احصاء و احیاء حق مرغوبیت، ارزش افزوده و عایدی حاصل از عملیات توسعه و عمران شهری، در اخذ انـواع                    ): 2(

  .بها، نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آنهای اجارهمالیات
، معادل انـواع عـوارض قـانونی        نشینی آن به شهرداری   های پایتخت پرداخت سهم شهروندی دولت و هزینه     ): 3(

  .شهر و عوارض نوسازی، دریافتی از سایر شهروندان تهرانی
  نظام مدیریت شهری: 4-1-8

هـای غیردولتـی و نظامـات       های صنفی، تـشکل   نظارت شهرداری تهران بر حوزه وظایف و اختیارات اتحادیه        ): 1(
  .مهندسی، با طی مراحل قانونی

، در جهت تحقـق برنامـه و بودجـه          )وفق قانون (نی به موقع و مستمر به شهروندان        رساارتقاء آگاهی و اطالع   ): 2(
  . آن ) هزینه-درآمد (مصوب سالیانه شهرداری تهران و عملکرد 

  .فراهم نمودن زمینه مناسب برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز توسط شهرداری): 3(
  
  ) مرتبط با دولت و مجلس(نظام حقوقی و اصالحات ساختاری : 2-8

و اصـالح   ) پایتخـت (تدوین قوانین، مقررات و مصوبات خاص و متناسب با نیازهای ویژه کالنشهر تهران              : 1-2-8
  .قوانین، مقررات و مصوبات موجود

های ذیـربط و ذیمـدخل در        میان دستگاه  ءفراهم نمودن زمینه یکپارچگی در حوزه سیاستگزاری و اجرا        : 2-2-8
  . قانون برنامه چهارم توسعه137ه نظام مدیریت شهری، در اجرای ماد

 تأسیـسات   GISهـای   های اجرائی دولتی موظفند با همکاری شهرداری تهران در تهیـه نقـشه            دستگاه: 3-2-8
و هرگونه اطالعات مکانی از شـهر تهـران بـه           ...) های آب، برق، گاز، تلفن، نفت و        از قبیل شبکه  (زیربنائی  

  .ت یکپارچه شهری، اقدام نمایندبرداری هرچه بهتر در مدیریمنظور بهره
های تهران، ری و شمیرانات، به نحوی که محدوده شـهر تهـران در              اصالح تقسیمات کشوری شهرستان   : 4-2-8

  .یک شهرستان واقع شود
 های به نحوی که، کلیه شهرها، روستاها و کلیه سکونتگاه"...تعاریف محدوده و حریم شهرها و   "اصالح قانون   : 5-2-8

  .حریم پایتخت، دارای حریم واحد باشندواقع در 



  32 .........................................................................................................................................)1386(سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران 

سازی طرح مجموعه شهری تهران و تدوین نظام مدیریت آن توسط مراجع ذیربط و به               بازنگری و بهنگام  : 6-2-8
مورد اجرا گذاشتن آنها، با همکـاری وزارت مـسکن و شهرسـازی، وزارت کـشور، اسـتانداری تهـران و                     

  .شهرداری تهران
سازی مصرف آب شـرب موردنیـاز شـهر تهـران و طـی دو برنامـه                 ست، با ساماندهی و بهینه    وزارت نیرو موظف ا   : 7-2-8

های توزیع جلوگیری نمـوده و از سـوی         ، از یکسو، از هدر رفتن آب در شبکه        1395پنجساله و حداکثر تا پایان سال       
 ذیـربط و شـهرداری      هـای سازی، با همکاری و مشارکت دستگاه     های اجرائی الزم و فرهنگ    دیگر، با اعمال سیاست   

  .تهران، سرانه مصرف آب را در شهر تهران به حداقل میزان ممکن کاهش دهد
  :از طریق) مجموعه شهری تهران(ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری تهران و حومه : 8-2-8
ر جهـت   عالی هماهنگی ترافیک شـهرهای کـشور د       قانون تأسیس شورای  ) 5(نامه موضوع ماده    اصالح آئین ): 1(

شـورای  "واگذاری اختیارات شورای هماهنگی ترافیک استان تهران در خصوص مجموعه شهری تهـران بـه                
 با مسئولیت شهرداری تهران، در قالـب دسـتورالعملی کـه توسـط رئـیس                "هماهنگی ترافیک شهر تهران   

  .شورایعالی هماهنگی ترافیک شهری کشور تهیه و ابالغ خواهد شد
، با اولویت سیستم حمل و نقل ریلی، با محوریت شهرداری           "حمل و نقل تهران و حومه     یکپارچگی سیستم   "): 2(

  .های مؤثر دولت و مجلستهران و با حمایت
های سالیانه و   کلیه اعتبارات ارزی و ریالی مربوط به بخش حمل و نقل و ترافیک تهران و حومه که در بودجه                  ): 3(

صوب و ابالغ خواهد شد و سایر مصوبات که اجرای آنها مستلزم            ساله مجلس شورای اسالمی م    های پنج برنامه
دخالت شهرداری تهران است، مستقیماً و از طریق مراجع ذیربط در اختیار شهرداری قرار گیرد، تـا رأسـاً از                    

  .ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، هزینه نمایدطریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه
گذاری و وضع هر گونه عوارض بـر  مشورتی شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران در امر شماره       کسب نظرات   ): 4(

  . حرکت خودروهای شخصی در محدوده شهر تهران
 هـای های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران و دستاوردهای آن، از طریق برگزاری دوره             ارائه و تشریح طرح   : 9-2-8

  .های تخصصی شهر تهران، در کلیه رشتهها برای مهندسینخاص آموزشی و کارگاه
ها و نهادهای دولتی و عمومی که در ارتبـاط بـا مفـاد ایـن سـند و                   ها، ارگان ها، سازمان کلیه وزارتخانه : 10-2-8

اهداف، راهبردها و ضوابط و مقررات طرح جامع جدید تهـران، طبـق قـوانین و مقـررات جـاری کـشور،                      
هایی برای آنها تعریف شـده اسـت، در تعامـل و            شته و مأموریت  های معین و مشخص اجرائی دا     مسئولیت

همکاری با شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران و در اجرای این مصوبه نهایت همکاری را مبـذول و بـه                     
  .وظایف خود به نحو مطلوب و به موقع عمل نمایند

ان، موظفند به طور جدی، از ارائـه هـر گونـه     های دولتی و غیردولتی ذیربط، با هماهنگی شهرداری تهر        دستگاه: 11-2-8
تسهیالت و تأمین تأسیسات و خدمات زیربنائی از قبیل انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به کلیه ساخت و سـازهای        

  .خودداری نمایند) تهران(غیرقانونی و برخالف ضوابط و مقررات در محدوده و حریم پایتخت 
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  )همرتبط با قوه قضائی(شروط تحقق : 3-8

های مصوب توسعه شهری تهران و محتـرم شـمردن          رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری طرح       : 1-3-8
شهر تهـران   ) 5(حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده              

  ).دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی(در صدور هرگونه آراء توسط قوه قضائیه 
های آن، به منظور تبعیـت کامـل        نامهانجام اصالحات الزم در قانون ثبت و سایر ضوابط و مقررات و آئین            : 2-3-8

ها و نقل و انتقال آنها، منطبق با ضوابط و مقـررات            هرگونه تفکیک و افراز اراضی، امالک و انواع ساختمان        
 و ابطال اسناد صـادره در اینگونـه         های جامع و تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات مربوط         شهرسازی و طرح  

  .موارد و هرگونه نقل و انتقال صورت گرفته برخالف آنها
انجام اقدامات هماهنگ و مشترک بین شهرداری و سازمان ثبت در تدوین مبانی واحد در خصوص متراژ            : 3-3-8

ات و متـراژ    ها و تطبیق کامل مفاد صورت مجالس تفکیک ثبت با مشخـص           مفید و غیرمفید کلیه ساختمان    
  .های پایان کار صادره توسط شهرداری و شناسنامه فنی و ملکی ساختمانمندرج در گواهی

های تخصصی و ویژه توسط قوه قضائیه، در زمینه مسائل شهرسـازی و مـدیریت               ایجاد و استقرار دادگاه   : 4-3-8
  .شهری و در جهت رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات آن

های عمومی به ویژه در کنـار محـالت          در ساختمان پارکینگ   ند صدور اسناد تفکیکی پارکینگ    برقراری فرای : 5-3-8
نفوذناپذیر و ایجاد شرایط برای خرید و فروش پارکینگ و منع خرید و فروش کلیه واحدهای مسکونی، تجاری                  

  ).ی مشاعیهامشروط به تأمین پارکینگ( به بعد در شهر تهران 1390و اداری فاقد پارکینگ، از سال 
  
  الزامات اجرائی: 4-8

های جامع و تفصیلی و اسـناد مـصوب         شهرداری تهران موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات طرح         : 1-4-8
های توسعه و عمران پنجساله خـود و بـه          های موضعی و موضوعی شهر تهران، کلیه اقدامات و برنامه         طرح

های جامع و تفصیلی مـصوب و       اساس و منطبق با مفاد طرح     تبع آن، برنامه و بودجه سالیانه شهرداری را بر        
  .ضوابط و مقررات آنها تهیه و تنظیم نموده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر به مورد اجراء بگذارد

 تهران مکلف است، به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نـابودی آنهـا و در اجـرای                     شهرداری: 2-4-8
 مترمربع و بیشتر و تـدوین   500وطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات با مساحت          قوانین و مقررات مرب   

ساز و کار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجراء گذاشتن آن، حداکثر ظرف یک سال از تـاریخ                     
لیانه ابالغ این مصوبه اقدام، و پس از تصویب در شورای اسالمی شهر، به مورد اجراء بگذارد و گـزارش سـا                   

اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران ارسـال                     
  .   نماید
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پذیری طرح جامع شهر تهـران بـه        مدیریت شهری تهران موظف است، برای اجرائی شدن شروط تحقق         : 3-4-8
نهادات الزم با همکـاری، مـشارکت و        ها و پیش  شرح فوق و عملیاتی شدن آنها، در جهت تهیه لوایح، طرح          

ها، اقـدام و ترتیبـی      های ذیربط در قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و شورایعالی استان            تفاهم دستگاه 
، از طریـق تـصویب      1387اتخاذ نماید تا کلیه این الزامات در حداقل زمان ممکن و حداکثر تا پایان سـال                 

 ء مصوبات مورد نیاز از هیأت وزیران و سایر مراجع و به مورد اجـرا              های الزم در مجلس و اخذ     لوایح و طرح  
گذاشتن آنها، اقدامات الزم را به عمل آورده، هر سه ماه یکبار نتیجـه اقـدامات خـود را بـه شـورایعالی                       

  .شهرسازی و معماری ایران گزارش نماید
سـاله  هـای پـنج   ن هـر یـک از دوره       ساختاری طرح جامع تهران، در پایا      -با توجه به ماهیت راهبردی      : 4-4-8

منظور اعمال بازخوردهای ناشی از فراینـد         ، و در فعالیتی مستمر و پیوسته به       )1405 و   1390-1395-1400(
هـای    پذیری هرچه بیشتر اهداف و راهبردهـا و طـرح           تکمیل، تدقیق و اجراء و در جهت کارآمدی و تحقق         
مقتضیات زمان و ضمن حفظ اصول کلی و راهبردهـای          اجرائی فرودست آن، متناسب با تحوالت، شرایط و         

، مورد بازبینی و    "های توسعه شهری تهران   نهاد دائمی مطالعات و تهیه طرح     "مصوب آن، این طرح توسط      
سازی، برای روزآمد شدن آن، به تصویب مراجع ذیربط         انجام اصالحات احتمالی قرار گرفته، پس از بهنگام       

  . خواهد رسید
، و به منظور برقراری فرایندی پویا و مستمر در هدایت و راهبری             )8-4-4(ای تحقق هدف فوق     در راست : 5-4-8

 فضائی و عملکردی شهر تهران و رفع نیازهـای بهنگـام مـدیریت شـهری آن، و     -دائمی تحوالت کالبدی   
هـای موضـعی و موضـوعی آن،        های جامع و تفصیلی مصوب شهر، و تهیه طرح          نظارت بر تحقق کامل طرح    

، بـا همکـاری و مـشارکت وزارت مـسکن و     )شورای اسـالمی شـهر و شـهرداری   (دیریت شهری تهران    م

هـای توسـعه شـهری      مطالعات و تهیـه طـرح     ) دائمی(نهاد  "شهرسازی، نسبت به ایجاد رسمی و قانونی        
های جـامع و تفـصیلی شـهر     های گذشته که در فرایند تهیه طرح    ها و فعالیت   و در تداوم همکاری    "تهران

  . هران شکل گرفته است، اقدام خواهند نمودت
وظایف، ساختار، مقررات مالی و استخدامی، نحوه تأمین اعتبار و منابع مالی مورد نیاز آن، حسب مـورد                  ): 25(تبصره  

  .به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید

  
             

  

  المی شهر تهرانپذیری طرح جامع در حیطه اختیارات شورای اسسایر شروط تحقق: 5-8
  .این شروط در پیوست پنجم این سند ارائه شده است
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   ساز و کارهای اجرائی-9
  
سـایر   استان تهـران و      یاداره کل بازرگان  شهرداری تهران موظف است، با همکاری و هماهنگی         : 1-9

ـ ن موقع یـی  و بـه منظـور تع      ی صنف یهاتشکلهای ذیربط و    دستگاه  ی مناسـب بـرا    ی مکـان  یهـا تی
ای و ای، منطقـه های مجاز و مورد نیاز مردم در سطوح مختلف و در مقیاس محلـی، ناحیـه            عملکرد
ـ  و   یرا بـا توجـه بـه سـازگار        های کاربری و عملکردی     گروه ،)ی و فراشهر  یشهر(ای  فرامنطقه ا ی

ـ  تـا فعال   یبنـد ا نـسبت بـه سـکونت، طبقـه        یگر  یکدیها نسبت به    تی فعال یتزاحم همجوار   یهـا تی
رپهنـه مناسـب   یگر و در ز یکـد یک گروه سازگار بتوانند در کنار       یس مناسب و در     ایهمخوان در مق  

  .شوندت ی مناسب هدایهاج به سمت پهنهیرهمخوان به تدری غیهاتی و فعالقرار گیرند
ـ ق ته ین طر ی که از ا   مربوطضوابط و دستورالعمل      در مجموعـه ضـوابط و       شـد، ن خواهـد    یه و تـدو   ی
ـ وحسب ن ) 5(ون ماده   یسیب کم یبه تصو  شهر تهران    یلیمقررات طرح تفص   تـصویب شـورای    از بـه    ی
 موظف است اقدامات الزم جهت تحقق کامل آن را          ید و شهردار  ی خواهد رس  اسالمی شهر تهران  

ـ تـا پا (ک برنامه حداکثر ده سـاله  یربط و در   ی ذ یها دستگاه یو همکار جلب مشارکت مردم    با   ان ی
  .فراهم سازد) 1395سال 

  
 طرح و در اجرای این سند، کلیه مصوبات موردی و عمـومی شـورایعالی کـه بـه                   با تصویب این  : 2-9

شود و همچنین کلیـه     نحوی به شهر تهران و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری آن مربوط می             
هـای وزارت   هـا و بخـشنامه    ، شورای اسالمی شهر تهران، دسـتورالعمل      )5(مصوبات کمیسیون ماده    

شهر و هر بخشنامه و دستورالعمل دیگری که قبالً در خـصوص هرگونـه              کشور و قائم مقامی انجمن      
تـراکم، سـطح    ) کـاربری (ضابطه و مقررات شهرسازی در تهران از قبیل نحوه اسـتفاده از اراضـی               

اشغال، ارتفاع طبقات صادر شده باشد، بعد از تصویب و ابالغ طرح تفصیلی جدیـد شـهر تهـران و                    
تهیه و ) طرح جامع تهران(رین زمان ممکن و براساس این سند ضوابط و مقررات آن که در کوتاهت 

  .گرددشهر تهران خواهد رسید، در صورت مغایرت لغو و بالاثر می) 5(به تصویب کمیسیون ماده 
  
نامه نحـوه بررسـی و تـصویب        آئین"،  )53(شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، به استناد ماده         : 3-9

ـ     طرح ای و ملـی و مقـررات شهرسـازی و معمـاری            ای، منطقـه  ی، ناحیـه  های توسعه و عمران محل
این طرح و کلیـه اسـناد و مـدارک          "دارد؛   هیئت وزیران؛ مقرر می    12/10/1378، مصوب   "کشور

سازی توسط دبیرخانه شورایعالی، مـستقیماً توسـط وزیـر    منضم به آن، پس از اقدامات الزم و آماده 
به استانداری، شورای اسـالمی شـهر و شـهرداری تهـران            مسکن و شهرسازی و ریاست شورایعالی،       

  ."ابالغ گردد
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م یک مجموعه واحد تنظ   ی در   یلیو در طرح تفص   ) طرح جامع (ن سند   ی ا یهادواژهیف و کل  یتعار: 4-9

 قـرار   یبـردار نفک آنهـا منتـشر و مـورد بهـره         ی، جزء ال  ی سند اصل  پیوست شماره هفت  و به عنوان    
  .خواهد گرفت

  
دارد، در اجـرای کامـل ایـن سـند، بـه            ی شهرسازی و معماری ایران در پایان مقرر می        شورایعال: 5-9

ها و نهادهای دولتی و عمومی، ترتیبی اتخاذ گردد         ها، ارگان عنوان سند مورد وفاق تمامی دستگاه     
های جامع و تفصیلی جدید شـهر       برداری از طرح  روز آغاز بهره  «تا در مراسمی عمومی و به عنوان        

های اجرایی استان تهران،    اندرکاران در تمامی سطوح، اعم از دولت و دستگاه        دست  همه ،»تهران
، در پاسداری از این سند و اجرای دقیـق          ...شورای اسالمی شهر تهران، شهرداری و مدیران آن و          

های جامع و تفصیلی جدیـد شـهر تهـران،         و کامل آن و تعهد و پایبندی به ضوابط و مقررات طرح           
تعهد شوند و در آغاز هر دوره شورای اسالمی شهر و آغـاز بـه کـار هـر شـهردار جدیـد و                        عمیقاً م 

همکارانش در شهر تهران، این وفاداری و تعهد به عنوان یک میثاق، جزء الزامات آغاز به کار تلقی                  
  .گردد

  
تماماً جزء   ر،یها به شرح ز   وستی و پ  هانقشهآلبوم   همراه با فوق،  به شرح   فصل  ) 9(شامل  سند  ن  یا: 6-9

  .بوده و حکم واحد دارندران ی ای و معماری شهرسازیعالی شورا05/09/1386مصوبه مورخ الینفک 
  

  هانقشهآلبوم 
  محدوده شهر تهران .1
 م یحر .2

  موجودیکاربر .3

  شهر تهرانیسازمان فضائ . 4

  شهر تهرانیبندپهنه .5

 شبکه معابر شهر تهران .6

  تهرانی موجود و آتیهاستگاهی و ایلیشبکه ر .7

 ی باز و سبز شهریضاهاف .8

 یعی و طبیخی ارزشمند تاریهاعرصه .9

  هاپیوست
  های استفاده از اراضیبندی پهنهطبقهجدول : پیوست یک
  ) صفحه4(های اصلی ضوابط ساخت و ساز در هر یک از پهنهجداول : پیوست دو

  )ضمیمه پیوست دو(تهران قانون زمین شهری ) 14(دستورالعمل ماده : پیوست سه
  های موضعی و موضوعی توسعه و عمران شهر تهرانها و طرحبرنامه:  چهارپیوست
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  )مصوب شورای اسالمی شهر تهران و در حیطه اختیارات آن(پذیری طرح جامع تهران سایر شروط تحقق: پیوست پنج
  هاتعاریف و کلیدواژه: پیوست شش
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    و مشخصات کلی آنهارقمیهای استفاده از اراضی به تفکیک کدهای دورقمی و سهبندی پهنهطبقه :پیوست شماره یک

  

های پهنه
 کالن

  کد
 رقمی یک

 ی اصلیهاپهنه
 کد 

 دورقمی
ها با رپهنهیز  ساخت و ساز یکل ضوابط هاپهنه

 کد سه رقمی

R111 R11 درصد180 طبقه با حداکثر تراکم 3تا  ممسکونی با تراکم ک  
R112 
R121 R12 درصد300 طبقه با حداکثر تراکم 5تا  مسکونی با تراکم متوسط  
R122 

1R  مسکونی عام 

R13 درصد360 طبقه با حداکثر تراکم 6تا  مسکونی با تراکم زیاد   R131 
R211 R21 درصد120 طبقه با حداکثر تراکم 3تا  بافت مسکونی ارزشمند روستایی  
R212 

R22 درصد100 طبقه با حداکثر تراکم 2تا  بافت مسکونی ارزشمند تاریخی  R221 

R23 مصوبهای قبلیتثبیت وضع موجود طبق طرح بافت مسکونی ارزشمند معاصر   R231 

R24 درصد10کثر سطح اشغال  طبقه با حدا4تا  های مسکونی ارزشمند سبزبافت   R241 

R25 درصد250 طبقه با حداکثر تراکم 5تا   مسکونی ویژه پهنه مرکزی   R251 
R261 
R262 

ت 
کون

س
)

R(  2R   مسکونی ویژه 

R26  مسکونی ویژه  
 پهنه محورهای شهری

)1( 
R263 

S111 S11 بازار  
 )تجاری، خدماتی و فرهنگی(

  ع موجود تا تهیه و تصویب تثبیت الگوی وض
 S112 های ویژه مداخله و طراحی شهریطرح

S121 
S122 
S123 
S124 

1 ُS تجاری، اداری و خدمات 
S12 های تجاری، محورها و گستره

  )1( درصد440 طبقه با حداکثر تراکم 9تا  اداری و خدمات

S125 
S211 
S212 

S213 
S21 ها و مراکز تجاری، اداریگستره  

  )1 ( درصد370با حداکثر تراکم   طبقه11تا  و خدمات

S214 

S221 

2ُS 
  هایمراکز و گستره   

  خدمات وتجاری، اداری
 )با غلبه سبز و باز(

22ُS ها و مراکز تجاری، اداری و گستره
 )با غلبه فرهنگی(خدمات 

 های موضعی ویژهبا طرح
S222 

S311 S31 درصد و یا براساس طرح ویژه80 طبقه با تراکم 2تا  صنعت   
S312 
S321 S32 درصد150 با حداکثر تراکم  طبقه3تا    تولیدی- گستره و محور کارگاهی   
S322 
S331 

ت 
عالی

ف
)S( 

3ُS  کارگاهی-صنعتی  

S33 درصد140 طبقه و با حداکثر تراکم 3تا   خدمات صنعتی و فنی   
S332 

M111 
M112 
M113 

M11 مختلط تجاری، اداری و خدمات  
 )1(  درصد440 طبقه با حداکثر تراکم 9تا  با مسکونی

M114 
M121 

1 ُM فعالیت با مسکونی 

M12 مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی  
 با مسکونی

  درصد250 طبقه با حداکثر تراکم 5تا 
M122 

M211 M21  درصد150 طبقه با حداکثر تراکم 3تا     تفرجی- فرهنگیمختلط  
M212 
M221 

ط 
ختل

م
)

M( 2ُM 
  و فرهنگیگردشگری 

 های ویژهتثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح مختلط ویژه M22 با حداقل مسکونی
M222 

G111 G11 با حداقل بنای موردنیاز و طرح ویژه ی شهریهاپارک 
G112 
G121 1 ُG فضای سبز عمومی 

G12 های ویژهبا طرح های جنگلیپارک  
G122 

G211 
G212 2ُG فضای سبز خصوصی G21 قانون زمین شهری14طبق دستورالعمل ماده  باغات و اراضی مزروعی   
G213 

G311 G31  با حداقل بنا و سطح اشغال، با طرح ویژه  ها دره-رود 
G312 
G321 
G322 

ت 
فاظ

ح
)

 باز
ز و

سب
) (

G( 

3ُG 
  سبز و باز 

 با حداقل بنا و سطح اشغال، با طرح ویژه های سبز و باز ویژهپهنه G32 )حفاظت ویژه(
G323 

  زیرپهنه55  پهنه25  پهنه اصلی10   پهنه کالن4
  

  
سازی با کد سه رقمی در      های ویژه بلندمرتبه  تحت عنوان زیرپهنه  )  طبقه و بیشتر   12(یشتر از حداکثر مجاز تعیین شده در این جدول          تراکم ساختمانی و تعداد طبقات ب     ): 1(

هی و  های ویژه بـا مطالعـات تـوجی       احداث بناهای بلندمرتبه براساس طرح    . شهر تهران خواهد رسید   ) 5( طرح تفصیلی معین و به تصویب کمیسیون ماده          1:2000اسناد  
  .ها مجاز استسازی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، صرفاً در این زیرپهنهاعمال ضوابط بلندمرتبه
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  های سکونت براساس جدول پیوست شماره یک ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه:پیوست شماره دو

  

های پهنه
 کالن

کد یک 
 رقمی

های پهنه
 اصلی

کد دو 
 رقمی

 هاپهنه
کد سه 
 رقمی

 هازیرپهنهمشخصات کلی 
حداکثر تراکم 

ساختمانی مجاز 
 )درصد(

  تعداد
 طبقات 

  حداکثر 
  سطح اشغال 

 )درصد(
  توضیحات

R111  60  2 120  طبقه2مسکونی ویالئی و مسکونی   R11 مسکونی با تراکم کم 
R112  60  3  180   طبقه3مسکونی    
R121  60 4  240   طبقه4مسکونی   

R12ونی با تراکم متوسطمسک  
R122  60 5  300   طبقه 5مسکونی    

1 ُR 

 عا
نی
کو

مس
    60  6  360   طبقه6مسکونی  R131 مسکونی با تراکم زیادR13 م

R211  50  2  100   طبقه2مسکونی   R21بافت مسکونی ارزشمند روستایی 
R213  40  3  120   طبقه3مسکونی    

R22بافت مسکونی ارزشمند تاریخی R221  مسکونی ارزشمند تاریخی  
    50  2  100  )با طبقات متفاوت(

R23بافت مسکونی ارزشمند معاصر R231 های قبلی مصوبتثبیت وضع موجود براساس طرح های مسکونی ارزشمند معاصربافت    

   واحد مسکونی3حداکثر با   10  2  -  ربع مترم2000کمتر از 
 R241 ارزشمند سبز بافت مسکونیR24  واحد مسکونی5با حداکثر   5/7  3  -  مترمربع 5000 تا 2000بین 

   واحد مسکونی7با حداکثر  5/7  4  -   مترمربع5000بیشتر از 

R25مسکونی ویژه پهنه مرکزی R251  50  5  250 مسکونی پهنه مرکزی    

R261  حداقل مساحت قطعه با نسبت عرض و طول   40  7  280  طبقه7مسکونی  
  . مترمربع خواهد بود1000، 3حداکثر یک به 

R262  حداقل مساحت قطعه با نسبت عرض و طول  35  9  315  طبقه9مسکونی  
 . مترمربع خواهد بود1500، 3حداکثر یک به 

ت 
کون

س
)

R( 2ُR 

یژه
ی و

کون
مس

 

R26ی شهریمسکونی ویژه پهنه محورها 

R263  مسکونی ویژه  
  طبقه  12  600  )باطرح توجیهیبلندمرتبه، (

  حداقل مساحت قطعه با نسبت عرض و طول    30  و بیشتر
 . مترمربع خواهد بود5000، 2حداکثر یک به 

  

  :توضیحات
  مترمربع باشد، سطح اشغال تا180 متر و یا مساحت آنها مساوی یا باالتر از 25های مسکونی عام، که طول آنها مساوی یا بیش از واقع در زیرپهنهدر کلیه قطعات . گردد درصد تعیین می60های مسکونی عام، حداکثر تا در زیرپهنه) اعم از زیربنای مفید و غیرمفید(سطح کل اشغال زمین ): 1(

  . متر پیشروی طولی، عالوه بر سطوح اشغال موضوع جدول فوق، مجاز خواهد بود2 حداکثر 
ضوابط مربوطه حداکثر تا سه ماه پـس از ابـالغ   .  تعلق خواهد گرفت،)مازاد بر تراکم پایه مالی تا سقف تراکم ساختمانی مجاز(های مسکونی عام، تراکم مازاد تشویقی و یا تخفیف در عوارض     در کلیه زیرپهنه  ) حداکثر در یک طبقه   (طبقات  متناسب با کاهش سطح اشغال زمین و افزایش         ): 2(

 .به تصویب شورای اسالمی شهر تهران خواهد رسیدعنداللزوم شهر تهران، ) 5(ن ماده کمیسیوو تصویب طرح تفصیلی تهیه و بعد از تأیید 
 متر از رقوم کف دسترسـی  5/3أمان در یک بنا، حداکثر ارتفاع زیرسقف پیلوت، در صورت احداث پیلوت و زیرزمین تو. شودهای سکونت، تعداد طبقات مسکونی مجاز تعیین شده در جداول پیوست، از همکف به باال، احداث شده بر روی زیرزمین و یا پیلوت محاسبه می در تمامی پهنه  ): 3(

  .باشد، مجاز می)داردر نقطه وسط عرض ملک در معابر شیب(از معبر اصلی 

)صفحه اول(
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  های فعالیت براساس جدول پیوست شماره یک  ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه:پیوست شماره دو
 

 )درصد(حداکثر سطح اشغال 
های پهنه

 کالن
کد یک 
 رقمی

 های اصلیپهنه
کد دو 
 هاپهنه رقمی

کد سه 
 هامشخصات کلی زیرپهنه رقمی

حداکثر تراکم 
ساختمانی مجاز 

 )درصد(

  حداکثر 
  در همکف   تعداد طبقات

  اولو طبقات 
  در طبقات
  باالتر

S111 11 های ویژه مداخلهتثبیت الگوی وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح بازار سنتی تهران ُS بازار  
 های منظر و طراحی شهریتثبیت الگوی وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح  های تجاری و خدماتیها و راستهگستره S112 )ی و فرهنگیتجاری، خدمات(

S121  محورهای ویژه بلندمرتبه  
  30  طبقه3تا 80   وبیشتر12  750  )با طرح توجیهی(

S122 40   طبقه2 تا 80  9  440  )ایفراشهری، شهری و حوزه(ای عملکرد در مقیاس فرامنطقه  
S123 45   طبقه2 تا 80  6  340  عملکرد در مقیاس منطقه  
S124 50   در همکف80  4  230  ایای و محلهعملکرد در مقیاس ناحیه  

1 ُS  تجاری، اداری و
 خدمات

S12 
  هایمحورها و گستره

  اداری و خدمات،تجاری

S125 های ویژه بلندمرتبه گستره  
  30   طبقه3 تا 70  وبیشتر12  600  )با طرح توجیهی(

S211 ها و مراکز ویژه بلندمرتبه گستره  
  20   طبقه2 تا 50 وبیشتر12  500  ) طرح توجیهیبا(

S212 30   طبقه2 تا 50  11  370  )ایفراشهری، شهری و حوزه(ای عملکرد در مقیاس فرامنطقه  
S213 35   طبقه2 تا 50  8  310 عملکرد در مقیاس منطقه  

S21 ها و مراکز گستره  
  و خدمات، اداریتجاری

S214 40   در همکف50  6  250  ایای و محلهعملکرد در مقیاس ناحیه  
S221 های موضعی ویژه و مصوب شورایعالی شهرسازی و معماریبا طرح )ایفراشهری، شهری و حوزه(ای عملکرد در مقیاس فرامنطقه  

2ُS 

  مراکز و    
 ، تجاریهایگستره

  اداری و خدمات 
 )با غلبه سبز و باز(

22ُS
ها و مراکز تجاری، گستره

  اداری و خدمات 
 )با غلبه فرهنگی(

S222 شهر) 5(صوب کمیسیون ماده های موضعی ویژه و مبا طرح ایای و محلهای، ناحیهعملکرد در مقیاس منطقه  

S311 50  طرح ویژه  های صنعتیصنعت با فناوری باال و خوشه  -  S31 صنعت 
S312 40  2 80  ایهای صنایع کارخانهمجتمع  - 

S321 50  3  150  های تولیدی و تجاریکارگاه  -  
S32  گستره و محور  

 -  50  2  100  های تولیدیهای کارگاهمجتمع S322   تولیدی- کارگاهی

S331 40   در همکف60  3  140  )فراشهری و شهری(ای عملکرد در مقیاس فرامنطقه  

ت 
عالی

ف
)S( 

3ُS   کارگاهی-صنعتی  

S33 صنعتی و فنیخدمات  
S332 40   در همکف60  2  100 ایای و ناحیهعملکرد در مقیاس منطقه 

           :توضیحات 
  .باشد، می)گردندهایی که طبق قانون تجارت و مشابه آن اداره میها و شرکتبنگاه(های بزرگ و دفاتر تجاری ، فروشگاه)ها و صنوفمغازه(ه واحدهای تجاری عملکرد یا کاربری تجاری شامل؛ کلی): 1(
    .گردد متر تعیین می5/4در پهنه کالن فعالیت، ایجاد پیلوت ممنوع و حداکثر ارتفاع مفید در طبقات همکف و اول ): 2(
12 یهادر کل زیرپهنه: )3( ُS درصد تراکم ساختمانی، مجاز خواهد بود30، احداث واحدهای تجاری حداکثر در .  

  

)صفحه دوم(  
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  براساس جدول پیوست شماره یک) سبز و باز (های مختلط و حفاظت ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه:پیوست شماره دو
های پهنه )درصد(حداکثر سطح اشغال

 کالن

کد یک 
 رقمی

 های اصلیپهنه
کد دو 

میرق  
 هاپهنه

کد سه 
 رقمی

 هامشخصات کلی زیرپهنه
حداکثر تراکم 

)درصد(مجازساختمانی

  حداکثر 
 باالتردرطبقات   و اولدرهمکف  تعدادطبقات

ضریب حداقل
  )درصد(سکونت 

M111 30 40   طبقه2  تا 80  9 440 و بلندمرتبه با طرح توجیهی) ایفراشهری، شهری و حوزه(ای محورهای مختلط فرامنطقه 

M112 50  45 80 7 350 ایمحورهای مختلط منطقه  

M113 70  50 80   5 280 )ایای و محلهناحیه(ای محورهای مختلط زیرمنطقه  
M11  مختلط تجاری، اداری  

 و خدمات با مسکونی

M114 50  50 50 4 200 ختلطهای مگستره  

M121 20  50 50 5 250 محورهای مختلط  

1 ُM  فعالیت با مسکونی  

M12  مختلط صنایع خدماتی  
  25  50 50 3  150 های مختلطگستره M122 و کارگاهی با مسکونی

M211 30  50 50 3 150 مختلط با غلبه خدمات به ویژه فرهنگی و هنری  M21  تفرجی-مختلط فرهنگی  
M212 35  60  60  2 120 مختلط با غلبه تفرج و گردشگری  

M221  40 )های درون شهریپیرامون بقاع متبرکه و امامزاده(مختلط با غلبه سیاحت و زیارت  

لط
خت

م
) 

M(  

2ُM  
فرهنگی و 

گردشگری با 
 مختلط ویژه M22 حداقل مسکونی

M222 فرهنگی- مختلط بافت تاریخی   
  های ویژهتثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح

40  

G111 های عمومی شهریپارک 
G11 های شهریپارک  

G112 پارک بازی، پارک موضوعی و (های ویژه پارک(... 

G121 تفرجی- حفاظتی های جنگلیپارک  
1 ُG  فضای سبز  

 عمومی
G12 های جنگلیپارک  

G122 های جنگلی موضوعیپارک  

  .های ویژه مصوب مجاز استهرگونه ساخت و ساز با حداقل بنا و سطح اشغال و صرفاً با طرح

G211 باغات کشاورزی 

G212 2ُ  ع پرورش گل و گیاهمزارG  فضای سبز
  باغات و اراضی مزروعی G21 خصوصی

G213 اراضی مزروعی 

 قانون زمین شهری، ابالغی توسط وزیر مسکن و 14هرگونه ساخت و ساز طبق دستورالعمل ماده 

  .شهرسازی، به شرح ضمیمه این جداول، مجاز است

G311  ای روددره-باغسار تفرجی  
G31  ها دره-رود  

G312 حفاظت(ها فضاهای سبز رود دره(  
  .های منظر و طراحی شهری مصوب، مجاز استهرگونه ساخت و ساز براساس طرح

G321 هرگونه ساخت وساز براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی مجاز است پهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی.  

G322 صرفاً فضای سبز و بدون احداث هر گونه بنا  های ویژهحریم بزرگراه  

ت 
فاظ

ح
)

G( 

3ُG  سبز و باز  
 )حفاظت ویژه(

G32 ویژههای سبز و بازپهنه  

G323  های ویژه مصوب، مجاز است با حداقل بنا و سطح اشغال، صرفاً براساس طرحهر گونه ساخت و ساز )محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر(پهنه حفاظت ویژه.  

  : توضیحات
  . درصد تراکم ساختمانی، مجاز خواهد بودM11 ،20های  درصد و در سایر زیرپهنه40ر شهر تهران، مجاز است و احداث واحدهای تجاری در این زیرپهنه حداکثر د) 5(، احداث بنای بلندمرتبه در نقاطی خاص، با تهیه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده M111در زیرپهنه ): 1      (

  .صرفاً به کاربری غیرمسکونی اختصاص خواهد یافت)  که شامل همکف و اول نیز خواهد بودM111به جزء زیرپهنه (طبقه همکف , در محورهای مختلط): 2(
  .گردد متر تعیین میM111 (5/4در زیرپهنه ( نبوده و حداکثر ارتفاع در طبقات تجاری همکف و اول های مختلط نیز ایجاد پیلوت مجازدر زیرپهنه): 3(
  .، مجاز خواهد بود در طبقات باط واحدهای مسکونی با غیرمسکونیهای مسکونی و عدم ارتپهنه، صرفاً با ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قسمت ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توأمان در طبقات باالی همکف یک ساختمان در این ): 4(
  .اهد شدبینی شده در جدول فوق، در طرح تفصیلی تدقیق و مصوب خوهای پیش، در هر زیرپهنه و با توجه به ویژگی هر منطقه و ضمن رعایت حداقل)غیرمسکونیکل زیربنای مسکونی و نسبت زیربنای مسکونی به (میزان ضریب سکونت ): 5(

)صفحه سوم(
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  )صفحه چهارم    (                   ها ادامه ضوابط ساخت و ساز در هر یک از زیرپهنه:پیوست شماره دو
 
  

  :ضوابط عامسایر 
کـه مبنـای محاسـبه و اعمـال         ) ناخالص( هکتار   حداکثر تعداد واحد مسکونی در    ) بینی شده برای هر منطقه    پذیری پیش از جمله الگوی مسکن و سقف جمعیت      (های هریک از مناطق     با توجه به ویژگی   ): 1(

  .بینی خواهد شدها پیش طرح تفصیلی به تفکیک زیرپهنه1:2000خواهد بود، در ضوابط و مقررات خاص هر منطقه و در اسناد ) پالک(حداکثر تعداد واحد مسکونی مجاز احداثی در هر قطعه 
  . مترمربع در شهر تهران مجاز نخواهد بود35ت آن، احداث واحدهای مسکونی کمتر از در اجرای این طرح و با رعایت کلیه ضوابط و مقررا): 2(
ها، که طبق مقررات و ضوابط مالک عمل و توسط مراجع مسئول، باغ تشخیص داده شوند،                های واقع در کلیه زیرپهنه    پالکضوابط حداکثر سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز در ساخت و ساز بر روی تک              ): 3(

شـود،   محدوده شهر تهران، که توسط وزیر مسکن و شهرسازی ابالغ میی قانون زمین شهری برا 14های ساختمانی مجاز زیرپهنه محل وقوع ملک، به موجب دستورالعمل ماده            توجه به حداکثر تراکم   با  
  .باشدوست، مجاز مییگانه پ از اسناد هفتیکیبه شرح 

  . در هر طبقه خواهد بود) مشاعی(ی استفاده از اراضی، تعیین شده در این جداول شامل کل زیربنای مفید و غیرمفید )هارپهنهزی(ها سطح کل اشغال در کلیه پهنه): 4(
در کل طبقات باالتر    ( به تناسب تعداد طبقات،      ها، ضمن رعایت حداکثر تراکم ساختمانی مجاز،       طبقه و بیشتر و در کلیه پهنه       21سطح اشغال در طبقات باالی همکف و یا اول و دوم در بناهای بلندمرتبه               ): 5(

  . درصد کمتر خواهد شد30، از )از همکف یا اول و دوم
 100، تـا    )در صورت عدم وجود درخت در وضـع موجـود ملـک           (های دوم به بعد      درصد تعیین و در زیرزمین     80های فعالیت و مختلط، حداکثر      های واقع در پهنه   سطح اشغال در زیرزمین اول ساختمان     ): 6(

  .درصد مساحت قطعه مجاز خواهد بود
های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران و در فرایند صدور پروانه و مجوزهای ساخت و ساز، تجمیع، ضوابط مربوط به عوارض، تـراکم، سـطح اشـغال و پیـشروی                               در اجرای کلیه ضوابط و مقررات طرح      ): 7( 

، بعد از اعمال اصالحی     )پالک( عرض، طول و مساحت قطعه       ؛، قبل از اعمال و رعایت اصالحی، مالک عمل بوده و در مورد عرض گذر و تفکیک                )پالک( مبنای محاسبه عرض، طول و مساحت قطعه         ؛طولی
  .باشدمالک عمل می

ها به فضاهای عمومی شهر، سـطح آنهـا جـزء           اضافه شدن سطح این رواق    سازی مصوب و مشروط به      های بدنه در صورت ایجاد و احداث رواق در حاشیه معابر عمومی و در اجرای طراحی شهری و طرح                ): 8(
  .سطح اشغال یا تراکم ساختمانی مجاز محاسبه نخواهد شد

هـای شـهر، تهیـه و بـه         ند سایر عرصه   همان 1:2000، طرح تفصیلی در مقیاس      )M(و مختلط   ) S(های فعالیت   و یا پهنه  ) R(های فرسوده شهر اعم از واقع شده در پهنه سکونت           برای محدوده کلیه بافت   ): 9(
هـای  شود، تا زمان تهیه و تصویب و به مورد اجرا گذاشتن طرح   های مربوطه نمایش داده می    ها که محدوده آنها در طرح تفصیلی معین و در نقشه          ضوابط ساخت و ساز در این بافت      . تصویب خواهد رسید  

  .های موضوع این جداول حسب مورد و ضمن اعمال و رعایت ضوابط تشویقی مقرر در این سند خواهد بودیرپهنههای مذکور، همان ضوابط زموضعی ویژه مداخله در بافت
ثات واقع در حـرائم مـذکور،       ای در مورد سایر مستحد    نحوه ساخت و ساز و ضوابط و مقررات سازه        . های اصلی زلزله و حریم درجه یک آنها، ممنوع خواهد بود          های مهم و حساس بر روی گسل      استقرار ساختمان ): 10(

 .شود، خواهد بود تدوین، تعیین و ابالغ می1:2000بندی زلزله شهر تهران و در مقیاس طبق ضوابطی که در فرایند مطالعات ریزپهنه
های ذیربط و ضمن اعمال ضوابط های عمومی، با توجه به ضوابط خاص دستگاهنگ درمانی، فرهنگی، مذهبی و پارکی-ضوابط ساخت و ساز و احداث فضاهای خدماتی عمومی، شامل؛ فضاهای آموزشی، بهداشتی ): 11(

 .شهر تهران خواهد رسید) 5( ماده ، به تصویب کمیسیون)های چندعملکردیمجتمع(و تجمیعی ) گذاری بخش خصوصیبرای احداث و سرمایه(تشویقی 
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   تهرانین شهریقانون زم) 14(دستورالعمل ماده : سهپیوست شماره 

 

 ی کـشاورز یک باغات و اراضیم و تفک  ی، افراز و تقس   یر کاربر ییل و تغ  یضوابط و مقررات مربوط به تبد     
ن ضـوابط و    یگزین و جا  ییر تع یبه شرح ز  ،  ین شهر یقانون زم ) 14(، موضوع ماده     واقع در محدوده شهر    شیا آ ی

 موضـوع حـسب   ین کـاربر ییا تعیر ییاز به تغین دستورالعمل، در صورت ن  ی ا یدر اجرا . گرددی م یمقررات قبل 
 ن خـدمات الزم مـورد      ی مطرح و همـراه بـا نحـوه تـأم          ها،ب طرح یجع تصو اا مر ی) 5(ون ماده   یسیمورد در کم  

  . قرار خواهد گرفتیریگمیتصم
  .ت گرددیز رعای ن1359بز در شهرها مصوب  سین ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضای ایدر اجرا

  
  باغات داخل محدوده شهر): الف(
ارتقاء ا  یو  تواند تملک نموده و با حفظ       یها م  عالوه بر مصوبات طرح    ی که شهردار  یباغات: ی سبز عموم  یفضا -1

 نکـه در طـرح مـصوب      یاعم از ا  ( کند   ی نگهدار ی سبز عموم  ی به صورت فضا   یاریستم آب یت درخت و س   یوضع
  .ل شودی تبدی سبز عمومیب مراجع مربوطه به فضایبا تصو) ا نباشندیباشند  سبز یفضا ی کاربریدارا

  
بـه دو  باشند، ) کیبه شرح بند ( ی سبز عمومی مصوب خدمات و فضای که فاقد کاربر   یباغات: یباغ مسکون  -2

  .ژه هستندی ویسازک و ساختمانی با ضوابط تفکی مسکون-ل به باغ یقابل تبدل ی به شرح ذیصورت کل
ل ی ارزشـمند سـبز را تـشک       یهاا بافت یها  انبوه و در کنار هم قرار گرفته و پهنه         که به صورت     یباغات: 1-2

  : ریدهند، به شرح زیم
 10 درصد و حداکثر سطح اشـغال        20 ی مترمربع، با تراکم ساختمان    2000م  یک، افراز و تقس   ی حداقل تفک  :1-1-2

   .نیرزمیا زیلوت ی پی رودرصد و حداکثر در دو طبقه
 یکی قطعات تفک  ش مساحت یشتر باشد، در مقابل افزا    یل به استفاده از تراکم ب     ی که مالک ما   یدر صورت : 2-1-2

  :شودیر داده میشتر به شرح زیاجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات ب
 درصـد بـا     5/22 ی سـاختمان   مترمربع، اجازه استفاده از تـراکم      5000 تا   2000ش از   یدر قطعات ب  : 1-2-1-2

  .نیرزمیا زیلوت ی پیدر سه طبقه رو درصد و حداکثر 5/7حداکثر سطح اشغال 
 درصد با حداکثر سـطح      30 ی مترمربع، اجازه استفاده از تراکم ساختمان      5000ش از   یدر قطعات ب  : 2-2-1-2

  .نیرزمیا زیلوت ی پی درصد و حداکثر در چهار طبقه رو5/7اشغال 
  



 43............................................................................................................................................................................................................................................................................................) ) 13813866((سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران 

ـ  مترمربع مساحت داشـته باشـند، ن       2000 که کمتر از     یک شده قبل  یاغات تفک ب): 1(تبصره   ز مـشمول   ی
  . هستند2-1-1  بندضابطه

 مترمربـع سـطح     200 مترمربع باشد، حـداکثر تـا        2000 کمتر از    مساحت آنها  که   یدر قطعات ): 2(تبصره  
  .مجاز است  مترمربع بنا200 و حداقل اشغال

ـ     یک طبقه، محل استقرار آن با     ی در   ی مسکون در صورت احداث ساختمان   ): 3(تبصره   ن ید از هر ضلع زم
 طبقـه   3 متر،   8 طبقه   2 یها در مورد ساختمان   ن فاصله یا.  متر فاصله داشته باشد    4حداقل  

ـ      . باشدی متر م  16 طبقه   4 متر و    12  طبقـه در منـاطق بـاغ        4ش از   یاحداث سـاختمان بـا ب
، زان قطع درخت  ین م یت کمتر ید با رعا  یبان  یست و نقشه استقرار بنا در زم      ی مجاز ن  یمسکون
  . برسدید شهردارییبه تأ

ـ ی تفر ی مانند هتل، واحدها   ی خدمات یهایاز کاربر در آن دسته    ): 4(تبصره   ـ   یح ـ   ی و ورزش  ،ی و فرهنگ
  . بالمانع است، درصد تراکم40 درصد سطح اشغال و 10استفاده از حداکثر 

 ،2-1-2-2 و   2-1-2-1 یتر موضوع بنـدها   ک مربوط به قطعات بزرگ    ی تفک یایبا استفاده از مزا   ): 5(تبصره  
ـ مجلـس تفک  ت و صورت  ی در سند مالک   یستی ممنوع است و مراتب با     یک بعد یهرگونه تفک  ک ی

  .د شودیق
 مختلف شهر قـرار دارنـد و بـه          یهایا کاربر یها   که به صورت پراکنده در داخل پهنه       یا قطعات یها  پالک: 2-2

   : به شرح زیرداده شدند، ص یباغ تشخربط یط مراجع ذمقررات و توسموجب 
 آن  )5( فوق و تبـصره      2-1ف  یک، مشمول باغات موضوع رد    یز از نظر ضوابط و نصاب تفک      ین باغات ن  یا: 1-2-2

  . خواهند بود
از نظـر حـداکثر      مالک عمل،    یهاطرحهای مصوب   کاربریت  ین باغات با رعا   ینحوه ساخت و ساز در ا     : 2-2-2

ـ و بـا رعا    مجـاز    ی، تراکم ساختمان  ) نخواهد کرد   درصد تجاوز  30که در هر صورت از      (ال  سطح اشغ  ت ی
 یبندا منطقهینه زیرپهمعادل ضوابط مصوب مربوط به       سبز و حداقل قطع درختان،       یحفظ حداکثر فضا  

  .  خواهد بود اضافهیقیک طبقه تشویمال با اع همجوار یها پالکیا کاربری
  
ق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را          یالکین باغاتی که مایل باشند از طر      م: هایر کاربر ی سا -3

 تـصویب شـورای      و ریط ز ی شرا  با به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند           
پهنه مربوطه  های متناسب با ضوابط و کاربری       توانند از انواع کاربری   ی، م )5(اسالمی شهر و کمیسیون ماده      

  :استفاده کنند
 درصد و   75، درصد واگذاری کمتر از       خاص های موضعی  و در چارچوب طرح    2-1های موضوع بند    در پهنه : 1-3

 . مترمربع نباشد3500متراژ واگذاری کمتر از 

 3000 درصـد و متـراژ واگـذاری کمتـر از            70، درصد واگذاری کمتـر از       )2-2موضوع بند   (ها  در تک باغ  : 2-3
  .رمربع نباشدمت
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  ش داخل محدوده شهریا آی ی کشاورزیاراض): ب(
باشند، به باغ بـا اسـتفاده از         ی سبز عموم  یخدمات و فضا   مصوب   ی که فاقد کاربر   ی کشاورز یل اراض ی تبد -1

ن صـورت   یدر ا . ن دستورالعمل بالمانع است   یا) الف(قسمت  ) 2( موضوع بند    ی مسکون -مقررات منطقه باغ    
  . برسدیب شهرداری به تصوی و ساختمانیکی تفکیهاز همراه با نقشهی باغ نیه درختکارالزم است که نقش

و  یبـا شـهردار    در صـورت توافـق       ،ش داخل محدوده شـهر    یا آ ی ی کشاورز ی اراض یر کاربر ییل و تغ  ی تبد -2
 ی سبز عموم  ی و به فضا   بوده درصد   70 حداقل   ینکه سهم شهردار  یت ضوابط پهنه مربوطه مشروط به ا      یرعا
   .ل شود، بالمانع استیتبد

ـ توانند از ضـوابط تفک    ی ندارند، م  یسازک و ساختمان  ین قصد تفک  ی که مالک  ینتا زما  -3 ـ ک بـه شـرح ز     ی ر ی
  :ندیاستفاده نما

   هکتار10 یآب ی زراعتیحداقل اراض ●
  هکتار20م ی دی زراعتیحداقل اراض ●
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  توسعه و عمران شهری تهران )ی و موضوعیموضع( یها طرحها وبرنامه :پیوست شماره چهار
   

  ها و مطالعات موضوعی توسعه شهری تهرانها، طرحبرنامه): الف(
  بندیزمان
  دستگاه  طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  )4( ه کنندهیته
 ی اصلدستگاه
  مرتبطوهمکار

  )1(و ) 2( 

 مرجع تصویب
  نهایی

  )5(و ) 3(
 مدتتاهکو

 1405  1400  1395  1390  ) سال3تا (

ــ -1         *  5.م.ک  آموزش و پرورش  نهاد  ...)ها ودبستانیمدارس، پیش(های آموزشی ساماندهی و توسعه ساختمان: 1-1 ــاد ـسامانـ دهی و ایجـ
ها و توسعه فـضاهای     پردیس
  عالی و عمومیآموزش

عـالی و   های فنـاوری، فـضاها، بناهـا و مراکـز آمـوزش           های دانشگاهی، پارک  ردیسساماندهی و ایجاد پ   : 2-1
   تحقیقاتی-مؤسسات پژوهشی 

قات و یوزارت علوم، تحق
        *    م.ش.ع.ش  نهاد  یآورفن

مراتبـی توسـعه    محالت و هسته سازمان فـضائی و سلـسله        توسعه و ساماندهی مساجد، به عنوان کانون        : 1-2
ستاد رسیدگی به امور   نهاد  شهری تهران

          *  5.م.ک  مساجد
ـ  در دست ته    شهر تهران  ی فرهنگ یطرح جامع فضاها  با عنوان    (ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی    : 2-2 ه ی

وزارت فرهنگ و   نهاد  )است
          *  5.م.ک  ارشاد اسالمی

          *  5.م.ک  سازمان تربیت بدنی  نهاد  هی و توسعه فضاها و اماکن ورزشیساماند: 3-2
          *  م.ش.ع.ش  گ.ص.ف.م.س  نهاد  )هاژه هتلیبه و (توسعه گردشگری و ساماندهی فضاهای تفریحی، تفرجگاهی و مراکز اقامت و پذیرائی: 4-2

ــعه  -2 ــاماندهی و توسـ  سـ
فضاهای فرهنگی، مـذهبی،    
ــی و   ــی، تفریحــ ورزشــ

  گردشگری

          *  5.م.ک  گ.ص.ف.م.س  نهاد  هاها و امامزادهاء مقبرهی و احیسامانده: 5-2

وزارت بهداشت و   نهاد  ها در مقیاس محله و منطقهساماندهی شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه: 1-3
ــعه -3          *  5.م.ک  آموزش پزشکی ــاماندهی و توسـ  سـ

  فضاهای بهداشتی و درمانی
زارت بهداشت و و   و درمانییهای آموزش پزشکجاد پردیسی و اهاساماندهی و توسعه بیمارستان: 2-3

        *    م.ش.ع.ش  نهاد  آموزش پزشکی

وزارت مسکن و   در مقیاس ملی و استانی) قوای سه گانه(های حکومتی ساماندهی پردیس: 1-4
          *  م.ش.ع.ش  نهاد  یشهرساز

          *  م.ش.ع.ش  وزارت امور خارجه  نهاد  ها و منازل سفیران کشورهای خارجی در تهراننهساماندهی سفارتخا: 2-4
         *  5.م.ک  استانداری تهران  نهاد  ایدر مقیاس شهری و منطقه) حکومتی(های دولتی ساماندهی و توسعه مراکز و ساختمان: 3-4
ای، در مقیاس شـهری، منطقـه     ) محلی و مدیریت شهری   حکمرانی  (های عمومی   ساماندهی و توسعه مراکز و ساختمان     : 4-4

          *  5.م.ک  ی تهراندارشهر  نهاد  )هاها و شورایاری خدماتی شورا، شهرداری-های اداری ساختمان(ای و محلی ناحیه

های دولتی، مراکز   های کلیه نهادها، سازمان   های کاری و فعالیت   و پردیس ) هامحوطه(ها  طرح جامع سایت  : 5-4
  ...ها و وزش عالی، ارگانآم

های دستگاهن رده یباالتر
          *  5.م.ک  نهاد  ذیربط

         *  م.ش.ع.ش  نهاد  وزرات دفاع   مسلحیروهایار نی اماکن در اختی)هامحوطه(ها تیطرح جامع سا: 6-4

هـای   ساماندهی پـردیس   -4
حکومتی و حکمرانی محلـی     

 دولتـی   -و تأسیسات اداری    
  و عمومی

         *  م.ش.ع.ش  نهاد  وزارت کشور  یتی و امنی اطالعات– ی انتظامیروهای نیبردار مورد بهرهی)هامحوطه(ها تیطرح جامع سا: 7-4
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  بندیزمان
  دستگاه  طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  )4( ه کنندهیته
 ی اصلدستگاه
  مرتبطوهمکار

  )1(و ) 2( 

 مرجع تصویب
  نهایی

  )5(و ) 3(
 مدتتاهکو

 1405  1400  1395  1390  ) سال3تا (

          *  م.ش.ع.ش  نهاد  شهرداری  ایجاد، توسعه و ساماندهی کمربند سبز محدوده شهر تهران: 1-5
          *  5.م.ک  نهاد  شهرداری  های مختلفها و فضاهای سبز شهری تهران در مقیاستوسعه، ساماندهی پارک: 2-5

ــعه -5 ــاماندهی و توسـ  سـ
  فضاهای سبز

          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  ت و ساماندهی باغات و اراضی مزروعی شهر تهرانحفاظ: 3-5
 ســـاماندهی و ایجـــاد  -6          *  م.ش.ع.ش  ز.م.ح. و سنهاد  شهرداری  های تهرانستانامرآتوسعه و ساماندهی : 1-6

          *  5.م.ک  نهاد  شهرداری  های محلیستانامرآساماندهی اء و یاح: 6-2  هاستانامرآ
          *  5.م.ک  های ذیربطدستگاه  نهاد  ها و محورهای کار و فعالیتساماندهی کانون: 1-7
          *  5.م.ک  نهاد  شهرداری  بارفروشی، توزیع مواد غذائی و میادین میوه و ترهساماندهی و توسعه مراکز عمده: 2-7
          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  مشاغل نامتجانس شهریانتقال ها و ر مشاغل، فعالیتساماندهی استقرا: 3-7
 و عیوزارت صنا  نهاد  یع نامتجانس با کارکرد و عملکرد شهریع و انتقال صنای استقرار صنایسامانده: 4-7

         *  م.ش.ع.ش  ز.م.ح.س

اندهی و توسعه مراکز     سام -7
  هاکار، فعالیت و نمایشگاه

          *  م.ش.ع.ش  رت بازرگانیوزا  نهاد  مکانیابی، ساماندهی و تجهیز مراکز نمایشگاهی تهران: 5-7
 ساماندهی مراکز نظامی و     -8          *  5.م.ک  نهاد  ناجا  های گوناگونساماندهی اماکن و مراکز انتظامی شهر تهران در مقیاس: 1-8

          *  م.ش.ع.ش  نهاد  وزارت دفاع  مسلحجابجائی و تغییر عملکرد اماکن و فضاهای در اختیار نیروهای و  انتقال ،ساماندهی: 8-2  انتظامی
          *  شورای اسالمی شهر  نهاد  وزارت نیرو  ها و مسیلهااچهی، درهاحریم رودخانهبستر و حفاظت از : 1-9
        *   -  نهاد  یشهردار  ی سطحیها آبیآورالب و جمعیکنترل س:2-9
          *  -  نهاد  وزارت نیرو  فاضالب شهریهای و ایجاد شبکهتوسعه : 3-9
          *  شورای اسالمی شهر  نهاد  شهرداری  های شهر تهران از  قنوات و چشمهیبرداراحیاء و بهره: 4-9
        *   -  روی و وزارت ننهاد  یشهردار  از آن) نهیبه( و استفاده مناسب  شهر تهرانی خروجیهاکنترل پساب: 5-9

حفاظــــت و توســــعه  -9
ــامانه ــاسـ ــ، یهـ  و یآبـ
  فاضالبتأسیسات 

وزارت مسکن و   انی کرج، طالقان، الر و لتیز سدهایر آب حوزهیسامانده: 6-9
          *  م.ش.ع.ش  روینهاد و وزارت ن  شهرسازی

          *  شورای اسالمی شهر  ز.م.ح. و سنهاد  شهرداری  )مواد زائد و جامد شهری(ساماندهی مدیریت پسماندهای جامد : 1-10

          *  ز.م.ع.ش  نهاد  ز.م.ح.س  های صوتیاز آلودگیجلوگیری : 2-10

          *  ز.م.ع.ش  نهاد  ز.م.ح.س   هواجلوگیری از آلودگی: 3-10

  ز.م.ح.س  سازجلوگیری از آلودگی پرتوهای غیر یون: 4-10
نهاد و وزارت 

 و درمان بهداشت،
  آموزش پزشکی

         *  ز.م.ع.ش

   و حفاظت ازی سامانده-10
  زیست شهر تهران محیط

ها براساس های بزرگ ساختمانی و بزرگراه   های عمرانی و مجتمع   وژهمحیطی برای اجرای پر   سنجی زیست امکان: 5-10
 قانون 105کارگروه ماده   نهاد  های ذیربطدستگاه  محیطیاستانداردهای زیست

          *  برنامه
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  بندیزمان
  دستگاه  طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  )4( ه کنندهیته
 ی اصلدستگاه
  مرتبطوهمکار

  )1(و ) 2( 

 مرجع تصویب
  نهایی

  )5(و ) 3(
 مدتتاهکو

 1405  1400  1395  1390  ) سال3تا (

  ریشهردا  )1:2000تا مقیاس (های خطرپذیری زلزله در شهر تهران ها و پهنهشناسایی دقیق گسل: 1-11
مطالعاتی های نهاد و سایر دستگاه

  ذیربط
        *    م.ش.ع.ش

        *    م.ش.ع.ش  ذیربطنهاد و سایر دستگاههای  شهرداری  )1:2000در مقیاس (های خطرپذیری سیل در تهران شناسائی پهنه: 2-11
          *  ع.غ.پ.س  وزارت کشور  نهاد  پدافند غیرعامل شهر تهران: 3-11
          *  5.م.ک  نهاد  شهرداری  های مورد نیاز مدیریت بحران در هنگام سوانحتجهیز مراکز و پهنهمکانیابی و : 4-11
          *  5.م.ک  نهاد  شهرداری  نشانی، امداد و نجاتایجاد، توسعه و ساماندهی مراکز آتش: 5-11
        *    وزارت کشور  های ذیربطدستگاه  نهاد  شناسائی مراکز حساس، مهم و حیاتی شهر تهران: 6-11

  سازی شهر تهران ایمن-11

        *    -  های ذیربطدستگاه  شهرداری  های مهم و حیاتی شهر تهرانها و پلسازی فضاهای عمومی و همگانی و شریانایمن: 7-11

  سازی مصرف انرژی در ساختمانبهینه: 1-12
وزارت مسکن و 

  شهرسازی
  شهرداری و

  م.ن.س
وزارت مسکن و 

  سازی مصرف انرژی بهینه-12         *  شهرسازی
         *  13ستاد تبصره   ذیربطدستگاههای  س.م.ب.س  سازی مصرف سوخت در وسایل نقلیهبهینه: 2-12

          *  شورایعالی ترافیک  وزارت کشور  شهرداری  ساماندهی مدیریت حمل و نقل شهری تهران و حومه: 1-13

      *      5.م.ک  نهاد  شهرداری  سازی شهر برای حرکت جانبازان و معلولینهی و مناسبساماند: 2-13

        *    5.م.ک  نهاد  شهرداری  ساماندهی نظام حرکت پیاده و دوچرخه در شهر: 3-13

          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  های عمومی و طبقاتیساماندهی و مکانیابی و تدوین ضوابط و مقررات طراحی و توسعه پارکینگ: 4-13

 های بهبود وضعیت شبکه   -13
ارتباطی و نظام حمل و نقل و      

  مدیریت ترافیک

         *  م.ش.ع.ش  نهاد  آهن جمهوری اسالمی ایرانراه  آهنهای راهشهری و ایستگاهساماندهی خطوط ریلی بین: 5-13
هـای طراحـی    وین استانداردها و چـارچوب    تد(برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران          :  1-14

  )و نحوه اجرای آنها، سیما و منظر شهری شهری
          *  ش.م.ع.ش  نهاد  شهرسازیوزارت مسکن و

          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  ) غربی- جنوبی و شرقی -شمالی (ساماندهی محورهای اصلی شهر : 2-14
          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  اریهای تجساماندهی محورهای شریانی شاخص و راسته: 3-14
          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد   تعریضی-های جدید االحداث، اصالحی ساماندهی محورها و شریان: 4-14
          *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  ساماندهی سیما و منظر شهری فضاهای همگانی، عمومی و میادین: 5-14
         *  5.م.ک  شهرداری  نهاد  شهرساماندهی مبادی و محورهای ورودی و خروجی : 6-14

ـاء هویـت       -14  ساماندهی و ارتق
ـازی ایرانـی       –معماری و شهرس
  اسالمی در سیما و منظر شهری

         *  شورای اسالمی شهر  نهاد  شهرداری  )با هدف ارتقاء هویت سیما و منظر شهری(استقرار مدیریت بصری یا منظر شهر تهران : 7-14
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  بندیزمان
  دستگاه  طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  )4( ه کنندهیته
 ی اصلدستگاه
  مرتبطوهمکار

  )1(و ) 2( 

 مرجع تصویب
  نهایی

  )5(و ) 3(
 مدتتاهکو

 1405  1400  1395  1390  ) سال3تا (

 ســاماندهی و صــیانت از -15          *  دولت  نهاد  وزارت کشور  استقرار مدیریت یکپارچه حریم پایتخت و نظارت بر تحوالت آن: 1-15
          *  م.ش.ع.دبیرخانه ش  نهاد  شهرداری  گذاری آنتدقیق محدوده شهر و عالمت: 15-2  محدوده و حریم

وزارت فرهنگ و   شهرداری )مهندسی فرهنگی شهر(وندان ارتقاء فرهنگ و دانش شهر و شهر: 1-16
          *  شورای اسالمی شهر  یارشاد اسالم

          *  شورای اسالمی شهر  وزارت کشور  شهرداری  ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله محوری: 2-16
          *  شورای اسالمی شهر  زارت کشورو  شهرداری  های شهریتوسعه نظارت عامه بر کلیه فعالیت: 3-16
وزارت مسکن و   بخشی ارزش افزوده اراضی شهری ناشی از توسعه و عمران شهرساماندهی و تعادل: 4-16

        *    دولت  نهاد  شهرداری و یشهرساز
ـ           ساماندهی اسکان غیررسمی و توانمندسازی اقشار کم      : 5-16 اه و  درآمد در تأمین مسکن مورد نیـاز و ارتقـاء جایگ

  )طرح جامع مسکن شهر تهران (نهین زمیاختیارات مدیریت شهری در ا
وزارت مسکن و 

        *    ی توانمندسازیستاد مل  نهاد   یشهرساز

 ساماندهی و توسعه امور     -16
اقتــــصادی، اجتمــــاعی، 

 و مسکن و افزایش     یفرهنگ
منــدی شــهروندان رضــایت

تهــران بــا رویکــرد انــسان 
          *  شورای اسالمی شهر  نهاد  شهرداری  برای تسهیل خدمات رسانی به شهروندان و استقرار سیستم یکپارچه شهرسازی) IT(ساماندهی توسعه خدمات : 16-6  محوری

          *  وزارت کشور  -  شهرداری  ساماندهی ساختار، سازمان و تشکیالت شهرداری تهران: 1-17

  شهرداری  سازهای شهریونظام هدایت و کنترل کیفیت بر ساختاستقرار : 2-17
وزارت مسکن و 
شهرسازی و  

  س.م.ن.س
          *  وزارت کشور

          *  دولت  وزارت کشور  شهرداری  طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران: 3-17
          *  شورای اسالمی شهر  -  شهرداری   هزینه شهر-و اصالح ساختار درآمد ) مالی(استقرار نظام مدیریت منابع : 4-17
  نهاد  و  شهرداری  های استفاده از اراضیبندی امالک در پهنهاصالح ارزش منطقه: 5-17

          *  کمیسیون مربوطه  وزارت اقتصاد و دارایی

          * مجلس شورای اسالمی  وزارت اقتصاد و دارایی  شهرداری  های تجاری و تجدیدنظر در نظام سرقفلیطرح ساماندهی عوارض کاربری: 6-17

 شهرداری و سایر  نهاد  های جامع و تفصیلی جدیدتهیه تراز مالی شهر تهران در اجرای طرح: 7-17
  شورای اسالمی شهر  های ذیربطدستگاه

ضربتی و 
حداکثر در 
 مدت سه ماه

        

 ساماندهی نظامات مالیه    -17
  و مدیریت شهری تهران

وزارت مسکن و    نظام حق انتقال توسعهیسامانده: 8-17
        *    ی اسالمیمجلس شورا  وزارت کشور و نهاد  شهرسازی

        *    م.ش.ع.ش  شهرداری  نهاد  سنجی توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهرانامکان: 1-18
  ساماندهی فضاهای شهری-18

 و  مسکنوزارت  نهاد  های مصوب و مجازهای بلندمرتبه شهر تهران در زیرپهنهتدوین ضوابط ساخت و ساز ساختمان: 2-18
          *  م.ش.ع.ش  شهرسازی
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   تهران یهای موضعی توسعه شهرها و طرحبرنامه:  )ب(
  

 

  بندیزمان
  دستگاه   طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  تهیه کننده
 اصلی دستگاه

  همکارومرتبط
رجع م

مدت کوتاه تصویب نهایی
 1405  1400  1395  1390) سال3 تا 2(

  )وندمحور دما(و )  امام حسین- انقالب، انقالب -آزادی ( دماوند -ساماندهی محور شهری انقالب : 1-1
  ) همت-عرصه حدفاصل رسالت (ساماندهی محور شمالی شهر : 2-1
  ) بعثت-عرصه حدفاصل شوش (ساماندهی محور جنوبی شهر : 3-1
  ) و امتداد آن به طرف جنوب شریعتی-حدفاصل ولیعصر ( ری -مرکزی شهر دربندو پهنه ساماندهی محور : 4-1
  ساماندهی محور شهری درکه: 5-1
  شهربانوبی بی-ساماندهی محور شهری دارآباد : 6-1

هـا و    ساماندهی عرصـه   -1
ــ ــهریـمح  ورهای ش

 غربـــی و -شـــرقی (
  ) جنوبی-شمالی 

  ساماندهی محور شهری فرحزاد: 7-1

  نهاد
 و یشهردار

حسب مورد 
  دستگاه ذیربط

        *    م.ش.ع.ش

  )میدان، قدمگاه صالحیه(ساماندهی مرکز تجریش : 1-2
   هنری تهران-ای ایجاد مرکز رسانه: 2-2
  )آباد و مصلیهای عباستپه( فرهنگی تهران -ایجاد مرکز اجتماعی : 3-2
  ساماندهی مرکز فعالیت نوین شهر تهران: 4-2
  )بازار تهران ( تاریخی-ساماندهی مرکز فعالیت تجاری : 5-2
  ایجاد مرکز اقتصاد جهانی تهران: 6-2
  )ع(ساماندهی مرکز شهرری با محوریت حرم عبدالعظیم حسنی : 7-2
  )برج میالد(ساماندهی مرکز ارتباطات جهانی : 8-2
  )میدان آزادی( تجاری حوزه غربی تهران -ساماندهی مرکز خدماتی : 9-2

  )تپهفرودگاه دوشان( تجاری حوزه شرقی تهران -ایجاد مرکز خدماتی : 10-2
  )ایمجتمع خدمات فرامنطقه(آباد ساماندهی مرکز خدمات شهری یافت: 11-2
  )ایمجتمع خدمات فرامنطقه(ساماندهی مرکز خدمات شهری میدان بسیج : 12-2
  )ایمجتمع خدمات فرامنطقه(دهی مرکز خدمات شهری کوهک سامان: 13-2
  )ایمجتمع خدمات فرامنطقه(ساماندهی مرکز خدمات شهری پونک : 14-2

ــز  -2 ــاماندهی مراکـ  سـ
  شهری

  )ایمجتمع خدمات فرامنطقه(ساماندهی مرکز خدماتی اقدسیه : 15-2

  نهاد
 و شهرداری

حسب مورد 
  دستگاه ذیربط

        *    م.ش.ع.ش

  )تهران ناصری( تاریخی تهران ساماندهی پهنه: 1-3
  )حرم حضرت عبدالعظیم( زیارتی ری -ساماندهی پهنه تاریخی : 2-3
   تفرجی تجریش، دربند و مجموعه سعدآباد-ساماندهی پهنه تاریخی : 3-3

هـای   ساماندهی پهنـه   -3
  ارزشمند تاریخی

  علیبی شهربانو و چشمهریخی بی تا-ساماندهی پهنه طبیعی : 4-3

  نهاد
 شهرداری،

  گ .ص.ف.م.س
  و دستگاه ذیربط

        *    م.ش.ع.ش



  50..............................................................................................................................................................................................................................................................................))13851385((سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران 

  

  بندیزمان
  دستگاه   طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  تهیه کننده
 اصلی دستگاه

  همکارومرتبط
رجع م

مدت کوتاه تصویب نهایی
 1405  1400  1395  1390) سال3 تا 2(

 ساماندهی کوهساران: 1-4
 ...)درکه، اوین، فرحزاد و(های البرز  دره-های ساماندهی کوهسار شمالی و رود پروژه: 1-1-4
  های ساماندهی کوهسار شرقیپروژه: 2-1-4
هـای   ساماندهی پهنـه   -4  ساماندهی رودخانه و مسیل کن: 2-4

ــی و   ــمند طبیع ارزش
  محیطیزیست

 های جنگلیساماندهی پارک: 3-4
 ...)لویزان و ( شرقی تهران -های جنگلی شمال های ساماندهی پارکپروژه: 1-3-4
  حصار  و غزال پروژه بهسازی و حفاظت پارک جنگلی سرخه: 2-3-4
  پروژه بهسازی و حفاظت پارک پردیسان: 3-3-4
  پروژه بهسازی و حفاظت پارک جنگلی چیتگر: 4-3-4

  نهاد

 ،شهرداری
حفاظت سازمان 
   زیست،محیط

  جهاد کشاورزی
دستگاه سایر و 

  ذیربط

        *    م.ش.ع.ش

  به عنوان مرکز مجموعه شهری تهران) 22 ( گردشگری منطقه-ساماندهی پهنه خدماتی : 1-5
  )21(ساماندهی و پاالیش پهنه صنعتی مدرن منطقه : 2-5

هـای   ساماندهی پهنـه   -5
  شرقی تهرانساماندهی و پاالیش پهنه صنعتی شمال: 5-3  وگردشگریکاروفعالیت

 و یشهردار  نهاد
        *    م.ش.ع.ش  بطدستگاه ذیر

        *    م.ش.ع.ش  بدنیتربیتسازمان  نهاد  های ورزشی در مقیاس شهری و فراشهری ایجاد و توسعه مجموعه-6
  )دانشگاه تهران و شمال خیابان انقالب تا دانشگاه امیرکبیر با هاله پیرامونی آن( پژوهشی شهر تهران -ساماندهی پهنه فرهنگی : 1-7
  )مرکزیت قوه مقننه و حوزه نفوذ آن(ساماندهی بهارستان و مجلس : 2-7

هـای   ساماندهی پهنـه   -7
  گاه مهرآبادساماندهی فرود: 7-3  یژهو

های دستگاه نهاد
        *    م.ش.ع.ش  ذیربط

  )حریم شمال شرقی تهران(ساماندهی حریم شمال بزرگراه بابائی : 1-8
  ساماندهی حریم شمالی تهران: 2-8
  ساماندهی حریم شرقی تهران: 3-8
   جنوبی تهرانساماندهی حریم: 4-8

ــریم -8 ــاماندهی حـ  سـ
  )تهران(پایتخت 

  ) )ره(حرم مطهر حضرت امام خمینی (ساماندهی مجموعه آفتاب : 5-8

استانداری  و   نهاد
        *    م.ش.ع.ش  شهرداری

  )ایخدمات دروازه( خروجی شهر -های ورودی ساماندهی و تجهیز دروازه: 1-9
  های متروایجاد و ساماندهی ایستگاه: 2-9
  شهریرانی شهری و بینهای اتوبوسساماندهی پایانه: 4-9
  شهری تهرانهای پشتیبان حمل و نقل شهری و بینهای سوار و مجتمعها، پارکایجاد و ساماندهی پایانه: 5-9
  رسانی شهر تهرانو توسعه مراکز سوختساماندهی و مکانیابی ایجاد : 6-9

  شهرداری
  نهاد و 
های دستگاه
  ذیربط

 برنامه ایجاد و توسـعه      -9          *  5.م.ک
تأسیسات جابجـائی و    

  حمل و نقل
آهن شرکت راه  آهنساماندهی ایستگاه مرکزی راه: 7-9

          *  م.ش.ع.ش  نهاد  جمهوری اسالمی
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  های موضعی توسعه شهری در مقیاس مناطق، نواحی و محالت شهر تهرانها و پروژهطرح •

  

  بندیزمان
  دستگاه   طرح  برنامه  مدتبلند  مدتمیان

  تهیه کننده
دستگاه 
  مرتبط

تصویب مرجع 
مدت کوتاه  نهایی

 1405  1400  1395  1390) سال3 تا 2(
 های برنامه ویژه مداخله در بافت-1

  فرسوده شهری
  )به تفکیک مناطق شهر تهران(

ن های فرسوده در مناطق مختلف شهر تهران به تفکیک مناطق و با تعییهای مداخله بافتطرح: 1-1
        *    5.م.ک  نهاد  شهرداری   اولویت 

      *       5.م.ک  نهاد  شهرداری  های موضعی به تفکیک مناطق و با رعایت اولویت  سایر طرح-2
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  پذیری طرح جامع تهرانط تحققایسایر شر :پیوست شماره پنج
  )مصوب شورای اسالمی شهر تهران و در حیطه اختیارات آن(

  
های خـدماتی طـرح      شهرداری تهران با تصویب شورای اسالمی شهر تهران، عوارض خاص تغییر کاربری            -1

ناسب و عادالنه ازمالکین مربوطه به  طرح جدید تفصیلی مصوب شهر تهران را به نحو میهایبه کاربرقبلی 
نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و با نگهداری در حسابی خاص، با اولویت درجهت تأمین زمـین و                     

های عمران شهری به مصرف خواهنـد   های خدماتی شهر و در اجرای طرحاراضی مورد نیاز فضاها و طرح    
  .رساند

  
 -ای  مراتبـی مراکـز محلـه     ویژه سازمان فضایی آن و نظام سلـسله         با عنایت به مطالعات این طرح و به        -2

ای، شهری و فراشهری و برقراری نظام مطلوب ارائه خدمات به             ای، حوزه    فرامنطقه -ای   منطقه -ای  ناحیه
شهروندان و اعمال مدیریت هرچه بهتر با رویکرد محله محوری از یک سو، و ضرورت هماهنگی بین تمامی                  

ویژه در فقدان نظام واحد مدیریت شهری و تفـاوت            رسانی در شهر تهران و به       ل خدمت های مسئو   دستگاه
های مـذکور از سـوی دیگـر، و           های مناطق مدیریتی بین مناطق شهرداری و دستگاه         موجود در محدوده  

باالخره در جهت عملیاتی شدن کلیه راهبردهای طرح جامع و در جهت تحقـق کامـل اهـداف طـرح و                     
 ی توسعه شـهر   یهاه طرح ی مطالعات و ته   انداز شهر تهران، شهرداری تهران از طریق نهاد         مدستیابی به چش  

بندی مناطق، نواحی و محالت شهر تهران، منبعث از سازمان فضایی این              ، طرح تجدیدنظر در تقسیم    تهران
ی خاص در   ها   ماه از تاریخ این مصوبه، همراه با پیشنهاد استقرار مدیریت          6طرح مصوب را، حداکثر ظرف      

های ویژه شهر تهران، تهیه تا پس از تصویب شورای اسالمی شهر تهران و درصورت نیاز سایر                   برخی از پهنه  
  . به مورد اجرا گذاشته شود1386مراجع ذیربط، حداکثر تا پایان سال 

  
اجرای در فرآیند تهیه طرح تفصیلی شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، مطابق و براساس این طرح و در                     -3

بندی استفاده از اراضی آن، تخصیص و تأمین اراضی برای تأمین فضاهای خدماتی آموزشـی،               نظام پهنه 
هـای مـسئول    ها و دسـتگاه    مذهبی، توسط هر یک از ارگان      - درمانی و فرهنگی     -ورزشی، بهداشتی   

ـ  تثبیت خدمات محقق شده مذکور و در حال بهره    "دولتی، ضمن    ، "ف شـهر برداری فعلی در نقـاط مختل
 طـرح، سـطوح فـضاهای       ریزی و محاسبه نیازها در مقیاس محالت در افـق         حسب مورد از طریق برنامه    

برداری فعلی و در نهایت استخراج کمبودها در هر یک از فضاهای مربوطـه و تملـک                 بهرهخدماتی مورد   
های عملیاتی پنجساله و در فرآینـدی مـستمر توسـط           فضای مورد نیاز طبق برنامه     زمین   زمین و احداث  

  . های بخشی مسئول و با همکاری شهرداری تهران صورت خواهد گرفتمتولیان و دستگاه
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های بخشی و دولتی ذیربط، حسب مورد و در قالـب           جانبه دستگاه در همین ارتباط نهاد، با همکاری همه      
این سند، شماره یک  به شرح ضمیمه "تأمین فضاهای خدمات شهری مورد نیاز تهران  های موضوعی   برنامه"

های الزم را در جهت تدقیق و اجرای کامل طرح تفصیلی شهر در این رابطه، تهیه و تأمین                  ها و برنامه  طرح
  خدمات مورد نیاز در نقاط مختلف شهر را در راستای اهداف طرح جامع در فرآیندی دائمـی مراقبـت و                   

  . گیری خواهد نمودپی
  
در ایـن   . ها، تجهیزات و تأسیسات شهری اسـت        شهرداری تهران موظف به تأمین فضاهای سبز، پارک        -4

ارتباط تا تأمین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور و مورد نیاز شهر به ویژه در 
های تفصیلی  بینی شده در طرح   شسطوح محالت، مطابق جداول سطح و سطوح فضاهای خدماتی، پی         

بینی و تثبیت شـده در      ها و تجهیزات و تأسیسات شهری، پیش        های سبز و پارک   مصوب مناطق، کاربری  
طرح تفصیلی مالک عمل قبلی شهر تهران، کماکان مالک عمل بوده، تا در فرایندی تدریجی و در یک                  

هـای خـدماتی موردنیـاز، در    ، کاربری)1390ان  یتا پا ( اول   ساله پنجدوره گذار و حداکثر در دوره       
های طرح قبلـی لغـو        چارچوب طرح تفصیلی جدید، توسط شهرداری تهران تأمین و تثبیت و کاربری           

  .گردد
  
شهرداری تهران موظف است، در جهت اجرائی نمودن الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران                 -5

ها و پیشنهادات الزم ازیکسو، و همکاری،   لوایح، طرح  به شرح فوق، و عملیاتی شدن آنها، نسبت به تهیه         
های ذیربط در قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننـه از سـوی دیگـر،    مشارکت و تفاهم با کلیه دستگاه 

، از طریق 1387ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه این الزامات در حداقل زمان ممکن و حداکثر تا پایان سال 
الزم در مجلس و اخذ مصوبات مورد نیاز از هیأت وزیران و سایر مراجع و به های تصویب لوایح و طرح  

مورد اجرا گذاشتن آنها، اقدامات الزم را به عمل آورده، هر سه ماه یکبار کلیه اقدامات خـود را بـه                     
  .شورای اسالمی شهر گزارش نماید
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  هادواژهیف و کلی تعار:وست شماره ششیپ
 

  آزادراه •
مراتب شبکه معابر  در رأس سلسلهن معبریا. شهری استشهری و بینمعبر تندراهی برای ترافیک عبوری درون

. های کالن و اصلی شهر استها و مناطق شهری، مراکز، محورها و پهنه پیوند بین حوزه، و نقش آن،شهری قرار دارد
  .ها، الزاماً غیرهمسطح استهای اصلی بوده و تقاطعفاقد هرگونه دسترسیاین معابر 

  
  استخوان بندی کالبدی •

ای از محورها، مراکز شهری و عناصر اصلی معرف شهر، که مجموعاً ، شامل شبکه شهری، سازمان فضائساختار اصلی
  .دهندارکان اصلی سازمان فضائی شهر را تشکیل می

  
  بازسازی •

 و دشومی های مستعد توسعه و بسیار فرسوده اعمالکه عمدتاً در محدوده ی شهریهادر بافته نوعی از مداخل
  .ردیگی را دربرمیع و کاملی وسیکیزیرات فییتغ

 

  های فرسودهبافت •
های مناسب و محدودیتناهای ها، زیرساختهایی از شهر که به دلیل عدم استحکام ساختمانمحدوده و گستره

 . استهای محیطی ثباتی و تنزل کیفیت بی، دستخوش...)بندی کوچک وعرض، دانهکممعابر (کالبدی 

  
  بهسازی •

  که حفظ سالمت فیزیکی بافت را با عنایت به امکانات نوآوری در چارچوب،ی شهریهانوعی از مداخله در بافت
 .سازدممکن میوضعیت موجود، 

  
  بزرگراه •

 در سلسله مراتب شبکه معابر شهری، بین ، کهها و مناطق شهری است، حوزهمعبر عبوری برای پیوند مراکز عمده فعالیت
 .  به عنوان بزرگراه کمربندی، تا حدودی مشابه آزادراه استن معبر،یا نقش بخشی از .داردآزادراه و معابر شریانی قرار 

  
  بناهای ارزشمند تاریخی و معاصر •

  . استی و فرهنگیخیز تاری متمایها با ارزشیی که متشکل از بناها،د ارزشمندی و جدیمیه قدیابن
 

  پهنه •
  . باشندیهمسان م ، به لحاظ ساختاری، عملکردی و یا رفتارییاهای قابل مالحظهوسعت همگون از شهر که در ییهاگستره
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  بندیپهنه •
 ساز در هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و نظارت بر ساخت و یو مالک عمل برابندی سطح شهر، سند اصلی پهنه
ها، موجبات ارتقاء کیفیت  با جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کاربرین سندیطبق ا. های شهری استعرصه

 طرح یانداز و راهبردها تحقق چشمیدات شهرسازانه برای، تمهیبند پهنه.دشوو کارایی محیط شهری فراهم می
 ارتفاع مناسب نیی، تعیگذار توده وزان تراکمیا اعمال م شهر بی آتیریگجامع تهران است، که نشانگر نحوه شکل

  .در شهر است... و ساختمان 
  پهنه کالن •

سکونت، فعالیت، مختلط و  یهاز و کالن شامل پهنهیمتما  پهنه4 ، محدوده شهر بهطرح جامع تهران یبندپهنهدر 
  .م شده استیتقسحفاظت 

  
  پهنه اصلی •

با کد یک (ز یمتماو  یبه چند پهنه اصلکالن  چهارگانه یهاک از پهنهیر بندی شهر تهران، هدر تقسیمات پهنه
  .دهندهای اصلی تقسیمات را تشکیل می، که گروهه استشدتقسیم  ) رقمی

  
  ) R(پهنه کالن سکونت   •

ن های پشتیباهای مربوط به فعالیتای که کاربری غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت است، و کاربریپهنه
در پهنه سکونت تأمین آسایش و . برای تأمین نیازهای روزمره و اولیه ساکنین محالت را نیز در خود جای داده است

های مسکونی تنوع در پهنه .های مجاز به استقرار در این پهنه استآرامش و امنیت ساکنین مبنای انتخاب کاربری
عاد قطعات مسکونی، تعداد طبقات، تعداد واحدمسکونی در های بارز در تراکم ساختمانی، ابناشی از وجود تفاوت
  .باشدمی... و هکتار، عرض معابر،

  
  )S(پهنه کالن فعالیت  •

هایی از شهر است که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سکونت نیز در آن ممنوع، یا این پهنه، مشتمل بر قسمت
، که در هر ردیگی را دربرمیزیمتما اصلی یها زیرپهنه،ه کالناین پهن. محدود، و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است

 شهری، بارز اوتهای متفی از آنها، در مقیاسط غلبه یکی از وجوه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی، یا اختال،یک
  .است

  
  ) M(پهنه کالن مختلط  •

ده و از استقرار توأمان کارکردهای های مسکونی پدید آم از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت کهیاپهنه
 کنترل، هدایت، ساماندهی و ارتقاء کارایی این ، بربندی شهر تهراندر پهنه .سکونت و فعالیت شکل گرفته است

های مسکونی، و سرانجام دستیابی به مفهومی عینی و مؤثر از فضاها و نیز جلوگیری از اختالط نامناسب آن با بافت
  .د شده استی، تأکفظ شأن سکونت و فعالیتهای مختلط با حپهنه
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  )G(کالن حفاظت سبز و باز پهنه  •

حفاظت د یبایمالمقدور حتیآن وضعیت موجود ازمند حفاظت و نظارت بوده و ی از محدوده شهر که نییهاگستره
های این کاربری . در محیط شهری است،های سبز و باز عرصهنیااستفاده بهینه از ی مداخله در آن عمدتاً برا وشود

و ساز در این پهنه ممنوع و یا بسیار محدود است و توسعه گردشگری و ساخت. شوندپهنه، در عین حفاظت، تجهیز می
این پهنه فضاهای  .د استیمورد تأکهای عمومی در این پهنه تفرج، ایجاد سرزندگی و تأمین فضاهای الزم برای عرصه

های های تاریخی و فرهنگی نیازمند حفاظت، حریم بزرگراهای، مکاندره-رودها، باغسارهای تفرجی و دره-سبز رود
  .ردیگیرا دربرمویژه و اراضی حدفاصل مرز کالبدی شهر و مرز محدوده شهر تهران 

  
  توده •

  .ساختمان استشکل و ترکیب کلی یک ساختمان که نشانگر ابعاد، حجم و فرم 
  
  گذاریتوده •

  .استها در یک قطعه زمین یا یک گستره شهری ا گروهی از ساختمانیختمان ک سای از ارتفاع و حجم یبیترک
  

  )همسطح و غیرهمسطح(تقاطع  •
   . با یکدیگر استمعبردو یا چند همسطح یا غیرهمسطح محل برخورد 

  
  )نفر در هکتار(تراکم ناخالص مسکونی  •

 که معموالًبه ،محدوده استا یپهنه  همان وسعتمحدوده شهری به ا یپهنه نسبت تعداد جمعیت ساکن در یک 
  . شود میمشخصصورت نفر در هکتار 

  
  )نفر در هکتار(تراکم خالص مسکونی  •

ا یپهنه های مسکونی همان اراضی پالک به وسعت محدوده شهریا یپهنه نسبت تعداد جمعیت ساکن در یک 
  . شود میمشخصکه معموالً به صورت نفر در هکتار محدوده، 

  
  انداز شهر چشم •

 ی مطلوب شهر را در افق طراحیمای که س، شهر استی و بلندمدت برایر آرمانی تصو،شهر) Vision(انداز مچش
  .است مشترک و قابل حصول یها آرمانیدار شهر برمبنای توسعه پای برایثاقیو م سازدیمشخص م

  حفاظت مطلق •
 . استی، مبتنگذاری جدیدمیزان بار و حداقل یاز بافت شهرحفاظت که بر حداکثر نوعی از ساماندهی 
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  حفاظت فعال •
 ی شهریهادر بافتسازی فیزیکی، تنظیم و تثبیت بارگذاری فعالیتی  سالم،محافظت بر ی، مبتننوعی از مداخله

  .است
  
  حریم شهر یا محدوده استحفاظی •

ت و ساز هرگونه ساخشود و از یم حفاظت ، که طبق قانوناستبخشی از اراضی بالفصل پیرامون شهر حریم شهر، 
  . گرددیممانعت مدر محدوده آن رویه بی

  
  خط آسمان •

  . و آسمان) بام( بین حد نهایی ساختمان یمحل تالقی بصر
  
  )مترمربع(سرانه زمین مسکونی  •

 پهنه یا محدوده شهری به تعداد جمعیت ساکن در همانپهنه یا های مسکونی در یک نسبت سطح اراضی و پالک
  . شودبع بیان میه به صورت مترمرک ،محدوده

  
  )مترمربع(سرانه زیربنای مسکونی  •

نسبت سطح کل زیربنای طبقات ساختمانی یک قطعه یا پالک مسکونی به تعداد جمعیت ساکن در همان پالک یا 
  . شودقطعه است که به صورت مترمربع بیان می

  
  سازمان فضایی •

 توسعه شهر ی از الگوی در آینده و تبلور کالبدانداز کالبدی و توصیف روشنی از سیمای شهرسازمان فضایی، چشم
ها به مثابه عناصر  از محورها، مراکز و پهنهیمراتب آن که سلسلهی اصلیبند با استخوانییدرک سازمان فضا. است

   .شودسر ی است، میدار شهریپا
  
  مراتب خدمات شهریسلسله •

 هاعیتی، تناوب مراجعه و مقیاس عملکردی کاربری برحسب پوشش جم که)غیرمسکونی(های خدماتی بندی کاربریدسته
  .یابد عینیت می،در قالب نظام تقسیمات شهری

  
  سیما و منظر شهری •

 به عنوان یک متشکلهکیفیت فرم بصری و تناسبات کالبدی محیط که از طریق نحوه ارتباط و هماهنگی بین اجزای 
  . شودکل و یا مجموعه واحد حاصل می
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  شبکه حرکت  •
 و گیریعوامل ساختاری بسیار مؤثر و با اهمیت در شکلاز جمله که ) جابجایی و حمل و نقل( حرکت  نظامی برایساختار

 .باشدیم یبی و شبکه معابر ترکیشامل؛ شبکه معابر سواره، شبکه معابر دسترس ، واستتوسعه کالبد شهر 

  
  زیرپهنه  •

نیازمند برخوردار بوده و های خاصی ویژگیاز که شود، یز میمتما "زیرپهنه"تری به نام خردهر پهنه به تقسیمات 
  .  از نظر ضوابط و مداخالت شهرسازانه است،برخوردی متفاوت

  
  طرح جامع شهر •

طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح جامع شهر، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از 
ونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و های مسکبندی مربوط به حوزهاراضی و منطقه

 و هاو فرودگاه) ترمینال(های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط تسهیالت شهری و نیازمندی
ط به های مربوسطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی، و اولویت

های شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماآنها تعیین می
  .گرددتاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می

   
  طرح تفصیلی •

رح طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح تفصیلی طرحی است، که بر اساس معیارها و ضوابط کلی ط
جامع شهر به تعیین مشخصات دقیق عناصر و عوامل مختلف شهری شامل نحوه استفاده از اراضی در سطح محالت و 

های مختلف، وضعیت مشروح و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی، ضوابط پهنه
. پردازدو توسعه و حل مشکالت شهری میهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی کامل احداث بنا و اولویت

  . گرددها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میهمچنین مطابق این طرح، نقشه
  
  طراحی شهری •

های های عمومی شهر و فراهم کردن زمینهدهی کالبدی عرصهای که هدف اصلی آن عمدتاً سازمانفعالیت بین رشته
  . است ی شهریها مکان،یباشناختی و زیطیمحستییت عملکردی، زارتقای کیف

  
  های موضعیطرح •

به منظور توسعه و عمران هایی معین و مشخص از شهر ها و عرصهدر محدوده شده یزیر مداخله برنامهیسندی برا
   .هماهنگ
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  های موضوعیطرح •
  .شخص مرتبط با شهر به منظور توسعه و عمران هماهنگ خاص و موارد میهانهیدر زم شده یزیر مداخله برنامهی برایسند

  
  عناصر شاخص و نشانه •

 که به لحاظ فرم یا حجم کالبدی، تظاهر بصری و یا عملکردهای خاص از محیط پیرامون یآن دسته از عناصر شهر
  . باشندخود متمایز بوده و شاخص می

  
  های ساماندهیعرصه •

که ضوابط و مقررات ) های شهریها، محورها و پهنهکانون(ریزی شده نامههای نیازمند مداخله هماهنگ و برمحدوده
 نحوه استفاده از اراضی و هدایت .ستیها کافی نترل توسعه در این عرصهطرح تفصیلی به تنهایی برای هدایت و کن

 موضوعی و موضعی هایها و طرحریزی شده با تهیه و اجرای برنامه، مستلزم مداخله برنامههان محدودهیاکالبدی 
  .است

  
  های ارزشمندمحدوده •

توجه، ساخت باید مورد های ارزشمند طبیعی و انسانل وجود فضاها، بناها و بافتیهای واجد ارزش که به دلمحدوده
  .قرار گیرندو حفاظت حراست 

  
  محور صنعتی •

 و تردد ی جابجائیهارامون شبکهیه و پی در حاشیبه صورت خطای و کارگاهی تمرکز و استقرار تعدادی واحد کارخانه
 .یشهر

  
  محور ارزشمند تاریخی و معاصر •

های تاریخی، معاصر و یا  واجد ارزش، بصری-های کارکردی  که به سبب قدمت و ویژگی از شهرهاییخیابانا یمعابر 
 .استفرهنگی 

  
  محله •

  .ردیگیرا دربرمزار نفر  ه20 تا 10 حدودجمعیتی که تهران، تقسیمات شهری در ترین رده پائین

 

  محدوده استحفاظی •
 تحت ، ضوابط خاصبا،  منطقه شهری توسعه بلندمدتیبرا محدوده طرح جامع که اراضی آن، ازتر ای بزرگمحدوده

  .گیرد قرار می،برداری کنترل شدهحفاظت و یا بهره
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  محدوده طرح جامع •
سازمان مجری . ت شده استین و تثبییجامع تهران، تع طرح یطبق نقشه موجود در سند اصللبه دور شهر تهران که 

ول مکلف به تأمین خدمات در محدوده مزبور به صورتی هماهنگ در ئهای مسو سایر دستگاه) شهرداری تهران(طرح 
  .باشندیمچارچوب مصوبات طرح جامع 

  
  مرکز حوزه •

ابد و یی سامان می و فراشهری شهریها با عملکردیا استقرار خدمات فرامنطقهیبراکه از سطح شهر ی یاهمحدوده
ت نظام حمل و یری سفر و مدیل تقاضای و تقلی از مراکز شهری تمرکززدائی برایا چندمنطقهیتی پوشش جمعیدارا

  .  استیک شهرینقل و تراف
  
  مرکز محله •

کپارچه به ی یا در بلوکیت مساجد و یکه بر محورتجمع خدمات روزمره مورد نیاز ساکنان هر محله تمرکز و محل 
  .ردیگی محله شکل میعنوان هسته مرکز

  
  مرکز منطقه •

عد فاصله و زمان دسترسی به با توجه  به بُرد و یگیاز منطقه، عمدتاً  در آن شکل میخدمات مورد نای که محدوده
این مراکز ، یط کنونی در شراوجود بسیاری از این خدمات البته با توجه به .دهد، جمعیت منطقه را پوشش میخدمات

  .ابدیینظام م پراکنده ییهامحدودهدر شهر مناطق از گیری نبوده و در برخی  قابل شکل،به صورت یکپارچهبعضاً 
  
  مرکز ناحیه •

به عنوان رد و یگیکپارچه شکل میا چند بلوک یک ی که در تجمع خدمات مورد نیاز ساکنان هر ناحیهتمرکز و محل 
ه هر صورت ب. شودیع، محسوب می سریهای مناسب و دسترسی خدماتیها پوششی براناحیه یمرکزهسته 

  .یابدهای مکرر و سریع شکل میعملکرد این مراکز براساس دسترسی
  
  مشاعات •

 که به صورت مشترک توسط ساکنان دو یا چند  ساختمان،یهایی از سطح زیربناسطوحی از قطعه زمین و یا قسمت
  .ردیگیقرار م استفاده موردواحد مسکونی 

  
  منطقه •

ز است که هر یمحدوده متما 22متشکل از ) 1385(در طرح جامع تهران  نظام تقسیمات شهری که  ازسومین رده
  .ردیگیرا دربرمچند ناحیه  یشهرمنطقه ا یمحدوده 
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  های مستعد توسعهعرصه •
و بوده، برخوردار ی توسعه  برایهای منحصر به فردتیاز قابلهای استثنایی  ویژگیلیبه دلهایی از شهر که محدوده

 اطراف شامل محدودههای مستعد توسعه عرصه. بلندمدت استعمدتاً نیازمند مداخله هماهنگ با رویکردی 
  .است ید شهریو مراکز جدصنعتی ، های نظامیهای مترو، محدودهایستگاه

  
  های ارزشمند طبیعیعرصه •

ها، رود دره(طبیعی  یهاگسترهو ) غ، پارک و درختکاریبا(فضاهای سبز مصنوع شامل  شهر،  و سبزبسترهای طبیعی
 ).کوهپایه و دیگر فضاهای طبیعی

 

  های ارزشمند تاریخی و معاصرعرصه •
 یاوهید به شی ارزشمند بوده و با، و شهرسازانهی معماریها و ارزش تاریخیقدمتهایی از شهر که به دلیل محدوده

 .ابدیمناسب سامان 

  
  عملکرد •

 ،یشهرهای پهنهک از یهر  شهر که شرایط استقرار یا احداث آن در یبرابندی شده های طبقهفعالیتاس یو مقنوع 
  . دشوبراساس ضوابط تعیین می

  
  فضای باز عمومی •

  . استبه طور رایگان قابل استفاده  عموم یبرا، که )هاها، میادین و پارکمانند خیابان(هایی از شهر ها و محدودهبخش
  
  صنعتی) هنقط(کانون  •

 .اندواحدهای صنعتی منفرد که در سطح شهر پراکنده

  
  بستکوچه بن •

  . استمعبری که از یک طرف مسدود 
  
  های عمده کاربریگروه •

 گروه سکونت، تجاری، تولیدی و صنعتی، تأسیسات و تجهیزات 7ها که شامل  کاربریهیکلبندی کلی از تقسیم
های اصلی و  پهنهانواعها در تعامل با بندی از کاربریاین دسته. تشهری، اوقات فراغت، خدماتی و کشاورزی اس

  .دسازرا مشخص می یشهرهای مجاز به استقرار در هر زیرپهنه فرعی، کاربری
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  های فرعی کاربریگروه •
 ،های اوقات فراغتگروه عمده فعالیتدر  به عنوان مثال، ، کههای عمده فعالیتاز گروه ترخردتقسیمات فرعی و 

  . فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تفریحی استشامل تر گروه فرعی
  
  گروه عمده کاربری سکونت و اقامت •

 به  و...،های مسکونی نظیر مسکن ویالیی، مسکن آپارتمانی، مجتمع، سکونت و اقامتاوت و متنوعتفعملکردهای م
  . ها و پانسیونیادار،ها اعم از دانشجوییعالوه خوابگاه

  
  الیت تجاریگروه عمده فع •

، انواع واحدهای پذیرایی متفاوتهای ها در مقیاسها و مغازه تجاری و دفاتر اداری نظیر فروشگاهتنوععملکردهای م
های تجاری، کلیه خدمات مرتبط با فروش وسایل و تعمیر اتومبیل، بار، مجتمعها، بازارهای میوه و ترهو رستوران

  . ... ها وف، کلینیک و آزمایشگاههای مختلها، آموزشگاهاتر و آژانساعتباری، دف - ها و مؤسسات مالیبانک
  

  گروه عمده فعالیت تولیدی و صنعتی •
های نظیر کاالهای تولیدی و کارخانجات صنعتی در عرصه، کاالهاانواع بندی عملکردهای مرتبط با تولید و بسته

  . ... ت وآالی، ساختمانی، ماشینمحصوالت غذایی، چوبی، پالستیکی، فلز
  
  های تأسیسات و تجهیزات شهریگروه عمده کاربری •

ها و های قطار، پارکینگها، ایستگاههای درون و برون شهری، فرودگاهعملکردهای مرتبط با حمل و نقل نظیر پایانه
نشانی، سردخانه، گورستان و های آتش، ایستگاهCNGهای سوخت تجهیزات شهری شامل پمپ بنزین و جایگاه

  . های مرتبطیر فعالیتسا
  
  های مرتبط با گذران اوقات فراغتگروه عمده کاربری •

 های، موزه و فرهنگسرا، استادیوم و مجموعهاوتتفهای مهای شهری در مقیاس و پارک شامل فضای سبزیعملکردهای
  . ... وحش وها، شهربازی، باغانههای ورزشی و تفریحی، زورخورزشی، سالن

  
  یت خدماتیگروه عمده فعال •

عالی و مراکز تحقیقاتی، ، مؤسسات آموزشاوتهای متفواحدهای آموزشی در مقیاس، شامل  خدماتیتیفعالانواع 
 ها،ها، مراکز انتقال خون، آسایشگاهها، مراکز انتظامی و قضایی، بیمارستانها، سفارتخانهکلیه ادارات دولتی، وزارتخانه

  . ... های اقامتی وها و مجموعهل مراکز مذهبی، هتهای علمیه،ها، حوزهمساجد، کلیسا
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  گروه عمده فعالیت کشاورزی •
  .  شامل عملکردهای زراعت، باغداری و پرورش گلییهافعالیت

  

  مجموعه شهری •
آن که بازار کار واحدی از رامون یت پی و فعال جمعیتعددهای مت شامل کالنشهر اصلی و کانون، عملکردییامنطقه

معموالً شدت ارتباط متقابل . اند و اجزاء و عناصر آن با هم ارتباط روزمره دارند را تشکیل دادهسکونت و کار
   .شودمییک هویت فضایی مستقل گیری موجب شکل حدی است که بهعملکردی و ساختاری در یک مجموعه شهری 

  

  محدوده شهر •
، محدوده 1384 مصوب دی ماه "ه تعیین آنها تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحو"به استناد قانون

طبق این قانون، محدوده شهر . رسدشهر بر اساس نتایج مطالعات طرح جامع تعیین و به تصویب مراجع قانونی می
عبارت است از محدوده کالبدی و بافت موجود شهر و توسعه آتی آن در یک دوره زمانی مشخص که ضوابط و مقررات 

ازی برای تفکیک زمین و احداث هر گونه بنا و تأسیسات و عملیات شهرسازی در آن وضع و سشهرسازی و ساختمان
های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهرداری عالوه بر اجرای طرح. الزم االجرا گردیده است

 هرگونه ساختمان و ف قانونی خود، مدیریت نظارت بر احداثیشهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظا
  . تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران را نیز در داخل محدوده به عهده دارد

  

  مراکز شهری و فراشهری •
 مرکز مانند. است) یا فراملی یمل (ی و فراشهریمراکز اصلی خدمات و فعالیت که عملکرد آنها در مقیاس شهر

  .در تهران مرکز تاریخی و مذهبی ری، ای و ،)بازار (شهرریخی و تجاری ، مرکز تا)تفرج و گردشگری(شهری تجریش 
 ، به عنوان مکان آنسازمان فضاییدر ای است که در ساختار کالبدی شهر و نیز مرکزیت در کالنشهر تهران، پهنه

 .کند می چنین مکانی را شهر تعیینپدید آمده و ی مرتبط شهریهاتی و تعامل انواع فعالیریگ شکلیبارز برا

  
  ایای و فرامنطقهمراکز حوزه •

  .  شهری استشتر از منطقهیکمتر از شهر و بمراکز خدماتی و فعالیت که عملکرد آنها در مقیاس 
  
 مراکز جابجایی جمعیت •

 ارزشمند برای یهایقابلیتو به پشتوانه گیرند، هایی از شهر که برای جابجایی جمعیت مورد استفاده قرار میمحدوده
 .ای هماهنگ استریزی و مداخله نیازمند برنامه،هتوسع

  
  های صنعتی شهرمحدوده •

های صنعتی کاربری غلبه با ...)کارخانه، کارگاه و (ی صنعتیواحدهاتعدد و تراکم با توجه به هایی از شهر که محدوده
 .شودی محسوب می صنعتیبوده و فضا
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  محورهای شهری •
های باال ی شهری در  با مقیاس، عملکردهای ویژهاز حرکت و جابجایی،  شهری که ضمن تسهیل امکانیهاگذرگاه

دربند، درکه، (ها دره-شامل محورهای طبیعی در امتداد رود تهران ی شهریمحورها. برخوردارندپیرامون خود 
های خیابان(و محورهای پیونددهنده ...) بزرگراه همت، خیابان انقالب و (، محورهای عملکردی و حرکتی ...)فرحزاد و

  :، عبارتند ازانددهیتهران بخشای به سازمان فضایی شهر این محورها که ساختاری شبکه. است...) ولیعصر، شریعتی و
 جنوبی -ها و شامل پنج محور شمالی  حرکتی شهر در امتداد رود دره-محورهای طبیعی، عملکردی  

  .)ی شهربانوب بی- ری، دارآباد -محورهای کن، فرحزاد، درکه، دربند (
 غربی و شامل محور سبز همت، محور تاریخی - حرکتی در انطباق با معابر اصلی شرقی -محورهای عملکردی  

 . بعثت- شوش  فرهنگی انقالب و محور کار و فعالیت-

شهر محورهای پیوند دهنده که عمدتاً به شکل شعاعی در درون و پیرامون هسته تاریخی و حوزه مرکزی  
  .سازندهای نوین شهری متصل میته و بدنه شهر قدیم را به فضاها و بافتشکل گرفتهران 

  
  محورهای صنعتی •

های ها، انبارها، کارخانجات، خدمات صنعتی و فعالیتشامل کارگاه( صنعتی عددتهایی که واحدهای معابر و خیابانم
  . است به صورت خطی در مجاورت آنها استقرار یافته) جانبی مرتبط

  
  ژه پیادهی ومحدوده •

  .است مجاز یاژهیط ویت و طبق شرایو حرکت سواره در آن با اعمال محدوداست اده یتردد پمختص ای از شهر که محدوده
   

  ناحیه •
  .ل داده و متشکل از چند محله استی از منطقه را تشکی خردتریهامحدودهنظام تقسیمات شهری که از چهارمین رده 

  
  نظام تقسیمات شهری •

 که متشکل از پنج ت و خدمات شهرییریمراتبی مدهای فیزیکی شهر برحسب نحوه توزیع سلسلهبندینحوه قسمت
  .است رده محله و رده ناحیه، رده منطقه، رده حوزه، ه شهرردرده شامل 

  
  نماهای شهری •

  . است مشاهده که از داخل معابر عمومی قابل) اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی(شهری های سطوح نمایان ساختمان
  
  نوسازی •

های شهری که در عین حفظ بقایای ساختار موجود، تغییرات اساسی در ترکیب کلی بافت نوعی از مداخله در بافت
  .آوردپدید می


