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  پذيري طرح جامع تهرانط تحققايساير شر :پيوست شماره پنج
  )مصوب شوراي اسالمي شهر تهران و در حيطه اختيارات آن(

  
هاي خدماتي طرح قبلـي  شهرداري تهران با تصويب شوراي اسالمي شهر تهران، عوارض خاص تغيير كاربري - 1

ناسب و عادالنه ازمالكين مربوطه بـه نفـع   طرح جديد تفصيلي مصوب شهر تهران را به نحو م يهايبه كاربر
شهر و توسعه و عمران آن دريافت و با نگهداري در حسابي خاص، با اولويت درجهت تأمين زمـين و اراضـي   

  .هاي عمران شهري به مصرف خواهند رساند هاي خدماتي شهر و در اجراي طرحمورد نياز فضاها و طرح
  
 - اي ناحيـه  - اي مراتبي مراكز محلـه ويژه سازمان فضايي آن و نظام سلسله با عنايت به مطالعات اين طرح و به - 2

اي، شهري و فراشهري و برقراري نظام مطلوب ارائه خـدمات بـه شـهروندان و     اي، حوزه فرامنطقه - اي منطقه
هـاي   اعمال مديريت هرچه بهتر با رويكرد محله محوري از يك سو، و ضرورت هماهنگي بين تمامي دستگاه

ويژه در فقدان نظـام واحـد مـديريت شـهري و تفـاوت موجـود در        رساني در شهر تهران و به ل خدمتمسئو
هاي مذكور از سوي ديگر، و باالخره در جهـت   هاي مناطق مديريتي بين مناطق شهرداري و دستگاه محدوده

انـداز   معملياتي شدن كليه راهبردهاي طرح جامع و در جهت تحقق كامل اهداف طرح و دسـتيابي بـه چشـ   
، طـرح تجديـدنظر   تهران يتوسعه شهر يهاه طرحيمطالعات و ته شهر تهران، شهرداري تهران از طريق نهاد

بندي مناطق، نواحي و محالت شهر تهران، منبعث از سازمان فضايي اين طرح مصوب را، حـداكثر   در تقسيم
هاي ويژه شهر  ي خاص در برخي از پهنهها ماه از تاريخ اين مصوبه، همراه با پيشنهاد استقرار مديريت 6ظرف 

تهران، تهيه تا پس از تصويب شوراي اسالمي شهر تهران و درصورت نياز ساير مراجع ذيربط، حداكثر تا پايان 
  .به مورد اجرا گذاشته شود 1386سال 

  
اجراي نظام در فرآيند تهيه طرح تفصيلي شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، مطابق و براساس اين طرح و در  - 3

بندي استفاده از اراضي آن، تخصيص و تأمين اراضي براي تأمين فضاهاي خـدماتي آموزشـي، ورزشـي،    پهنه
هـاي مسـئول دولتـي، ضـمن     هـا و دسـتگاه  مذهبي، توسط هر يك از ارگان - درماني و فرهنگي  - بهداشتي 

، حسـب مـورد از   "ف شـهر برداري فعلي در نقـاط مختلـ  تثبيت خدمات محقق شده مذكور و در حال بهره"
- بهره ريزي و محاسبه نيازها در مقياس محالت در افق طرح، سطوح فضاهاي خدماتي مورد     طريق برنامه

برداري فعلي و در نهايت استخراج كمبودها در هر يك از فضاهاي مربوطه و تملك زمـين و احـداث فضـاي    
هـاي بخشـي   هاي عملياتي پنجساله و در فرآيندي مستمر توسـط متوليـان و دسـتگاه   مورد نياز طبق برنامه

  . مسئول و با همكاري شهرداري تهران صورت خواهد گرفت
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هاي بخشي و دولتـي ذيـربط، حسـب مـورد و در قالـب      جانبه دستگاه، با همكاري همهدر همين ارتباط نهاد
اين سند، شماره يك به شرح ضميمه  "هاي موضوعي تأمين فضاهاي خدمات شهري مورد نياز تهرانبرنامه"

ين هاي الزم را در جهت تدقيق و اجراي كامل طرح تفصيلي شهر در اين رابطه، تهيـه و تـأم  ها و برنامهطرح
- پـي   خدمات مورد نياز در نقاط مختلف شهر را در راستاي اهداف طرح جامع در فرآيندي دائمي مراقبت و

  . گيري خواهد نمود
  
در اين ارتباط تا . ها، تجهيزات و تأسيسات شهري است شهرداري تهران موظف به تأمين فضاهاي سبز، پارك - 4

دماتي مذكور و مورد نياز شهر به ويژه در سطوح محالت، تأمين اراضي مورد نياز براي رفع كمبود فضاهاي خ
هـاي تفصـيلي مصـوب منـاطق،     بيني شـده در طـرح  مطابق جداول سطح و سطوح فضاهاي خدماتي، پيش

بيني و تثبيت شده در طرح تفصيلي مـالك  ها و تجهيزات و تأسيسات شهري، پيش هاي سبز و پارككاربري
مل بوده، تا در فرايندي تدريجي و در يك دوره گـذار و حـداكثر در   عمل قبلي شهر تهران، كماكان مالك ع

هاي خدماتي موردنياز، در چارچوب طرح تفصيلي جديد، توسط ، كاربري)1390ان يتا پا(اول  ساله پنجدوره 
  .هاي طرح قبلي لغو گردد شهرداري تهران تأمين و تثبيت و كاربري

  
ي نمودن الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران به شرح شهرداري تهران موظف است، در جهت اجرائ - 5

ها و پيشنهادات الزم ازيكسو، و همكـاري، مشـاركت و   فوق، و عملياتي شدن آنها، نسبت به تهيه لوايح، طرح
هاي ذيربط در قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه از سوي ديگر، ترتيبي اتخاذ نمايد تا تفاهم با كليه دستگاه

هـاي  ، از طريق تصويب لوايح و طـرح 1387ه اين الزامات در حداقل زمان ممكن و حداكثر تا پايان سال كلي
الزم در مجلس و اخذ مصوبات مورد نياز از هيأت وزيران و ساير مراجع و به مورد اجرا گذاشتن آنها، اقدامات 

  .ي اسالمي شهر گزارش نمايدالزم را به عمل آورده، هر سه ماه يكبار كليه اقدامات خود را به شورا
  


