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 هیات 5/3/1382 هـ مورخ 27999ت / 4945متن اصالح شده مصوبه شماره 
هـ مورخ 30270ت /9795شماره ) مصوبه(محترم وزیران با توجه به اصالحیه 

 هیات محترم وزیران با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسالمی 2/3/1383
  6/8/1382ب مورخ / هـ 54592/5730موضوع نامه شماره 

 شی ها و سیاستها در منطقه عمومی تهراندر مورد خط م
 

 مـورخ   02/100/1561 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره          10/2/1382هیئت وزیران در جلسـه مـورخ        
ــر اســاس اصــول   15/4/1381 ــانون اساســی 138و 134 وزارت مســکن و شهرســازی ب  ق

ه مــورخ 15311ت /9860جمهــوری اســالمی ایــران و بــا توجــه بــه تصــویب نامــه شــماره  
این ) ب(جهت تعیین خط مشی ها و سیاستها در منطقه عمومی تهران که در بند                ، 13/8/1374

 :تصویب نامه آمده است و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی تصویب نمود
ضمن حفظ استقالل واحدهای تقسیمات کشوری و مسئولیتها و اختیارات مراجع ذی ربط در 

 .ده به کار گرفته شود آن ،سیاستهاوخط مشی های زیر در منطقه یاد ش
 ،  تهران شهرستانهای ر  واقع د  شهرهای شامل  تهران   عمومی منطقه    -1

     رباط کریم، شهریار، ساوجبالغ ، اسالمشهر، ورامین، شمیرانات ،کرج، ری، دماوند ،
 .پاکدشت و نظرآباداست

 :اهداف طرح منطقه عمومی تهران به شرح زیر است  -2
 .ا در منطقه عمومی تهران ،به منظور تضمین توسعه پایدار مجموعه  ساماندهی فعالیته-الف
اقتصادی و زیست محیطی ناشی از پراکندگی ،نابسـامانی          – کاهش خسارتهای اجتماعی     -ب

 .و بی نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده از زمین 
 . ایجاد محیطی قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری -پ
 ایجاد شرایط الزم در منطقه عمومی تهران برای نیل به جایگاه شایسته و ایفای نفش در                 -ت

 سطح ملی و بین المللی 
 :راهبردهای طرح یادشده به شرح زیر می باشد -3



 ٢

نهـا در سـایر کانونهـای       آ کاهش تمرکـز جمعیـت و فعالیـت در شـهر تهـران و توزیـع                  -الف
کان جمعیـت و    س پراکندگی بیشتر در روند ا     جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از      

 .استقرار فعالیتها
 ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانونهای جمعیتی عمده مجموعـه و تقویـت ارتبـاط                 -ب

 .بین آنها
 . استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیر ساختهای موجود-پ
 اسـتانی بـا تاکیـد        بازنگری در سیاستها و برنامه های اسکان جمعیـت در سـطح ملـی و               -ت

 .برحل مسئله اسکان غیر رسمی و تامین مسکن کم درآمدها
با توجه به محدودیتهای توسعه منطقه عمومی تهران به ویژه در زمینه تـامین آب و                 -4

 ضرورت کنترل ،به منظور مهـار و جلـوگیری جـدی از افـزایش جمعیـت مجموعـه،                 
ون نفـری کشـور و سـقف         میلی 6/101 میلیون نفر به ازای جمعیت       15سقف جمعیتی   

 میلیـون نفـری کشـور در سـال          3/92 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت        14جمعیتی  
 . تعیین می شود1400

با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و کالبـدی در                  -5
افتن هدف جمعیتی فوق ،اقدامات الزم در زمینه های ذیل ،توسط دستگاههای            یتحقق  
بط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت منطقـه عمـومی تهـران از سـقف یـاد                  ذی ر 

% 15تـا سـقف   ( میلیـون نفـر    15تـا   14شده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی         
 برای منطقه عمومی تهـران و سـایر اهـداف طـرح             1400در افق سال    )جمعیت کشور 

 .مذکور ،انجام پذیرد
 : اقدامات بنیادی در سطح ملی -بخش اول

 تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حدود مطلوب برای توسعه پایـدار      -لفا
  .ملی
 تراکم زدایی و تمرکز زدایـی در نظـام تصـمیم سـازی و تصـمیم گیـری بـرای افـزایش                       -ب

  .اختیارات در سطوح استانی و مجموعه های شهری
 :کید بر موارد ذیل  تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین طی حداکثر یک سال با تا-ج



 ٣

تجهیز و ایجاد قطبهای توسعه منطقه ای و تجاری با صـنایع و خـدمات پیشـرفته و                   -1
ارتباطات ملی و فرا ملی به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگـر منـاطق مسـتعد                   

 .کشور
ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روسـتایی بـه منظـور بـاال                  -2

 و کـارآیی بخـش کشـاورزی و اسـتقرار فعالیتهـای نـوین               بردن میـزان بهـره وری     
  .صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی

 تدوین قوانین الزم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه بخشـی                -د
 )طرحهای آمایش و منطقه ای و مجموعه های شهری(و کالبدی 

وثر دولت در زمینـه فـراهم آوردن شـبکه هـای زیـر بنـایی ،ارتباطـات                  فعالیت و مداخله م   -ه
پیشرفته و تشویقها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به منظور جـذب جمعیـت و فعالیتهـا بـه             

 .دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرحهای مصوب ملی
تـامین هزینـه هـای    ’’  اصالح قوانین مالیاتی و سازو کاردرآمد و هزینه بر اسـاس اصـل              -و

  . ‘‘اداره امور شهرها توسط ساکنان آنها
 : اقدامات در سطح منطقه عمومی تهران -بخش دوم

  برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیتهای خـدماتی ،آموزشـی ،صـنعتی،              –الف  
در (کشاورزی و تجاری غیر ضروری و نامتناسب با ظرفیت شهری ومنطقه عمـومی تهـران     

 )زار شغله250حد 
بازنگری در سیاستها ،برنامه ها و طرحهای دردست مطالعه ،مصوب و دردست اجـرای               -ب

توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه دسـتگاههای اجرایـی ذی ربـط بـا رعایـت               
قوانین و مقررات مربوط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنـای الزامـات گزینـه جمعیـت                    

 .مصوب
اردی که طرح ها نیاز به تصویب مراجع قـانونی داشـته باشـد ،مراتـب جهـت        در مو  -تبصره

 .تصویب به مراجع قانونی مربوط ارائه خواهد شد
 تقویت و تجهیز کانونهای اصلی تمرکز جمعیت و نیـز شـهرهای جدیـد دردسـت اجـرای                   -ج

مجموعه به لحاظ تاسیسـات و خـدمات شـهری و امکانـات دسترسـی و ارتبـاط بـه منظـور                    



 ٤

ش عرصه سرمایه گذاریها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طـرح                گستر
 .در زمینه تمرکز زدایی از شهر تهران

 بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صـنایع در اسـتان تهـران بـر اسـاس                    -د
ت سقف  شرایط نوین اقتصادی ،با توجه ویژه به صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته و رعای             

 .جمعیتی مصوب منطقه عمومی تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 65/7 سیاستگذاری در خصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب             -ه

میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و                
شـهرداری تهـران و     ) 4(اراضـی شـرق منطقـه       و  )22و21(توقف توسعه مسکونی در مناطق      

تخصیص اراضی ومذکور بـه کاربردهـای مقیـاس منطقـه ای ،ملـی و فراملـی در چـارچوب                    
 .طرحهای جامع و تفصیلی 

تهیه واجرای برنامه هاوطرحهای الزم به منظور حفاظت از اراضی کشـاورزی ،مرتعـی و               -و
ی ملـی و منـاطق حفاظـت شـده          نواحی روستایی و توسعه فضاهاوکمربندهای سبز ،پارکهـا       

مجموعه به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست ،توسعه کشاورزی ،حفـظ توانهـای طبیعـی و                
همچنین جلوگیری از گسترش بی رویـه و پراکنـدگی اسـتقرار جمعیـت و فعالیـت در سـطح                    

 .مجموعه 
آن  تاسیس مرکز آمار ،اطالعات و برنامه ریزی منطقه عمومی تهران و شهرهای اطـراف                -ز

پردازش ،تجزیه و تحلیـل مسـتقر و ارایـه مـنظم گزارشـها در زمینـه         به منظور جمع آوری ،    
 .چگونگی و تحوالت رشد و توسعه منطقه عمومی تهران و شهرهای اطراف آن 

  ویـژه بـه عنـوان مـدیر منطقـه عمـومی تهـران تعیـین                 تاستاندارد تهران با اختیـارا     -6
 .می شود

تیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعـه شـهری         دولت ساختار تشکیالتی ،حدود اخ     -7
را با پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تائید سازمان مدیریت              

 .و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد نمود
این تصویب نامه مربوط بـه      ) 5(مسئولیت پیگیری شرایط مندرج در بخش اول از بند         -8

ج مورد نظر با رعایـت قـوانین و مقـررات           نیل به نتای   سقف جمعیتی طرح یاد شده تا     



 ٥

مربوط بر عهده کارگروهی به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور و               
 حفاظت   سازمان    و  مسکن و شهرسازی   ،   کشور   وزارتخانه های  عضویت

 .ی می باشداصل محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط به تشخیص اعضای            
بخـش اول از  ) د(ت انجام اقدامات الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند          مسئولی -9

 تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یـاد شـده ،بـر عهـده وزارت                 نای) 5(بند  
 .مسکن وشهر سازی با همکاری وزارت کشور خواهد بود 

 ‘‘الـف ’’مسئولیت پیگیری برنامه ریزی الزم به منظور تحقق شـرایط منـدرج دربنـد                -10
 تصویب نامه مربوط بـه سـقف جمعیتـی طـرح یادشـده بـا                نای) 5(بخش دوم از بند   

رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط کارگروهی بامسـئولیت سـازمان مـدیریت و     
برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه هـای کشـور و مسـکن و شهرسـازی بـا                 

 .کسب نظر سایر دستگاههای ذی ربط خواهد بود
 بخـش  ‘‘ج ’’ اقدامهای الزم به منظور تحقـق شـرایط منـدرج در بنـد               مسئولیت انجام  -11

این آیین نامـه مربـوط بـه سـقف جمعیتـی طـرح یـاد شـده برعهـده                    ) 5(دوم از بند    
 .وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد بود

مسئولیت بازنگری مقررات و ضوابط ناظر بـر اسـتقرار صـنایع در منطقـه عمـومی                  -12
ایـن تصـویب نامـه مربـوط بـه سـقف       ) 5(بخش دوم از بنـد  ) د(ند موضوع ب (تهران  

برعهده کارگروهی به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی        ) جمعیتی طرح یادشده    
و عضویت وزارتخانه های کشور ،صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست             

 .با رعایت قوانین مربوط خواهد بود
 
 


