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  عنوان پروژه:  -1

   انتقال پايانه مسافربري جنوب سنجی(انجام مطالعات )نیازسنجی و امکان

 پروژه:  سطح -2

   (               عمده )معامالت سطح بزرگ معامالت متوسط(سطح متوسط(                  (جزئی)معامالت سطح کوچک    

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره  -3

  16منطقه شهرداری بردار: بهره 16معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  دهنده:  پیشنهاد

   مسئلهبیان و تشریح  -4

وضع  ینگاه کشورها  یکنون  ت یبه  در  به  يکالنشهرها  حکا  ي کشورها  ژهويگوناگون  توسعه  حال  توسع  ت يدر    نيا  دار ي ناپا  ۀ از 

  ی ل یفس هاي مصرف سوخت شيو افزا ي ناکارآمد مصرف انرژ هايوهیهمچون ش  ی به مسائل توانیم  انی م ن اي در . دارد  هاسکونتگاه

گازها از حمل  شيافزا  ،يشهر  ۀفرسود  هاي رساختيز  ست،زي طیمح  بيتخر  ، ايگلخانه  يو    یختگیگس  ،موتوري  ونقل استفاده 

-و برنامه   ت يريمد  اي هوهیش  ، یتير يمد  هاي استی در س  شه ي اشاره کرد که ر  مانند آن و    يشهر  ي رپذيستيکاهش ز   ، یاجتماع 

برنامه  يشهر  یطراح   يالگوها  ، شهرنشینی لجام گسیخته  ،يشهر  يزري بنابرا  يرشه  ی اراض  يکاربر  يزريو  و    نيدارد.  توسعه 

زم  زم   ن،یعمران  مکان   نیمصرف  و  استفاد  هايکاربر  ی ابيدر شهرها  زم  نه یبه  ۀو در مجموع  مهم   ن یاز    یدر سامانده  ینقش 

 است.  یو عدالت اجتماع  ي شهر داري پا ۀدر توسع   یاساس  هاي از مؤلفه یک ي  شهر دارد و يیفضا-ي کالبد

در بزرگراه بعثت   ۀانيپااين    شروع به فعالیت کرده است.  1358در سال  هکتار    18با مساحتی تقريبی  ترمینال مسافربري جنوب  

و با  ه  ر زندگی ساکنان آن روزگار نداشتو تأثیري ب  هخارج از محدوده مسکونی و شهري بود  ، ترمینالدر ابتدا    . است  قرار گرفته 

ت مسکونی و  با توسعه شهر، ترمینال جنوب در دل باف   و   دهه  4پس از گذشت  اکنون  . اما  ه استوضعیت آن زمان سازگار بود

می خودنمايی  مجموعهکندشهري  اين  بیش  ک ي از    .  افزايش  بدلیل  هز  ازسو  علت  )به  سفر  تقاضاي  با   نيیپا  نهيپیش  سفر 

باعث افزايش   الت، یتعط اميدر ا ژهوي هاي مسافربري جهت ورود و خروج به پايانه بهآن، حجم باالي تردد اتوبوستبعو به اتوبوس(

ا و  هواي شهر  و شهیدتندگويان گرد   جاديا  نی و همچن   ، يشهر  يیگرما  ۀريجز   جاديآلودگی  بعثت  بزرگراه  در  از    دهيترافیک  و 

-بی منطقه، موجب بروز معضالت و آس  نيا  يآذرخزانه و باغ   يهابا محله  يو همجوار  يروزشبانه  يهاتیفعال  لیبدل   گريد  یطرف 

هاي مسافربري و نزديکی  بار به وسیله اتوبوس نقل کاالي خردهوگذشته حمل  نيمحدوده شده است. از ا  نيدر ا  یاجتماع  هاي

بۀ  پايان ثانويه،  مشاغل  ايجاد  موجب  تهران،  بازار  به  تعاونیهجنوب  حملويژه  و  باربري  خیابانوهاي  در  کاال    شهید هاي  نقل 

داشته   همراههاي متعدد، نارضايتی شهروندان را بهشمالی، شوش و ... شده، که بدلیل مزاحمتمرسلی، شهید رسول عالی، خزانه
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در اين بخش باعث    هاي مختلفها و شرکتها، ادارهموقعیت جغرافیايی قطعه شانزدهم پايتخت، همچنین قرارگرفتن نهاد.  است

ها و فضاهاي شهري اين منطقه کاربري خاص پیدا کند و بالطبع شهروندان کمترين سهم را از اين موقعیت  شده بیشتر زمین

 . داشته باشند

زمینه مطالعات  انجام  نیازمند  حاضر  پژوهش  رو  اين  تا  از  است  پا  یابيشهي ر  ضمناي  موجود  موقع  ۀانيمعضالت  در    تیجنوب 

  يمسافربر  ۀانياپ   يی جانمااز سوي ديگر به  و    آن  انتقال   ی امکان سنج  نیاز سنجی وبه بررسی جامع در خصوص    ک سو از ي   ، یفعل

بتواند داراي توجیهات حقوقی، کالبدي،  نیز  در مکان مورد نظر    آنگونه اي که استقرار  به  تر بپردازد  ی مناسبت یدر موقع  ديجد

 زيست محیطی و زيباشناختی الزم باشد.

 ف  اهدا -5

 هدف اصلی: 

 انتقال پايانه مسافربري جنوب   و بررسی آثار  و نیاز سنجی  سنجی امکان -

 هدف جزئی: 

 يو ماهو يا ه يبا توجه به دو بعد رو پايانهوضع موجود  بررسی  -

 مسائل و مشکالت محدوده مورد مطالعه  بررسی  -

 بررسی کارکردهاي پايانه  -

 ها انهجايگاه شهرداري در نظام حقوقی پاي بررسی  -

   انتقال پايانه مسافربري جنوبلزامات و اقدامات الزم براي تدوين ا -

 انتقال پايانه مسافربري جنوب  ارائه برنامه عملیاتی براي  -

 مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع(  -6

 های توسعه  برنامه-

: شهرداري موظف است به منظور توسعه و ارتقاي بهر وري و يکپارچگی حمل و نقل همگانی اقدام  ساله سوم  5برنامه    51ماده    -

 کند. 

( توجه شده است که با تحقق آن يی ايو در  يیهوا  ، ياجاده  ،یليونقل )ربه حمل  166  ی ال  161پنجم توسعه و مواد    ۀبرنام  در -

و    ي نقل برون شهروحمل  ۀکپارچي   ت يريمد  جاد يبرداشت. در مواد مذکور بر ا  ونقل پايدار حمل  ي سوبه  يجد   ي هاگام  توانیم

 .  شده است د یتأک ي درون شهر

file:///C:/Users/new-21/مواد%20برنامه/ماده%2051.docx
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برنامه و در   ن يدر ا ونقل سخن به میان آمده است. از بخش حمل نیز  ازدهمي بخش  در و  ( 1400-1396ششم توسعه ) ۀبرنام در -

ونقل  از حمل يبرداردر احداث و بهره ی دولت   ریبخش غ يگذار هيسرما ب یو ترغ ی ليونقل راقتصاد حمل ت يقوونقل به تحمل ليذ

 ( تأکید شده است. ، بند الف 52)ماده،   افتهيتوسعهدر مناطق کمتر  ي گذارهيمانند سرما يو برون شهر يشهردرون  یلير

 لوایح 

بین  هاي اتومبیل  تردد   نوعیت مم   و  مسافربري  هايلترمینا   احداث  قانونی  اليحه  - تهران،    شهر   داخل  در  شهري  مسافري 

 ، مصوب شوراي انقالب 1359ارديبهشت 

  احداث   به  نسبت   تدريج  به  ،(جنوب  پايانه)  موجود  پايانه  برداري از کرد تا عالوه بر بهرهاين اليحه شهرداري تهران را موظف می

نقاط    با  متناسب   و  جديد  هايپايانه در  شهر  وقت نیازهاي  بودجه  و  برنامه  که سازمان  اعتباري  از  استفاده  با  و  تهران  مختلف 

 کرد، اقدام کند.  هزينه می

  آغاز  را  خود  فعالیت  رسمی  طور  به   ،(جنوب)  خزانه  ترمینال  عنوان  با  تهران،  در   مسافربري  پايانۀ  اولین  ،  1359  سال   تیرماه   در

  شده  تأسیس  تهران،  در  بیهقی و شرق هاي پايانه آن از  پس  و ( موقت طور به ) غرب  پايانۀ   ، بعد  هاي سال  طی در  تدريج  و به کرد

 عنوان  به  هاپايانه ترتیب  اين به. شد  واقع  توجه مورد  شهري  بین هايپايانه احداث  نیز،  کشور بزرگ شهرهاي ديگر  زمان در   هم و

 گرديدند.  مطرح شهري،  برون نقل و حمل ناوگان جداناپذير از بخشی

شهر  داخل در شهريبرون مسافربري خودروهاي تردد ممنوعیت و مسافربري هايپايانه احداث اليحۀ قانونی قانون » اصالح  -

 1372تهران«، اسفند 

 به شرح زير است: 5و  3ها و خدمات پايانه اصالح گرديد که براي نمونه مواد بر اساس مفاد  قانون فوق ساماندهی فعالیت

  شهري  برون  مسافربري  امر  در  گذاري نرخ  و  سیاستگذاري   ريزي،برنامه  برداري،  بهره  يريتمد  ماده  اين  اساس   بر( :  3)    ماده

 ترابري  و   راه  وزارت   عهده  بر  مسافر،   جابجايی  به   مربوط  هايمسؤولیت  همچنین  حوزه،   اين   خدمات  عرضه   کیفیت   نظارت بر  و

مديريت   مالکیت .  بود  خواهد   و   بوده  ها شهرداري  عهده   بر  ها،آن  به  مربوط  خدمات   تولیت   و   شهرداري   هاي پايانه  تأسیسات   و 

 .نمود خواهند  وصول را خود حقوق قانونی و عوارض   کلیۀ  هاشهرداري

  شهري  برون   مسافربري  هايپايانه  ايجاد  به   را  نفر  50000  از  بیش   جمعیت   با  شهرهايی   هايشهرداري  ماده  اين ( :  5)    ماده

 .سازدموظف می

 (18/9/1386مصرف سوخت )  تيريو مد یحمل و نقل عموم ۀقانون توسع  -

مصرف   تيرينقل درون شهري و برون شهري کشور و مدوحمل  ۀقانون دولت مکلف شده است در جهت توسع  نيا  1در ماده  

خطوط و    کردنیبرق   ، یلينقل روشبکه حمل  ۀاصالح و توسع  قينقل )از طر وخدمات حمل  ۀعرض  سازينهیسوخت نسبت به به

تأس  ياجرا و  افزا  ساتیعالئم  ارتباطات،  در شبک  شيو  سامانده  سازيکپارچهي  ،ی لير  ۀسرعت  اصالح وحمل  تيريمد  یو  نقل، 

مسافري و باري درون و    ن یسبک و سنگ  ۀفرسود  دروهاي نمودن خوو بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج  سازي مني ا  ها،متیق 

توقفگاه  ،برون شهري ا  یسامانده   ،یهاي عموماحداث  پافگاهتوق   جاديو  و  از    هايانهيها  اعم  برون شهري  و  و مسافر شهري  بار 

  اقدام   ی هجري شمس  1391سال    يحداکثر از ابتدا   مصرف    سازي نهیبه  ، آن  ۀدر نقاط مناسب از شهرها و حوم  ايو جاده  ی لير
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که   دي نما م یاي تنظ به گونه راشهري  ی نقل همگانوبخش حمل هاياستیدولت موظف است س  7بر اساس ماده   ن، یهمچن .دينما

%( سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر  75در مجموع هفتاد و پنج درصد )  ی هجري شمس 1391سال  ي از ابتدا

ماده آمده است   ن يا  ۀدر روز بر اساس جدول مربوطه باشد. در تبصر  نيبنز  ۀو مصرف سران  ینقل همگانوهاي حملاز بخش  کي

  ی ل ي نقل روو حمل ی رانیتاکس ،یاز کل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسران ی نقل عموموحمل می نسبت تسه انکه »در شهر تهر

  يها)مرکز پژوهش  باشد«ی%( م   30درصد )    ی %( و س  20درصد )    ستی %(، ب  25و پنج درصد )    ست یتا حداکثر ب  بیبه ترت

 (.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/128366؛  1386 ،یاسالم  يمجلس شورا

 

 :موضوع پیشینهسوابق و 

تهران    - ريزي شهر  برنامه  و  مطالعات  پژوهش1397)مرکز  در  »  ی(  عنوان  پايانهبا  اجتماعی  و  فرهنگی  مسافربري مطالعه  هاي 

اين حل مسائل   بر  ، عالوهبه شمار می آوردهاي خاص  يکی از مهمترين مقاصد گروهرا  ها  پايانه    «  ها و راهکارهاتهران؛ چالش

هاي اجرايی،  . اين پژوهش درجهت ارائه کاربست و دستورالعملمی داندنیازمند توجه به عوامل مختلف درگیر در پايانه  را  پايانه  

داند، و ديگري رات میتقنینی که حل مسائل را در اصالح قوانین و مقر  مداخالتدهد: يکی  اي را پیشنهاد میسه بسته مداخله

اين    مداخالت پايانه  مداخالتسیاستی که  در میان مديريت  را  تغییر رويکردها    مداخالتداند. بسته سوم،  ها ضروري میلزوم 

هاي پیشنهادي، دوري از رويکرد  هاي پیشنهادي ارائه شده است. از مهمترين سیاستاجرايی است که درجهت تحقق سیاست

مديريت    جزيره در  انساناي  رويکرد  اتخاذ  بهپايانه،  هويت  محوري  خودرومحوري،  از  جاي  پرهیز  و  پايانه،  معماري  به  بخشی 

 .باشدرويکرد مسافرمحوري می

-  ( تهران  شهرداري  عمرانی  فنی  مطالعه1398معاونت  در  ابتدا  (  پايانه شرق«  سايت  کاربري  تغییر  »مطالعات  عنوان  تحت  اي 

برنامهگزينه براي  مناسب  مفهومی  هاي  طرح  ارائه  با  نهايت  در  و  کرده  مطالعه  را  ترمینال شرق  مجدد ساختمان جديد  ريزي 

 کند.مختصات اولیه از پروژه را ارائه می

برنامه ريزي شهر تهران  - برزو و شناسايی  »هشی تحت عنوان  و ( در پژ1391)  مرکز مطالعات و  پايانه  انتقال  مطالعه و بررسی 

تثبیت محل استقرار فعلی پايانه و يا انتقال آن به مکان  «  شهرداري براي انتقال اين پايانه17نطقه  هاي مناسب در سطح م گزينه

باتوجه به شرايط موجود را  هاي متعددي  گزينهبا توجه به نیاز پژوهش    سپسو    دادهقرار  بررسی    را  ديگري در سطح منطقه  

نقل   و  دادهمنطقه    سیستم حمل  اولويت  پیشنهاد  به  نحوي که ضمن بندي گزينهو سرانجام  به  نموده  هاي پیشنهادي مبادرت 

 .تعامل با شبکه حمل و نقل عمومی بتواند سرويس دهی مناسبی به حوزه داخلی منطقه ارائه نمايد
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مکانی:     16شهرداری منطقه   قلمرو سازمانی: و  محدوده  جنوی  مسافربری  پایانه 

مد آهن)حوزه  راه  مرکزی  حوزه  ایستگاه  اخله، 

 بالفصل و حوزه فراگیر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ماه   10 محدوده زمانی:    
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 رئوس شرح خدمات -8

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول 

 )کلیات پژوهش( 

 تحلیلی پیرامون مساله مورد نظر پژوهش مساله شناسی -

 بیان اهمیت و ضرورت پژوهش  -

 ها و پرسش تدقیق اهداف  -

هاي گردآوري اطالعات،  هاي مورد نیاز در اجراي پژوهش، روش)روش شناسی انجام پژوهش تدوين روش -

 هاي تجزيه و تحلیل اطالعات، مراحل انجام پژوهش( روش

 ايران و جهان  تجارببررسی  -

 تحديد مفاهیم، بیان رويکرد نظري و چارچوب پیشنهادي پژوهشگر  -

 روند انجام پژوهش( )تشريح  تدوين مدل مفهومی  -

 بررسی اسناد فرادست -

 شناسايی فعالیت ها و کارکردهاي يک پايانه  -

 هابررسی جايگاه شهرداري در نظام حقوقی پايانه -

 مرحله دوم 

 )مطالعات میدانی( 

 بررسی وضع موجود منطقه  -

یطی،  از نظر کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، زيست مح) شناسايی مسائل و مشکالت محدوده مورد مطالعه -

 ( حقوقی و ...

  نفوذاننفعان و ذيذي مصاحبه با خبرگان، مسئولین شهري، شهروندان -

 هاي درگیر در محدوده طرحبررسی سازمان ها و ارگان -

 ها يابی پايانهمعیارهاي جانمايی و مکانها و بررسی شاخص -

 مرحله سوم 

 )تجزیه و تحلیل( 

 اطالعات و اسناد پشتیبان بررسی و تحلیل وضعیت موجود با توجه به داده ها، -

 محدوده مورد مطالعه   و ... ، اقتصادي، اجتماعی، زيست محیطیتحلیل ساختار فضايی  -

 هاي درگیر در محدوده( تحلیل نهادي )سازمانها و ارگان -

 هاجايگاه شهرداري در نظام حقوقی پايانهتحلیل   -

 ه ها يابی پايانها و معیارهاي جانمايی و مکانتدقیق و تحلیل شاخص -

مبنای شاخص - بر  پایانه  برای جانمایی  پیشنهادی  اراضی  از شناخت وضعیت موجود معرفی  منتج  و  و کارکردها  ها 
 منطقه

 مرحله چهارم 

 )ارائه برنامه عملیاتی( 

 انتقال پايانه مسافربري جنوب  براي  سنجینیازسنجی و امکانتدوين گزارش  -

و  ها و کارکردهاي استخراج شده  ها با توجه به شاخصهر يک از گزينه  ايبرارائه سناريوهاي پیشنهادي   -

 ها بررسی الزامات تحقق آن 

 ییابمکان جانمایی و های صورت گرفته به منظور ارزیابی سناریوهای پیشنهادی بر اساس تحلیل -
 تحلیل مدل مکانی ) انتخاب سناریوهای برتر( -
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 ها ندي آنبو اولويت سناريوهاي پیشنهاديارائه برنامه عملیاتی براي   -

 پنجم مرحله 

 )ارائه گزارش نهایی( 

 ارائه گزارش مديريتی -

 مقاله علمیارائه  -

توانند در پیشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح بدیهی است رئوس شرح خدمات به صورت اولیه تهیه و تدوین شده است و مجریان محترم می   مالحظه:

 ط و تدقیق نمایند.خدمات را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بس

 

 کاربست -8

 انتقال پايانه مسافربري جنوب ها براي بندي آنارائه برنامه عملیاتی براي سناريوهاي پیشنهادي و اولويت -

 مديريتی نهايی و ارائه گزارش   -

 ارائه حداقل يک عنوان مقاله علمی -

 )ماه( 6 انجام پروژه  زمانمدتبرآورد  -9

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام  

 )ماه(  رحله م

وزن هر مرحله نسبت به 

 کل پروژه )درصد( 

 10 ماه  0/5 کلیات پژوهش  مرحله اول 

 15 ماه  1 مطالعات میدانی  مرحله دوم 

 20 ماه  1.5 تجزيه و تحلیل مرحله سوم 

 45 ماه  1.5 ارائه برنامه عملیاتی  چهارم مرحله

 10 ماه  1.5 ارائه گزارش نهايی   پنجم مرحله 

 تجربیات مورد انتظار  ها وحداقل تخصص -10

 ريزي شهري برنامه

 شهرسازي 

 جامعه شناس شهري

 جامعه شناسی با گرايش امنیت شهري 

 اقتصاد شهري

 حمل و نقل و ترافیک

 طراحی شهري 

 محیط زيست 
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 حقوق 

 GISکارشناس 

 (ریال)      1.500.090.000     ی انجام پروژه هاکل هزینه برآورد -11

رد

ی ف
 

 میزان همکاری )ساعت(  تخصص  مدرک تحصیلی نوع مسئولیت 

 600 برنامه ریزی شهری  دکتری مدیر طرح 1

 300 شهرسازی دکتری کارشناس مطالعات  2

 450 شهرسازی کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  3
 350 جامعه شناسی شناسی ارشدکار کارشناس مطالعات  4

 350 حمل و نقل و ترافیک  کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  5

 350 حمل و نقل و ترافیک  کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  6
 350 اقتصاد شهری  کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  7

 350 طراحی شهری  کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  8

 GIS 350 کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  9
 250 حقوق کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  10

 کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  11
گرایش امنیت   -جامعه شناسی

 شهری 
140 

 133 محیط زیست  کارشناسی ارشد کارشناس مطالعات  12

0 
 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال  -12

 سند چشم انداز شهر تهران 

 )طرح جامع شهر تهران( 1386طرح ساختاری و راهبردی شهر تهران 

 طرح تفصیلی شهر تهران 

 سوم  توسعه شهر تهرانساله  5برنامه 

 تمامی اسناد مرتبط با موضوع

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت 

 16منطقه 

 تاریخ و امضا 


