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 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 

 

 ( RFPارائه پیشنهاد پژوهشی) اولیه درخواست

 عنوان 

 شهرداری تهران  14در منطقه  خیابان کرمان ارائه طرح ساماندهی  بررسی و ، مطالعه

 

 حمل ونقل و امور بحران شهرسازی،معاونت مطالعات  

 ق امور مناط  کاربردی مدیریت مطالعات

 

 

 1400 ماه مهر
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  عنوان پروژه:  -1

 شهرداری تهران  14ررسی و ارائه طرح ساماندهی خیابان کرمان در منطقه ب مطالعه، 

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره  -3

انساني    تمعاون  دهنده:  پیشنهاد  سرمايه  توسعه  و  ريزي  برنامه 

 14 منطقه 

 14شهرداري منطقه بردار: بهره                        

 کلمه(  200)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

 

کرمان تعریض خیابان  نوع درجه یک   متر  35با عرض   طرح  از  عنوان محور شریانی  غرب  و  به  میان  ارتباط  و شرق    با هدف 

مرور ه  دهه ب  4نزدیک به    و کار شهرداری تهران قرار گرفت  در دستور    60دههاز   شهریور به خیابان نبرد(  17، )خیابان  14طقهنم

  گردید. پس از احداث بزرگراه امام علی )ع(   14شهرداری منطقه  وده  های محدو   باعث ایجاد حقوق مكتسبه برای مالكین پالک 

تقسیم گردید و حسب این اتفاق یكپارچگی مورد انتظار محور مذکور و جایگاه آن در    خیابان کرمان به دو بخش شرقی و غربی

 دچار تغییر گردید. و با وجود خیابان های امیرکبیر و پاسدار گمنام  نظام سلسله مراتب دسترسی 

یخی ارامنه و و باغ رتا    در قالب اصالح بخشی از پوسته خیابان کرمان در محدوده آرامستان  1396سابقه بازنگری طرح در سال  

با  در طرح اصالحی،  بیمارستان مردم    و قرارگیری بیش از نیمی از ملکوثوق الدوله )که سالها بعد ثبت میراث تاریخی شدند(  

 .ها همواره با چالش مواجه بوده است جابه جایی آن در طول سالآن ، توجه به عملكرد فرا منطقه ای  

هزینه باالی   ، عدم انتفاع مالكین امالک واقع در طرح، ض خیابان کرمان از نظر ترافیكییعدم ضرورت و توجیه طرح تعربا توجه 

بافت   و   شده   شكل گیری فضاهای رها   که منجر به  آن   اجرای ناقص  و عدم تحقق و   مدت اجرای طرح   شدن طوالنی  تملک و  

فرهنگی  نابسامان  اجتماعی،  عملكردی،  معضالت  همراه  به  ایمن  نا  اقتصادیو  ترا،  ساکنین  یكی ف ،  اعتمادی  بی  و  نارضایتی   و 
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حسب موقعیت معبر    5کمیسیون ماده    615در دستور کار قرار گرفت و طی بند یک مصوبه    طرح کرمانزنگری  با   گردیده است،

متری )در محور کرمان غربی حد فاصل خیابان هفده شهریور تا  12متری به    35و نیازسنجی به کاهش عرض محور مذکور از  

 لی )ع( تا خیابان نبرد( گردید. متری )در محور کرمان شرقی حد فاصل بزرگراه امام ع16ام علی)ع(( و مبزرگراه ا

برای محور مذکور   بوده    براساس پهنه بندی قبلی طرح تفصیلی  تغییر عرض و  نقش محور  به  با توجه  جایگاه محور، پهنه  که 

مصوب در دو بخش شرقی و غربی محور کرمان عمدتاً مربوط    یتغییرات در پهنه بند بندی اطراف محور نیز تغییر یافته است.  

بوده و در سایر موارد نیز تغییرات پهنه بندی با تأکید بر  Rواقع در دو لبه این محور به  Mبه تبدیل بخش اعظمی از پهنه های 

حسب همچنین    شد.احفظ اراضی موجود و تأمین خدمات پشتیبان سكونت در محله های فرسوده واقع در حوزه بالفصل میب

جهت   به  است  شده  خریداری  منطقه  شهرداری  توسط  سالها  طول  در  که  امالکی  و  اراضی  کلیه  جدید  از  طرح    جلوگیری 

 قرارداده شده اند.  G در پهنه در طرح جدید بارگذاری مسكونی

و همچنین   اجرای طرح  مدیریت شهری جهت  اقدامات  و  از طرح  ارائه شده  تاریخچه  به  توجه  طرح جباتوبا  ملغی شدن  به  ه 

انجام شده در گذشته،   و تملک های  بازنگری صورت گرفته در طرح  و  و  تعریض خیابان کرمان  مشكالت متعددی در  مسائل 

اقتصادی، خدماتی، اجتماعی و غیره   فعالیتی،  از جمله کالبدی،  در محدوده مورد نظر ایجادشده است که  زمینه های مختلف 

شناسینیازمند   آسیب  و  رها شده،  محدوده،    بررسی  های  زمین  شناسایی  و  در  بررسی  محدوده  و مشكالت  مسائل  شناسایی 

افزایش تعلق خاطر شهروندان و    رنامه های اجرای مناسب با محدوده با هدفپروژه ها و بتعریف  تمامی ابعاد ماهوی و رویه ای و 

سكونت، سیما و منظر شهری و ارائه برنامه عملیاتی    ها،کیفیتتقویت هویت محله ای از طریق ارتقاء سرزندگی و پویایی فعالیت

ساماندهی اراضی بالتكلیف و فضاهای بی دفاعی که در جریان تعریض این محور مورد تخریب و تملک واقع شده    جهتمناسب  

 . ساکنین استساماندهی و توسعه خیابان کرمان و رفع مشكالت   باهدفاند 

 کلمه(  100)حداکثر اهداف  -5

 : هدف اصلی 

با توجه به ظرفیت   14در منطقه  توسعه خیابان کرمان    عملیاتی و سند اجرایی جهت   ارائه برنامهب شناسی وضع موجود و  یآس

 های موجود  
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 : اهداف فرعی 

 وضع موجود خیابان کرمان بر اساس اسناد فرادستی  بررسی و اسیب شناسی  -

 بان کرمان اه محله ای و منطقه ای خی شناخت ظرفیت ها و زمینه های توسعبررسی و  -

 در طراحی و ساماندهی فضایی محور کرمان   ( از پالزای امیرکبیر تا عمارت وثوق الدوله)تاکید بر پیوستگی فضایی  −

   با توجه به حقوق مكتسبه و کاربری های تثبیت شده  کرمان خیابان رونق نوسازی و ساخت و ساز در لبه اول  −

 در محدوده طرح تامین خدمات مورد نیاز   −

 کلمه(  300)حداکثر ی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع(قمبانی حقو -6

 

 ساختاری توسعه و عمران( -طرح جامع تهران )طرح راهبردی  −

   14و دیگر اسناد و طرح های مرتبط منطقه  14طرح تفصیلی منطقه  −

 و اسناد حقوقی  (615مصوبه )بند یک  5کمیسیون ماده مصوبات  −

 )زمین شهری، حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و..( مرتبط موجود و اسناد باالدستی قوانینسایر  −

 کلمه(  50)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

                                          14شهرداری منطقه  قلمرو سازمانی:

 مورد نظر )کرمان غربی و شرقی( محدوده  

 

 

 

 

 

 

 

حدفاصل   محور کرمان  :محدوده مکانی

 نبرد  شهریور تا خیابان 17خیابان 

  ماه  9:    محدوده زمانی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/organs/shahrdari/531-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://shenasname.ir/organs/shahrdari/531-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-(%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول 

 مسئله  انیب −

 و ضرورت پژوهش  ت یاهم انیب −

 ها هداف و پرسشا قیتدق  −

 و متناسب با هر بخش از پروژه انجام پژوهش ی شناسروش نیتدو −

بررسی اسناد فرادست، پشتیبان و موردی درباره موضوع و موضع پژوهش و تدقیق جایگاه در اسناد   −

 فرادست 

   می مفاه انیو ب فیتعر −

 پژوهشگر  یشنهادیو چارچوب پ  ینظر كردی رو انیب −

 تجارب اجرا شده  ی شناسبیو جهان و آس  رانیر امشابه د  یالگوها یبررس −

تحلیل ذی نفعان و شناسایی نقش و جایگاه آن هادر محدوده پژوهش در چارچوب قانونی و حقوقی   −
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 عنوان مرحله مراحل

 موجود

 مدل مفهومی  جمع بندی و ارائه −

 مرحله دوم 

 تدقیق محدوده های طرح و محدوده بالفصل باز تعریف مسئله و شناسایی و  −

  14منطقه  و جایگاه ساختاری خیابان کرمان در    ژگی های محدوده وی  ها،   ظرفیت   شناخت و بررسی  −

مختلف   ابعاد  نظر  رویهاز  و  )ازجمله  ماهوی  اقتصادی،  کالبدی،  ای  نقلی،  و  حمل  شبكه  فعالیتی، 

 و غیره(  زیست محیطی حقوقی، ، اجتماعی و فرهنگی 

 بررسی و برداشت میدانی محدوده −

 وذ نف  صاحبشناسایی گروه های ذی نفع و   −

نقلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتحلی − فعالیتی، شبكه حمل و  ،  ل ظرفیت ابعاد مختلف کالبدی، 

 و غیره حقوقی 

 بررسی کاربری اراضی محدوده طرح  −

 بررسی مالكیت اراضی محدوده طرح −

 گونه بندی ظرفیت ها از نظر مقیاس عملكردی و نوع مداخله −

 شناسایی و ارزیابی راهبردهای مداخله −

 دستیابی به اهداف گروه های مختلف ذی نفع و صاحب نفوذ راهبردهای مختلفماتریس  تشكیل  −

 سوم مرحله 

 ارائه سناریوهای ساماندهی ارزیابی و  −

 ارائه الگوی پیشنهادی از نظر ترکیب فعالیت ها و پروژه های توسعه برای محور کرمان  −

 ارائه سكانس های پیشنهادی و بیان ویژگی های مربوطه −

 توسعه الگوهای پیشنهادی بردهای ارائه راه −

 چهارم مرحله 

 ارائه راهكارها و سیاست های اجرایی تحقق طرح )الگوی منتخب( −

 ارزیابی اثرات برنامه های پیشنهادی و سنجش اثر توسعه ای آنها −

 محور خیابان کرمان  ارائه سند توسعه و طرح ساماندهی −

   محور خیابان کرمان ارائه برنامه عملیاتی  −

   اقدامات اجرایی )مكانی، زمانی(  شه ها وارائه نق  −

 )مسائل اقتصادی، حقوقی و ...(  تحقق پذیری برنامه ارائه شده  تدوین الزامات  −

 پنجم مرحله 

 ارائه گزارش نهایی   −

 مدیریتی  ارائه گزارش −

 علمی تدوین مقاله   −
مجريان    مالحظه: و  است  شده  تدوين  و  تهیه  اولیه  صورت  به  خدمات  شرح  رئوس  است  شرح    ايدبمحترم  بديهي  فني)پروپوزال(،  پیشنهادهاي  در 

 خدمات را  با بکارگیري تخصص، خالقیت و نوآوري خود بسط و تدقیق نمايند.
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 کاربست -9

  تدوین گزارش مدیریتی 

 دی راهبرارائه سند  

 برنامه عملیاتی   تدوین

 ( در صورت لزوم)تدوین الیحه جهت طرح در مراجع قانونی جهت تصویب 

 )ماه(  9 م پروژه انجا انزم مدتبرآورد  -10

 درصد زمان هر مرحله از کل  مدت زمان انجام هر فعالیت )روز کاری(  عنوان مراحل   مراحل

 % 10 ماه  1 طرح مساله مرحله اول 

 % 15 ماه  2.5 شناخت وضع موجود و تجزیه و تحلیل  مرحله دوم 
 % 30 ماه  2.5 و طرح ساماندهی  تدوین سند توسعه چهارم مرحله 

 % 30 ماه  2 برنامه عملیاتی ارائه  مرحله پنجم 
 % 15 ماه  1 کاربست پروژه  مرحله ششم 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

 برنامه ریزی شهری −

 طراحی شهری  −

 حقوق شهری  −

 اقتصاد شهری  −

 فرهنگی  −

 رافیکت −

 محیط زیست  −

− GIS    کارشناس 

 مطالعات اجتماعی  −

 فضای سبز −
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 دل دویست و سی میلیون تومان معا  (ریال)  2.300.000.000 ی انجام پروژه هاکل هزینه برآورد -12

 مسئوليت در پروژه مدرک تحصيلی  نوع تخصص 

 مدیر پروژه  دکتری شهرسازی  /برنامه ریزی شهری 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  حقوق شهری 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  س اقتصاد شهری کارشنا

 ار پروزه همك کارشناسی ارشد  مدیریت برنامه ریزی فرهنگی

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  طراحی شهری 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  ترافیک و حمل و نقل 

 همكار پروه  کارشناسی ارشد  محیط زیست 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  برنامه ریزی شهری 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  مطالعات اجتماعی 

 همكار پروزه  کارشناسی ارشد  فضای سبز 

 همكار پروژه  ارشد  کارشناسی س شناس جی آی اکار

 

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال  -13

 ساختاری توسعه و عمران( -طرح جامع تهران )طرح راهبردی −

   14منطقه شهرداری  توسعه محله ای و منطقه ای و دیگر اسناد  14طرح تفصیلی منطقه  −

 (615ه )بند یک مصوب 5کمیسیون ماده ات مصوب −

 )زمین شهری، حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و..( مرتبط موجود و اسناد باالدستی قوانینسایر  −

 مطالعات طرح تفصیلی انجام شده توسط سازمان نوسازی شهرتهران  −

 نام و نام خانوادگي پیشنهاد دهنده

 تاريخ و امضا 


