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۱.	مقدمه
شهر تهران به عنوان محل سکونت و کار و فعالیت با چالش های فراوانی    
ازجمله پایش مستمر طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، نظارت و کنترل 
ساخت وساز، تثبیت کاربری های خدماتی، توسعه متوازن نواحی و محالت، 
سیما و منظر شهری، مدیریت یکپارچه از اراضی عباس آباد، بافت های تاریخی 
و حفاظت از باغات شهر تهران به عنوان میراث طبیعی شهر، ساخت وسازها 
در حریم و ارتفاعات شهر تهران، گستردگی بافت فرسوده و به تبع آن میزان 
نوسازی، بهسازی، بازسازی و ایمن سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و 
مسائل حقوقی مترتب بر آن، سازوکار همکاری بین بخشی )دولتی، خصوصی و 
سازمان های مردم نهاد(، منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده )شهرداری، دولت 

و مردم( و اثرات رکود و رونق بازار مسکن بر نوسازی روبروست. 
بنابراین مهم ترین مأموریت حوزه شهرسازی و معماری، توسعه و بهبود سطح 
کیفیت زندگی به ویژه در حوزه فضایی- کالبدی و ساخت وساز شهری است. لذا 
شناخت جامع و کافی از وضعیت شهر از این منظر در قالب موضوعات کلیدی 
حفاظت و صیانت از بافت تاریخی شهر، ساماندهی و ارتقاء کیفیت معماری 
و منظر شهری، انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری محدوده و حریم، وجود 
بافت فرسوده و نهایتاً صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز، هوشمند 
سازی فرآیند صدور پروانه های ساختمانی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در 
دستور کار کمیته فضایی-کالبدی، معماری و شهرسازی تدوین برنامه سوم شهر 

تهران قرار گرفت.
سند حاضر به عنوان سند عملیاتی برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به    
شناخت وضع موجود شهر و بررسی ابعاد موضوعات کلیدی مطرح شده، عملکرد 
معاونت شهرسازی و معماری و تحلیل موقعیت آن، راهبردها، سیاست ها، 
اقدامات اجرایی و شاخص های مرتبط در قالب احکام برنامه سوم شهر تهران 

می پردازد.

عبدالرضا گلپایگانی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

2.	شناخت	شهر	بر	اساس	حوزه	مأموریتی	شهرسازی	و	معماری
2-۱-	کلیات

شهر تهران به عنوان محل سکونت و فعالیت با جمعیت حدود 11 میلیون در روز 
و بیش از 8 میلیون نفر جمعیت در شب، با چالش های فراوانی ازجمله نظارت بر 
اجرای طرح تفصیلی شهر تهران، نظارت و کنترل ساخت وساز، نظارت بر تثبیت 
کاربری ها، فروش تراکم مازاد، سیما و منظر شهری، بافت های تاریخی و پهنه های 
طبیعی واجد ارزش به عنوان میراث شهری، ساخت وسازها در حریم و ارتفاعات 
شهر تهران، گستردگی بافت های فرسوده و ناکارآمد و ضرورت توسعه محالت 
دارای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری عرصه های ناکارآمد و نیز الزام برقراری 
هماهنگی های بین بخشی روبروست. بنابراین مهم ترین مأموریت حوزه شهرسازی 
و معماری، توسعه و بهبود سطح کیفیت زندگی به ویژه در حوزه فضایی- کالبدی 

و ساخت وساز شهری است. 

2-۱-۱-کیفیت	معماری	و	منظر	شهری
در پی تغییرات دنیای امروز و درنتیجه آن گم گشتگی بین سنت و مدرنیته، 
بی توجهی به فرهنگ اصیل بومی و درک ناصحیح و بسیار سطحی از سبک های 
نوین معماری جهان، وضعیت معماری امروز را دچار معضل بحران هویت 
نموده است که در درجۀ اول در شهر تهران به عنوان سرمشق و الگوی توسعۀ 

شهری در ایران، آشکار و بروز می یابد. 
آسیب شناسی این وضعیت در افتراق و جدایی طرح های معماری با شیوه 
زندگی و الزامات فرهنگی شهروندان، بی تناسب بودن با وضعیت بحران 
زیست محیطی، ناكارآمدی ضوابط موجود به خصوص در حل بحران مسكن 
به لحاظ اقتصادی و پاسخگویی به افزایش جمعیت )الگوی آپارتمان با پیلوت 
به عنوان پاركینگ و راه پله مركزی و حیاط مشاع به جای خانه های حیاط دار( 
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و غیره نمایان می گردد.
تصور می شود معنا و مفهوم سکونت و هویت که جان مایۀ زندگی است در 
طراحی و ساخت معماری امروزی شهر تهران دیگر جایگاهی ندارد. امروزه 
خلق اثر معماری در کلیت آن )نیروها و روابط اجتماعی تولید، برآورد اقتصادی، 
ضوابط و مقررات، طراحی، ساخت، فروش و مصرف(، به نوعی ساختمان سازی 
با اهداف اقتصادی صرف، تنزل یافته است و علی رغم وجود ضوابط و مقررات 
کنترلی )ضوابط و مقررات ملی ساختمان و ضوابط مالک عمل شهرداری( در 
گردش کار صدور پروانه های ساختمانی با عنوان کنترل نقشه، کیفیت معماری 
ساختمان ها در شهر تهران موردتوجه نمی باشند و ضوابط موجود صرفاً به صورت 

کمی، برخی موضوعات را در طرح یک ساختمان مورد هدف قرار می دهند.
در این راستا کیفیت و هویت نماهای ساختمانی نیز به عنوان بخشی از معماری 
یک ساختمان در امان نبوده و دچار تنزل و کاهش شده که به نوبه خود منجر 
به اغتشاشات بصری در سیمای شهری گردیده است و زیبایی و هویت سیما 

و منظر شهر را به شدت تحت تأثیر قرارداد است.
عوامل متعددی ازجمله عدم توجه به ابعاد منظر شهری در اسناد فرادست و 
فقدان ابزار الزم برای حمایت و مدیریت راهبردی آن، فقدان ضوابط طراحی 
سیما و منظر شهری متناسب با ویژگی های زمینه ای مناطق شهر تهران و 
فقدان ضمانت در اجرا، ناهماهنگی نهادی در زمینه مدیریت بصری در شهر 
تهران و فقدان مشارکت مردمی و عدم هماهنگی سلیقه و فرهنگ اجتماعی 
با اصول و معیارها، سبب تشدید مشكالت و نابسامانی هایی در زمینه سیما 

و منظر شهری شده است.
بنابراین یکی از اقدامات مهمی که در سال های برنامه پنج ساله دوم شهرداری 
تهران به صورت مستمر و جدی از سوی معاونت شهرسازی و معماری در این 
زمینه پیگیری گردیده است، کنترل و نظارت بر طرح نماهای ساختمانی از 
طریق برگزاری کمیته های نما در مناطق 22 گانه و کمیته نمای بناهای شاخص 
در این اداره کل است؛ به طوری که این روزها وقتی از خیابان های شهر تهران 
گذر می نماییم شاهد تغییرات مثبتی در سیما و منظر شهری هستیم. این 
تغییرات هم در جداره ها و هم در معماری تک بناها، مرهون تالش های بسیار در 
راستای راهبری، کنترل و نظارت بر طرح نماهای ساختمانی است که  از طریق 
برگزاری جلسات کمیته های نمای مناطق و همراهی شهروندان محقق شده 

است. تغییراتی چون هماهنگی بیشتر در ترکیب مصالح و رنگ ها، تناسبات 
و تقسیم بندی ها در سطح نماها که منجر به آرامش بصری در جداره های 

شهری گردیده اند.
می توان گفت تغییرات موصوف، مؤید تغییر گرایش ها و سالیق ذی نفوذان و 
ذی نفعان در طرح معماری نماهای ساختمانی است. شایان ذکر است ابتدای 
شروع این مسیر با مخالفت های بسیاری در خصوص فرآیند بررسی و اعمال 
نظرات از سوی مالکان، سازندگان و تا حدودی طراحان مواجه بوده است ولی 
با گذر زمان و راهبری و کنترل طرح ها با راهنمایی اساتید مربوطه و همچنین 
آموزش و ترویج الگوهای مطلوب از طریق برگزاری همایش ها و نمایشگاه های 
تخصصی در این خصوص، گرایش ها و سالیق شهروندان از سبک های غیربومی 

مانند سبک کالسیک رومی به سوی معماری ایرانی تغییر کرده  است.
ازاین رو به نظر می رسد با شناخت و فهم امکانات و توانایی هایی که معماریِ با 
هویت با توجه به ساختارهای کالن اجتماعی، اقتصادی، محیطی، معناشناختی  
و  هستی شناختی امروز در اختیار ما می گذارد و تجربۀ جهانی به لحاظ نظری 
و عملی بتوان شرایط الزم برای بهره مندی همۀ طبقات اجتماعی ) به لحاظ 
موقعیت اقتصادی، گروه های سنی، جنسیت، وضعیت سالمت و ...( از سکونتی 

سالم، انسانی و با هویت فراهم نمود.

2-۱-2-کیفیت	محیطی	در	حوزه	مناسب	سازی	فضاهای	شهری	برای	اقشار	
خاص	جامعه	

با توجه به تغییرات و پیشرفت زندگی امروزی و رشد شهرنشینی، سازوکارهای 
مختلفی جهت استفاده بهینه از فضاهای شهری برای همه اقشار جامعه در 
نظر گرفته می شود؛ به طوری که شهرهای مدرن امروزی به گونه ای هستند که 
ساکنان بتوانند بدون هیچ مانع فیزیکی و دغدغه ذهنی از هر قشر، جنس و 
سنی در آن زیست مناسب داشته باشند و زیست پذیری یکی از شاخصه های 
اصلی این گونه شهرها به شمار می رود. زیست محیطی به عنوان یکی از اجزای 
کیفیت زندگی به شمار می رود که تا اندازه  زیادی وابسته به ویژگی های زمینه 

شهری و مدیریت شهری در ساختار حکمروایی ملی است. 
ازاین رو شهرداری تهران چشم انداز اصلی برای مدیریت شهری را در راستای 
برقراری عدالت اجتماعی، "شهری برای همه" مطرح می نماید و مبانی اصلی 
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مدیریت شهری و تمرکز برنامه را بر ارتقاء کیفیت زندگی باهدف تکریم انسان 
و رضایتمندی کلیه شهروندان قرارداد است.

با مروری به سابقه امر مناسب سازی فضاهای شهری برای اقشار خاص جامعه 
و اقدامات انجام شده در این راستا همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران 
شهری، فقدان ضوابط منسجم و یکپارچه جهت دسترس پذیری مناسب و 
عملکرد جزیره ای و بعضاً موازی برخی از سازمان ها و نهادهای متصدی بوده است 
که با توجه به تأکید اسناد فرادست و دستگاه های مجری، معاونت شهرسازی 
و معماری به عنوان یکی از متولیان این امر نسبت به ارائه دستورالعملی جامع 
و دقیق جهت اقدام همسو و هم جهت سازمان ها و نهاد های دست اندرکار در 
این حیطه با در نظر گرفتن جنبه های تحقق پذیری موضوع، اقدام و  بر این 
اساس پروژه »تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مناسب سازی و تعیین 
شاخص های مرتبط« باهدف نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های 
مناسب سازی در اماکن و فضاهای شهری در دستور کار قرارداد و با شناسایی 
دستورالعمل ها و ضوابط موجود مرتبط، یکسان سازی و ارزیابی آن ها و تبیین 
ضعف ها و کاستی ها با همکاری دستگاه های ذی ربط، سه شیوه نامه اجرایی 
به همراه چک لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب سازی بوستان های 
شهری، ساختمان های عمومی و معابر شهری را تدوین و به مناطق 22 گانه 
ابالغ نمود. شایان ذکر است که شیوه نامه های موصوف از تاریخ ابالغ تاکنون 
مالک عمل طراحی و اجرای مناسب سازی فضاهای شهری می باشند. همچنین 
دیگر دستگاه های ذی ربط ازجمله معاونت خدمات اجتماعی– فرهنگی، معاونت 
حمل ونقل ترافیک، معاونت فنی - عمرانی شهرداری تهران و معاونت های مربوطه 
در مناطق 22 گانه نیز در این زمینه تالش های بسیاری نموده اند که تاکنون 
منجر به مناسب سازی مساحتی بیش از 38 میلیون مترمربع در سطح معابر 
شهر تهران شده است و ازجمله این اقدامات احداث مسیر نابینایان، مسطح 
کردن تقاطعات، هم سطح سازی گذر عرضی عابر پیاده، نصب پل های فلزی، 
مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل عمومی، مناسب سازی پایانه ها و رفع 
موانع از سطح معابر است. ضمناً عالوه بر مناسب سازی معابر،  مناسب سازی 
44 بوستان شهری، مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس BRT و اختصاص ون های 
مناسب سازی شده جهت جابجایی مشترکین معلول صورت پذیرفته است.

اقدامات انجام شده در سال های اخیر نشان دهنده توجه به امر مناسب سازی و 

فراهم سازی بستری برای حضور هرچه بیشتر معلوالن در جامعه در برنامه های 
فرادست از آن جمله برنامه های پنج ساله شهرداری تهران می باشند و به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری تهران مطرح و موردتوجه بوده است.

در این خصوص ابالغ مصوبه مناسب سازی فضاهای شهری )به شماره 
7097/638/160 مورخ 1384/04/22( شورای اسالمی شهر تهران و تشکیل 
ستاد مناسب سازی فضاهای شهری متشکل از کارگروه های مربوطه و انتخاب 
شهردار تهران در دوره های مختلف به عنوان رئیس ستاد مذکور حاکی از اهمیت 

موضوع در سطح کالن مدیریت شهری است.

2-۱-۳-	بافت	های	تاریخی	و	پهنه	های	طبیعی

شهر تهران دارای میراث شهری است که به کلیه آثار ملموس و غیرملموس 
دارای ارزش تاریخی و فرهنگی و همچنین میراث طبیعی شهر اطالق می شود. 
این حوزه مفاهیمی نظیر »میراث فرهنگی شهر«، »تجدید حیات شهری«، 
»میراث طبیعی شهر«، »گردشگری شهری«، »صنایع خالق در شهر«، »اقتصاد 

فرهنگ و هنر« و »صنایع دستی« را در برمی گیرد. 
هرچند مقوله میراث شهری در سطح دولت ملی، متولیانی نظیر »سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«، »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی«، 
»سازمان حفاظت محیط زیست« و »سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
كشور« دارد اما به نظر می رسد كه دستگاه های فوق الذكر متولی »امور حاكمیتی 
در سطح ملی« هستند و »شهرداری تهران« در مقام »دولت محلی«، متولی 
»امور حاكمیتی و امور تصدی گری در سطح محلی« خواهد بود. اهداف اصلی 

از پرداختن به مقوله میراث شهری عبارتند از: 
- ارتقای كیفیت زندگی شهری با اتکا به حوزه میراث شهری  

- حفاظت از »میراث ملموس و غیرملموس« و »میراث طبیعی« شهری  



5

- ارزش آفرینی، اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار در حوزه میراث شهری  
با توجه به اهمیت بافت تاریخی شهر تهران به عنوان هویت تاریخی شهر می توان 
ظرفیتی برای كسب درآمد پایدار از طریق توسعه گردشگری ایجاد کرد. ازاین رو 
در سال های اخیر توجه ویژه ای به ساماندهی و احیاء بافت تاریخی شهر تهران 
شده است. مطابق با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران،آثار تاریخی فرهنگی 
ثبت و احیاشده )در همكاری با میراث فرهنگی( به تعداد 13 اثر تاریخی در 
سال 95، حفظ و احیاء بافت ها، آثار و فضاهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی و 
طبیعی با شاخص مساحت احیا عرصه تاریخی حدود 6,5 هكتار بوده است. 
بهسازی آرامستان های تاریخی به میزان 30 درصد، تعیین حریم های بناهای 
باارزش تاریخی ثبت شده و انعكاس آن در طرح تفصیلی با همكاری میراث 
فرهنگی 100 درصد، میزان تحقق هدف احیاء و ساماندهی 80 درصد از بناهای 
ارزشمند تاریخی، مجموعه ها و بافت های تاریخی در شهر تهران و حریم آن 

60 درصد در سال 94 بر روی نقشه جانمایی شده است. 
از سوی دیگر، در بافت های تاریخی شهر تهران آثار واجد ارزش تاریخی و 
فرهنگی بسیاری وجود دارد که به صورت کامل شناسایی و ثبت نشده و هرروزه 
به دالیلی چون تغییر کاربری، عدم تملک توسط سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری و یا بی توجهی و رهاشدگی توسط مالکان تخریب شده و تعداد 

آن ها کاهش می یابد.

2-۱-۴-	بافت	های	فرسوده	و	ناکارآمد
از دیگر مسائل چالش برانگیز شهر تهران وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری با وسعت قابل توجه است. ناپایداری کالبدی در برابر زلزله، تراکم باالی 
جمعیت )سه برابر میانگین تهران(، کمبود زیرساخت ها و خدمات )یک چهارم 
میانگین تهران(، جذابیت پایین سرمایه گذاری، سکونت گروه های کم درآمد، 
شرایط نامناسب کالبدی و محیطی و وجود آسیب های اجتماعی از مهم ترین 

موانع نوسازی این بافت ها به شمار می روند.

- 3268 هکتار از مساحت شهر تهران را )معادل 5 درصد سطح شهر   
است( بافت های فرسوده تشکیل می دهند. در این بافت ها 15 درصد جمعیت 

تهران سکونت دارند.
- 85 درصد از بافت های فرسوده شهر تهران در جنوب محور انقالب   

)جنوب شهر تهران( قرار دارد.
- با تصویر ذهنی موجود از جنوب شهر، محرومیت نسبی ساکنان و   
ارزش افزوده پائین حوزه امالک در قیاس با مناطق شمالی، تمایل اندکی به 

سرمایه گذاری و نوسازی در این محدوده ها وجود دارد.

)1 :(1396
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2-۱-6-حریم	و	ارتفاعات	شهر	تهران
ساخت وسازها در حریم و ارتفاعات شهر تهران از دیگر چالش های پیش روی 
شهر تهران است. صیانت از حریم تهران در احکام مصوب برنامه پنج ساله 
دوم شهرداری تهران نیز موردتوجه قرارگرفته بود. بااین حال متأسفانه این 
محدوده در سال های گذشته با عدم کنترل، تداخل تصمیمات و اعمال 
سیاست های ناهماهنگ در مدیریت سرزمین مواجه شده که بالطبع لطمات 
جدی، تخریب های زیست محیطی، تغییر کاربری و انواع ساخت وساز با تفکیک 
غیرقانونی اراضی کشاورزی و گسترش بیش ازپیش اسکان های غیررسمی را 

در پی داشته است.

2-2-	شناخت	وضع	موجود	مرتبط	با	حوزه	مأموریتی
2-2-۱-	بررسی	ظرفیت	جمعیت	پذیری

1.مطابق سند طرح جامع جمعیت افق 1404 معادل 8.7 میلیون نفر   
پیش بینی شد لیکن بر اساس مباحث مطروحه در جلسه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ظرفیت پذیری سکونت بر مبنای حدود 20 درصد مازاد بر پیش بینی 
جمعیت فوق و به منظور توسعه ساخت وساز و جلوگیری از رکود بازار مسکن، 
برای حدود 10.5 میلیون نفر جمعیت تا افق طرح) 1405( پیش بینی شده است.

2.مطابق برآوردهای صورت گرفته بر اساس آمار پروانه های صادرشده   
واحدهای مسکونی در سطح شهر تهران ، در حال حاضر سقف جمعیت پذیری 
به حدود 10 میلیون نفر رسیده است و این در حالی است که 8 سال تا افق 

طرح جامع باقی مانده است: 
- نحوه توزیع سقف جمعیت پذیری در مناطق حاکی از آن است که این   
سقف در برخی از مناطق، نسبت به جمعیت برآورد شده، تکمیل گردیده و یا 

از آن فراتر رفته است.

2-۱-۵-کنترل	ساخت	و	ساز	
كنترل و نظارت عالی بر فرایند طراحی و ساخت وساز بنا و محیط شهری و 
هدایت برنامه ای عوامل مؤثر بر این فرایند مانند نظام های مهندسی و مهندسان 
ناظر باهدف ارتقاء كیفیت فنی و طراحی ساختمان و معماری محیط و منظر 
بر عهده شهرداری تهران است که در این خصوص اقدامات مؤثری در زمینه 
بهبود فرآیندهای صدور انواع پروانه و گواهی های ساختمانی صورت گرفته 
است. در زمینه ارتقاء مكانیزاسیون و هوشمند سازی، سامانه شهرسازی به 
نقطه مطلوبی رسیده، اما نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی 
از طریق این سامانه در شرایط خوبی قرار ندارد و نظارت بر ساخت وساز در 
شهر تهران بر اساس فرآیندهای قدیمی سنتی صورت می گیرد كه با توجه به 
گستردگی ساخت وساز در سطح کالن شهر تهران پاسخگو نیست و الزم است 
در این خصوص بازنگری صورت گیرد. یكی از معیارهای كه می تواند كیفیت 
ساخت وساز را در شهر تهران ارتقاء دهد، ارائه شناسنامه فنی و ملكی ساختمان 

جهت صدور گواهی پایان كار است.
نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی كه نقش مهمی در كاهش كیفیت 
ساخت وساز در شهر تهران دارند از موارد مهمی است كه می بایست مدنظر 
قرار گیرد. در حال حاضر اجرای آراء صادره از كمیسیون ماده صد و افزایش 
نظارت مؤثر بر اجرای آن ها در همان بازه، از 50 درصد به 98 درصد رسیده است.

با توجه به تالش های صورت گرفته برای ارتقاء كیفیت ساخت وساز و كنترل 
كمی آن به دلیل ضعف نظارتی از طرف شهرداری و سازمان نظام مهندسی، 
ضعف مقررات ملی ساختمان، ضعف ماهوی ماده صد قانون شهرداری ها 
و آشنایی كم مدیران شهری و شهروندان با مسئله كیفیت، هنوز كیفیت 
ساختمان های شهر تهران با شرایط مطلوب فاصله دارد. بر اساس آسیب شناسی 
كیفیت ساخت وساز در بافت فرسوده شهر تهران و ارائه راهكاری برای ارتقاء، 
مطالعه ای جامع در مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران صورت گرفت. 
كیفیت ساخت وساز در بافت فرسوده شهر تهران حدود 39 درصد است. 
بنابراین در زمینه كنترل كمی و كیفی ساخت وساز اقدامات مؤثری در این 
زمینه می بایست صورت گیرد. از طرف دیگر به دلیل ساختار غیر یكپارچه 
و ناهماهنگ مدیریت شهری تهران، امكان كنترل توسعه کالن شهر تهران با 

شرایط موجود به سختی امکان پذیر است.

)2 :(
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- تصویب و ابالغ 37 مورد تغییرات در طرح تفصیلی مغایر با طرح جامع   
در شورای عالی معماری و شهرسازی دولت دهم است.

- بر اساس آمار پروانه های صادرشده )اعم از تخریب نوسازی و احداث( از   
سال 1385 تاکنون و همچنین با توجه به بعد خانوار 3 در سال 1395 )بر اساس 
سرشماری نفوس مسکن سال 1395( می توان جمعیتی معادل 2،100،000 را 
به عنوان ظرفیت جمعیت اضافه شده به شهر  )از تصویب طرح جامع تاکنون( 

برآورد نمود.
- به عبارت دیگر ، با توجه به جمعیت 7،900،000 در سال 1385 و آنچه از   
سال 86 تاکنون بر اساس پروانه های صادره ساخته شده، به بهره برداری برسد، 
سقف جمعیت پذیری شهر به حدود  10،000،000 نفر، رسیده است )با تقریب 
2-3 درصد(.  رقم محاسبه شده در مقایسه با جمعیت افق طرح جامع برای 
سال 1405، حاکی از آن است که ظرفیت باقی مانده تا 8 سال آینده در حدود  

500،000 نفر است.
3. با توجه به مطالب یادشده به نظر می رسد که یکی از چالش های مهم   
در طرح تفصیلی، بحث سقف جمعیت پذیری و همچنین نحوه تقسیم آن در 
مناطق 22 گانه شهر تهران است که در برنامه سوم می بایست به آن توجه 

ویژه نمود.

2-2-2-	استقرار	عملکردها
پایش مستمر ترکیب و میزان فعالیت های قابل استقرار در پهنه ها، امکان 
تحقق پذیری هر چه بیشتر الگوی توسعه مناطق 22 گانه و طرح تفصیلی 
را فراهم می سازد. ازاین رو توجه به نسبت استقرار کاربری ها در پهنه بندی، 

اهمیت ویژه دارد. 

بررسی آمار پروانه های صادره از زمان ابالغ طرح تفصیلی تا پایان سال 96 ، 
نشان می دهد که نسبت تعداد و همچنین نسبت زیربنای پروانه های تخریب و 
نوسازی کاربری مختلط مسکونی – تجاری، در پهنه های "R1" و "R2" ، به مراتب 

بیشتر از سایر پهنه هاست.
بنابراین می توان گفت که در فرآیند تغییرات طرح تفصیلی )پایش(، امکان 
افزایش سهم پهنه های مختلط برنامه ریزی شده در مقیاس ها و سطوح مختلف، 

بیشتر از کاهش آن بوده است.
ازآنجاکه فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه ها، خصوصاً در پهنه های مختلط 
از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استقرار فعالیت ها با عوامل متعددی ازجمله 
تناسب نوع فعالیت با عملکرد پهنه ها، تناسب میزان استفاده فعالیت از 
زمین با موقعیت پهنه ها، مقیاس فعالیت ها، وضعیت ترافیک زایی فعالیت، 
میزان نیاز فعالیت ها به پارکینگ و .... در ارتباط است، تعیین موقعیت مکانی 
مناسب فعالیت ها و تجانس و عدم تزاحم آن با یکدیگر یا نسبت به سکونت 
حائز اهمیت است، لذا تنظیم سند فعالیت های مجاز به استقرار به عنوان 
سند پشتیبان دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بسیار ضروری است. 

)3 :(
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2-2-۴-	بررسی	کلی	وضعیت	خدمات	
مطابق راهبرد جمعیتی طرح جامع جمعیت شهر تهران در افق طرح )1405( 
رشد طبیعی جمعیت آن معادل 8.7 میلیون نفر پیش بینی گردید. لیکن 
برنامه ریزی ها برای تأمین نیازهای خدمات شهری جمعیت ساکن و شاغل بر 

مبنای جمعیتی معادل 9.1 میلیون نفر انجام شده است. 

مطابق سند طرح جامع شهر مجموع سرانه های خدمات شهری شامل سرانه های 
خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری 
)تفریحی و پذیرایی( و تأسیسات و تجهیزات شهری با مقیاس های محله ای ، 
ناحیه ای، منطقه ای و شهری، حدود 13 مترمربع بوده و تأمین حداقل 5 مترمربع 

سرانه خدماتی در سطوح محالت و نواحی پیشنهادشده است.
همچنین به منظور توسعه فضاهای سبز با مقیاس عملکرد شهری، منطقه ای، 
ناحیه ای و محلی برای تأمین حداقل 10 مترمربع سرانه فضای سبز با توزیع 

متعادل در سطح شهر تهران پیشنهادشده است.

2-2-۳-	بررسی	کاربری	های	تثبیت	شده	طرح	تفصیلی

 Land آخرین وضعیت تحقق کاربری های تثبیت شده شهر تهران در دوالیه
Use و PEP طبق نمودار فوق حاکی از این است که: 

1.  2900 هکتار از 14000 هکتار کاربری خدمات تثبیت شده در طرح تفصیلی،   
تحقق نیافته است که بیشترین آن به ترتیب مربوط به تفریحی و گردشگری، 

پارکینگ، فضای سبز و تجهیزات شهری است.
2. وسعت فضای سبز محقق شده )6200 هکتار(، صرفاً فضاهای سبز   
تجهیز شده به عنوان بوستان عمومی که مکانی برای تفریح و گذران اوقات 

فراغت شهروندان است را در برمی گیرد.

  و ر ، ت     ح زدر ح و  ح د  ا): 2(
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2-2-۵-	بررسی	بافت	های	فرسوده	و	ناکارآمد	

1. 5 درصد  )3268 هکتار( از بافت شهر تهران فرسوده است اما 15 درصد جمعیت در آن سکونت دارند )3 برابر تراکم جمعیت بیشتر نسبت به کل تهران(.  
2. سرانه خدماتی در بافت فرسوده، یک چهارم متوسط تهران است. 40 هزار کسری پارکینگ در بافت فرسوده وجود دارد.  
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3. سهم تجمیع  

4. در بافت های فرسوده شهر تهران حدود 206 هزار پالک وجود دارد که تاکنون 83 هزار)88485( از پالک های مذکور )حدود 40 درصد( 43% نوسازی شده و 123   
هزار پالک )حدود 60 درصد( 57% از آن ها باقی مانده است.
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2-2-6-	بررسی	تخلفات	ساختمانی
 بررسی پرونده های ارجاعی کمسیون های ماده صد از مناطق 22گانه حاکی از 
آن است که کل آرای صادره از کمیسیون ماده صد تاکنون 242 هزار رأی است 

که از این تعداد 71 هزار رأی تاکنون اجرانشده است.

بر این اساس تخلفات ساختمانی را می توان به تفکیک موضوعات جدول )4( 
گروه بندی نمود. همان گونه که جدول نشان می دهد 25 درصد تخلفات ناشی 
از عدم رعایت ضوابط پارکینگ، 20 درصد آن مربوط به تغییر کاربری، 17 درصد 

مربوط به افزایش تراکم و 8 در صد در حد تراکم مجاز بوده است. 

همچنین بررسی آمار پروانه ها و پایان کارهای صادره از زمان ابالغ طرح تفصیلی 
تاکنون نشان می دهد که بیشترین آمار کسری پارکینگ مربوط به سال های 

91 تا 92 بوده است.

بر اساس اطالعات احصاء شده از صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای نوع 
باغ از تاریخ 1392/05/06 تا تاریخ 1395/02/26 در محدوده شهر تهران، مجموعاً 
235 پروانه ساختمانی با وسعت حدود 109/6 هکتار صادرشده است. بر این 
اساس بیشترین پروانه صادره در منطقه یک شهر تهران حدود 70 هکتار و 

پس ازآن مناطق )2(، )3(، )4( و )22( بوده است.
همچنین در مناطق )8(، )9(، )10(، )11(، )12(، )13(، )14(، )16(، )17( و )19( نیز 

پروانه ای در اراضی با نوعت باغ صادر نشده است.
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2-2-۷-	بررسی	وضعیت	تعداد	طبقات	مسکونی
شدت پراکنش صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهر تهران، نسبتاً متعادل بوده و به طور متعادلی در سطح شهر تهران پراکنده شده است و عمدتاً تابع وسعت مناطق 
و تعداد فراوانی قطعات آن ها است. البته بیان این مسئله به لحاظ تعداد پروانه های صادرشده صحیح بوده و ازنظر وسعت زیربنای طبقات در بین مناطق، متفاوت 
است. بر اساس مطالعات انجام شده، مناطق حاشیه ای شهر تهران که دارای قطعات درشت دانه بیشتری هستند، به نسبت سهم بیشتری نسبت به مناطق ریزدانه 

مرکزی از زیربنای ساخته شده در سال های اخیر را دارا می باشند.

بر این اساس به ترتیب، مناطق )4( و )15( شهر تهران که بیشترین تعداد قطعات شهر تهران 
را دارا می باشند، بیشترین سهم از تعداد پروانه های صادره را به خود اختصاص می دهند. پس 
از آن ها نیز مناطق )2(، )5(، )8( و )14( بیشترین سهم از پروانه های صادره را به خود اختصاص 
داده اند. در مقابل مناطق )6(، )19(، )21( و )22( کمترین سهم از پروانه های صادره را به لحاظ 

تعداد دارا می باشند. 
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-	وضعیت	اختالف	تعداد	طبقات	پروانه	های	صادرشده	نسبت	به	طبقات	مجاز	
مقایسه تطبیقی و تحلیل وضعیت تعداد طبقات پروانه  های صادرشده، نسبت 
به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از سه منظر مورد ارزیابی قرارگرفته  است. 
ابتدا تعداد طبقات به صورت کمی دسته  بندی شده، سپس کیفیت آن ها 
بررسی می شود و در نهایت رابطه میان عرض گذر و تعداد طبقات در مناطق 

مختلف، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به طورکلی حدود 66000 پروانه ساختمانی از زمان ابالغ طرح تفصیلی )ابتدای 
سال 1391( تا نیمه اول سال 1395 در زیرپهنه های مسکونی صادرشده است. 
از طرفی حداکثر تعداد طبقات هریک از قطعات با توجه به ضوابط و مقررات 

2-2-۸-	بررسی	مصوبات	موردی	کمیسیون	ماده	۵
مجموعاً 6058 بند در قالب 575 صورت جلسه از ابتدای سال 1366 تاکنون در کمیسیون ماده پنج بررسی و اتخاذ تصمیم شده است. جدول زیر مصوبات کمیسیون 

ماده 5 از سال 1384 )هم زمان با تهیه طرح جامع(  تا سال 1396 را به تفکیک سال و کاربری نشان می دهد.

طرح تفصیلی، طبق مبانی توضیح داده شده، محاسبه شده است. براین اساس 
تعداد طبقات قریب به 77% پروانه های صادرشده، طبق حداکثر تعداد طبقات 
تعیین شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است. سهم عمده اختالف 
تعداد طبقات در پروانه های صادرشده با تعداد طبقات مجاز طبق ضوابط و 
مقررات طرح تفصیلی که حدود 20 درصد قطعات را شامل می شود، معادل 
یک طبقه است. حدود 2 درصد قطعات نیز معادل دو طبقه با حداکثر تعداد 
طبقات تعیین شده طبق ضوابط و مقررات، اختالف دارند. وضعیت اختالف 
تعداد طبقات پروانه های صادرشده، نسبت به طبقات مجاز طرح تفصیلی 

در جدول ذیل ارائه شده است.

هرد  او ت دا فا و): 8(

)12 :(5
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دسترسی معلوالن به فضاها، ساختمان ها، شبکه حمل ونقل، مراکز تفریحی و 
سایر کاربری های متنوع شهری، نه تنها موجب می شود از استعدادها و نیروهای 
آنان استفاده مفید به عمل آید، بلکه نوعی پیشگیری از وقوع معلولیت های 
جدید نیز به شمار می آید. مناسب سازی فضاهای شهری و بهبود قابلیت 
دسترسی و تحرك افراد معلول در کاهش فقر بسیار مهم است. تمامی افراد 
معلول در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ما، از میزان باالی شیوع فقر 
و عدم دسترسی به فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی و بالطبع نامناسب 
بودن فضاهای شهری رنج می برند. فضاهای عمومی مهم ترین فضاهای شهری اند 
که همواره شاهد بیشترین حجم استفاده کننده بوده و به عنوان مهم ترین بخش 

شهر به عمده ترین نیازهای شهروندان در ابعاد مختلف پاسخ می دهند.

2-2-۱0-	بررسی	کلیات	وضعیت	حریم	شهر	تهران
از حدود چهار دهه پیش، عوامل مختلفی موجب توسعه فیزیكی شهر تهران و 
افزایش روابط و پیوندهای آن با منطقه پیرامونی خود شده و به تدریج منطقه 
عملكردی یا مجموعه شهری تهران را شكل داده اند. روند سریع گسترش منطقه 
عملكردی تهران، بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی الزم برای 
كنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در كل منطقه موجب بروز 
مشكالت و چالش های محتوایی متعدد مانند گسترش سکونتگاه های غیررسمی 
و نظایر آن شده است. عالوه بر این چالش دیگری كه به ابعاد فرآیندی و رویه ای 
سیاست گذاری و اجرای تصمیمات مربوط می شود، تفرق سیاسی و حكومتی 
در اداره و مدیریت مجموعه شهری تهران است. این چالش در بسیاری از 
موارد علت شکل گیری و یا تشدید مشكالت یادشده است. منظور از تفرق 
سیاسی، وجود تعداد زیادی قلمروهای حكومتی و مدیریتی مستقل از هم در 
گستره حریم مناطق شهری است كه مانع از اتخاذ تصمیمات یكپارچه در كل 

گستره منطقه می شود.

2-2-۹-	بررسی	وضعیت	حوزه	های	مرتبط	با	معماری	و	ساختمان
حوزه های مرتبط با بخش معماری و ساختمان در سه زمینه ارتقاء کیفیت 
معماری و منظر شهری ایرانی اسالمی، طرح مساجد و کیفیت محیطی در 
حوزه مناسب سازی فضاهای شهری موردبررسی قرارگرفته و چالش های مرتبط 

با هر یک شناسایی شده است.

-	مناسب	سازی	فضاهای	شهری
دریکی دو دهه اخیر تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شده که افراد 
معلول به میزان قابل توجهی جذب جامعه شوند اما وجود برخی موانع به ویژه 
موانع عرصه برنامه ریزی شهری و شهرسازی باعث شده که بسیاری از فضاهای 

شهری فاقد شرایط الزم برای حضور این قشر در شهر باشد.
مناسب سازی فضاهای شهری بستر کالبدی در راستای رسیدن به فرصت های 
برابر همه افراد و اقشار جامعه به منظور حرکت در سطح شهر و دسترسی هر 

فرد به تمامی فضاهای شهری، از ضروریات رشد و توسعه شهر است.

  ز  هز  ): 9(ول 
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تخریب محیط زیست و آلودگی های متعدد، از بین رفتن اراضی مرغوب باغی و 
كشاورزی، ناكارآمدی شبكه حمل ونقل و تفرق سیاسی و مدیریتی و به تبع آن 
تداخل در محدوده های مدیریتی شهری و روستایی با یكدیگر و محدوده های 
مدیریتی با تقسیمات كشوری )شهرستان و بخش( به یكی از مشكالت 
اساسی هدایت و نظارت بر رشد و توسعه سكونتگاهی و ساخت وساز در 
منطقه کالن شهری تهران تبدیل شده است. وجود 12 فرمانداری )كه محدوده 
6 فرمانداری عالوه بر فرمانداری تهران با محدوده مدیریتی شهر تهران تداخل 
دارد(، 32 بخشداری و بیش از 50 شهرداری و صدها دهیاری در حریم تهران قرار 
دارند. عالوه بر این اسكان حدود چهار میلیون نفر در بقیه شهرها و آبادی های 
مجموعه شهری تهران و نیز حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده در 
حریم شهر تهران، انتقال واحدهای اقتصادی درون شهر به بیرون از محدوده 
شهر، ایجاد مجتمع ها و شهرک های صنعتی و شهرهای جدید و نظایر این ها 
در شعاع 20 تا 60 كیلومتری شهر تهران به خوبی نشان دهنده عمق مسئله و 

چالشی است كه شهرداری تهران در قبال حریم با آن مواجه است. 
محدوده حریم تهران در وضع موجود وضعیتی كامالً مغشوش و مبهم دارد. 
این اغتشاش از یک سو به دلیل شکل گیری و تأسیس نقاط شهری جدید در 
درون و حاشیه حریم شهر تهران و به ویژه بخش های جنوبی و غربی آن در طی 
سال های اخیر بوده و نتیجه این فعل وانفعاالت، منظور كردن محدوده قانونی 
و حریم جداگانه و مستقل برای این شهرهای جدید است. محدوده هایی )نظیر 
شهر قدس، باقرشهر و چهاردانگه( به صورت كامل و یا محدوده هایی منفصل 
که )نظیر پاكدشت، اسالمشهر، كهریزك، شهریار( بخش عمده ای از آن ها از 

محدوده مصوب حریم تهران جداشده است. 
از سوی دیگر حریم شهر تهران، طی سال های گذشته با مسائل متعدد، 
ازجمله تخریب محیط زیست، از میان رفتن باغات و اراضی كشاورزی، اختالل 
در كاركرد راه های شریانی ملی و منطقه ای، بروز ناهنجاری های اجتماعی در 
کانون های جمعیتی و... مواجه شده است كه همه به دلیل فقدان یك نظام 
مدیریت یكپارچه و راهبردها و سیاست های معین و درنتیجه گسترش اسكان 
غیررسمی، استقرار بی رویه کانون های خدماتی و اقتصادی و تبدیل مستمر و 
بی رویه آبادی ها به شهرها بوده است. در حقیقت پیدایش نقاط سكونتی 
و خدماتی بدون برنامه در حریم تهران موجب تنزل كیفیت فضای كالبدی 

حریم پایتخت شده است، از ارزش های زیست محیطی و طبیعی آن كاسته 
و اغتشاش در سازمان فضایی آن را دامن زده است. نتیجه اینكه، محدودهایی 
كه مطابق اسناد فرادست، بایستی به عنوان تنفس گاه شهر تهران عمل كند، 
تبدیل به پهنه ای شده است كه می بایست خدمات موردنیاز این جمعیت 

میلیونی مهاجر را تأمین كند.
بنا بر آنچه اشاره شد عمده چالش های پیش روی شهرداری تهران در خصوص 

محدوده حریم مناطق )و یا پایتخت( عبارتند از :
گسترش سکونتگاه های پیرامونی و سكونت مهاجران )به ویژه مهاجران خارجی(.•
خطرات و مشكالت طبیعی چون زلزله و زمین لغزش و سیل.•
استقرار بدون برنامه فعالیت های صنعتی و خدماتی )به ویژه در حریم جنوبی •

و شرقی(.
تفرق مدیریتی و تناقضات قانونی مرتبط با تقسیمات کشوری که منجر به •

ایجاد مدیریت چندگانه در حریم شهر تهران شده است.
تعارض با 5 شهرستان ری، اسالمشهر، شهریار، قدس و پاکدشت در •
مرز های جنوبی شهر تهران•
تعارض با 10 بخشداری در مرز های جنوبی شهر تهران•
تداخل با دو بخشداری لواسانات و جاجرود و همچنین تداخل•
 با دو  شهرستان شمیرانات و پردیس•
بود نظام مدیریت یکپارچه در حریم پایتخت. •
ساخت وسازهای غیررسمی توسط برخی نهادهای دولتی و نظامی، تصرف •

عدوانی زمین، تفکیک غیررسمی زمین، تمایل به ساخت وساز در اراضی دارای 
مالکیت خصوصی.

یکسان نبودن ضوابط و مقررات در رسیدگی به درخواست های واصله در •
حریم از سوی دستگاه ها و ارگان های صادرکننده مجوز.

عدم تحقق هاله تنفس گاهی شهر تهران  )کمربند سبز(.•
نبود سرزندگی و ارتقاء کیفی منظر محیط شهری.•
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2-2-۱۱-	بررسی	وضعیت	بافت	های	تاریخی
بررسی عملکرد حوزه مأموریتی اداره ذی ربط نشان می دهد که از سال 1384 
تاکنون، در کل حدود 350 اثر تاریخی در شهر تهران ثبت شده است که بالغ بر 
140 مورد از آن ها دارای حریم بوده و 2 مورد نیز پیشنهاد ثبت اثر شده است.  

چالش های اساسی مدیریت شهری در حفاظت از بافت و بناهای تاریخی 
شهر تهران عبارتند از:

- فقدان ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به منظور صیانت از بناها و   
بافت های تاریخی شهر تهران

- عدم وجود تسهیالت تشویقی برای حفظ بناهای ارزشمند و ثبت شده    
تاریخی همانند بافت فرسوده

2-2-۱2-	بررسی	وضعیت	پهنه	های	گسلی
نقشه پهنه های گسلی شهر تهران در سال 1395 توسط شورای عالی معماری 
و شهرسازی تصویب و ابالغ گردید. نقشه های مذکور در قالب 4 الیه خطی 

به همراه  حریم آن در سامانه متمرکز طرح تفصیلی منعکس شده است. 
بررسی پروانه های ساختمانی در دوره زمانی پس از ابالغ طرح تفصیلی نشان 
می دهد بالغ بر 2،000 پروانه در پهنه های گسلی صادرشده و دارای شروع عملیات 
ساختمانی است. این تعداد ساختمان، در حدود 28،700 واحد مسکونی را در 

خود جای داده است. 

2-2-۱۳-	بررسی	وضعیت	ساختمان	های	بلندمرتبه
بر اساس اطالعات وضع موجود از قطعات و امالک، تعداد ساختمان ها و یا 
مجموعه های  بلندمرتبه، حدود 980  ساختمان است که 900 ساختمان موجود 
و 80 ساختمان در مرحله شروع عملیات ساختمانی است. این در حالی است 
که با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص شده بخشی از ساختمان های 
مذکور )بیش از 250 ساختمان( مجاور معابر با دسترسی نامناسب )با عرض 

کمتر از 14 متر در طرح تفصیلی( احداث شده یا در حال احداث است.
در حال حاضر ضوابط مالک عمل طرح تفصیلی فاقد ضوابط مختص به 
مکان یابی و احداث ساختمان های بلندمرتبه بوده که می بایست تهیه و تصویب 
شود. وجود چنین ضوابطی در شهر تهران بسیار کارا بوده و می تواند در سامان 
بخشی به سیما و منظر شهری و همچنین دید کوه های اطراف شهر که بخشی 

از میراث شهری محسوب می شود، نقش به سزایی ایفا نماید.

نا    رد   او ر): 13(
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۳.	شناخت	حوزه	مأموریتی	شهرسازی	و	معماری	
۳-۱-	معاونت	شهرسازی	و	معماری

مقدمه
تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب اسالمی و 
پدیده های ناشی از پیشرفت شگرف فنّاوری عصر حاضر مسائل و مشکالتی 
شتاب زده در زندگی شهری و ساختار شهرسازی شهرها و اداره امور آن ایجاد 
کرده که شهرنشینان ازیک طرف و مسئوالن اداره شهرها و مشخصاً شهرداری 
مربوط و در رأس آن مسئولین شهرسازی و معماری از طرف دیگر ناچارند سهم 
بزرگی از وقت و فکر و خالقیت خود را صرف چاره جویی و حل وفصل مشکالت 
شهری و طراحی و هدایت ساخت وساز آن نمایند. شهر و شهرنشینی نقش 
اساسی در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی افراد درون یک کشور 
دارند، توجه دولت ها و مسئولین به مسائل شهر ازجمله به ساخت وساز و 

معماری آن نیز توسعه روزافزونی یافته است.
 ازجمله آرمان های سند چشم انداز طرح جامع شهر تهران، پیش بردن تهران 
به سوی است که در افق 1404 شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده دارای 
ساختار و زیرساخت های مناسب و با اصالت و هویت اسالمی- ایرانی در منطقه 
شناخته شود. در این راستا از یک سو، شهرداری تهران متعهد به آراستن شهر 
از جنبه زیبایی شناختی و کارکردهای زندگی شهری است. از سوی دیگر، ابزار 
الزم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری، نظارت بر استقرار 
کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری و رعایت قوانین و مقررات 
شهروندی قابل تصور است. بی تردید، حاصل تأکید بر هر دو جنبه، هم زیبایی 
شهر در کالبد و نمادهای بصری و هم سامان یافتگی عناصر فیزیکی در تمامی 
کاربری ها را نشانه می رود. دستاورد آن ارتقای کیفیت محیط شهری تهران و 

در پی آن افزایش رفاه و رضایت شهروندان خواهد بود.
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری شهرداری تهران، باالترین مرجع در 
شهرداری تهران است که مسئولیت سیاست گذاری، هماهنگی، کنترل و نظارت 
بر ساخت وساز و ارتقای کیفیت شهرسازی و معماری شهر تهران را بر عهده 
دارد. این معاونت با در نظر گرفتن مأموریت خود و بررسی عوامل داخلی و 
خارجی تأثیرگذار به تعیین هدف های بلندمدت و پس ازآن تدوین، ارزیابی و 
انتخاب استراتژی های مناسب جهت نیل به آن اهداف پرداخته است. در 
راستای دستیابی به چشم اندازها و اهداف مورداشاره، مأموریت های اصلی 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران عبارتند از:
نظارت بر نحوه ساخت وساز در حریم شهر تهران؛•
بهبود خدمات در زمینه صدور پروانه و گواهی های ساختمانی؛•
مدیریت و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های موضعی در حوزه شهرسازی؛•
نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک در زمینه شهرسازی و معماری؛•
نظارت بر عملکرد امور مرتبط با کمسیون های ماده صد و رسیدگی به تخلفات •

ساختمانی؛
پشتیبانی و تسهیل گری در اجرای طرح های نوسازی بافت های فرسوده؛•
 تأیید و تصویب طرح های توسعه شهری در کمیسیون ماده 5؛•
توسعه و نگهداری ساخت وساز، فضای سبز و اقدام در پروژه های عمرانی •

عباس آباد؛
ارتقاء سیما و منظر شهری و کنترل کیفیت ساخت وساز؛•
پشتیبانی و تسهیل گری در مدیریت حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی- •

فرهنگی و طبیعی شهر تهران؛

-	تاریخچه 
شهرداری تهران، سازمانی است غیردولتی که در 12 خرداد 1286 خورشیدی 
تأسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت اداره این سازمان 
با شهردار تهران است که پیش ازاین با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید 
و در حال حاضر از طریق آرای شورای اسالمی شهر تهران انتخاب می شود. 
شهرداری تهران، شامل 22 منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار 
در آن منطقه است. طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری آقای غالمرضا 
نیک پی تدوین شد و طرح تفصیلی شهر تهران در تاریخ 1390/12/2 در زمان 
شهرداری آقای محمدباقر قالیباف و معاون شهرسازی و معماری آقای هیربد 

معصومی به تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید.
با ذکر این مقدمه کوتاه که هدف آن تأکید بر اهمیت و تأثیر بدون انکار شهر 
و شهرنشینی درروند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها است، 
به تشریح و تبیین اهداف شهرداری تهران در رابطه با شهرسازی و معماری 
شهر تهران در قالب وظایف معاونت شهرسازی و معماری و ادارات کل تابعه 

آن و ارائه نمودار ایده آل همسو با این وظایف می پردازیم.
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-	شرح	وظایف	
1.بررسی اهداف، سیاست ها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت   
شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر تهران در 
راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی در زمینه طرح های تفصیلی 

و جامع شهر تهران.
2. مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر تهران   
و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی الزم بین سازمان ها، 
وزارتخانه های ذی ربط و ارگان های مسئول در ارتباط با شهرسازی و معماری 
شهر تهران و همکاری با مؤسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در 
برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح تهران و ارائه پیشنهاد ها 

الزم به ارگان های تصمیم گیر در زمینه های مذکور.
3.مشارکت فعال و همکاری با سازمان های مسئول در رابطه با برنامه ها و   
طرح های زیربنایی و روبنایی شهر تهران در زمینه های آب، برق، گاز، مخابرات، 
فاضالب، آموزش وپرورش، بهداشت، درمان، ورزش و تفریح، فضای سبز که 

به نوعی به مسائل مربوط به شهرسازی در شهر تهران مربوط می شوند.
4.تأمین، تهیه و تدوین سیاست های شهرداری تهران در ارتباط با نحوه،   
کیفیت و چگونگی پیشبرد امر ساخت وساز در تهران و انتخاب بهترین راه 

در زمینه هدایت و کنترل آن.
5.نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر تهران و ارائه   
پیشنهاد ها ضروری و الزم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی درپی در آن به طور 

اصولی و منطقی به مسئولین ذی ربط.

-	ابعاد	قانونی
هر نهاد فعالیتی اصوالً دارای الزامات قانونی و نهادهای فرادستی است که بر 
عملکرد آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر دارد و نهاد مربوطه موظف 
است فعالیت های خود را بر اساس این الزامات تنظیم کند. برخی از قوانین 
دلیل اصلی شکل گیری یک سازمان یا نهاد هستند و به واسطه برخی از این 
قوانین بودجه هایی برای آن نهاد تعریف می شود. نهاد باالدست نیز همین نقش 
را داشته و الزامات عملکردی و مالی برای زیرمجموعه های خود ایجاد می کند. با 
این تفاسیر حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری و زیرمجموعه های آن نیز از 

این قاعده مستثنا نبوده و موظف به رعایت این قوانین و دستورات و الزامات 
می باشند. عمده نهادها و الزامات قانونی تأثیرگذار بر فعالیت حوزه عبارتند از:  

- قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
- قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تأمین آن ها 

مصوب سال 1385
- برنامه پنجم توسعه کشور

- قانون اجرای برنامه نوسازی اراضی عباس آباد
- اساسنامه شرکت نوسازی اراضی عباس آباد

- مواد 168 و 169 برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص فعالیت اداره کل 
معماری و ساختمان 

- مواد 6، 39، 62، 46، 64، 65، 70، 79، 82 و ... برنامه پنجم توسعه کشور در 
خصوص فعالیت اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه

- ماده 151 و 152  برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص فعالیت مدیریت 
بافت تاریخی

- ماده 171 برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص نوسازی بافت فرسوده
- دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر روی پرونده های تخلفات 

ساختمانی کمیسیون ماده صد
- قانون ها و طرح های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نظیر 
طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران و ضوابط و مقررات زیرمجموعه آن، 

محدوده بافت های فرسوده شهر تهران
- مباحث مقررات ملی ساختمان

- سند چشم انداز تهران در سال 1404
- برنامه پنج ساله شهرداری تهران

- مصوبات جلسات 108 و 231 شورای اسالمی شهر تهران در خصوص فعالیت 
شرکت شهربان و حریم بان

- مصوبه تعیین سیاست های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در 
حفظ و احیای اماکن تاریخی شورای اسالمی شهر تهران در خصوص فعالیت 

مدیریت بافت تاریخی
- ماده 99، 100 و 101 قانون شهرداری تهران در خصوص فعالیت های اداره کل 

حریم و شهربان و حریم بان
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- بند 20 ماده 55 قانون شهرداری تهران در خصوص رفع سد معابر عمومی
-راهبردهای 8، 11، 12 و 14 طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران در ارتباط با 

فعالیت اداره کل معماری و ساختمان

۳-۱-۱-	ادارات،	سازمان	ها	و	شرکت	های	وابسته
۳-۱-۱-۱-	اداره	کل	برنامه	ریزی	و	توسعه	شهری	امور	شهرسازی	و	معماری

-	تاریخچه
اداره کل برنامه ریزی و هماهنگی شهرسازی مناطق در  در سال 1387، 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران باهدف برقراری هماهنگی بین 
واحدهای تابعه معاونت موصوف و نیز ارتباط بیشتر با امور مرتبط با شهرسازی 
شهرداری های مناطق 22 گانه مستقر گردید. در سال 1388 با ایجاد واحدهای 
جدید بنام های واحد آموزش، امور مهندسین مشاورین و همچنین واحد مالی، 
موضوع مطالعات گسترده تر شد و در اواخر سال 1389 با تغییر نام معاونت 
برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری تهران، این اداره کل نیز به »اداره کل برنامه ریزی 

و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق« تغییر نام داد.
-	شرح	وظایف

و  1.برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری حسن اجرای وظایف   
مأموریت های ادارات كل و معاونت های شهرسازی و معماری شهرداری های 

مناطق.
2.كنترل و نظارت بر تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری و نظارت بر هزینه   

كرد اعتبارات مرتبط.
3.تهیه گزارش انحرافات از بودجه و برنامه های ابالغی و ارائه گزارش عملكرد.  

4.بررسی و تهیه گزارش پیشرفت فیزیكی پروژه های در دست اقدام حوزه و   
تجزیه وتحلیل علل تأخیر و عدم پیشرفت با توجه به برنامه زمان بندی پروژه ها.

۳-۱-۱-2-	امور	اجرایی	کمسیون	های	ماده	صد
-	تاریخچه

کمسیون های ماده صد از سال 1345 به تدریج تشکیل و شروع بکار نموده اند و 
پس از تصویب طرح جامع و ابالغ آن در تاریخ 1349/02/09 و سپس تصویب 
تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری در مورد محل های تجاری 

غیرمجاز در تاریخ 1352/05/17، فعالیت های کمیسیون ها در جهت اجراشدن 
طرح جامع تشدید گردید. 

-	شرح	وظایف
1.رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا   
زائد بر پروانه، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام 

بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.
2.بررسی کلیه پرونده های واصله قبل از ارجاع به کمیسیون به منظور رفع   

نقص و کامل بودن پرونده و اعاده پرونده های ناقص به منطقه مربوطه 

۳-۱-۱-۳-	اداره	کل	معماری	و	ساختمان
-	تاریخچه

هم زمان با تشکیل معاونت شهرسازی و معماری، "اداره کل شهرسازی و 
معماری" در کنار "اداره کل برنامه  ریزی و طرح  های شهری" در جهت تعیین 
سیاست ها و خط  مشی  های کالن در حوزه شهرسازی و معماری تشکیل گردید. 
در سال 1385 در ساختار جدید، اداره کل شهرسازی و معماری سابق به دو 
اداره کل با شرح وظایف جداگانه سازمانی تقسیم شد )اداره کل معماری و 
ساختمان و اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه( و ضمن تأکید بر 
سه کیفیت اساسی )سودمندی، استحکام و زیبایی(  فعالیت خود را آغاز نمود. 
هم اکنون نیز یکی از مهم ترین دغدغه  های این اداره کل »اهتمام ویژه نسبت 
به بهبود و ارتقاء کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن، ارتقاء کیفیت 
سیما و منظر شهری به ویژه در نمای ساختمان  ها با استفاده بجا و مناسب 
نمادها و نشانه  های فرهنگ ایرانی- اسالمی و نظارت و کنترل ساخت وساز« 
و ارائه نظرات ارشادی در این خصوص است. شایان ذکر است شرح وظایف 

این اداره کل در سال های 1385 و 1388 تغییریافته است.
-	شرح	وظایف

1.تهیه پروژه های طراحی شهری، بررسی و اظهارنظر در خصوص هدایت   
و کنترل آن ها شامل خیابان، میدان، بلوک شهری، مکان یابی بناهای خاص و 

میزان انطباق آن ها با طرح های مالک عمل.
2.بررسی و اظهارنظر در زمینه فرم کالبدی و توده گذاری و تغییرات فیزیکی   
قطعات مانند تفکیک، سطح اشغال، ارتفاع، موقعیت استقرار بنا، مشرف در 
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هماهنگی با محیط زمینه و بافت پیرامونی.
3.مطالعه، تحقیق و شناسایی الگوها، شیوه ها و سبک های جدید معماری   
و هماهنگ نمودن آن ها با الگوهای اسالمی و ایرانی )بومی- سنتی( در انطباق 

باسیاست ها و راهبردهای طرح جامع و تفصیلی.

۳-۱-۱-۴-	اداره	کل	شهرسازی	و	طرح	های	شهری	تهران
-	تاریخچه

پس از پیروزی انقالب اسالمی اداره کل طرح و برنامه ریزی با دبیرخانه شورای 
نظارت ادغام و سازمان برنامه ریزی شهر تهران به وجود آمد و در سال 1362 
به دو اداره »اداره کل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی« و »دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی« تجزیه شد که اداره کل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی اکنون 

با عنوان اداره کل شهرسازی و طرح های شهری تهران شناخته می شود. 
-	شرح	وظایف

1.تهیه طرح های موضعی و موضوعی  
2.پایش طرح تفصیلی  

3.تهیه و نظارت بر طرح های اجرایی  
4.بررسی و پاسخگویی به استعالمات مناطق  

۳-۱-۱-۵-	اداره	کل	تدوین	ضوابط،	نظارت	و	صدور	پروانه
-	تاریخچه

اداره كل تدوین ضوابط،  مقررات و صدور پروانه پس از بررسی و مطالعات 
انجام شده بر مبنای مصوبه مورخ دی ماه 82 شورای اسالمی شهر تهران مبنی 
بر بازنگری در ساختار حوزه معاونت شهرسازی و معماری و الزام به انجام 
كنترل كیفیت ساخت وساز، واحد تائیدیه شهردار وقت تهران تشكیل گردید.

-	شرح	وظایف
1.نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در   

صدور پروانه و گواهی ساختمان.
2.ارائه پیشنهاد ها وضع عوارض جدید یا ایجاد تغییرات در عوارض موجود   

و پاسخ استعالمات آن ها.
3.رفع ابهامات و پاسخگویی به استعالمات کلیه واحدهای تابعه شهرداری   

تهران در زمینه ضوابط صدور پروانه و 
گواهی ها و سایر مجوزهای شهرسازی و گردش کار هرکدام.

۳-۱-۱-6-	دبیرخانه	کمیسیون	ماده	۵	شهر	تهران
-	تاریخچه

در طی روند بررسی و تصویب اسناد طرح جامع نخست پایتخت در نیمه دوم 
سال 1348، شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی در شهرداری تهران تشکیل 
و در خاتمه فعالیت شورای هماهنگی، شورای دیگری تحت عنوان شورای طرح 
و بررسی )از 1356/09/03 تا 1365/11/30( تشکیل گردید. متعاقب اصالح 
مفاد تبصره ذیل ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران )مصوب 1365/09/25( و تأکید قانون گذار بر تشکیل کمیسیون ماده 
پنج شهر تهران در کنار سایر کمسیون های ماده پنج شهرهای کشور، شورای 
نظارت بر گسترش شهر تهران نیز در آخرین جلسه فعالیت خود، طی بند 
یک صورت جلسه 53 مورخ 1367/06/07، بخشی از اختیارات خویش را به 
کمیسیون ماده پنج شهر تهران تفویض و مواردی نظیر تعیین خطوط اصلی، 
سیاست گذاری و خط مشی برای جلوگیری از رشد بی رویه شهر، کماکان بر 
عهده آن شورا باقی ماند؛ لیکن با توجه به عدم برگزاری جلسات، عمالً فعالیت 
آن شورا نیز متوقف گردید. پیرو تصویب قانون اصالح ماده )5( قانون تأسیس 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )مصوب 1388/01/23( ماده واحده ای 

تحت عنوان ماده 5 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
-	شرح	وظایف

1.اخذ و بررسی مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط جهت طرح   
در کمیسیون 

2.تدوین و تنظیم مصوبات کمیسیون   
3.ابالغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذی ربط  

۳-۱-۱-۷-	اداره	کل	حریم
	-	تاریخچه

از تاریخ تأسیس این اداره کل حدود 5 سال می گذرد که از بدو تأسیس، از 
ادارات زیرمجموعه حوزه معاونت شهرسازی و معماری محسوب می گردد.

-	شرح	وظایف
1.حفاظت و صیانت از حریم شهر تهران به مساحت 1200 کیلومترمربع.   
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2.برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز در عرصه حریم.   
3.رفع تعارضات قانونی در خصوص تداخل مرزی حریم شهر تهران و   

فرمانداری های استان تهران.

۳-۱-۱-۸-	مدیریت	بافت	و	بناهای	تاریخی
-	تاریخچه

بر مبنای مصوبه سال 1388 شورای اسالمی شهر تهران، مدیریت بافت و 
بناهای تاریخی شهر تهران در سال 1389 آغاز به کار نموده است.

-	شرح	وظایف
1.پیشنهاد سیاست ها، راهبردها، ضوابط و مقررات الزم در امر حفاظت   

فعال در بافت و بناهای تاریخی و ساختمان های دارای ارزش معماری
2.پیگیری وظایف محوله در اسناد باالدست و تالش در جهت اعتالی   

جهانی و بین المللی شهر تهران در زمینه احیای بافت و بناهای تاریخی
3.تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط با بافت و   

بناهای تاریخی

۳-۱-۱-۹-	سازمان	نوسازی	شهر	تهران
-	تاریخچه

سال 1346 ایده ایجاد سازمان نوسازی شهر تهران باهدف نوسازی پایتخت، 
شکل گرفت و برای شروع، بازسازی و نوسازی 4 محله تهران ازجمله عودالجان 
در دستور کار طراحی و اجرا قرار گرفت؛ اما ارکان سازمان و آیین نامه های 
فعالیت آن در سال 1347 و در پی الحاق ماده 111 به قانون شهرداری ها 

ایجاد شد. 
بوستان ملت و بوستان بعثت از اولین پروژه های جدی و بزرگ سازمان 
نوسازی در دوره اولیه آغاز به کار است. احداث جاده آرامگاه، بخشی از 
آرامگاه رضا پهلوی، میدان آزادی )شهیاد( و کوی مسکونی 220 واحدی ارتشبد 
فرسیو به منظور جابجایی گودنشینان محله کاشانک نیز جزء اقدامات سازمان 
نوسازی در سال های پیش از انقالب اسالمی بود. این سازمان در سال های 
ابتدایی بعد از انقالب اسالمی، ساخت میادین میوه و تره بار، ایستگاه های 
آتش نشانی، ساختمان شهرداری پنج منطقه و پایانه های موقت شرق و غرب 
شهر را بر عهده گرفت و با آغاز جنگ تحمیلی، بخشی از ابزار و ماشین آالت آن 

در خدمت دفاع از کشور قرارداد شد. هم زمان، 90 پناهگاه برای پناه مردم در 
بمباران ها و موشک باران جنگ در تهران احداث شد. زیرگذر میدان تجریش 
که اکنون به صورت یک بازارچه مورداستفاده قرار می گیرد، یادگار این دوران 
است. پس از اتمام جنگ تحمیلی، در دولت سازندگی اولین و بزرگ ترین 
پروژه سازمان نوسازی، احداث اتوبان نواب و نوسازی فضاهای مسکونی اطراف 
آن بود. پروژه ای که باوجود تمام انتقادات در زمان احداث، تا سال ها یکی از 
بزرگ ترین و منحصربه فردترین پروژه های اجرایی کشور به حساب می آمد. 
در دهه 80 با وقوع زلزله بم موضوع کاهش خطرپذیری بافت های فرسوده 
به دغدغه اصلی کشور تبدیل شد. از اولین شهرهایی که محدوده بافت های 
فرسوده در آن مشخص شد، تهران بود. وظیفه نوسازی این بافت ها در 
تهران به سازمان نوسازی شهر تهران واگذار گردید، نخستین طرح های ویژه 
محالت در قالب طراحی  شهری و با عنوان "طرح های منظر شهری" تهیه و 
اقدامات اجرایی مربوط به آن در محالت اتابک و مینابی )شهید خوب بخت( 
آغاز شد. تجربه مداخله در این محله هرچند نباید های مداخله را بیش از 
بایدهای آن روشن می ساخت، از سازمان، مجموعه ای پدید آورد که نقشی 
تأثیرگذار در سیاست گذاری های ملی در این حوزه دارد. پرهیز از تصدی گری 
و روی آوردن به تولی گری و تسهیلگری تنها راه نوسازی بافت های فرسوده 
با توجه به وسعت آن ها و توان فنی و اجرایی دولت و شهرداری بود. راهی 
جز جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت مالکین در این محدوده ها 
وجود نداشت. شاید به همین دلیل بود که سازمان در اواخر دهه 80 اقدام 
به راه اندازی دفاتر تسهیلگری و پیش بینی مشوق های ویژه نمود. با این روش 
ساالنه حدود بیست هزار میلیارد ریال سرمایه به درون بافت های فرسوده 

هدایت و قریب 42 درصد بافت نوسازی شد.
اکنون در آغاز ششمین دهه از فعالیت های سازمان، به منظور بازآفرینی 
شهر تهران و بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، این سازمان توسعه 
محله ای و بازآفرینی شهری را به عنوان رویکرد اصلی خود برگزیده است. بر 
اساس این رویکرد مسکن و محالت فرسوده با تعریف رایج آن، تنها اولویت 
این سازمان نخواهد بود. پرداختن به تمامی ابعاد توسعه محله ای و طراحی 
و اجرای پروژه ها در مقیاس شهری خصوصاً در محدوده های ناکارآمد، نظیر 
اراضی و امالک باقیمانده از دوران صنعتی شدن که فضای فوقانی تونل راه آهن 
تهران-تبریز، یکی از آن هاست، با مشارکت سایر نهادها، مردم و سرمایه گذاران 

از مهم ترین اقدامات سازمان نوسازی در این راستا است.
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-	شرح	وظایف
1-تهیه برنامه توسعه محالت هدف و پیگیری اجرای آن ها

2-بازآفرینی شهری عرصه های ناکارآمد
3-انجام اقدامات پشتیبان )تهیه طرح ها و برنامه های بازآفرینی، تأمین مسکن 

جایگزین، تأمین مالی، ایجاد هماهنگی های بین بخشی و ...(

۳-۱-۱-۱0-	شرکت	نوسازی	عباس	آباد
-	تاریخچه 

در خرداد 1350 قانون اجرای برنامه نوسازی اراضی عباس آباد در 13 ماده و 3 تبصره 
به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است. سپس در تاریخ 1351/01/10 
ماده 3 قانون مذکور اصالح شده و در تاریخ 1354/02/31 نیز قانون الحاق یک 
تبصره به ماده 10 و چهار تبصره به ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد 
مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اختیار حاصله از ماده 13 قانون مزبور به 
پیشنهاد شهرداری تهران آئین نامه اجرائی قانون نوسازی اراضی عباس آباد مشتمل 

بر 12 ماده و 2 تبصره در خرداد 1350 به تصویب وزارت کشور رسیده است. 
پس از 3 سال از فعالیت غیررسمی مدیریت نوسازی اراضی عباس آباد تا آذر 
1353، با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد 
به شهرداری تهران اجازه داده شد برای اجرای برنامه نوسازی اراضی عباس آباد 
، شرکتی را که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران می رسد، 
تشکیل دهد؛ بنابراین در اجرای این ماده هیأت وزیران وقت در تاریخ 09/02/ 1353 
بنا به پیشنهاد شماره 152676/3/1 مورخ 1353/08/11 وزارت کشور اساسنامه 
شرکت نوسازی سهامی خاص را در 6 فصل و 26 ماده تصویب نموده است. 
سپس شرکت مزبور در تاریخ 1353/09/02 تحت شماره 20293 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی وقت )مؤسسات غیرتجاری تهران( به ثبت رسیده 
و آگهی تأسیس آن به شماره 6/18334 مورخ 1353/2/20 در روزنامه رسمی 
کشور منتشرشده است. این شرکت در فاصله دی ماه سال 1354 تا سال 1357 

با عنوان شرکت نوسازی شهستان پهلوی فعالیت کرد.
-	شرح	وظایف

1.احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی، تجاری، اداری، بهداشتی و ...  
2.پارک سازی، ایجاد فضای سبز و تفرج گاه های عمومی و مراکز تفریحات   

سالم
و  هرگونه اقدام دیگر که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی ضروری باشد.

۴.	عملکرد	حوزه	مأموریتی	شهرسازی	و	معماری	در	برنامه	پنج	ساله	دوم	شهرداری	
تهران	

اهداف و احکام حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری در برنامه پنج ساله دوم 
شهرداری تهران در کنار نقاط قوت نظیر حرکت در یک فرآیند نظام  مند و 
نظم بخشیدن به کل فعالیت های صورت گرفته در مجموعه شهرداری تهران، 

محدودیت  هایی نیز به شرح زیر داشت:
1.زمان بندی در نظر گرفته شده جهت تحقق بسیاری از تکالیف موردنظر،   
مناسب نبوده است؛)مانند الزام شهرداری به تهیه تمامی طرح های موضعی 
و موضوعی تكلیفی به انجام نرسیده از طرح جامع شهر تهران تا پایان سال 
دوم و تمامی بندهایی که ملزم به ارائه الیحه و دستورالعمل در سال اول و 

دوم برنامه(؛
با  از احکام نیازمند همکاری در سطح بسیار وسیع  2.تحقق برخی   
مجموعه های خارج از شهرداری و ایجاد سازوکار اجرایی متناسب است که در 
احکام اشاره  ای به آن نشده است؛ )مانند تدوین سازوكارهای صدور پروانه 
و گواهی پایان كار ساختمانی با لحاظ آیین نامه اجرایی دریافت بیمه تضمین 
كیفیت ساختمان که بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و یا طراحی  
سازوکار همكاری بین دولت و شهرداری به منظور بهره مندی از تخفیف های 

عوارض در بافت فرسوده(؛
3.برخی از احکام و اهداف کمی به صورتی تعریف شده اند که قابلیت   
سنجش میزان تحقق آن ها وجود ندارد؛ )نظیر هدف کمی رونق فعالیت های 
اقتصادی باهدف جذب مشارکت سرمایه های خصوصی در اراضی عباس آباد(.

حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران 
مشتمل بر 5 بخش، 10 ماده، 64 بند است. 

۴-۱-	برنامه	محوری	در	انتظام	بخشی	به	كالبد	و	فضای	شهری	تهران
این موضوع در بخش پانزدهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ذکرشده 
است و در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی شده در این بخش 16 هدف 
کمی در برنامه مشخص شده که میزان تحقق آن ها در طی سال های برنامه 

در جدول )11( مشخص شده است.
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اهداف	کمی
در خصوص اهداف کمی تهیه طرح های موضوعی تکلیفی طرح جامع، تهیه 
طرح های موضعی تکلیفی طرح جامع، تهیه طرح های موضعی و موضوعی 
تکلیفی سند طرح تفصیلی، تکالیف برشمرده در سند طرح جامع و تفصیلی و 
جدول الف و ب ذیل آن، نه تنها مختص به شهرداری تهران نیست، بلکه سایر 
دستگاه ها نیز در اجرایی شدن آن نقش دارند؛ در حوزه معاونت شهرسازی 
و معماری نیز دارای متولیان متعدد در هر بخش تخصصی است. اداره کل 
شهرسازی و طرح های شهری با توجه به شرح وظایف خود، تکالیف مربوطه 

را احصا و در قالب برنامه ریزی عملیاتی سالیانه از ابتدای برنامه، اجرایی نموده 
است. لذا آمار ارائه شده تنها مربوط به تکالیف اداره کل مذکور است. 

هدف کمی تدقیق شبکه معابر طی سال های 94، 95 ، 96 و 97 عملکرد 
صددرصدی داشته چراکه موضوع تدقیق شبکه معابر کاری مستمر است 
که از سال 91 شروع شده و تا پایان سال 97 ادامه داشته و لذا با این توضیح 
عملکرد این سه سال  به صورت 100 بیان شده است. بیشتر اهداف کمی این 
بخش به صورت صددرصدی محقق شده اند که البته در برخی موارد همان طور 

که پیش تر توضیح داده شد این ارقام واقعی نمی باشند. 

توضیحات	جدول:
1(عملکرد این اهداف تنها مختص به اداره کل شهرسازی و طرح های شهری معاونت شهرسازی و معماری است.

2(طرح های مرتبط موضعی منعکس شده بر روی نقشه طرح تفصیلی یا کد مشخص، طرح هایی هستند که بنا به درخواست شهرداری های مناطق به صورت سالیانه عملیاتی گردیده و پس از تأیید حوزه معاونت شهرسازی و معماری، 
با هدایت و راهبری اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، توسط شهرداری های مناطق انجام می پذیرد.

3(بر اساس تبصره 2 بند 2-11 ضوابط طرح تفصیلی، موارد مربوطه به تدقیق شبکه معابر طرح تفصیلی در کمیته تخصصی سالیانه، از سال 1391 تاکنون، در حوزه معاونت شهرسازی و معماری بررسی و به اتمام رسیده بدیهی است 
پس از پایان سال 1396 درخواست های مربوط به مناطق به کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد.

4(شناسایی، اصالح و بازنگری طرح های اجرایی به صورت سالیانه از سال 1393 آغاز و در هرسال به صورت 100 درصد به اتمام رسیده است. در سال 1396 نیز به صورت 100 درصد انجام پذیرفته است.
5(تهیه طرح های اجرایی به صورت سالیانه و 100 درصد انجام می پذیرد.

6(تهیه پیش نویس قرارداد فاز دوم پروژه )در انتظار تائید مقام ارشد معاونت شهرسازی و معماری به منظور ارسال به شرکت کارگزار(
7(طرح راهبردی و برنامه ریزی مدیریت حریم شهر تهران پس از تصویب در شورای اسالمی شهر تهران به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع گردیده که موضوع ساختار و تشکیالت سازمانی و مدیریت حریم پایتخت مراعا 

باقی مانده است.
وارد

139213931394139513961397
د فدفدفد فد فل 

ح1 ح   100-100-100-5050100100-در1   
ح2 ح   100---100-5050100100-در1   
ح3 ح   100---100-100-10050-در  و    

ح4 ح    100-100-100-90-1000-در2)د (  و    

د   5 حا 100---100-050100100100در  ر و   

ان 6 ح    وز ر   ،)(21111111111
ح 7 ا  رات  ----100-5050100100- و   و 
100-100-1002-507575100100در3  8

ح  ور  سا و  و     و 9 90-90-85-75-1510025در 

ح10 -----100-033866در  و   و ا 

ح و  11 ح و  ا  100-100-100-05050100100در4 
ح12 ا  ح 9 (  4202040406010080100100100در5)در 

ح13 ز  اد  6  رو و    وا در    
)(117735-35-

ز  م  ا
وژه و    

ز  وع 
دوم

-
 

 
ارداد  

دوم

--

ان14 د  ت و    در  ح  -1000-2050407040100100درا و 

ح15 ا  ل و    ت    ان    اد ورود  100-100-010030100100100100درا

ح16 ده  و  دررو  و ا  ن  د ار   303030------30-روز57 و  

د): 11(ول  ا   
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۴-2-	نظارت	و	كنترل	ساخت	وساز	در	شهر	و	حریم	تهران
این موضوع در بخش شانزدهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ذکرشده 
برنامه  این بخش، 19 هدف کمی در  تکالیف  اجرای  و در راستای  است 

مشخص شده که به صورت جدول )12( است. 
اهداف	کمی

اهداف کمی ارتقاء مکانیزاسیون و هوشمند سازی سامانه شهرسازی، نظارت 

بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، بازبینی، تدوین و اصالح لوایح 
و ضوابط شهرسازی و معماری، لوایح تدوین شده و ارسالی به شورای اسالمی 
شهر تهران و اصالح ساختار و بهبود روند فعالیت های ماده صد از صدور تا 
اجرا با تأکید بر عملکرد سیستمی در سال 97 به صورت صد درصد محقق 
شده اند و دیگر اهداف کمی این بخش نیز از روند تحققی مطلوبی در طی 

پنج سال برنامه برخوردارند.

توضیحات	جدول:
1(مطالعات پروژه کنترل هوشمند حریم شهر تهران به اتمام رسیده و مصوبه شورای شهر تهران را نیز اخذ نموده است؛ لیکن فاز دوم پروژه مذکور به دلیل عدم تأمین اعتبارات الزم مسکوت باقی مانده است. 

2(اداره کل ماده صد همواره و به صورت مستمر با آسیب شناسی سیستمی و ارائه اشکاالت موجود به سازمان فناوری، اقدام به مرتفع نمودن مشکالت می نماید؛ لذا عملکرد ذکرشده برای این هدف کمی در هرسال از 100 درصد اصالح 
ساختار و بهبود روند فعالیت های ماده صد از صدور تا اجرا، بیان می شود.  قابل ذکر است که عملکرد ذکرشده )رقم98 درصد ( با توجه به مشکالت موجود شش ماهه است.

3(هدف گذاری این هدف در طول سال های برنامه نادرست مشخص شده چراکه "اجرای آراء صادره از ک . 100 و افزایش نظارت مؤثر بر اجرای آن ها"کاری است که به صورت مستمر و هرساله انجام می شود. بنابراین عملکرد این هدف 
کمی هرساله از 100 درصد وضع مطلوب محاسبه می گردد.

4(مطالعات پروژه کنترل هوشمند حریم شهر تهران به اتمام رسیده و مصوبه شورای شهر تهران را نیز اخذ نموده است لیکن فاز دوم پروژه مذکور به دلیل عدم تأمین اعتبارات الزم مسکوت باقی مانده است.

  
13921393 1394 1395 1396 1397 

1   0 10050 - 100 - 100 - - -   

2  4 11 11 1422 1650 1833 2020 
 41 - 55 - 55 - 2070 1206070 روز  3
 40 - 39 - 26 - 2055 5055 90 روز  4
5   304545 6065 7595 9090 10095 
6   31 5151 7151 9160 11160 131- 
7   - 5035 7575 100100 - 100 - 100 
8  40 2024 1515 1520 10 10 10 10 
9   3 3 3 3 3 3 6 3 4 3 6 
10   0 3020 5040 70- 90100 100100 
11   0 5030 10080 - 90 - 95 - 95 
12  10010050 - 80 - 95 - 100 - 100 
131  899190 9397 9498 9698  

 385/383364 4443 5050 595557 روز 14

15100 2  50 7576 9083 10099 - 5/98-  
16  20 3030 5050 7080 9080 100- 
17  123150129170- 180- 190200 200200 
18 - - - - - - - - - -   

19 - - - - - - - - - -   
 

12 
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۴-۳-	بهسازی،	نوسازی	و	بازسازی	بافت	های	فرسوده	شهری
این موضوع در بخش هفدهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ذکرشده 
است و در راستای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری در 
برنامه، 12 هدف کمی مشخص شده که عملکرد آن ها طی سال های برنامه در 
جدول )13( آمده است. بیشتر اهداف کمی این بخش در طی پنج سال برنامه 

روند تحققی مناسبی داشته است.
اهداف	کمی

در خصوص هدف کمی افزایش روند سطح زیربنای پروانه های صادره در 
بافت فرسوده تا سال 94 روند مطلوب و تحقق کامل به چشم می خورد ولی 
از سال 95 به بعد با توجه به اینکه آمار پروانه  ها در سامانه پیشین بر اساس 
مؤلفه های "تخریب و نوسازی"، "اضافه اشکوب"، "تغییر نقشه" و "توسعه 
بنا" بوده و در سامانه جدید، آمار فقط بر اساس مؤلفه "تخریب نوسازی" 

است، لذا تغییراتی در آمار پروانه  ها مشهود است. فلذا با عنایت به متصل 
شدن سازمان به سامانه شهرسازی، آمارهای سامانه شهرسازی مبنا خواهد 

بود و کاهش چشم  گیری درروند تحقق این هدف کمی دیده می شود.
هدف کمی با عنوان میزان بهره گیری از فنّاوری های نوین در پروژه های محرک 
توسعه در طی پنج سال برنامه محقق نشده که در خصوص عدم تحقق آن 
شایان ذکر است که با توجه به تدابیر شهردار تهران و مصوبه نظارت ستادی 
سازمان نوسازی شهر تهران در تاریخ 93/06/02  مبنی بر رویکرد تولی گری 
سازمان و توقف تصدی گری و ساخت وساز و اجرای پروژه ها، سازمان نوسازی 
از طریق دفاتر خدمات نوسازی اقدام به ترویج فرهنگ نوسازی و تسهیل 
در پروژه های محرک توسعه می نماید و بنابراین این هدف کمی از دستور کار 

سازمان نوسازی شهر تهران خارج شده است.

توضیحات	جدول:
در خصوص بند 10: نحوه محاسبه عدد 0.13: سهم هر نفر نسبت مجموع مساحت پروژه های پارکینگ، بهسازی محیطی و فضای سبز به کل جمعیت بافت های فرسوده در سال شناسایی بافت

جمعیت بافت: 1150000 نفر مجموع مساحت: 150000 مترمربع 
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۴-۴-	احیا	و	بازنمایی	هویت	ایرانی	اسالمی	در	منظر	شهر	تهران
این موضوع در بخش هجدهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ذکرشده 
است و در راستای اجرای مواد و احکام این بخش 14 هدف کمی مشخص شده 

که به صورت جدول )14( است. 
اهداف	کمی

ازجمله اهداف کمی مهم این بخش می توان از طراحی و انتشار ساالنه 

الگوهای معماری اسالمی- ایرانی، تملک، مرمت و بهره برداری ابنیه تاریخی در 
چارچوب مصوبات سالیانه شورا و تدوین ضوابط احداث نما در ساختمان های 
جدیداالحداث به منظور قرار گرفتن نما در فرآیند سیستمی صدور پروانه نام 
برد که در طی پنج سال برنامه روند مطلوبی داشته و در سال 97 به صورت 

صددرصدی محقق شده اند.

توضیحات	جدول:
1(دستورالعمل و ضوابط در راستای ارتقاء  هویت معماری اسالمی – ایرانی از نتایج پروژه های مربوطه به شرح ذیل در دست انجام می باشند که درصد ذکرشده در گزارش عملکرد سال 97 حاکی از میزان پیشرفت آن ها است: 

    •تدوین راهنمای طراحی مساجد 90 درصد انجام و در مرحله تصویب جهت ابالغ است.
    •پروژه تدوین ضوابط هماهنگی ، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق 13-19 و 1 تا پایان مرحله چهارم طبق شرح خدمات معادل 75 درصد پیشرفت فیزیکی  انجام پذیرفته است.

    •پروژه ارزیابی کمی و کیفی کمیته های نما مناطق در قالب 25 درصد افزایش شرح خدمات پروژه  »تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در منطقه 13 شهرداری تهران« تعریف و در دست تهیه است.
2( عدد مذکور، تعداد نماهای مورد تأیید، برتر و الگو شده مناطق 22 گانه است که در  نمایشگاه سال 97  به عنوان الگو معرفی گردیده اند. 

3( دستورالعمل های تشویقی کارآمد برای رعایت ضوابط اسالمی- ایرانی سیما و منظر در ساختمان های شهر تهران  از نتایج پروژه های پژوهشی در راستای موضوع سیما و منظر است که در دست تهیه می باشند، به محض اتمام پروژه ها 
دستورالعمل مذکور تهیه و ابالغ می گردد و به همین دلیل سال 97 در این خصوص عملکرد مستقیمی نداشته و صرفاً در جهت تهیه پروژه هایی که مطرح گردید اقدام شده است.

4) به منظور تدوین ضوابط و مقررات هدف کمی موصوف پروژه های تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای شهری در مناطق 1، 13 و19 شهر تهران تعریف و در دست تهیه می باشند. لذا منظور از 75 درصد ذکرشده 
در سال 97  میزان پیشرفت پروژه های مذکور است. شایان ذکر است که پس از پایان آن ها ضوابط و مقررات ساماندهی نما توأم با محرک های تشویقی استخراج خواهند شد.

5(شایان ذکر است  در خصوص تدوین دستورالعمل های طراحی ساختمان های شهرداری و کلیه پروژه های عمرانی و شناسایی و اصالح ساختمان های قبل عالوه بر دستورالعمل های سال های پیشین که گزارش آن ها به تعداد 4 در گزارش 
سال های قبل ارائه گردیده است، پروژه »تدوین دستورالعمل ساماندهی نمای بناهای مرتبط با شهرداری و ضوابط نما برای ساختمان های جدیداالحداث« در حال حاضر در دست اقدام است و تاکنون 60 درصد از آن انجام گردیده است.

6(شایان ذکر است که تعداد محورهای انجام شده از سال 96 تغییری نداشته اند و همان محورهای ولیعصر، انقالب، کارگر و پیروزی در شهر تهران در دست انجام بوده اند که در سال 95 به پایان رسیده اند.
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۴-۵-توسعه	عرصه		های	عمومی	و	فضاهای	فرهنگی		اقتصادی	شهر	تهران	در	
ابعاد	شهری،	ملی	و	جهانی

این موضوع در بخش نوزدهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ذکرشده 
است و در راستای تحقق مواد و احکام پیش بینی شده در این بخش 10 هدف 

کمی مشخص شده که در جدول )15( آمده است.
اهداف	کمی

اهداف کمی این بخش پیرامون دو موضوع اراضی عباس  آباد و بوستان والیت 

می باشند و در طول پنج سال برنامه از روند مطلوبی برخوردار بوده اند. در 
کنار برخی از اهداف این بخش که در طول سال های برنامه روند روبه رشدی 
داشته اند هدف کمی با عنوان"تهیه طرح و برنامه اجرای هر یک از پروژه های 
ناشی از بوستان والیت" دیده می شود که روند تحقق آن صفر درصد بوده، 
البته عدم تحقق این هدف کمی به این دلیل است که ابتدا به عنوان فاز اول، 
طرح بوستان والیت می بایست تصویب و ابالغ شود و سپس تهیه طرح و 

برنامه اجرایی آن انجام پذیرد.

توضیحات	جدول:
1(طرح بوستان والیت به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده و در انتظار تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری است.

2(در خصوص تکمیل و توسعه شبکه های ارتباطی با توجه به اینکه این هدف در برنامه قرار دارد متأسفانه در بودجه سال 97 اعتباری درنظر گرفته نشد؛ لذا شرکت نوسازی عباس آباد تالش خواهد کرد تا در سال 98 اقدام به اجرایی 
شدن آن نماید.

3(با عنایت به بودجه تخصیص یافته به این شرکت طرح و پروژه جدیدی آغاز نگردید و در جهت تکمیل پروژه های موجود برنامه ریزی شده است. بدیهی است اگر در آینده بودجه مناسبی تخصیص یابد بر اساس اسناد باالدستی 
اجرای طرح ها و پروژه های تعریف شده امکان پذیر خواهد شد.

4(در خصوص توسعه و تکمیل زیرساخت ها یکی از معضالت اراضی عدم وجود سیستم فاضالب است. در سال های قبل مطالعات آن انجام شده و با آبفا نیز جلسات مشترک برگزارشده است متأسفانه اجرای آن وابسته به تخصیص 
کافی اعتبار است که محقق نشده است.
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 ۴-6-اعتبارات	سال	های	برنامه	دوم	شهرداری	تهران
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بررسی روند بودجه سال های 1393 تا 1397 معاونت شهرسازی و معماری حاکی از آن است که به طور میانگین 40% از اعتبارات مصوب به صورت نقدی به معاونت 
ابالغ گردیده که از کل اعتبار ابالغی 53% آن هزینه شده است. باالترین درصد هزینه مربوط به سال  1393 به میزان 95% و کمترین آن مربوط به سال 1395 با %45 
جذب اعتبار است. در سال 1397 تاکنون میزان 13 درصد اعتبارات جذب شده است که از مهم ترین عوامل عدم جذب اعتبار می توان به تغییرات مدیریتی، شرایط 

نامساعد نقدینگی شهرداری تهران و عدم توانائی جذب اعتبارات غیر نقدی معاونت شهرسازی و معماری  اشاره نمود.
همچنین اعتبارات مصوب ابالغی مأموریت شهرسازی و معماری )24،923،309 میلیون ریال( حدود 91% اعتبارات پیش بینی شده در برنامه پنج سال دوم شهرداری 
تهران )27،358،000 میلیون ریال( را پوشش می دهد. لیکن به سهم قابل توجهی از بودجه مصوب غیر نقدی بوده و بابت اعتبارات نقدی نیز، نقدینگی قابل توجهی 

تزریق نشده است. 
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۵.	تبیین	وضعیت	موجود	حوزه	مأموریتی	شهرسازی	و	معماری	)نقاط	قوت،	ضعف،	فرصت	ها	و	تهدیدها(	
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6.	تحلیل	موقعیت	حوزه	مأموریتی	شهرسازی	و	معماری
6-۱-	شناسایی	چالش	ها،	مسائل	کلیدی	و	عوامل	ریشه	ای	آن

موفقیت هر سیستم و فرایندی منوط به تعیین اهداف، برخورداری از ابزارها و 
راهکارهای مناسب و نیز شناسایی و کشف کاستی ها، مشکالت و چالش های 
فرارو است. این چالش ها و مشکالت مانع توسعه و پیشرفت سیستم از نیل 
به چشم انداز شهر و اهداف کالن  به شمار آمده و کشف و تالش برای برطرف 
سازی و یا کاهش تأثیرگذاری آن ها نقش بسزایی در توفیق هر سیستم یا 

مجموعه ای دارد.

حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری، به عنوان یکی از حوزه های مأموریتی 
بااهمیت شهرداری تهران، با کالبد شهر،کاربری و فعالیت های شهر، سیما و 
منظر شهری، ساخت وساز و ... در ارتباط بوده و نقش تعیین کننده ای در تحقق 

چشم اندازها و اهداف توسعه شهر دارد.
بر اساس جدول تبیین وضع موجود متناسب با محورهای فعالیتی شهرداری 
تهران در حوزه شهرسازی و معماری نسبت به معرفی مهم ترین چالش های 

فراروی این برنامه برای برطرف سازی و برون رفت از آن ها تشریح می شود.
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یکی از اصول مهم در تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران ) 1398-
1402 ( شناخت موضوعات راهبردی و کلیدی شهر و شهرداری تهران، حاصل از 
ارتباط با ذینفعان است. در همین راستا معاونت برنامه ریزی اقدام به شناسایی 
موضوعات کلیدی شهر و شهرداری نمود که مبنای شناسایی مسائل کلیدی در 
حوزه های تخصصی شهرداری و همچنین مسائل کلیدی مرتبط با شهر گردید.

موضوعات کلیدی مرتبط با حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری شامل : »توجه به 
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری« ، »حفاظت از بافت مرکزی و تاریخی 
شهر«، »توزیع مناسب و عادالنه خدمات و زیرساخت های شهری« ، »توجه به 
مناسب سازی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهر جهت حضور همه اقشار 
جامعه ) ازجمله معلوالن و کم توانان جسمی – حرکتی ، سالمندان و کودکان و ... 
(« ، »صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز« ، »حفاظت و صیانت 
از حریم شهر« ، »انتظام بخشی با کالبد و فضای شهری« و »ساماندهی سیما 
و منظر شهری« به عنوان موضوعات راهبردی در برنامه سوم موردتوجه ویژه 

قرارگرفته است.
یکی از ویژگی های بارز در فرآیند تدوین برنامه سوم در مقایسه با برنامه اول 
و دوم، شناسایی عوامل شکل گیری مسائل کلیدی شهر است که به صورت 
بخشی و میان بخشی موردبررسی و تحلیل کارشناسی قرارگرفته است و حاصل 
بررسی های عمیق فنی در جلسات خبرگی، شناسایی  مسائل و همچنین عوامل 
شکل گیری مسائل و ارائه راه حل های مناسب  برای رفع عوامل و مسائل بوده 

است. 

تشخیص مسائل کلیدی از الزامات داشتن یک برنامه ریزی راهبردی موفق 
است. مسائل کلیدی شهر، موارد و مباحث اساسی هستند که شهرداری را 
در زمان حال یا آینده متأثر می سازد؛ بنابراین شناخت دقیق مسائل اصلی و 
کلیدی شهر و شهرداری، گام اصلی در تدوین برنامه خواهد بود. به این منظور، 
جهت شناسایی و تحلیل ابعاد مسائل کلیدی شهر در برنامه پنج ساله سوم، 
از خبرگان، کارشناسان و مدیران شهرداری نظرخواهی شد و درنهایت مسائل 

کلیدی در دو بعد شهر و شهرداری جمع بندی گردید. 

بنابراین، مرحله تبیین مسائل با نگاه برنامه ریزی از پایین به باال صورت گرفته 
است که پس از بررسی ابعاد مسائل، عوامل ریشه ای شکل دهنده مسائل 
کلیدی و همچنین راه حل برون رفت از مسائل و عوامل، شناسایی و موردبررسی 

دقیق قرار گرفت.
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6-2-	چشم	انداز،	راهبردها،	سیاست	ها	و	برنامه	اقدامات
“  برنامه سوم، توامان به دنبال حل مشکالت و تحقق اهداف است. “

1- ازآنجاکه فرآیند تبیین مسائل و عوامل، از یک سو در چارچوب سلسله مراتب 
برنامه ریزی راهبردی و باهدف تحقق پذیری چشم انداز و اهداف طرح جامع 
شهر تهران صورت گرفته و از دیگر سو به دنبال احصا مسائل و موانع تحقق 
طرح جامع بوده است می توان گفت مسائل و عوامل شناسایی شده، درواقع 
مسائل استراتژیک مانع تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای طرح جامع 

شهر تهران است. 
در ادامه و به منظور رفع عوامل و مسائل شناسایی شده و اجرای راه حل های 
پیشنهادی، مجموعه ای از تدابیر قانونی ، فنی و اجرایی که تسهیالت الزم جهت 
تحقق راهبردهای طرح جامع را نیز فراهم می سازد، در قالب سیاست های 

اجرایی ارائه گردید. 
2- همان گونه که اشاره شد، در فرآیند تدوین برنامه سوم، اسناد فرادست 
توسعه شهری تهران، خصوصاً طرح جامع و تکالیف مندرج در طرح تفصیلی 

همواره مدنظر قرارگرفته است.
مطابق بند ششم سند طرح جامع، طرح تفصیلی که باهدف هدایت و کنترل 
تحوالت کالبدی شهر تهران تدوین شده ، شامل مجموعه ضوابط و مقررات 
شهرسازی و معماری مرتبط با ساخت وساز شهری و ساماندهی ارتقاء کیفی 

و کارایی فضاهای شهری است.
از سوی دیگر در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف 
به انجام مواردی هم چون: تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه ها و زیر 
پهنه های مختلف شهر، ساماندهی کمی و کیفی کاربری های خدماتی و اداری 
در زیر پهنه هایS  ، نحوه تأمین پارکینگ طبقاتی در کاربری های مسکونی 
محالتی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد ، تدوین ضوابط و دستورالعمل 
احداث ساختمان های بلندمرتبه، تدوین ضوابط باغات و ....... است که در 
برنامه سوم تدابیر قانونی، فنی و اجرایی الزم برای تسهیل در انجام تکالیف 

پیش بینی شده است.
3- در گام بعدی و به منظور اجرای کامل برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده در 
برنامه سوم، پروژه هایی با اقدامات و خروجی های مشخص و زمانمند )دارای 
نقطه شروع و پایان( و دارای تقسیم کار بین سازمانی و برآورد مالی به همراه 
اولویت بندی در سه گروه بودجه بندی حداقلی، بودجه  متوسط و بودجه 

حداکثری تدوین شده است. 
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۷.	راهبردها،	سیاست	ها،	اقدامات	اجرایی	و	احکام	برنامه	سوم
راهبرد	۱:	احیاء	و	حفاظت	فعال	از	میراث	طبیعی،	تاریخی	و	فرهنگی	شهر

سیاست	ها:
مدیریت و راهبری یکپارچه احیاء آثار و محوطه ها و بافت های ارزشمند •

)ماده 46 (
بکارگیری ضوابط و مقررات ویژه بافت تاریخی متناسب با هویت محالت •

و ابنیه محدوده های تاریخی )ماده 46(
ارتقاء کارآمدی مدیریت بافت تاریخی )ماده 46 (•
حمایت و تشویق مالکان و سرمایه گذاران باهدف پایش عملکردی در بافت •

به منظور احیاء مراکز و هسته ها مسکونی و ارگانیک )ماده46(
اقدامات	اجرایی:

ساماندهی بازار تهران )ماده 46(•
احیاء نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری و ایجاد ساز و کار •

مناسب جهت پایداری آن )ماده 46(
تدقیق حرایم بناهای تاریخی )ماده 46 (•
بازنگری ضوابط ساخت وساز در بازار تهران )ماده 46 (•
تعیین فعالیت های مجاز به استقرار )ماده 46 (•
تهیه، تدوین و تصویب ضوابط و مقررات برای طراحی و ساخت در بافت های •

ارزشمند تاریخی شهر  )ماده 46 (
بازنگری در ساختار سازمانی معاونت شهرسازی و معماری و تعیین جایگاه •

مدیریت بافت تاریخی در آن )ماده 46 (
تدوین برنامه تعیین منطقه تاریخی تهران )ماده 46 (•
تدوین برنامه حمایتی، تسهیل گری جهت بهره برداری صحیح از اماکن •

تاریخی)ماده 46 (

راهبرد	2:	ارتقای	کیفیت	محیط	شهری	با	توسعه	عرصه	های	عمومی	و	ایجاد	
سرزندگی	در	محیط	شهری

سیاست	ها:	
توسعه عرصه های عمومی و فضاهای باز همگانی پیاده محور )ماده 47(•

اقدامات	اجرایی:
طراحی، احداث و تقویت عرصه های عمومی و یادمانی در مقیاس های مختلف •

فضایی کالبدی با تأکید بر عملکردهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی و نیز 
فضاهای استراحت کوچک مقیاس عمومی با اولویت خیابان های اساسی و 

پرتردد و فضاها و عرصه های عمومی برای شهروندان )ماده 47(
مکان یابی و احداث حداقل یک میدان گاه پیاده در هریک از مناطق 22 •

گانه در عرصه های دارای ظرفیت بالقوه با استفاده از مشارکت شهروندان 
)ماده 47(

	راهبرد	۳:	ساماندهی	و	ارتقاء	هویت	سیما	و	منظر	شهری	در	جهت	احیاء	
معماری	و	شهرسازی	ایرانی	-	اسالمی

سیاست	ها:
استقرار مدیریت هماهنگ بصری و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری )ماده 43(•

اقدامات	اجرایی:
بازخوانی و تکمیل برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری •

)ماده 43(
 تدوین ضوابط و دستورالعمل طراحی نمای ساختمان های در مناطق و •

حوزه های هویتی ویژه )ماده 43(
 تدوین ضوابط و دستورالعمل طراحی نمای ساختمان ها شاخص عمومی •

و دولتی )ماده 43(
تدوین آیین نامه اجرایی کمیته های معماری )ماده 43(•
برنامه عملیاتی منظر شبانه شهر )ماده 43(•

	راهبرد ۴:	حفاظت	و	صیانت	از	حریم	شهر	و	پایتخت
سیاست	ها:

ارتقاء استانداردهای کمی و کیفی زیست محیطی به منظور بهره وری و •
ایجاد سرزندگی )ماده 45(

جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز در حریم )ماده 45(•
کنترل و نظارت مستمر و پایش تحوالت کالبدی بر حریم با بهره گیری از •

فناوری های نوین )ماده 45(
رفع تعارضات قانونی و تداخالت سرزمینی )ماده 45(•
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اقدامات	اجرایی:
اجرای عملیاتی طرح راهبردی حریم پایتخت )ماده 45(•
تدقیق مرز محدوده و حریم شهر تهران )ماده 45(•
تدقیق مرز محدوده روستاهای دارای طرح هادی در حریم شهر تهران )ماده 45(•
هوشمند سازی ، نشانه و مارکرگذاری مرز حریم شهر تهران )ماده 45(•
راه اندازی مرکز بیسیم حریم شهر تهران )ماده 45(•
تدوین طرح ساختاری حریم تهران )ماده 45(•
پروژه های عمرانی ساالنه در حریم مناطق )ماده 45(•
ساماندهی مبادی ورودی )ماده 45(•
ساماندهی مراکز کار و فعالیت )ماده 45(•
ساماندهی مراکز سکونتگاهی )ماده 45(•
ساماندهی اراضی تلو )ماده 45(•

راهبرد	۵:	ارتقاء	کیفیت	کارایی	محیط	شهری	با	پهنه	بندی	نحوه	استفاده	از	
اراضی	و	ساماندهی	ساخت	وساز	در	انواع	کاربری	ها

سیاست	ها:
تدوین سازوکار مناسب برای حسن اجرای طرح های توسعه شهری و •

ضوابط و مقررات )ماده 40(
افزایش کارآمدی و تحقق پذیری اهداف و راهبردهای طرح جامع  )ماده 40(•
رفع جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری ها، تعیین عملکردهای مجاز به •

استقرار در پهنه ها  )ماده 40(
اقدامات	اجرایی:

پیگیری احیای نهاد تهیه و پایش طرح های توسعه شهری و ایجاد سازوکار •
مناسب جهت پایداری آن  )ماده 40(

آسیب شناسی، بازنگری طرح  تفصیلی )به هنگام سازی و اصالح الیه ها •
و ضوابط و مقررات(  )ماده 40(

تعیین عملکردهای مجاز به استقرار )ماده 40(•
اصالح ماده 80 قانون نظام صنفی و صدور مجوز استقرار فعالیت توسط •

شهرداری )ماده 40(
تدقیق ذخایر نوسازی و پیش بینی سازوکار جلب مشارکت مالکان )ماده 40(•

 ایجاد الیه باغات و اراضی مشجر به همراه تدوین ضوابط مربوطه  )ماده 40(•
تدوین ضوابط و مقررات ویژه  احداث پارکینگ های مکانیزه عمومی و •

اختصاصی  )ماده 40(
تدوین ضوابط و مقررات ویژه  احداث پارکینگ های محله ای )ماده 40(•
تدوین ضوابط و مقررات ویژه احداث جایگاه های سوخت رسانی )ماده 40(•
بازنگری و اصالح ضوابط و مقررات صدور پروانه در امالک مشاعی و •

قولنامه ای )ماده 40(
تهیه طرح های موضعی تکلیفی)ماده 40(•
ایجاد بانک زمین برای طرح های توسعه شهری )ماده 40(•

راهبرد	6:	تأمین	نیازها	و	ساماندهی	خدمات	شهری	تهران
سیاست	ها	:

افزایش سرانه های خدماتی متناسب با سرانه های پیشنهادی طرح جامع •
)ماده 40(

اقدامات	اجرایی:
تهیه و تدوین برنامه تأمین خدمات )ماده 40(•

راهبرد	۷:	نظارت	و	کنترل	و	ارتقاء	کیفیت	بر	ساخت	وساز	شهری	و	افزایش	ایمنی
سیاست	ها:

نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ساختمان •
در ساخت وسازهای شهری )ماده 44(

برخورد جدی و همه جانبه و بدون اغماض با هرگونه تخلف در ساخت وساز)ماده •
)44

اقدامات	اجرایی:
تدوین ضوابط و آیین نامه استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان ها •

)ماده 44(
تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های اجرایی استفاده از انرژی های نو •

و تجدید پذیر در ساختمان )ماده 44(
تدوین ضوابط تشخیص ساختمان های بادوام و برقراری سازوکارهای مناسب •

به منظور جلوگیری از تخریب ساختمان های مذکور  )ماده 44(
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پیگیری عملیاتی شدن شناسنامه فنی ساختمان و بیمه تضمین کیفیت •
با همکاری مراجع ذیربط )ماده 44(

پیگیری تصویب آیین نامه کنترل ساخت وساز مطروحه، در هیأت دولت •
)ماده 44(

برگزاری جلسات مستمر با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران •
و انجمن های صنفی )ماده 44(

اصالح رویه ها، فرایندها و شرح وظایف موجود در زمینه شناسایی و •
جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای 

آراء ماده صد  )ماده 44(

راهبرد	۸:	ایجاد	شفافیت،	هوشمند	سازی		و	پایش	مستمر	فرایند	کنترل	و	
نظارت	بر	تحوالت	کالبدی	و	ساخت	وساز		

سیاست	ها:
نظارت شفاف سازی و افزایش سطح دسترسی شهروندان به اطالعات •

موردنیاز )ماده 44(
ساماندهی زیرساخت های الزم جهت هوشمند سازی فرآیندها و رویه های •

موجود )ماده 44(
افزایش سطح دسترسی کارشناسان به منظور پایش تحوالت کالبدی و •

جمعیتی )ماده 44(
اقدامات	اجرایی:

بازنگری و اصالح سامانه قوانین و مقررات شهرسازی با تولی گری معاونت •
شهرسازی )ماده 44(

تدوین ضوابط مالک عمل )تعیین موارد ناسخ و منسوخ( و انتشار آن برای •
عموم )ماده 44(

افزایش دقت هوشمندسازی در فرآیند صدور پروانه  از طریق تدقیق الیه •
ها )2000/1 به 1000/1( )ماده 44(

تدوین و اجرای برنامه هوشمند سازی )فعالیت های موجود در فرآیند صدور •
پروانه و حدود اختیارات شورای معماری( )ماده 44(

طراحی داشبوردهای مدیریتی برای تحلیل و پردازش داده ها )ماده 44(•
ایجاد کارگروه دائمی جهت تعامل سازمان فناوری با معاونت شهرسازی •

و معماری )ماده 44(

راهبرد	۹:	مناسب	سازی	راه	های	شهری	و	پایانه	ها	برای	حرکت	و	دسترسی	
آسان	اقشار	کم	توان

سیاست	ها:
ایجاد تسهیالت و پیش بینی های الزم برای گسترش و توسعه حرکت و •

پیاده اقشار کم توان )ماده 47(
اقدامات	اجرایی:

تشکیل کمیته مناسب سازی فضاهای شهری در مناطق 22 گانه )ماده 47(•
برنامه جامع جهت تعریف برنامه های اقدام در حوزه مناسب سازی )ماده 47(•

راهبرد	۱0:	تعدیل	تقاضای	سفر	از	طریق	ساماندهی	و	ارائه	خدمات	عمومی	
در	مراکز	شهری،	پایانه	ها	و	ایستگاه	های	خطوط	ریلی

سیاست	ها	:
و • کاربری زمین و حمل ونقل عمومی  حمایت سیاست های هماهنگ 

خصوصی )ماده 47(
اقدامات	اجرایی:

•  )TOD( تدوین برنامه استراتژیک توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
به منظور بهره برداری در فرآیند بازبینی طرح تفصیلی )ماده 47(

راهبرد	۱۱:	حفاظت،	توسعه	و	ساماندهی	باغات،	مناطق	حفاظت	شده،	پارک	های	
جنگلی	و	شهری
سیاست	ها:

حمایت و صیانت از باغات از طریق بازنگری در ضوابط باغات )ماده 49 (•
حفظ مالکیت عمومی و مدیریت یکپارچه در اراضی عباس آباد از طریق •

پاالیش عملکردی و بهره گیری از ارزش های طبیعی و گردشگری در جریان 
طراحی و بهره برداری )ماده 48 (

اقدامات	اجرایی:
تهیه طرح شناسایی باغات و اراضی مشجر به تفکیک و تشکیل الیه •

باغات )ماده 49 (
تدوین ضوابط و مقررات باهدف حفظ و صیانت از باغات )ماده 49 (•
انجام پروژه های اجرایی محدوده عباس آباد )ماده 48 (•
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راهبرد	۱2:	نوسازی	و	بازآفرینی	بافت	فرسوده
سیاست	ها:	

حمایت رفع مسائل اجتماعی و زمینه های بروز آسیب در محالت دارای •
بافت فرسوده )ماده 41(

بازآفرینی عرصه های ناکارآمد شهری )ماده 41(•
ایجاد هماهنگی های بین بخشی از طریق بهره گیری از ظرفیت ستاد ملی •

بازآفرینی )ماده 41(
رفع ناپایداری و فرسودگی بافت با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی در محالت •

)ماده 41(

اقدامات	اجرایی:
انجام اقدامات اجتماعی و اقتصادی در سطح محالت هدف )کاهش آسیب ها، •

ارتقای امنیت، آموزش اجتماعی، مهارت افزایی و کارآفرینی( )ماده 41(
تهیه برنامه توسعه محالت با مشارکت کنشگران و به ویژه اجتماع محلی  •

)ماده 41(
توسعه فعالیت های ستاد بازآفرینی شهر و مناطق و ارتقاء ظرفیت دفاتر •

)ماده 41(
رفع ناپایداری از طریق نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی پالک های فرسوده •

)ماده 41(  
جبران کمبود خدمات پشتیبان سکونت در محالت دارای بافت فرسوده•
اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در عرصه های ناکارآمد شهری و پروژه های •

بهسازی محیطی )ماده 41(
تهیه برنامه اقدام و الگوی مداخله در محالت بافت فرسوده )ماده 41(•
بروز رسانی بسته های تشویقی برای جلب مشارکت بخش خصوصی  •

)ماده 41(

۸.	شاخص	های	سطح	اول،	سطح	دوم	و	سطح	سوم
پایش شاخص های تأثیر، دستاورد و عملکرد از مهمترین اجزای پیاده سازی 
موفق برنامه توسعه شهر تهران است؛ زیرا نتیجه تمهیدات و تالش های 
انجام شده در مرحله تدوین، طرح ریزی و اجرای برنامه، نهایتاً در مرحله 
پایش و اندازه گیری شاخص ها مشخص می شود و معیار دستاندرکاران برای 
تصحیح اقدامات در طول برنامه خواهد بود. نظام پایش برنامه باید کارآ باشد، 
در راستای سنجش تحقق احکام تنظیم شود و ارتباط مؤثری با شهرداری، 
شورای شهر، دستگاه های همکار و شهروندان برقرار نماید. به دلیل اهمیت 
این موضوع باید اهداف و شاخص ها، کمی و قابل اندازه گیری بوده و تعریف 
دقیقی از آن ها به عمل آید. امکان تجزیه و تحلیل اثرات اقدامات انجام شده 
در طول برنامه، شناخت نقاط قوت و ضعف در اجرا، هدایت منابع برای رفع 
اشکاالت اساسی و بهبود مستمر عملکردها از مهمترین دستاوردهای یک 

نظام پایش کارا است.
در تدوین نظام پایش برنامه سوم توسعه شهر تهران، با توجه به مسائل 
کلیدی مطرح شده توسط شورای شهر تهران، اسناد پشتیبان تدوین برنامه و 
احکام مصوب و با عنایت به ضرورت ارتباط موثر با ذینفعان موفقیت برنامه 
توسعه شهر تهران، شاخص های پایش در سه سطح شاخص های اثر و تأثیر، 
دستاورد و کنترل خروجی ها با هدف سنجش اثربخشی اقدامات شهرداری 
تهران و بعضاً سایر ارگان های ذینفع در اداره شهر )سطح اول( و شاخص های 
کلیدی عملکرد با هدف سنجش خروجی ها و دستاوردهای فعالیت های برنامه 
ای )سطح دوم و سوم( تنظیم شده است. در انتخاب شاخص های سطح اول 
برای راهبردهای تبیین شده ذیل مأموریت شهرسازی و معماری ویژگی هایی 
هم چون سنجش پذیری، گستره شهری )فرابخشی و فرا دستگاهی(، محدود 
بودن و پویایی مورد توجه بوده است و بر این مبنا شاخص در حوزه اثر و تأثیر 
)سطح اول( مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این در راستای تکمیل، کنترل 
و ارزیابی پیشرفت در تحقق احکام برنامه، تعداد قابل توجهی شاخص سطح 
دوم و سوم نیز بر اساس حوزه های اجرایی معاونت شهرسازی و معماری تدوین 
گردیده است که بخشی از آن ها در راستای سنجش دستاوردها و خروجی 
های اقدامات مبتنی بر احکام شهرداری تهران در تحقق شاخص های سطح 
اثر و تأثیر قابلیت استفاده داشته و بخشی دیگر، سایر اقدامات برنامه ای را 
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پوشش داده و الزاماً دارای شاخص سطح اثر و تأثیر نمی باشند. 
روشن است که موفقیت شهرداری تهران در پیشبرد برنامه  ها و بهبود شاخص های معین شده وابسته به همکاری سایر دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و 

مقررات مشخص شده در این برنامه و قوانین عمومی و جاری کشور است.

۸-۱-	چشم	انداز،	مسئله	کلیدی	و	شاخص	سطح	اول

۸-2-	اهداف	و	شاخص	های	راهبردی	)سطح	دوم(



40

۸-۳-	اهداف	و	شاخص	های	عملیاتی	)سطح	سوم(
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۹.	الزامات	تحقق	احکام	برنامه	سوم
۹-۱-	الزامات	ساختاری:

انجام بازنگری طرح تفصیلی و تدقیق ضوابط و مقررات آن )شامل ضوابط -
کالبدی و عملکردی(

انجام اصالحات احتمالی در سند طرح جامع توسط نهاد برنامه ریزی و -
توسعه شهر تهران

هماهنگی و الزام بخشی دستگاه های خارج از مجموعه شهرداری تهران به -
تدوین برنامه تأمین خدمات در شهر تهران

تشکیل کارگروه های مشترک با سازمان فن آوری به منظور هوشمندسازی -
فرآیندهای پایش و نظارت تحوالت کالبدی – جمعیتی و همچنین فرآیند 

های مرتبط با رویه های شهرسازی 
تدوین نظام نامه یکپارچه مدیریت سیما و منظر شهری و استقرار مدیریت -

یکپارچه شهری

۹-2-	الزامات	حقوقی:
تهیه الیحه و پیگیری از مراجع مربوطه در خصوص ماده 80 قانون  نظام -

صنفی
-TDR  ایجاد ساز و کار اجرای
اصالح قانون ماده صد ) ضمانت اجرای تبصره های 1،4،5،7 ماده صد (-
تهیه الیحه جایگزین دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران-
-

۹-۳-	الزامات	فرآیندی:
تدوین تفاهم نامه با دستگاه های مرتبط با صدور جوازهای ساختمانی  -
ایجاد سازو کارهای پایش و نظارت بر اجرا و تحقق طرح توسط نهاد برنامه -

ریزی و توسعه شهر تهران
-TDR ایجاد ساز و کار اجرای
تهیه دستورالعملهای اجرایی در قالب بخشنامه به منظور تاکید بر رعایت -

مقررات ملی ساختمان و حضور مستمر مهندسین ناظر و مجریان در پروژه 
های تحت نظارت

تشکیل مستمر جلسات کمیسیون های ماده صد و الزام به رعایت مصوبات آن-

اصالح رویه ها و فرآیند های سامانه ای مرتبط با رسیدگی به تخلفات -
ساختمانی

اصالح فرآیندها مجوز ساختمانی در بافت تاریخی و باغات با هدف تسهیل -
در صدور مجوز و جلب مشارکت بخش خصوصی

رسمیت بخشی به برنامه توسعه محالت و تدوین برنامه و بودجه دستگاه -
های ذیربط )اعضای ستادهای بازآفرینی( بر اساس آن

پیش بینی تسهیالت و بسته های تشویقی برای جلب مشارکت بخش -
خصوصی

۹-۴-	الزامات	نهادی:
تشکیل نهاد دائمی مطالعات طرح های توسعه شهری تهران-
تقویت ساختار مدیریت بافت تاریخی -
در تهیه برنامه پنج ساله شهرداری به منظور پرهیز از دوباره کاری و ذخیره -

منطقی فرصت ها، تمامی برنامه های فرادست اعم از سطوح ملی، منطقه ای 
و شهری که می توانست در این برنامه مؤثر باشد، جمع آوری شده و از آن ها 
استفاده گردیده است. همچنین برنامه ها و طرح های در دست اجرا، نیمه تمام 
و یا اجرانشده و آتی شهرداری تهران با تأکید بر انجام طرح های هدف به منظور 
هماهنگی و مطابقت با برنامه در دستور کار تهیه برنامه قرارگرفته است. 
عالوه بر این، طی سال های اخیر مصوبات شورای اسالمی شهر تهران نیز 
به عنوان برنامه ها، پروژه ها و اقدامات پیش رو موردبررسی قرارگرفته است.

یکی از اصلی ترین الزامات تحقق برنامه حاضر تناسب اعتبارات الزم برای -
احکام مرتبط با برنامه معاونت شهرسازی و معماری است و مهم ترین معیار 
رصد اقدامات و طرح های زیرمجموعه احکام مذکور، شاخص ها و مهم تر 
از آن اهداف کمی مرتبط با شاخص ها است که می تواند تصویر روشنی از 

اهداف برنامه ارائه دهد.
اگرچه شاخص های تعیین شده در این سند را می توان تا حدی به عنوان -

شاخص های مطلوب و موردقبول تلقی نمود، لیکن دسترسی به اطالعات 
و داده های  روشن و قابل قبول در فرآیند اجرای برنامه، نقش به سزایی در 
ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده در جهت نیل به اهداف عملیاتی و 
کمی  دارد که نیازمند همکاری مستمر و جدی سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری تهران است.
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در پایان الزم به ذکر است هنگامی که  صحبت از موفقیت و اجرای بهینه -
برنامه پنج ساله می شود، یک نکته اساسی را باید در نظر داشت که این برنامه 
هدایت گر توسعه همه جانبه  شهر در حیطه اختیارات و وظایف شهرداری 
تهران است و اجرای صحیح آن ، مستلزم اعتقاد و عزم راسخ مجموعه 

دست اندرکاران و مدیران شهری ) مناطق و ستاد و ... ( است.
اهتمام بیش ازپیش اعضای محترم شورای اسالمی شهر تهران و شهرداران -

محترم مناطق به هدف گرایی در راستای هدف گذاری برنامه، حمایت و 
مشارکت سایر مدیران و کارشناسان شهری و همچنین شهروندان، در فرآیند 
تهیه برنامه و اجرای آن، از مهم ترین دالیلی است که به واسطه آن می توان 

به اجرای موفق برنامه در این دوره امید داشت.



44

کمیته	شهرسازی	و	معماری	تدوین	برنامه	سوم	شهر	تهران:

عبدالرضا	گلپایگانی
مهدی	گلشنی											
یگانه	مقدم
بابک	شیرازیان
جابر	باقری
مهناز	اکبرزاده
کاوه	محمدی

معاون شهرسازی و معماری
معاون برنامه ریزی اداره كل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی و معماری )رئیس(

رئیس اداره تدوین ضوابط و معیارهای فنی اداره کل برنامه و بودجه )دبیر(
مشاور معاونت شهرسازی و معماری

رئیس اداره برنامه و بودجه اداره كل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی و معماری
كارشناس مسئول آمار و اطالعات  اداره كل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی و معماری

رئیس اداره استانداردسازی اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت






