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ن و مصنفان است. تكثیر كتاب به هر روش اعم از فتوكپي، اين كتاب مشمو  قانون حمايت از حقوق مؤلفا

ها و كتاب، بدون اجازه ها، مجلهها، سايت، بازنويسي در وبالگ، لوح فشردههاي ريسوگرافي، تهیه فايل
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فـــ هرســـت

مصوبات سال 1397

صفحهعنوان مصوبهتاریخ مصوبهردیف

ح جامع شهر مرند197/1/20 14طر

ح ویژه برای شهر نطنز297/1/20 14لزوم تهیه طر

397/1/20
ج از  ح جامع شهر شیراز )الحاق 212 هکتار از ساخت وسازهای خار مغایرت اساسی طر

گویم( 14محدوده به محدوده منفصل شهری 

15ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها497/1/20

ح جامع شهر خرامه ـ تغییر خط محدوده597/2/3 ح تفصیلی با طر 15مغایرت اساسی طر

16توسعه شهرک صنعتی بهارستان697/2/3

16توسعه شهرک صنعتی بهارستان البرز- تهیه برنامه جامع ساماندهی صنایع797/2/3

گسل های زلزله شهرهای ایران897/2/3 17حریم 

18توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران997/2/17

گلدشت1097/2/17 ج ـ ساماندهی اراضی  كر ح جامع شهر  19مغایرت اساسی طر

ح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان1197/2/17 20تدقیق طر

كارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی  استان ها1297/2/31 ح ها در  20فرایند بررسی  طر

20ایجاد شهرك های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران1397/2/31

كمیته اعتالی معماری ایران1497/2/31 22تشکیل 

23اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی1597/3/28

ح های جامع شهری1697/3/28 24اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طر

25اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه های توسعه شهری- 1797/3/282

1897/4/11
كاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی  ح جامع شهر رشت مربوط به  مغایرت اساسی طر

25شهرک صنعتی سپیدرود

ح ویژه توسعه استان مازندران1997/4/11 26لزوم تهیه طر

ح های توسعه شهری2097/4/11 27ضوابط و مقررات مکان یابی ساختمان های قضایی در طر

2197/4/11
ح جامع شهر ورزنه مغایرت اساسی طر

28 )الحاق اراضی دولتی واقع در شمال غرب به محدوده(

2297/4/11
نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست های سازمان ها و نهادهای مؤثر در 

كشور 28مدیریت توسعه سکونتگاه های 
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ت
ســـ

 هر
فـــ

كالن شهر اهواز2397/4/25 ح جامع  29طر

31مغایرت اساسی الحاق اراضی به محدوده شهر دستگرد برخوار2497/4/25

گورستان های تاریخی2597/5/8 32سند ملی حفاظت و حراست از 

كمیسیون ماده 2697/5/85 32سامانه مدیریت فرایند 

2797/5/8
ح جامع شهر بوشهر )اصالح ضوابط و معیارهای  مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طر

كیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر( 33حریم 5 تا 10 

گردشگری دیمه2897/5/22 ح جامع منطقه نمونه  34طر

ح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری2997/5/22 35طر

كن3097/6/5 ح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات  35طر

3197/6/5)TOD( 37راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی

3297/6/5
ح جامع شهر رشت )كاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک  مغایرت اساسی طر

37صنعتی سپیدرود(

3397/6/5
كلنگان به  مغایرت اساسی شهر اصفهان )الحاق اراضی 75 هکتاری موسوم به علی آباد 

38محدوده شهر اصفهان(

38ساماندهی محور شهری فرحزاد3497/6/19

ح تفصیلی اراضی موسوم به آبشار 2 و پادگان لشگر 22 واقع در جنوب شهر مشهد3597/6/19 41طر

ح جامع شهر بوئین زهرا3697/7/2 ح تفصیلی با طر 41مغایرت اساسی طر

42اقدامات حفاظتی در باغستان سنتی قزوین3797/7/2

42چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بالغی3897/7/2

44ضوابط عام بلندمرتبه سازی3997/7/16

گردشگری دیمه4097/7/16 ح جامع منطقه نمونه  45طر

كو4197/7/16 ح جامع شهر ما 46طر

4297/7/30
كشور و  كردن جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  نحوه عملیاتی 

ح جامع شهرها 47تدوین سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد تهیه طر

ح جامع شهر جدید سهند4397/7/30 48طر

ح جامع شهر اسکو4497/7/30 49طر

گستر ـ تهران باستان4597/8/14 50احداث شهرک امین 

صفحهعنوان مصوبهتاریخ مصوبهردیف
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50طراحی شهری رودخانه خرم آباد4697/8/14

ح جامع شهر سرابله4797/8/14 51مغایرت های اساسی طر

ح جامع شهر آبدانان4897/8/14 52مغایرت اساسی طر

4997/8/14
امکان سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر 

52جدید پردیس

5097/8/28
كیفیت زندگی  تبیین سیاست های بازآفرینی شهری - ارتقای قابلیت زیست پذیری و 

53شهری در محدوده های هدف

ح جامع شهر باغ بهادران5197/8/28 56طر

ح جامع شهر زاهدان5297/9/12 57طر

ح جامع شهر زاهدان - مصوبه تکمیلی5397/9/12 60طر

5497/9/12
گردشگری  شناسایی محدوده های مستعد احداث   شهرک های 

خ 97/6/14 هیئت محترم وزیران( 60)موضوع مصوبه مور

ح جامع شهر جدید بهارستان5597/9/26 61طر

ح جامع ناحیه قم5697/9/26 62طر

ح محور حرم حضرت معصومه )س( تا مسجد جمکران5797/9/26 63طر

ح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران5897/10/10 63طر

63مغایرت اساسی شهر الر در خصوص الحاق 5 هکتار به محدوده شهر5997/10/10

ح جامع شهر زابل6097/10/10 64طر

66میزان بارگذاری پروژه ساختمان پالسکو6197/10/24

ح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران6297/10/24 67طر

67مغایرت اساسی الحاق اراضی تعاونی های دهگانۀ به محدوده شهر مالرد6397/11/29

گشایش مراغه6497/11/29 گردشگری دره  ح جامع منطقه نمونه  68طر

69مجتمع ایستگاهی حقانی6597/12/06

ح تفصیلی اراضی آبشار 2 و پادگان لشگر 77 ارتش6697/12/06 70طر

ح جامع شهر تربت حیدریه6797/12/06 72طر

گردشگری بنددره بیرجند6897/12/20 74منطقه نمونه 

6997/12/20
ح جامع شهر شیراز، موضوع الحاق 212 هکتار از ساخت وسازهای  مغایرت های اساسی طر

ح جامع شهر شیراز گویم به محدوده طر ح هادی روستای  ج از محدوده طر 75خار

صفحهعنوان مصوبهتاریخ مصوبهردیف
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ت
ســـ

 هر
فـــ مصوبات سال 1398

صفحهعنوان مصوبهتاریخ مصوبهردیف

كشور7098/01/26 78وقوع سیل در 

ح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند7198/01/26 81مغایرت های اساسی طر

ح ساماندهی پردیس مركزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران7298/02/16 82طر

كشور7398/02/16 83تدوین دستورالعمل ساماندهی دانشگاه های 

كاربری 1/9 هکتاری7498/02/16 ح جامع بجنورد ـ تغییر  84مغایرت های اساسی طر

كن7598/02/16 ح ساماندهی باغات  85ضوابط و مقررات اجرایی طر

85اصالح حریم شهر سردرود7698/02/16

ح جامع شهر الوند7798/02/16 ح تفصیلی با طر 86مغایرت های اساسی طر

ح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده7898/02/16 86مغایرت های اساسی طر

كدشت7998/2/30 ح جامع شهر پا 86مغایرت های اساسی طر

8098/2/30
تجدیدنظر در برخی مفاد مصوبات قبلی شورای عالی در ارتباط با اصالح ضوابط و مقررات 

ح جامع شهر تهران ح تفصیلی در انطباق با طر 88طر

ح جامع شهر زرند8198/2/30 88طر

ح جامع ناحیه خراسان شمالی8298/3/20 89طر

ح جامع شهر چابهار8398/3/20 90طر

ح جامع ناحیه مركزی همدان8498/3/20 92طر

ح جامع شهر تهران )دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری(8598/4/3 92اصالح پیوست 3 ـ طر

ک8698/4/17 ح جامع شهر ارا 93طر

94مدیریت حریم پایتخت8798/4/17

8898/4/17
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با 

94سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

8998/4/31
گیالن در خصوص پره سر با  عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

95سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

9098/4/31
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر 

95سماله با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
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ح جامع ناحیه شرق خوزستان9198/04/31 96طر

9298/04/31
كیلومتری  كیلومتری تهران، 50  ضرورت تهیه و ابالغ نقشه های محدوده شعاع 120 

كالن شهرها كیلومتری  96اصفهان و 30 

9398/04/31
خ 97/7/30 در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جزء 6 بند ب  اصالح صورت جلسه مور

97قانون احکام دائمی

ح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران9498/5/14 98طر

كاربری اراضی ناجی آباد(9598/5/14 كاشان )تغییر  101مغایرت اساسی 

كشمشی در منطقه فین(9698/5/14 كاشان )ادامه بلوار شهیدان  102مغایرت اساسی 

ح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون9798/06/11 102لزوم تهیه طر

9898/06/11
اصالح حریم شهر اسالمشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد 

103مستوفی به شهر

ح جامع شهر شاهرود9998/6/25 104طر

107ضوابط مکان یابی و استقرار شركت ها و مؤسسات دانش بنیان10098/6/25

ح ساماندهی اراضی پادگان 06 ارتش جمهوری اسالمی ایران10198/7/22 107طر

ح های جامع مجموعه شهری10298/7/22 109طر

ح ویژه ساماندهی تپه های سنندج10398/7/22 109طر

ح جامع مجموعه شهری همدان10498/7/22 110طر

ج10598/8/20 كر ح جامع شهر  ح تفصیلی با طر 112مغایرت اساسی طر

10698/8/20
فرایند انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست های ابالغی 

113شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

113ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت10798/8/20

10898/9/4
كرمان )الحاق اراضی 38 هکتاری هوانیروز به محدوده  ح جامع شهر  مغایرت اساسی طر
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كلیه  ــتلزم اتخاد رویکردی جامع و هم افزایی  ــهر و معماری، مسـ ــهروندان در عرصه شـ كیفیت زندگی شـ ارتقاء 
ــهر و  گون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اســـت. بنابر ماهیت فرهنگی شـ گونا ــر ایـــن امر در وجوه  ــر بـ اركان موثـ
كید بر  ــدار در این عرصه، از طریـــق برنامه ریزی بلندمـــدت و تا كیفیت بنیادین و پایـ ــر  ــه تغییـ ــاری، هرگونـ معمـ
ــهر  ــامان نمودن فضای زندگی و تالش در جهت ایجاد شـ ــر اســـت. لیکن به سـ وجوه فرهنگی و اجتماعی میسـ
متعادل و حفاظت از سرمایه های طبیعی، اجتماعی و تاریخی برای نسل حاضر و آیندگان، خود امری خطیر 
كه بنابر  ــتلزم سیاست گذاری و وضع ضوابط و مقررات اســـت. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،  و مسـ
ــازی، ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و اعتالء  قانون تاســـیس آن به منظور هماهنگی برنامه های شهرسـ
ــده اســـت،  بنابر ظرفیت های قانونی خود، علیرغم فراز و نشیب های متعدد،  هنر معماری ایران، تاســـیس شـ

كشور بوده است.  كالن شهرسازی و معماری در  عهده دار تنظیم سیاست های 
از سویی نگاه مردمی و بازخوردهای انتقادی جامعه متخصص و متفکر حوزۀ شهر و معماری از اركان تقویت و 
ارتقاء سطح تصمیمات و سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود. نظر به اینکه مصوبات 
كیفیت  ــورا در چگونگـــی تحقق  ــی از رویکردها و نگرش این شـ ــود مبین بخش مهمـ ــر دوره، خـ ــورا در هـ ایـــن شـ
ــار آنها می تواند این عملکرد را در مقابل  ــرزمین است، انتشـ ــرمایه های سـ ــتی مردم  و صیانت از سـ فضای زیسـ
گام در جهت  دیدگان مردم و مخاطبین صاحب نظر قرار دهد تا این شورا با قرارگیری در معرض نقد دیگران، 

بهبود و رشد مداوم خود نهاده باشد.
ــازی مصوبات این  ــازی و معماری ایران و مستندسـ ــورای عالی شهرسـ كتاب های دوره ای مصوبات شـ تدوین 
ــازی و معماری ایران است، اقدامی در همین  ــورای عالی شهرسـ كه حاصل تالش مجموعۀ دبیرخانه  شـ ــورا  شـ
كالن شهرسازی و  كه این اقدام، راهی فراروی اصالح و ارتقاء اقدامات سیاست گذاری  راستاست. امید است 

كشور بگشاید. معماری 
 
محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی

پیشگفتار
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ــورا  كه در قانون تأســـیس این شـ ــازی و معماری ایران  ــورای عالی شهرسـ ــئون شـــکل گیری شـ یکی از مهم ترین شـ
ــرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی« است. تمركززدایی و تغییر  ــده اســـت، توجه به »شـ ــاره شـ به آن اشـ
ــعه در بخش های اقتصادی، فرهنگـــی، تاریخی و مدیریتی در  ــرد، به عنوان یکی از بارزترین مؤلفه های توسـ رویکـ
ــتا باشد. به زعم اندیشمندان حوزه شهر و معماری نیز، یکی  گامی در همین راسـ ــهر و معماری، می تواند  حوزه شـ
كه در  كشور ایران ـ  كالن در  از چالش های مهم در حوزۀ سیاســـت گذاری ـ در برنامه ریزی این حوزه ها و در ســـطح 
گرفت، تمركزگرایی و نبود نگاهی متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، تاریخی  چند  دهۀ اخیر مورد غفلت قرار 
ــتا و در طول این مدت، تالش های متعددی صورت  گرچه در این راسـ ــرزمین بوده اســـت. ا و مدیریتی در این سـ

گام های نخست ابتر می ماند. گرفت، لیکن به علت نبود زیرساخت ها و بسترهای الزم، در همان 
ازجمله اقدامات متناسب با تمركززدایی از امر سیاست گذاری در حوزه شهر و معماری در سالیان اخیر، مصوبه 
ــزء 6 بند  كردن جـ ــوه عملیاتی  ــران در تاریـــخ 1397/7/30 پیرامون نحـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــهرهای  ح های جامع شـ كه بر اســـاس آن، طر ــور بود  كشـ ــعه  ــکام دائمی برنامه های توسـ ــون احـ ــاده 31 قانـ ب مـ
ــد و صرفًا جهت  ــتان ها تصویب خواهد شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ كمتر از 50 هزار نفر، در شـ ــا جمعیـــت  بـ
ــورا منعکس خواهد شد. این  ــازی و معماری ایران به این شـ ــورای عالی شهرسـ كلی شـ انطباق با سیاســـت های 
گرفت و بدیهی است با مشاركت صاحب نظران و  مصوبه و اقدامات متعاقب آن، در سال 1398 صورت اجرایی 
اندیشمندان در جهت اصالح و تقویت آن، می تواند نقطه ای عطف در عملکرد شورای عالی در سال های 1397 

و 1398 به شمار آید.
كتاب پیش رو، دربرگیرندۀ مجموعه مصوبات سال های 1397 و 1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
ــین در چاپ مصوبات شورای  ــازی و معماری در راستای ســـنت پیشـ ــورای پژوهشـــی معاونت شهرسـ اســـت. شـ
كتاب در دسترس مخاطبین، نظرات  كرده است. انتظار می رود با قرارگیری این  كتاب  عالی، اقدام به چاپ این 
انتقادی و اصالحی عزیزان به این معاونت ارسال شود تا در راستای اعتالی فرهنگ شهری و معماری و نهایتًا 

خوب زیستن، هم گام باشیم.

فرزانه صادق مالواجرد

معاون شهرسازی و معماری 
و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقـــدمــه
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طرح جامع شهر مرند
ــهر مرند مصوب  ح جامع شـ ــر خ 97/1/20 خود طـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ح  خ 1396/3/6 شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار داد و طر ــه مور جلسـ
ــورا تصویب و در  ــماره یك شـ كمیته فنی شـ خ 96/7/25  ــور ــه مـ ــه رعایت مفاد صورت جلسـ ــروط بـ ــور را مشـ مذكـ
ج از خط محدوده )مطابق نقشه پیوست(، هم راستا با مصوبه شورای  خصوص ساخت وسازهای واقع در خار

برنامه ریزی و توسعه استان مقرر نمود:
ــاره را اخذ و جمع بنـــدی نموده و  ــع قضایی دراین بـ ــرات مراجـ ــرقی نظـ ــان شـ ــازی آذربایجـ كل راه و شهرسـ  اداره 
ــود. طبعًا هرگونه تصمیـــم در خصوص محدوده های  ح شـ ــورا مطر ــماره یك شـ كمیته فنی شـ مراتـــب مجددًا در 

كمیته فنی، در شورای عالی انجام خواهد شد. مذكور، متعاقب بررسی مجدد در 

لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر نطنز
گزارش شهردار نطنز،  خ 97/1/20 خود ضمن استماع  ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
ح جامع  ح تجدیدنظر طر ــهر نطنز را مورد بررســـی قرار داد و مقرر نمود؛ طر ح ویژه برای شـ موضوع لزوم تهیه طر
ــتانی، به شورای  ــه ماه تهیه و پس از طی مراحل بررســـی اسـ كید بر رویکردهای زیر طی مدت زمان سـ ــهر با تأ شـ

عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
1. حفظ ارزش های منظر طبیعی و تاریخی در سازمان فضایی شهر

كالبدی و فرهنگی بافت شهر 2. اتخاذ تدابیر جهت حفظ باغات در انسجام 
كثر آن ها كید بر حفظ حدا 3. انطباق نظام شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی بر ارزش های طبیعی و تاریخی و تأ

4. توجه به نظام توزیع منابع آب های سطحی و زیرسطحی مطابق سنت تاریخی شهر
كید بر استفاده از ظرفیت های بافت گردشگری شهر و تأ 5. توجه به پتانسیل های 

6. توجه به رودخانه به عنوان عنصر اصلی در ساختار فضایی شهر
ــاز( با جمعیت افق  ح در ساخت وسـ ــهر )ضوابط و مقررات طر كثری ظرفیت جمعیت پذیری شـ 7. انطباق حدا

ح فعلی خصوصًا در بافت اصلی بسیار فراتر از جمعیت شهر است.( ح )ظرفیت جمعیت پذیری، طر طر
8. توجه به ارتباط شهر و سرزمین به ویژه سکونتگاه های پیرامون

كید بر لزوم یکپارچگی شهر و هم پیوندی عناصر و اجزاء متشکله 9. تأ
خ 96/2/12 شورای عالی در خصوص الزامات پدافند غیرعامل كید بر مصوبه مور 10. تأ

مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز
 )الحاق 212 هکتار از ساخت وسازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم(

ح جامع شهر  خ 97/1/20 موضوع مغایرت اساسی طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
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ــم( را پیرو  گویـ ــهری  ج از محـــدوده به محدوده منفصل شـ ــازهای خار ــار از ساخت وسـ ــاق 212 هکتـ ــیراز )الحـ شـ
ــتماع  ــتان فارس مورد بررســـی قرار داد و ضمن اسـ ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1396/7/5 شـ مصوبه مور
ــیع تخلفات مربوط به ساخت وساز  كمیته فنی و با عنایت به حجم وسـ خ 1397/1/19  ــه مور مفاد صورت جلسـ

ح به استان مقرر نمود: ج از محدوده قانونی ضمن عودت طر خار
ــور را به مراجع قضایی  ــه مراجع ذی مدخل در تخلفات مذكـ كلیـ ــارس با بررســـی دقیق موضوع  ــتانداری فـ 1ـ  اسـ

استان معرفی نماید.
كل راه و شهرسازی  2 ـ با عنایت به اینکه بعضًا تخلفات مذكور منجر به صدور پروانه )غیرقانونی( شده اند اداره 
ج از  ــای ساخته شـــده خار ک هـ ــبت به احصا دقیـــق وضعیت پال ــیراز نسـ ــهرداری شـ ــا همکاری مؤثر شـ ــتان بـ اسـ
ــعه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ كه تا تاریخ مصوبه شـ ک هایی  ــدام و با تعیین پال ح هادی مصوب اقـ ــر محـــدوده طـ
ــًا هرگونه تصمیـــم در خصوص  ــد.   تبعـ ــه نمایـ ــه فنی ارائـ كمیتـ ــه  ــزارش آن را بـ گـ ــد،  ــذ نموده انـ ــه اخـ ــتان پروانـ اسـ
كمیته فنی، در شورای عالی شهرسازی و معماری  گزارش استان در  ساخت وسازهای مذكور متعاقب بررسی و 

انجام خواهد شد.
3 ـ تا تعیین تکلیف اراضی مذكور و با عنایت به وقوع آن ها در حریم شهر شیراز هرگونه صدور پروانه جدید تابع 

كشور خواهد بود. كالن شهر شیراز و سایر قوانین موضوعه  ضوابط و مقررات حریم 

ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها
ــواردی از  ــان بررســـی مـ ــود، در جریـ خ 97/1/20 خـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــاز صورت  ــازهای غیرمجـ ــی از روند ساخت وسـ ــهرها، ضمـــن ابراز نگرانـ ــم شـ ــاز در حریـ ــازهای غیرمجـ ساخت وسـ
كم اثر شدن سیاســـت های شهرسازی و توسعه بی رویه  كه منجر به  ــور،  كشـ ــهرهای  گرفته در پیرامون برخی شـ
ــی از دالیل  گزارشـ ــورای عالی ضمن انجام آسیب شناســـی،  ــهرها می گردد، مقرر نمود دبیرخانه شـ غیرقانونی شـ
ــگیری و مقابله با تخلف  ــای پیشـ ــور به همراه راهکارهـ كشـ ــات را به تفکیـــك مناطق مختلف  شـــکل گیری تخلفـ
ــرم انگاری تخلفات  ــورای عالی و جـ ــرای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شـ ــنهاد های الزم بـ و همچنیـــن پیشـ

شهرسازی در سطوح مختلف، ظرف مدت چهار ماه به شورای عالی ارائه نماید.

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرامه ـ تغییر خط محدوده
ح تفصیلی با  خ 97/2/3 خود، مغایرت اساســـی طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــورای  برنامه ریزی و  خ 1395/12/24 شـ ــور ــه  مـ ــهـ  تغییر خط محـــدوده، موضوع مصوبـ ــهر خرامـ ح جامع شـ ــر طـ

توسعه ی استان فارس را به تصویب نهایی رسانید و همچنین مقرر نمود:
كاربری آن ها  ح لحاظ و هرگونه تغییر  ــهر به عنوان اســـاس طر ــبز در مركز شـ كاربری پارک و فضای سـ 1. اراضی با 

مغایرت اساسی تلقی شود.
كنارگذر شیراز ـ نی ریز، ضمن موافقت با تغییر عملکرد محور اصلی شهر  ح مصوب  2. همچنین با عنایت به طر
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كفایت  ج از محدوده شهر، با توجه به  ــعه معبر در خار ــریانی درجه دو، با هرگونه توسـ ــریانی درجه یک به شـ از شـ
گردید. ح جامع، مخالفت  معابر پیشنهادی طر

توسعه شهرک صنعتی بهارستان
خ 97/2/3، موضوع توسعه شهرك صنعتی بهارستان  ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 96/7/20 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  ج را پیرو مصوبه مور كر ــهر و  كمال شـ ــهرهای  واقع در حریم شـ
ــماره یك و نامه های  كمیته فنی شـ خ 96/11/29  ــور ــه مـ ــورد بررســـی قرار داد و با توجه به صورت جلسـ ــرز را مـ البـ
خ 96/12/21 وزارت جهاد  ــماره 96/16/36040 مور خ 96/12/26 وزارت نیرو شـ ــماره 96/52913/710 مور شـ

كشاورزی مقرر نمود:
ح در انطباق با شبکه راه آهن پیرامونی و استفاده از ظرفیت حمل ونقل ریلی تهیه و به  1ـ  مطالعات ترافیکی طر
تایید معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی برسد و متعاقب تایید آن، مصوبه شورای عالی در موافقت با 

توسعه شهرك مذكور به مراجع ذی ربط رسمًا ابالغ شود.
ج خواهد بود.  كر ــهر و  كمال شـ ــهری  ــهرك صنعتی، صنوف تولیدی مزاحم شـ ــعه شـ ــتقرار در توسـ 2 ـ اولویت اسـ
كاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی الزم، به تایید  ــه  كنترل تحقق این بند الزم اســـت نقشـ جهت 

كارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان نیز برسد. دبیرخانه 
ــركت  ــهر تهران، شـ ــعه صنعت در پیرامون شـ ــات مربوط به توسـ ــز از بررســـی موردی موضوعـ ــه جهـــت پرهیـ 3ـ  بـ
شهرك های صنعتی به نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان یکی از اعضاء شورای عالی 
كیلومتری شهر  شهرسازی و معماری ایران، برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع یک صد و بیست 
ح های مجموعه شهری و ناحیه ای  تهران را با رعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیئت وزیران،  طر

كثر ظرف مدت سه ماه به شورای عالی ارائه نماید. ح راهبردی حریم پایتخت و... تهیه و حدا مصوب و طر
كمال شهر اراضی حدفاصل شهرک صنعتی موجود و توسعه  ح جامع  4 ـ هم راستا با سند پهنه بندی حریم طر

گردد. فعلی بدون امکان بارگذاری جدید و به عنوان عرصه های سبز و طبیعی در حریم تثبیت 
ــازی طی  ــای حمل ونقل معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسـ ح جامع و مدل هـ ــه دفتر طر ــا عنایـــت به اینکـ بـ
ح و  خ 97/9/19، مطالعات ترافیکی طر ــور ــماره 126264/910 مـ خ 97/10/17 و شـ ــات 143421/910 مور مکاتبـ
ج  كر كمال شهر و مسیر خط شمال 2 ریلی شهر  ج،  كر ــامل ایستگاه های  ــبکه ریلی موجود شـ كفایت ظرفیت شـ
گوئی به نیاز حمل بار و مسافر توسعه شهرک مذكور را تایید نموده است، بدین وسیله و در اجرای  جهت پاسخ 

بند یک مصوبه صدرالذكر مراتب موافقت شورای عالی با توسعه شهرک مذكور اعالم می گردد.

- تهیه برنامه جامع ساماندهی صنایع توسعه شهرک صنعتی بهارستان البرز
ــعه  خ 97/2/3 خود و در جریان بررســـی موضوع توسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
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ج مقرر نمود: كر كمال شهر و  شهرك صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای 
ــركت  ــهر تهران، شـ ــعه صنعـــت در پیرامون شـ ــات مربـــوط به توسـ ــوردی موضوعـ ــز از بررســـی مـ ــه جهـــت پرهیـ  بـ
شهرك های صنعتی به نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان یکی از اعضاء شورای عالی 
كیلومتری شهر  ــازی و معماری ایران، برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع یک صدوبیست  شهرسـ
ح های مجموعه شهری و ناحیه ای  تهران را با رعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیئت وزیران، طر
كثر ظرف مدت سه ماه به شورای عالی ارائه نماید. ح راهبردی حریم پایتخت و غیره تهیه و حدا مصوب و طر

گسل های زلزله شهرهای ایران حریم 
خ 1395/5/25 خود،  خ 1397/2/3، پیرو مصوبه مور ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
گزارش مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون »حریم گسل های زلزله شهرهای ایران«  ضمن استماع 
ح زیر اتخاذ تصمیم  در خصوص روند اجرائی شدن مفاد مصوبه قبلی و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شر

نمود:

كرمان گسل های زلزله شهرهای تهران، تبریز و  الف ـ پهنه بندی حریم 
ــناد  گردید اسـ گرفت و مقرر  كرمان مورد تایید و تصویب قرار  ــهرهای تبریز و  گســـل های شـ ــه های حرائم  1. نقشـ

گردد. مربوطه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع ذی ربط ابالغ 
گســـل های اصلی  ــورای عالی( در پهنه  ــازی )بر اســـاس چهارچوب تعیین شـــده در مصوبات شـ 2. بلندمرتبه سـ
ــکاری مؤثر نهادهای  ــد.   وظیفه نظارت بر حســـن انجام این بند با همـ كرمان ممنوع می باشـ ــز و  ــهر تبریـ كالن شـ
كل راه و شهرسازی استان مربوطه و دفتر  ــورای اسالمی شهر( بر عهده اداره  ــهرهای مذكور )ازجمله شـ مدنی شـ

ح های توسعه و عمران می باشد. نظارت بر  طر
ح  ــد طر ــران موظف انـ ــهرداری تهـ ــان و شـ كرمـ ــرقی و  ــان شـ ــتان های آذربایجـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 3. ادارات 
ــلی  گسـ ــتقرار در پهنه های  كاربری های مجاز به اسـ گرفتن  كرمان را با در نظر  ــهرهای تهران، تبریز و  تفصیلی شـ
گسلی  ــورای عالی( مطابق نقشه پهنه های  ــتاندارد 2800 ایران و بر اســـاس مصوبات شـ )مطابق بند 6ـ  2ـ  4 اسـ

ابالغی موردبازنگری قرار داده و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال نماید.
كرمان(  گسل های آن ها ابالغ شـــده است )تهران، تبریز و  كه اسناد پهنه بندی حریم  ــهرهایی  ــهرداران شـ 4. شـ
ــده بر حرائم  ــتحدثات واقع شـ كلیه مسـ ــه اطالعات رقومی  ــاه از ابالغ این مصوبـ مکلف انـــد ظرف مدت شـــش مـ
گسل ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرائی شدن مصوبات مذكور، به مركز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی ارسال نمایند.

گسل های زلزله شهرهای ایران ب ـ ضوابط عام پیرامون سند پهنه بندی 
ــماره  ــده به شـ خ 1396/02/10 هیئت محترم وزیران ابالغ شـ ج در بند 1 مصوبه مور ــتای تکلیف مندر 5. در راسـ
كمیته  ــهرها توســـط  كالن شـ ــلی  گسـ ــاز در پهنه های  خ 1396/02/12، ضوابط ساخت وسـ ــور 53433/15021 مـ
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ــه ماه آینده تدوین و پس از طی فرآیند  كثر تا سـ ــازی حدا ــتاندارد 2800 مركز تحقیقات راه، مســـکن و شهرسـ اسـ
گردد. قانونی الزم به مراجع ذی ربط ابالغ 

كل راه و  ــکاری ادارات  ــازی و همـ ــات راه، مســـکن و شهرسـ ــز تحقیقـ ــا محوریـــت مركـ ــازی بـ 6. وزارت راه و شهرسـ
كز تحقیقاتی و دانشگاه ها نسبت به تهیه نقشه  ــافات معدنی و مرا كتشـ ــازمان زمین شناسی و ا ــازی، سـ شهرسـ
ح جدول پیوست( اقدام نموده و  گرفته )به شر كشور مطابق با اولویت بندی صورت  كالن شهرهای  گسل های 
خ لغزش و میزان جابجایی  كید بر برآورد نر گسل های اصلی و فرعی شهرها با تأ ــه  بر همین اســـاس تدقیق نقشـ

گسل ها، در بازه زمانی 5 ساله، تهیه و پس از طی فرآیند قانونی الزم به مراجع ذی ربط ابالغ شود.
ــامل  ــر تعاریف و مصادیـــق ذكرشـــده در آئین نامه 2800، شـ ــالوه بـ ــم عـ ــیار مهـ ــات بسـ ــاختمان ها و تأسیسـ 7. سـ
كلیه  ــامل مهدكودک ها، مدارس، دانشگاه ها و.  ...(،  كز آموزشـــی و پرورشـــی دارای مجوز )شـ كلیه مرا مدارس و 
گاز(، ساختمان های بلندمرتبه )طبق تعریف به ازای مناطق مختلف (  جایگاه های سوخت )پمپ بنزین، پمپ 

نیز خواهد بود.
ــاختمان های  خ 1395/05/25 و این مصوبه، خصوصًا در جابجایی سـ 8. به جهت اجرایی شـــدن مصوبه مور
كارگروه اجرائی با عضویت و محوریت  گردید  گســـل ها، مقرر  دولتی بااهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حرایم 
ــاختمان های دولتی،  ــازمان مجری سـ ــازی (، سـ ــات راه، مســـکن و شهرسـ ــز تحقیقـ ــازی )مركـ وزارت راه و شهرسـ
كشور( و سازمان بهره بردار، تشکیل و آئین نامه  كشور )سازمان مدیریت بحران  سازمان برنامه وبودجه، وزارت 
ــورای عالی  ــور، پـــس از تایید از طرف شـ ــد.   آئین نامه مذكـ ــه به دولـــت تدوین نمایـ اجرائـــی مرتبـــط را جهـــت ارائـ

شهرسازی و معماری ایران، به دولت پیشنهاد خواهد شد.

توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران
خ 97/2/17، موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در  ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كمیسیون ماده 5 استان تهران در  شمال غرب تهران، در حاشیه بزرگراه همت را پیرو بند 5 مصوبه شماره 559 
ج از  زمینی به وسعت 10.5 هکتار )6.8 هکتار آن در محدوده شهر تحت پهنه های G322 ,G323 و مابقی خار
خ 96/4/19 خود موردبررسی قرار داد ضمن عنایت به صورت جلسه  محدوده و در حریم( و مباحث جلسه مور
كمیسیون ماده 5 منوط به تحقق شرایط زیر موافقت نمود: كمیته فنی شماره یك، با مصوبه  خ 96/9/1  مور

ح تفصیلی، هرگونه تفکیك زمین در سایت ممنوع است. ح و ضوابط طر 1ـ به جهت یکپارچگی طر
كاربری G 322 رعایت شود. 2ـ حریم اتوبان همت به عرض 30 متر تحت 

3ـ با عنایت به اعالم نظر دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل ونقل معاونت حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازی:

كه از این  ــردد  گـ ــتانی تأمین  ــرای پاركینگ مجموعه بیمارسـ ــارك خودرو بـ ــای پـ 3ـ1ـ الزم اســـت حداقـــل 800 فضـ
ــود؛ بنابراین ضروری  ــنل در نظرگرفته شـ ــتفاده پرسـ تعداد، 400 واحد برای مراجعین و 400 واحد دیگر برای اسـ
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ح نهایی لحاظ شود. كه حداقل فضای 20 هزار مترمربع جهت احداث پاركینگ در طر است 
ــی از بزرگراه های شهید خرازی و آیت اهلل حکیم به بیمارستان  ح هندســـی جهت تأمین دسترسـ كلیات طر 3ـ 2ـ 
خ  ــه  ارسالی از سوی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران )نامه شماره 1050964 مور بر اســـاس نقشـ

1396/09/19( مورد تایید می باشد.
كندروی موجود برای بیمارستان، ورودی اصلی بیمارستان  3ـ3ـ ضمن پرهیز از تعبیه ورودی ثابت و مجزا به 
ــایت، صرفًا جهـــت خودروهای  ــود و در محدوده سـ ــهید همـــت، پیش از پمپ بنزین پیش بینی شـ ــراه شـ از بزرگـ
ح دسترســـی مراحل تصویب قانونی الزم  ــود و طر گرفته شـ كندرو در نظر  امدادی و اورژانس، ورودی موقت به 

كند. را طی 
4ـ متأسفانه حجم وسیع بارگذاری در سال های اخیر در حاشیه بزرگراه همت )شهید خرازی( در منطقه 22 
كالبدی،  كه حائز تأثیرات  گردشـــگری، در حال انجام اســـت  كاربری های بزرگ مقیاس تجاری ـ اداری ـ  تحت 
ــتان البرز  ــیع اســـت و قطعًا ایفای بهینه نقش ترافیکی بزرگراه همت و ادامه آن در اسـ فضایی، اقتصادی وسـ
ح تفصیلی  ــازی و معماری مقرر نمود در بازنگری طر ــورای عالی شهرسـ را با خلل جدی مواجه می كند.   لذا شـ
گردد و شهرداری  كید  كثری تحت پهنه )G323( در شمال بزرگراه همت تأ منطقه 22 بر رویکرد حفاظت حدا
ــر بزرگراه تحمیل  ــو ممکن، بار ترافیکی مضاعف بـ كه به هر نحـ ــاده 5 از صدور مجوزاتی  ــیون مـ كمیسـ ــران و  تهـ

كند. نماید پرهیز 
ج از محدوده شهر ممنوع می باشد  . 5. هرگونه بارگذاری در اراضی متعلق به بیمارستان در خار

مغایرت اساسی طرح جامع شهر كرج ـ ساماندهی اراضی گلدشت
ج  كر ح جامع شهر  خ 97/2/17، مغایرت اساسی طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كم ساختمانی 16 هکتار  گلدشـــت )موضوع تغییر حدنصاب تفکیك، سطح اشغال و ترا ــاماندهی اراضی  ـ سـ
خ 96/7/20 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز را  ــه مور گلدشت(، مصوب جلسـ ــوم به  از اراضی موسـ
ــماره یك، صرفًا جهت  كمیته فنی شـ خ 96/10/17  ــه مور موردبررســـی قرار داد و ضمن توجه به صورت جلسـ
ح زیر اتخاذ  ــر كنترل ریزدانگی، به شـ كلی منطقه و  ــیما و منظر  ــامانی موجود و با رویکرد حفظ سـ رفع نابسـ

تصمیم نمود:
ــازی در  ح ویژه بهسـ ــکونی نیازمند طر 1ـ با تقلیل حدنصاب تفکیك تا 190 مترمربع )حدنصاب تفکیك بافت مسـ
ــاز و 300 مترمربع در اراضی خالی داخل محدوده  ک های دارای ساخت وسـ ج( در پال كر ح تفصیلـــی مصوب  ــر طـ

مذكور موافقت می گردد.
كم متناظر 50% تعیین می گردد. كلیه   قطعات برابر با 50% و ترا 2ـ سطح اشغال در 

ــازی و  ــورای عالی شهرسـ خ 89/3/10 شـ ــور ــه مـ ــای خدماتـــی مطابـــق مصوبـ كاربری هـ ــرانه های  3ـ ســـطوح و سـ
گردد. كاربری اراضی پس از تایید دبیرخانه شورای عالی ابالغ  ح لحاظ و نقشه  معماری ایران در طر
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تدقیق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان
گزارش سازمان بنادر و  خ 97/2/17 خود ضمن استماع  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كه  ح مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی در استان هرمزگانـ  ICZM هرمزگان را  دریانوردی در خصوص تدقیق طر
ح زیر اتخاذ تصمیم نمود. ح ICZM ملی تهیه شده است، به شر ج در بند 3 ابالغیه طر در راستای تکالیف مندر
ح های فرادستی ازجمله قانون اراضی مستحدث  ح تدقیق ICZM هرمزگان جهت انطباق با قوانین و طر 1ـ  طر
كالن  ــتان و همچنین سیاســـت های  ــه ای مصـــوب اسـ ــه ای و ناحیـ ــای منطقـ ح هـ ــاحلی، ICZM ملـــی، طر و سـ
كید بر حفاظت از بنادر تاریخی به شورای برنامه ریزی و توسعه  استقرار جمعیت در نواحی ساحلی جنوب با تأ
كمیته فنی  كثر ظرف مدت یک ماه آتی اخذ و جهت بررسی به  گردید مصوبه استانی حدا استان احاله و مقرر 

5 ارجاع شود.
ح های  كمیته فنی طر ح تدقیق ICZM در سایر استان ها قبل از ابالغ به مشاور، به تائید  ح خدمات طر 2 ـ شر

فرادست )كمیته فنی 5( شورای عالی برسد.

فرایند بررسی  طرح ها در كارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی  استان ها
گزارش دبیرخانه شورای  خ 97/2/31 خود ضمن استماع  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــون بازبینی فرآیند بررســـی  خ 1395/11/18 پیرامـ ــور ــاده 8 مصوبه مـ ــرر در »بند ج مـ عالـــی در خصـــوص تکلیـــف مقـ
خ 1396/5/1  كارگروه امور زیربنائی و شهرسازی« و همچنین استماع نظریه مور ح ها و تقاضاهای مطروحه در   طر

كمیته فنی و اعضاء به تصویب رساند. ح پیوست با لحاظ نظرات  كمیته فنی، فرآیند موردنظر را به شر
ضمنًا تغییرات احتمالی ناشی از تغییر آئین نامه شورای  برنامه ریزی و توسعه استان و یا حسب مورد مصوبات 

گنجانده شود. شورای عالی اداری متعاقبًا توسط دبیرخانه در این فرآیند 

ایجاد شهرك های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران
كمیته  ــزارش  گـ ــتماع  خ 97/2/31 خود ضمن اسـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــتان تهران  ــهرهای اسـ ــهرک های صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده شـ ــماره یـــک پیرامون ایجاد   شـ فنی شـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود. گلستان و نصیر شهر( به شر )رباط كریم، شهر قدس، صفادشت، 
كارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک  الف  ـ تبدیل مجموعه های صنعتی و 
ــدید بارگذاری صنعتی و جمعیتـــی در پیرامون پایتخت خواهد  ــویق و تشـ صنعتـــی، ضمن این كه موجب تشـ
ــد، شـــکل گیری و تکمیل ظرفیت   شهرک های صنعتی از پیش  برنامه ریزی شده در مجموعه شهری تهران  شـ
ــه به مغایرت صریح این  ــازی و معماری ایران با توجـ ــورای عالی شهرسـ ــا چالش جدی مواجه می كند. شـ را بـ
ــای تکالیف  ــتای ایفـ ــهری تهران و در راسـ ــتی در ســـطح مجموعه شـ ــا همه موازین و احکام فرادسـ ــوع بـ موضـ
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ــرزمین، ضمن اعالم مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در  قانونی در تعادل بخشـــی فضایی در عرصه سـ
كارگاهی و صنعتی موجود در حریم و  ــازهای  ــتان تهران مقرر می نماید؛ عنداللزوم ساماندهی ساخت وسـ اسـ
ح های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط  ــتان در قالب  طر ــهرهای اسـ محدوده شـ

گیرد. و مقررات مرتبط انجام 
خ 96/2/17 و با عنایت به  ــور خ 89/6/17 و اصالحیه مـ ــور ــران در مـ ــًا معطـــوف به مصوبات هیئت وزیـ ب ـ صرفـ
گرس و  كاظم آباد، زواره ای، ده حســـن، زا ــهرک های صنعتی قلعه میر، بهاریه،  صدور پروانه بهره برداری بانام شـ

گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستای مصوبه شورای  برنامه ریزی و توسعه استان تهران مقرر می گردد:
ــهرک صنعتی  ــران، ایجاد شـ خ 89/6/17 هیئـــت محترم وزیـ ــور ــد 6 مصوبه مـ ــاد بنـ ــتناد مفـ ــه اسـ ــه بـ كـ 1. ازآنجا
كلیه  كارگاهی موجود بدون استقرار واحد جدید بوده است، طبعًا  مختص به ساماندهی واحد های صنعتی و 
ــهرک ها مشـــمول مصوبه  ــور و همچنین عرصه های خالی پیرامون این شـ ــد از تاریخ مذكـ ــازهای بعـ ساخت وسـ
كل  ــه محدوده شهرک های فوق با رعایت اصل مذكور پس از تدقیق توسط اداره  گردید نقشـ ــتند. لذا مقرر  نیسـ
كشاورزی وزارت  راه و شهرسازی استان تهران به تایید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورای عالی وزارت جهاد 

كشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.
كلیه اراضی خالی مابین  گردید  2. با عنایت به اینکه   شهرک های مزبور عمدتًا بدون هرگونه خدمات شکل گرفته اند مقرر 
كاربری اراضی   شهرک های صنعتی با رعایت  قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی 

كاربری های خدماتی با رعایت مفاد بند 1 به تایید دبیرخانه شورای عالی برسد. سطوح و سرانه 
كاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود. كمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ  3. رأی موافق 
كل حفاظت و محیط زیســـت استان تهران به هنگام تهیه  ــده توســـط اداره  4. رعایت ضوابط و مقررات اعالم شـ

كاربری اراضی پیشنهادی در مورد هركدام از   شهرک های صنعتی الزامی می باشد  . نقشه 
كان به قوت خود باقی  كما ــهر، رباط كریم، صفادشـــت و قدس  ــتان، نصیر شـ گلسـ ــهر های  5. حریم و محدوده شـ
كارگاه ها واقع در شهرک های مذكور در  اســـت. لذا به استناد ضوابط زیســـت محیطی صدور مجوز برای صنایع و 

گروه »الف« و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده »ج« خواهد بود. محدوده شهرها تنها شامل صنایع 
خ 96/2/23 هیئت محترم وزیران نحوه  ــماره 19007/ت 53541 ه مور 6. مطابق تبصره بند 6 تصویب نامه شـ
ــتقرار  ــری از تکرار تخلف در محل اسـ ــه و نیز جلوگیـ تعییـــن مصادیـــق صنایع غیرمجاز مشـــمول این تصویب نامـ
كشور و رئیس سازمان  غیرمجاز صنایع مذكور، بر اساس دستورالعمل مشترك وزرای صنعت،  معدن و تجارت و 

حفاظت محیط زیست خواهد بود.
كل راه و  گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره  گرس  7. با عنایت به وقوع شهرک های صنعتی زا
كاربری های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات  گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه  ــتان تهران  ــازی اسـ شهرسـ

بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
گردد. 8. مالحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک ها رعایت 
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تشکیل كمیته اعتالی معماری ایران
گزارش ضرورت تشکیل  ــتماع  خ 97/2/31 خود ضمن اسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ

ح زیر تصویب نمود. كمیته را به شر كمیته اعتالی معماری ایران، اهداف، وظایف و ساختار پیشنهادی 
1ـ هدف

ــدگان از حق برخورداری از  ــاد زمینه های اعتالی معماری ایران و بهره مندی نســـل حاضر و آینـ ــتای ایجـ در راسـ
محیط زندگی مناسب، با بهره گیری از اندیشه و مفاهیم مستتر در تاریخ و فرهنگ ایران و با توجه به مجموعه 
شرایط و مقتضیات سرزمین در دوره معاصر، همچنین با عنایت به مفاد ماده یك قانون تأسیس شورای عالی 

كمیته اعتالی معماری ایران تشکیل می گردد. شهرسازی و معماری ، )در باب موضوعات معماری(، 
2. وظایف )موضوع فعالیت ها(

2 - 1- تقویت پایگاه های نظری و تولید و بسط اندیشه ایران شهری در زمینۀ معماری ایران
ــنهادات سیاســـت گذاری وضع ضوابط در راستای اعتالی معماری ایران )در وجوه محتوایی و  2 ــ 2ــ  ارائه پیشـ

رویه ای( به شورای عالی شهرسازی و معماری
2 ـ 3ـ حمایت از جریان های مؤثر در اعتالی معماری )نهادسازی و ظرفیت سازی(

- حمایت از سازمان ها و نهادهای موجود و تالش برای ایجاد ظرفیت در پذیرش نقش و مأموریت در راستای 
اعتالی معماری ایران

- حمایت از تشکیل نهادها و سازمان های غیردولتی در ایجاد تشکل ها و ساختارهای ناظر و دیده بان
ــنهادات سیاســـت گذاری، تدوین برنامه و تعیین ضوابط و مقررات عمومی احداث بنا به منظور  2 ـ 4ـ ارائه پیشـ

كیفیت ساخت وساز بناهای شاخص )با اولویت بناهای دولتی و عمومی( ارتقاء 
ــنهادات سیاســـت گذاری، تدوین برنامه و تعیین ضوابط و مقررات عمومی احداث بنا به منظور  2 ـ 5ـ ارائه پیشـ
ــتر طبیعـــی و فرهنگی و  گی های اقلیمی بسـ ــا ویژ ــکونی )هماهنگی بـ ــای مسـ ــاز بناهـ كیفیـــت ساخت وسـ ــاء  ارتقـ

همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی(
ح ها و لوایح و مصوبات مربوط یا مؤثر بر معماری 2 ـ 6ـ تهیه پیش نویس اظهارنظر در مورد  طر

ح های معماری ارجاعی )ساختمان های دولتی، عمومی، مسکونی و...( 2 ـ 7ـ بررسی  طر
ح های مطالعاتی ـ پژوهشی در عرصه ارتقاء معماری معاصر ایران 2 ـ 8ـ بررسی برنامه ها و  طر

كشورهای  2ـ  9ـ ایجاد زمینه همکاری های بین المللی و مبادالت علمی و فرهنگی )با مجامع جهانی معماری، 
كشورهای حوزه فرهنگی ایران( دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی به ویژه 

گاهی و ایجاد تقاضای عمومی نسبت به تحقق معماری 2 ـ 10ـ برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح آ
)جلب توجه سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای ذی ربطـ  برگزاری همایش ، نشست و جشنواره ها - اطالع رسانی 
ــور ایجاد  ــاریـ  برنامه ریزی به منظـ ــه معمـ ــبت بـ گاهی مردم نسـ ــور ارتقاء آ ــانه های جمعـــی به منظـ از طریـــق رسـ

كیفیت محیط زندگی در دوره آموزش عمومی و...( حساسیت نسبت به 
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2 - 11- همکاری با سایر شوراهای فرابخشی در ارتقاء دانش و ترویج فرهنگ معماری ایرانی ـ اسالمی
)شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، شورای اجتماعی، شورای تحول و.  ..(

كمیته مذكور معطوف به حمایت، ترویج و ارائه پیشنهادات سیاست گذاری   توضیح 1: وظایف و فعالیت های 
و تصمیم سازی به مراجع تصویبی )شورای عالی شهرسازی و معماری( بوده وارد حوزه اجرا نخواهد شد.

كمیته 3ـ اعضاء 
3 ـ 1ـ معماران منتخب

3 ـ 2ـ نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان
3 ـ 3ـ نماینده حرفه )با تخصص معماری(
3 ـ 4ـ نماینده صنف )با تخصص معماری(

3 ـ 5ـ نماینده تشکل های مردم نهاد )با تخصص معماری(
كشور با تخصص معماری گردشگری وزارت  3 ـ 6ـ نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

كشورـ  حوزه های فرهنگی و اقلیمی مختلفـ  انتخاب شوند.  توضیح 2: تالش خواهد شد اعضاء از مناطق مختلف 
 توضیح 3: حکم اعضاء از جانب وزیر راه و شهرسازی صادر می شود.

گروه های تخصصی 4ـ 
گروه های  ــکیل  ــبت به تشـ كمیته مجاز خواهد بود نسـ ــتای نیل به اهـــداف،  ــام وظایف و در راسـ ــور انجـ به منظـ

تخصصی از بین متخصصان مربوطه اقدام نماید.
كمیته 5ـ دبیرخانه 

كمیته، مدیركل  كمیته در دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش مستقر و دبیر  5 ـ 1ـ دبیرخانه 
آن دفتر است.

كمیته بررسی و به تصویب اعضاء خواهد رسید. كمیته در اولین جلسه  5 ـ 2ـ آیین نامه داخلی 

اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
خ 96/3/22 و در  خ جلسه 97/3/28 خود پیرو جلسه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
گزارش معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی  اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی ضمن استماع 
ــعه مبتنی  كید بر اتخاذ رویکرد توسـ ــند مذكور ضمن تأ ح های فرادســـت در خصوص راهنمای سـ كمیته فنی  طر و 
ــعه و عمران شهری و فراشهری، راهنمای  ح های توسـ كم بر تهیه  طر بر حمل ونقل همگانی به عنوان سیاســـت حا
ح های فرادست )كمیته  كمیته فنی  طر مذكور را به جهت اعمال اصالحات مدنظر اعضای شورای عالی مجدداً به 

كثر ظرف مدت یک ماه نسخه نهایی راهنما به شورای عالی ارائه شود. 5( ارجاع و مقرر نمود حدا
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ــتگاهی تقلیل پیدا  ــرد مجتمع های ایسـ ــًا در حد پروژه های منفـ ــه رویکرد مذكور بعضـ ــا عنایـــت به اینکـ ــًا بـ  ضمنـ
ــور را از اصول  ــات پروژه های مذكـ كثری انحرافـ ــارت حدا ــد معاونت حمل ونقـــل با اعمال نظـ گردیـ ــرر  ــد   مقـ می كنـ
توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی )TOD( جهت اتخاذ تصمیم به جلسه صدرالذكر شورای عالی ارائه نماید.

اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح های جامع شهری
گزارش  ــتماع  ــه 97/3/28 خود ضمن اسـ خ در جلسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كالبدی درباره ضرورت تغییر رویکرد درروند تهیه، تصویب و اجرای برنامه های توسعه شهری،  ح های  دفتر طر
كارآمدی و  كرد رویکرد نوین را به منظور افزایش تحقق پذیری، ارتقای  معاونت شهرسازی و معماری را موظف 
گزارش  كثر در پنج شهر( تهیه و  خوداتکایی شهرها در چارچوب اصول زیر و از راه تهیه برنامه های پایلوت )حدا

آن را به شورا ارائه نماید.
كت و مشاركت همه بازیگران )ذینفع و ذی نفوذ شهر( در فرآیند تهیه و اجرای برنامه 1. شرا

2. توجه به سازوكارهای اجرایی احکام برنامه اعم از پولی، مالی، قانونی )بیان حقوقی سند برنامه(
ــه ظرفیت های  ــژه توجه به محدودیـــت و چرخه آب و توجه بـ ــه ظرفیت های زیســـت محیطی به ویـ ــه بـ 3.  توجـ

تاریخی، فرهنگی و طبیعی
4.  توجه به رابطه متقابل شهر و منطقه )اقتصاد منطقه ای و خوداتکایی اقتصادی(

ــم از تاریخی، جغرافیایی، سیاســـی،  ــهر اعـ ــه برنامه )وجه ممیزه شـ ــهر در تهیـ ــرایط خاص هر شـ ــه شـ ــه بـ 5. توجـ
اقتصادی، فرهنگی، مسائل و پتانسیل های آن(

6. خالقیت در توسعه شهری از راه ظرفیت سازی، رقابت پذیری، بازاریابی مکان و توسعه
7. توجه به تمركززدایی و تقویت نهادهای محلی

ــعه درونـــی، تدریجی و منفصل( و اولویت بخشـــی به  ــعه )توسـ ــراری تعادل در اجرای سیاســـت های توسـ 8. برقـ
گذشته كیفی شهرها در طول 2 دهه  سیاست بازآفرینی شهری با توجه به تحوالت جمعیتی و روند تنزل 

9. توجه به ظرفیت پذیری جمعیت شهرها و برنامه ریزی مسکن متناسب با نقش و پتانسیل شهر هدف
ــر حمل ونقل  ــعه مبتنی بـ كید بر سیاســـت توسـ ــعه با تأ ــه نقـــش نظام حمل ونقـــل یکپارچه در توسـ ــه بـ 10. توجـ

)TOD( همگانی
11. شفافیت و علنیت در فرآیند تهیه برنامه )به رسمیت شناختن اعتراض و شکایت از برنامه های توسعه(

12. یک شهر یک برنامه )هر نوع مداخله در شهر باید در چارچوب برنامه انجام شود(
گزارش پایلوت رویکرد نو، نسبت به تهیه سند راهنما برای ارتقا   معاونت شهرسازی مکلف است تا زمان تهیه 
كند. ضمنًا مقرر شد  ــهری سایر شهرها در مدت دو ماه تهیه و به شورا ارائه  ــعه شـ كیفیت تهیه برنامه های توسـ
ح های توسعه شهری همچنان  خ 96/2/11 شورای عالی در رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طر مصوبه مور

موردتوجه باشد.
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اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه های توسعه شهری -2
خ 97/03/28 خود راجع به تصویب چارچوب رویکرد  شورای عالی شهرسازی و معماری در اجرای مصوبۀ مور
كرد: نو در تهیۀ برنامه های توسعۀ شهری، سه بند و دو تبصرۀ زیر را به عنوان الحاقیۀ مصوبه یادشده تصویب 

كرمان، نطنز و یزد، پنج شهر پایلوت رویکرد نو هستند. 1 ـ شهرهای اصفهان، سنندج، 
ــهرهای  ــازی در حذف، اضافه یا جایگزینی یکی از شـ ــازی و معماری وزارت راه و شهرسـ  تبصره: معاونت شهرسـ

پنج گانۀ پایلوت مختار است.
2 ـ مراحل تصویب پایلوت ها به قرار زیر تعیین می شود:

 الف( دستوركار تهیۀ برنامۀ توسعۀ شهری )به عنوان خروجی مرحلۀ اول: تشخیص مسائل و نیازها و امکانات 
ــتان، برای تصویب به شورای  ــعۀ شهر و شورای برنامه ریزی اسـ ــورای راهبری برنامۀ توسـ ــهر( پس از تایید شـ شـ

عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
ــازی و معماری )موضوع بند  ــتوركار مصوب شورای عالی شهرسـ ــهر، بر اساس دسـ ــعۀ شـ ب( مصوبۀ برنامۀ توسـ
گزارشات و اسناد  ــتان، به انضمام  ــورای برنامه ریزی اسـ ــورای راهبری برنامه و تصویب شـ الف(، پس از تایید شـ

گردد. برنامه برای ابالغ به دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال 
ــازی و معماری موظف اســـت پس از انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی  ــورای عالی شهرسـ تبصره: دبیرخانۀ شـ
كند. در صورت عدم انطباق مصوبه با دستوركار،  استان با دستوركار، مصوبه و اسناد مربوط به مصوبه را ابالغ 
ــورای  ــا بیان عدم انطباق برای اصالح به شـ ــاری موظف، مصوبه را بـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ ــۀ شـ دبیرخانـ

برنامه ریزی استان عودت دهد.
ج( به منظور شفاف سازی مراحل تهیه و تصویب و ابالغ برنامۀ توسعۀ شهری و افزایش اجرا پذیری آن، مدیریت 
ــهرهای پنج گانۀ باال،  ــوراهای شـ ــازی موظف اســـت با هماهنگی شـ كل راه و شهرسـ ــازی و معماری ادارۀ  شهرسـ

تمهیدات الزم را برای اطالع رسانی همگانی به منظور جلب مشاركت )ذی نفعان و ذی نفوذان( به عمل آورد.

ــروج  ــع خ ــهر به تب ــم ش ــش حری ــه كاه ــوط ب ــت مرب ــهر رش ــع ش ــرح جام ــی ط ــرت اساس مغای
ــپیدرود ــی س ــهرک صنعت ــی ش اراض

ح جامع  خ 97/4/11 خود موضوع مغایرت اساسی طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
كاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود )موجود( و توسعه آن را  ــهر رشـــت مربوط به  شـ
گیالن مورد بررســـی قرار داد و با عنایت  ــتان  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1395/3/26 شـ پیرو مصوبه مور

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: كمیته فنی شورای عالی به شر خ 97/4/9  به صورت جلسه مور
خ 96/11/14  ــور ــماره 45743 ـ 1 مـ ــازمان حفاظت محیط زیســـت طی مکاتبه شـ  بر اســـاس آخرین اظهارنظر سـ
صرفًا استقرار واحد های صنعتی و صنفی تا رده 3 در محدوده شهرک مذكور و توسعه مجاور آن مجاز می باشد   
گردید  گیالن مقرر  تبعًا ضرورتی بر تغییر حریم شهر رشت نخواهد بود لذا با عنایت به استمهال استاندار محترم 
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ــازمان  ــازمان حفاظت محیط زیســـت موردبررســـی قرارگرفته و اظهارنظر نهایی آن سـ  توســـط سـ
ً
موضوع مجددا

ــه رده مذكور( ظرف مدت یک  ــهرک صنعتی مذكور )فراتر از سـ ــتقرار در شـ در خصوص رده بندی صنایع قابل اسـ
گزارش آن متعاقبًا جهت اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص حریم رشت به  ماه   به دبیرخانه شورای عالی ارائه و 

شورای عالی ارائه شود.

لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران
گزارش استانداری استان  ــنیدن  ــه 97/4/11 خود پس از شـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح ویژه توسعه استان با توجه به شتاب تحوالت و استقرار فعالیت های  مازندران در خصوص ضرورت تهیه طر
بی برنامه و حساسیت های محیطی استان، با تهیه برنامه ویژه توسعه ای ـ حفاظتی استان مازندران موافقت 
ــتان به  ــورای برنامه ریزی اسـ كرد برنامه یادشـــده در چارچوب محورهای زیر تهیه و پس از تصویب در شـ و مقرر 
ح و انجام مراحل فوق،  تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. مدت زمان تهیه و تصویب طر

كثر 18 ماه خواهد بود. ضمن توجه به موارد زیر، حدا
ــتان و سپس شورای  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــاور در شـ ح پس از انتخاب مشـ ح خدمات طر ــر ـ تصویب شـ

عالی شهرسازی و معماری
كل راه و شهرسازی استان مازندران - تأمین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و عقد قرارداد توسط اداره 

ح خدمات به یک بازه دوماهه كردن مدت زمان فرآیند تهیه و بررسی شر - محدود 
كردن مدت زمان انتخاب مشاور به یک بازه یک ماهه - محدود 

ــعه استان و  ــورای برنامه ریزی و توسـ ح خدمات در شـ ــر كردن مدت زمان فرآیند بررســـی و تصویب شـ - محدود 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به یک بازه دوماهه

برنامه و محورهای تهیه آن
برنامه توسعه ایـ  حفاظتی استان مازندران برای هدایت توسعه در مناطق و عرصه های حساس زیست محیطی 
كید بر سازوكارهای قانونی،  و اجتناب از پیامدهای ناخواسته استقرار بی رویه و نسنجیده فعالیت ها باید با تأ

گیرد. مالی و اقتصادی صورت 
1 ـ اصول رویه ای

1 ـ 1 ـ رقابت پذیری منطقه ای و بخشی
كردن  ــور بالفعل  ــه ای و میان بخشـــی به منظـ ــری منطقـ ــد به رقابت پذیـ ــتان بایـ ــعه ای اسـ ــه توسـ ــه برنامـ در تهیـ
ــارهای  كاهش فشـ ــواحل با حفظ اراضـــی جنگلی به همراه  ــه ازجمله ظرفیت دریا و سـ ــای منطقـ ــر مزیت هـ دیگـ

زیست محیطی حاصل از بهره برداری یگانه از منابع طبیعی توجه الزم شود.
گروه های ذی نفع و ذی نفعان 2 ـ 1 ـ ارتقای مشاركت 

ــگران از  كنشـ كلیه  ــاركت مؤثر  ــان عمل، ضرورت دارد مشـ ــانی و آموزش در جریـ ــرمایه انسـ ــتای ارتقای سـ در راسـ
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مجرای تهیه برنامه محقق شود.
3 ـ 1 ـ شفافیت و علنیت

این برنامه به شیوه ای شفاف و علنی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تهیه خواهد شد.
4 ـ 1 ـ تحقق پذیری

كت همه كنشگران باشد كه نتیجه آن ابتنای این احکام بر سازوكارهای اقتصادی،  احکام برنامه باید مبتنی بر شرا
مالی، پولی، قانونی، تعیین مجریان، عامالن و بازه های زمانی اجرای احکام حسب اولویت بندی خواهد بود.

ح 5 ـ 1 ـ ساختار مدیریت و راهبری طر
ــتاندار محترم )یا معاون هماهنگی امور عمرانی(،  ــتان با ریاســـت اسـ ح ویژه در اسـ ــورای راهبری طر ــکیل شـ با تشـ
ــتی و  ــراث فرهنگـــی، صنایع دسـ ــارت، میـ ــاورزی، صنعـــت، معـــدن و تجـ كشـ ــاد  ــازی، جهـ كل راه و شهرسـ ــران  مدیـ
گردشگری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آب منطقه ای، محیط زیست، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
كارگر و.  .. همچنین یک نماینده از  ــه  ــاورز، خانـ كشـ ــدگان اصناف ازجمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، خانه  و نماینـ

ح ویژه استان هدایت می گردد. كالبدی( طر ح های  سمن ها و یک نماینده از دبیرخانه شورای عالی )دفتر  طر
2 ـ اصول محتوایی

1 ـ 2 ـ مدیریت تقاضاها در بخش های اقتصادی
كوتاه مدت  ــگران  گردشـ ــهری تهران، آماج  ــبز و نزدیکی به منطقه شـ ــتان مازندران به علت طبیعت زیبا و سـ اسـ
ــهرک های تفریحی اســـت. ارزش افزوده  ــر تعطیالت( و مســـکن دوم، خانه های ویالیی و   شـ ــه و دیگـ ــان هفتـ )پایـ
ــاورزی، صنعتی و خدمات  ــادی )كشـ ــرای دیگر فعالیت های اقتصـ ــده اســـت تقاضا بـ ایـــن نوع فعالیت باعث شـ
كاهش یابد. این امر عالوه بر آن كه با طبیعت حســـاس منطقه ناسازگار است، به شدت  ــیار  ــگری( بسـ گردشـ غیر 
ــار متوســـط اجتماعی است، آســـیب پذیر می نماید. بنابراین باید  ــانات درآمدهای اقشـ كه متکی بر نوسـ ازآن رو 
ــتفاده  كردن دیگر مزیت های منطقه ای و ایجاد تركیبی متوازن از فعالیت ها به منظور اسـ تمهیداتی برای فعال 
از صرفه های مقیاس بر اساس مزیت های منطقه ای در راستای خروج از این تنگنا اندیشید. بالطبع این مهم 

نیازمند یکپارچگی برنامه است.
ح جامع  ح های با مقیاس فراتر از طر ح فرادســـت ) طر ــورای عالی مقرر نمود تهیه و تصویب هرگونه طر  ضمنًا شـ

گردد. ح و اخذ نتایج آن  شهری( در استان موكول به تصویب این طر

ضوابط و مقررات مکان یابی ساختمان های قضایی در طرح های توسعه شهری
گزارش مركز تحقیقات راه،  ــتماع  ــه 97/4/11 خود پس از اسـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح های توسعه شهری  مسکن و شهرسازی پیرامون ضوابط و مقررات مکان یابی ساختمان های قضائی در  طر

كمیته فنی شماره 4 مقرر نمود: ضمن احاله مجدد موضوع به 
كثر ظرف مدت یک ماه   سند و پیوست ارائه شده را با حضور نمایندگان دستگاه های عضو شورای  كمیته مذكور حدا
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ــبت به  عالـــی مورد بررســـی مجـــدد قرار داده و ضمـــن مرتفع نمودن ایرادات و ابهامات مطروحه از ســـوی اعضا، نسـ
گزارش شود. كمیته فنی به شورای عالی شهرسازی و معماری  جمع بندی موضوع اقدام نموده و متن مورد تایید 

مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورزنه   )الحاق اراضی دولتی واقع در شمال غرب به محدوده(
ــهر  ح جامع شـ ح تفصیلی با طر ــازی و معماری در تاریخ 1397/4/11 مغایرت اساســـی طر ــورای عالی شهرسـ شـ
ــهر جهت تأمین معوض اراضی شهرک  ــمال غرب به محدوده شـ ورزنه، موضوع الحاق اراضی دولتی واقع در شـ
ــعه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــای 1395/12/26 و 1397/2/6 به تصویب شـ ــه در تاریخ هـ كـ ــه  ــه قائمیـ ــوم بـ موسـ

ح ذیل به تصویب نهایی رسانید. استان اصفهان رسیده بود را به شر
ــتان با بررسی و اتخاذ تدابیر الزم، جهت تهاتر حقوق مکتسبه شهرك موسوم به  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 1ـ اداره 

قائمیه واقع در حریم شهر با اراضی معوض آن اقدام نماید.
كمیسیون ماده 5 استان برسد. ح تفکیکی با رعایت شروط ذیل به تصویب  2ـ طر

ح تفکیکی لحاظ شود. 2ـ1ـ سرانه های خدماتی حداقل مطابق قانون اصالح ماده 101 قانون شهرداری در طر
ح لحاظ شود. كانال موجود در محدوده مطابق استعالم شركت آب منطقه ای در طر 2ـ2ـ حریم 

ــاختمانی 120 درصد در  كم سـ ــاب تفکیك 250 مترمربع و ترا ح جامع ورزنه، حدنصـ ــه ضوابط طر ــه بـ ــا توجـ 2ـ3ـ بـ
گرفته شود. ح تفکیکی در نظر  طر

خ  3ـ سند پهنه بندی حریم شهر براساس محدوده جدید و دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم مور
كان به عنوان پهنه حفاظت  كما 1395/11/18 شورای عالی تدوین و اراضی مربوط به شهرك موسوم به قائمیه 

گردد. در حریم تثبیت 

نهادهــای  و  ســازمان ها  سیاســت های  در  جنســیتی  عدالــت  رویکــرد  نهادینه ســازی 
كشــور ســکونتگاه های  توســعه  مدیریــت  در  مؤثــر 

گزارش مشاور امور زنان و خانواده وزیر راه  خ 97/4/11  ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
ــازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاســـت های سازمان ها و نهادهای مؤثر در  ــازی پیرامون نهادینه سـ و شهرسـ

كشور را استماع نمود و ضمن تایید رویکرد پیشنهادی مقرر نمو د: مدیریت توسعه سکونتگاه های 
ــور« به عنوان سند پایه  كشـ ــکونتگاه های  ــیتی در سیاســـت های توسعه سـ ــازی عدالت جنسـ ــند »نهادینه سـ  سـ
ــتیابی به هدف مذكور بر اســـاس آسیب شناسی سیاســـت های موجود، بررسی اسناد قانونی و نظری  برای دسـ
موجود، تجارب مشابه و بین المللی پیشرو توسط معاونت شهرسازی و معماری و با هماهنگی دفتر امور زنان 
ــورای  كمیته های تخصصی ذیل شـ ــده و به  ــازی ظرف مدت شـــش ماه تدوین شـ و خانواده وزارت راه و شهرسـ

گردد. عالی شهرسازی و معماری ارائه 
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طرح جامع كالن شهر اهواز
خ  ح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 97/4/25 خود طر
ــعه استان خوزستان مورد بررســـی قرار داد و با عنایت به صورت جلسه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ 1395/12/2 شـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: كمیته فنی شورای عالی به شر خ 97/4/17  مور

كلیات  
ــال 1395 و با  ــماری سـ ــه 1184788 بر مبنای سرشـ ح جامع بر اســـاس جمعیت پایـ ــر ــات جمعیتـــی طـ 1. مطالعـ
ــال افق 1410 و معادل 1370000 نفر بر اســـاس موازین  ــد طبیعی( برای سـ خ رشـ ــد 1/25 )تقریبًا معادل نر خ رشـ نر

برنامه ریزی شهری مورد تایید می باشد.
ــهری و تعیین  كاربری های شـ ــناد بر اســـاس مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم  كلیه اسـ كاربری ها در  2. عناوین 
كارگروه  ــازی و معماری اصالح و پس از تایید دبیرخانه  ــورای عالی شهرسـ ــرانه آن ها مصوب 1389/03/10 شـ سـ

ح ابالغ شود امور زیربنائی و شهرسازی استان در قالب اسناد طر
ح تحت  ــناد طر ــایی و در اسـ ــهر شناسـ ــازی شـ ــاحت بیش از یك هکتار، به عنوان ذخیره نوسـ 3.   قطعات با مسـ
ح یکپارچه و با رعایت  همین عنوان معرفی و تثبیت شوند، تبعًا اقدامات در خصوص این   قطعات در قالب طر

كمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید. ح جامع به تصویب  ضوابط و مقررات طر
كل  ــازمان فضایی  ح جامع قابل جبران نبوده و بر سـ كه تغییر آن ها ازنظر طر ــای خدماتـــی وضع موجود  كاربری هـ  .4
گردد. كاربری( در اسناد مربوطه ارائه  ح جامع )با هاشور تثبیت  ح تأثیر می گذارد شناسایی و به عنوان اساس طر طر

ــتانداری خوزستان مطابق  كامل الحاق و تایید اسـ ــیه تا طی شـــدن فرایند  ــتاهای عین دو مالشـ 5. الحاق روسـ
گردد. ج  ح جامع در كشوری، به صورت مراعا در اسناد طر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 

كاربری اراضی شهر  
ــه پیوست( اصالح شود و اراضی الحاقی به  ــهر در محدوده پل نهم )مطابق نقشـ ــمال شـ 6. خط محدوده در شـ

گردد. ج  ح در اسناد در كاربری پارك و سبز به صورت اساس طر محدوده با 
كاربری های مختلط خدماتی در مقیاس شهر، منطقه و ناحیه، شناسایی  7. محورهای دارای قابلیت استقرار 

كاربری در آن ها ارائه شود. ح منعکس و متعاقبًا ضوابط استقرار و اختالط  و در اسناد طر
گردید؛ به جهت تسهیل  كاویان مقرر  كارون و شهرك  كاربری های پیشنهادی از ناحیه صنعتی  8. ضمن حذف 
ح ویژه متضمن توافق با متولیان صنایع  ــای خدماتی، طر كاربری هـ ــهر و تخصیص آن ها به  ــروج صنایع از شـ خـ
كمیسیون  ح جامع به تصویب  ــتان و با رعایت مفاد و احکام طر ــازی اسـ كل راه و شهرسـ مربوطه با نظارت اداره 

ماده 5 شهر اهواز برسد.
9. اراضی مربوط به پادگان 92 زرهی، پادگان شهید دغاغله و پادگان 8 نجف اشرف و سایر پادگان های مستقر 
ح تثبیت شود. تبعا هرگونه اقدام در این  كاربری نظامی در طر كاربری نظامی قبل با  در محدوده شهر، در حد 
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زمینه به قانون انتقال پادگان ها موكول می گردد.
خ 1397/02/11 با ذكر مصادیق و نقشه، ارائه شود  10. الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مور

گردد. ح جامع لحاظ  و پس از تایید نمایندگان محترم وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طر

 پهنه بندی حریم شهر
گردید حریم در این قســـمت بر حریم مصوب  ــرقی مقرر  ــهر در بخش جنوب شـ كاهش حریم شـ 11. ضمن مخالفت با 
ــهرک  ــی از شـ ــماره 3 و بخشـ ــهرک صنعتی شـ ــود.   تبعًا با توجه به وقوع شـ ــازی منطبق شـ ــورای عالی شهرسـ قبلی شـ
صنعتی شماره 5 در حریم شهر استقرار صنایع در این بخش ها بر اساس ضوابط محیط زیستی صرفًا تا رده 3 مجاز 

خواهد بود.   حریم شهر در سایر بخش ها مطابق مصوبه شورای  برنامه ریزی و توسعه استان مورد تایید می باشد  .
كاربری های تثبیت شده در سند پهنه بندی حریم شهر هم راستا با دستورالعمل  ــنهادی و  12. پهنه های پیشـ
ــتقرار فعالیت در آن  ــورای عالی ( اصالح و ضوابط اسـ خ 11/18/ 1396 شـ ــهرها )مصوبه مور پهنه بندی حریم شـ

گردد. مطابق سند مذكور ارائه 
كاربری اراضی پیشنهادی  كل آب منطقه ای استان در سند  كارون مطابق نظر اداره  13. حریم و بستر رودخانه 

گردد. و پهنه بندی حریم ارائه 
ح ویژه احیا و بازآفرینی فضای  گردید طر كارون در سازمان فضائی شهر مقرر  14. با عنایت به نقش اساسی رود 
كمیسیون  ــازی و معماری تهیه و به تصویب  ــورای عالی شهرسـ خ 96/10/4 شـ ــتا با مصوبه مور كنار هم راسـ رود 

ماده 5 و شورای عالی برسد.
ــاتی و انتقال فرآورده های  ــایر خطوط تأسیسـ 15. حرایم نفتی، میادین نفتی، چاه ها و خطوط انتقال نفت و سـ

گردد. نفتی مطابق اعالم نظر مرجع قانونی مربوطه در سند پهنه بندی حریم ارائه 

 حمل ونقل
ــعه مبتنـــی بر حمل ونقل  ح جامع با اصول توسـ ــه در جهت انطباق طر گرفتـ ــر از تـــالش صورت  16. ضمـــن تقدیـ
كاربری ها  كم ها و اختـــالط  ــع ترا ــران در حوزه توزیـ ــعه و عمـ ح در توسـ ــر ــرد طـ ــوان رویکـ همگانـــی )T.O.D( به عنـ
ــقوق مختلف حمل ونقـــل، پایانه ها و  ــتمل بر شـ ــهر مشـ ــاختار یکپارچه حمل ونقل همگانی شـ گردید؛ سـ ــرر  مقـ
ح  ــناد طر ــهری و نحوه اتصال آن ها به هم به عنوان یکی از اسـ ــهری و بین شـ ــتگاه های اصلی، پایانه های شـ ایسـ
ــون آن )متعلق به راه آهن  ــتگاه مركزی راه آهـــن و اراضی پیرامـ ــتا ایسـ گردد. در همین راسـ ــع تکمیـــل و ارائه  جامـ
ح منعکـــس و پس از طی مراحل  ــناد طر ــران( به عنوان هاب مركزی )TOD مركزی( در اسـ ــوری اســـالمی ایـ جمهـ

گیرد. ک عمل قرار  تصویبی الزم هم راستا با سند یکپارچه حمل ونقل همگانی شهر مال
ح  ــنهادی در طر ــازمان فضائی پیشـ ح جامـــع حمل ونقل اهواز در انطباق با سـ ــنهادات مربـــوط به طر 17. پیشـ

گردد. تثبیت 
ح  گرس بررســـی و تأثیرات احتمالی متقابل آن در طر ــماره 10 زا ــری شـ كریدور سراسـ ــنهادات مربوط به  18. پیشـ

گردد. منعکس 
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 ضوابط و مقررات
كمیته شامل نمایندگان وزارت  ــنهادی با رعایت محور های زیر توسط منتخب اعضای   ضوابط و مقررات پیشـ
وزارت دفاعـ سازمان پدافند غیرعامل، سازمان برنامه وبودجه كشور و دبیرخانه شورای عالی  كشورـ  وزارت نیروـ 

گردد. بررسی، اصالح و تایید 
كه با همکاری  گردد.   این تدقیـــق  ــاد تدقیق  كم، متوســـط و زیـ كم  گونه ترا ــه  ــهر در سـ كمی شـ ــای ترا 19. پهنه هـ
ــتان انجام خواهد شد به نحوی  كل راه و شهرسازی اسـ ــتانداری خوزستان توســـط اداره  ــهرداری اهواز و اسـ شـ

كمتر نباشد. كم ساختمانی موجود آن  كمی پیشنهادی هر منطقه از متوسط ترا كه پهنه ترا خواهد بود 
گردید استفاده از این الگو محدود به  كمی بلندمرتبه سازی به صورت پهنه ای مقرر  20. ضمن حذف الگوی ترا

گردد. كاربری های مختلط خدماتی در مقیاس شهر و منطقه  محور های دارای قابلیت استقرار 
كاربری های خدماتی بزرگ مقیاس،  كشاورزی و همچنین  21. عرصه های سبز و باز اعم از فضای سبز و باغات و 

كم ساختمانی شهر حذف شود. كارون از سند پهنه بندی ترا دانشگاه و حریم رودخانه 
كمی در آن ها در جهـــت حفظ الگوی  ــایی و ضوابـــط ترا ــمند معاصر شناسـ ــای ارزشـ ــای بافت هـ 22. محدوده هـ

گردد. ساخت وساز وضع موجود ارائه 
گردد. كم تعدیل  كم  گسل، به پهنه ترا كم ساختمانی در حریم  كلیه پهنه های ترا  .23

كم ساختمانی می باشد. كمی پهنه ها ارجح بر سایر ضوابط ترا 24. در تمامی پهنه ها رعایت سقف ترا
كاربری اراضی پیشنهادی پیشنهادات تکمیلی  25. ضمن انعکاس محدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سند 
ــهری بر اســـاس آخرین اقدامات  ــازی شـ ــازی و نوسـ ــایی محدوده های هدف بهسـ ح جامع در جهت شناسـ طر
ــا متعاقب ابالغ  ــود.   تبعـ ح ارائه شـ ــر ــتیبان طـ ــناد پشـ ــهری به عنوان اسـ ــتانی بازآفرینی شـ ــتاد های ملـــی و اسـ سـ
ــایی محدوده های هدف بازآفرینی سند مذكور بر اســـاس شاخص های جدید تدقیق  ــیوه نامه جدید شناسـ شـ

شده و مبنای اقدامات قانونی در محدوده های هدف خواهد بود.
26. در ضوابط پیشنهادی در خصوص موارد زیر به طور مشخص اظهار نظر شود.

  به حداقل عرض معبر و حداقل اندازه قطعه جهت احداث بنا
كنترل واحد پذیری   سرانه فضای باز جهت 

كاربری ها   تعداد پاركینگ الزم برای همه 
كثر تعداد طبقات قابل احداث در تراز زیر همکف بر اساس نظر آب منطقه ای استان   حدا

مغایرت اساسی الحاق اراضی به محدوده شهر دستگرد
ح تفصیلی با  ــه 97/4/25 خود موضوع مغایرت اساسی طر ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسـ شـ
خ 1395/7/5 شورای  ــهر( را پیرو مصوب مور ــتگرد )موضوع الحاق اراضی به محدوده شـ ــهر دسـ ح جامع شـ طر
كمیته  خ 96/8/20   برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت جلسه مور
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ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: فنی شورای عالی به شر
ــهر شـــکل  ح هادی قبلی شـ كارگاه های صنعتی واقع در جنوب محور معلم بر اســـاس طر ــا عنایـــت به اینکه  1. بـ
گردید با بررسی دقیق اداره كل راه  ح جامع نیز مجاز اعالم شده اند، مقرر  گرفته اند و از طرفی استقرار آن ها در طر
و شهرسازی استان حقوق مکتسبه قانونی ایجادشده )بر اساس اعالم نظر دفتر حقوق وزارت راه شهرسازی( را 
كمیته  كمیته فنی ارائه و پس از تایید  احصا نموده و با تدقیق مرز محدوده در جنوب محور معلم، مراتب را به 

مذكور محدوده های الحاقی توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابالغ شود.
گردید. 2. با الحاق اراضی در سایر مواضع با عنایت به عدم ارائه توجیه فنی مناسب مخالفت 

سند ملی حفاظت و حراست از گورستان های تاریخی
گزارش دبیرخانه شورای عالی پیرامون  خ 97/5/8 خود   شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
گورستان های  كید بر اهمیت  گورستان های تاریخی را استماع نمود و ضمن تأ سند ملی حفاظت و حراست از 

تاریخی ایران به عنوان:
ـ  جزئی جدایی ناپذیر از منظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی در ارتباط ساختاری با جنبه های اسطوره ای، 

اخالقی و دینی باورهای انسانی
 ـ نظام پیچیده و پذیرفته شده ای از نشانه ها، یادمان ها و موتیف های انتزاعی به مثابه موزه های روباز شهری

كه نقش ارزنده ای در تداوم حیات اخالقی و معنوی انسان ها دارد.  ـ بخشی از چشم انداز تاریخی 
كه نقش بی بدیلی را به عنوان عناصر هویت بخش سکونتگاه های  ـ  قسمتی از حافظه جمعی شهرها و روستاها 

انسانی ایفا می كنند.
ــازی آن ها را حائز آســـیب های  ــازی، یکسان سـ ــازی، بازسـ  تخریب این محدوده ها و یا عملیات نامناســـب نوسـ
ــهروندان و همچنیـــن وهن ارزش های  ــهرها، تعـــرض به حقوق اجتماعی شـ ــر میراث تاریخی شـ ــر بـ جبران ناپذیـ
ــند ملـــی حفاظت و حراســـت از  ــذا ضمـــن تصویب »سـ ــد. لـ ــتان می دانـ گورسـ ــتتر در  ملمـــوس و ناملمـــوس مسـ
ح پیوســـت بر رعایت الزامات آن خصوصًا الزامات مربوط به مدیریت یکپارچه و  ــر ــتان های تاریخی« به شـ گورسـ

كید می نماید. كلیه مراجع قانونی مرتبط تأ اقدامات قانونی )بخش پنجم سند( توسط 

سامانه مدیریت فرایند كمیسیون ماده 5
ح های توسعه  خ 97/5/8 خود گزارش دفتر نظارت بر  طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
و عمران وزارت راه و شهرسازی پیرامون سامانه مکانیزه گردش كار موضوعات كمیسیون ماده 5 را استماع نمود 
ــامانه در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی  ــریع تر این سـ ــتقرار هر چه سـ كید بر اهمیت و ضرورت اسـ و ضمن تأ
ــتفاده از آن را حائز اثرات بسیار مفید در جهت افزایش  ــیون ماده 5 اسـ كمیسـ و تصویب موضوعات مطروحه در 
ح و  ــی آزاد اطالعات، افزایش تحقق پذیری طر ــار و دسترسـ ــهری، انتشـ ــفافیت و عدالت در نظام مدیریت شـ شـ
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ــهرداری ها  كید بر ضرورت همکاری شـ ــراف آن ها از اهداف اولیه می داند و از همین رو ضمن تأ ــری از انحـ جلوگیـ
و سایر دستگاه ها اجرائی ذی ربط برای استقرار و اجرایی شده هر چه بهتر سامانه فوق الذكر مقرر می نماید:

گردش كار  الف ـ متعاقب استقرار اولیه این سامانه و اخذ نتایج و بازخوردهای آن، سامانه مشابه برای فرآیند و 
كارگروه های امور زیربنائی و شهرسازی  استان ها نیز طراحی شود.

كمیسیون، قانون منع فروش، حرایم میراثی و طبیعی  ب ـ مغایرت های قانونی از قبیل عدم صالحیت قانونی 
ــکار بررســـی موضوعات در  گردشـ كه عماًل ادامه  ــوند  و.  .. به عنوان خطوط قرمز در فرآیند به نحوی جانمایی شـ
ع وقـــت( در این فقره توجه به  ــر ــد )با قید زمان و در اسـ ــود هر یک از موانع قانونی امکان پذیر نباشـ ــورت وجـ صـ

كید است. حداقل رساندن دسترسی های غیر سیستمی مدیران ارشد مورد تأ
كز  گام اول به مرا ــامانه در  كارشناســـی موجود اجرای سـ ــنهاد می گردد با عنایت به ظرفیت های فنی و  ج ـ پیشـ

گیرد.  استان ها محدود شود و ظرف مدت یک سال با تحلیل بازخورد های استانی مورد تجدیدنظر قرار 
كامل همه وظایف و اختیارات  كه امکان پوشـــش  ــود  ــامانه مذكور ترتیبی اتخاذ شـ د ـ با اعمال اصالحات در سـ

ح و مراجع درخواست كننده( در سامانه فراهم باشد. كمیسیون ماده 5 )اعم از موضوعات قابل طر قانونی 

مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر
)  )اصالح ضوابط و معیارهای حریم 5 تا 10 كیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر

خ 97/5/8 خود موضوع مغایرت اساســـی ضوابط و  ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــهر( را  كیلومتری نیروگاه اتمی بوشـ ــای حریم 5 تا 10  ــهر )اصالح ضوابط و معیارهـ ــهر بوشـ ح جامع شـ ــررات طر مقـ
ــهر مورد بررسی قرار داد و با عنایت  ــعه استان بوشـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1395/12/25 شـ پیرو مصوبه مور

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: كمیته فنی شورای عالی به شر خ 97/4/20  به صورت جلسه مور
كیلومتر )مورد  ــهر مربوط به حریم 5 تا 10  كم جمعیت نیروگاه بوشـ كم بر حریم  1 ـ بر اســـاس بند 7 ـ 5 ضوابط حا
ح پیشنهادی اعمال  ح زیر در ضوابط و مقررات و طر ــور( اصالحات به شر كشـ ــته ای  تایید مركز نظام ایمنی هسـ
ــادل 46553 نفر  كه معـ ــال 1395 در محـــدوده موردنظر  ــماری سـ ــه به جمعیت سرشـ ــه با توجـ ــود به نحوی كـ شـ

خ رشد منطقه باشد: كمتر یا مساوی با نر ح  می باشد، جمعیت اضافه شونده به محدوده طر
كیلومتر ممنوع خواهد بود. كاربری مسکونی در حریم 5 تا 7  1 ـ 1 ـ استقرار 

كاهش یابد. كم ساختمانی در همه پهنه ها به 120 درصد  كثر ترا 1 ـ 2 ـ حدا
كیلومتر به 240 مترمربع افزایش یابد. 1 ـ 3 ـ حدنصاب تفکیك در محدوده حریم 7 تا 10 

كیلومتری درصورتی كه اندازه قطعه از سه برابر نصاب تفکیك بیشتر باشد، به منظور جلوگیری  1ـ  4ـ  در حریم 7 تا 10 
كم ساختمانی 150 درصد( كثر ترا كم فوق الذكر بالمانع است.   )حدا از تفکیك آن ها، افزایش 30 درصد به ترا

كاربری پارك  كاربری خدماتی )غیرانتفاعی( با غلبه  كلیه اراضی خالی متعلق به دولت و شهرداری صرفًا به  1ـ  5ـ  
ح تثبیت شود. و فضای سبز تخصیص یافته و به عنوان مغایرت اساسی در طر
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كاربری ها  گردید عناوین  ح نقشه پیوست مقرر  كاربری اراضی پیشنهادی به شر كلیات نقشه  1ـ  6ـ  ضمن تایید 
ح تدقیق سرانه ها و با اعمال موارد فوق اصالح شوند. بر اساس طر

ح برای افق زمانی مشـــخص، احصا  ــه محدوده طر ــونده بـ 2ـ  متعاقـــب اصـــالح موارد مذكور، جمعیت اضافه شـ
كم  ــهر در هماهنگی با بند 7 ـ 5 ضوابط حا ــتاندار محترم بوشـ متعاقب تصویب نهائی و قبل از ابالغ توســـط اسـ
ــازمان انرژی اتمی )نظام ایمنی  ــه با رشـــد جمعیت منطقه به تایید سـ كم جمعیت نیروگاه و در مقایسـ بر حریم 

هسته ای( و متعاقبًا به اطالع و تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
خ 88/4/22 شورای  ح جامع پدافند غیرعامل )هم راستا با بند 4 مصوبه مور كید مجدد بر تهیه طر 3ـ  ضمن تأ
ــکان اضطراری در محدوده موردنظر هماهنگ  ح تخلیه و اسـ گردید طر ــازی و معماری ایران( مقرر  عالی شهرسـ
ج از سایت نیروگاه اتمی با محوریت استانداری بوشهر  با برنامه جامع آمادگی و مقابله با شرایط اضطرار در خار

ح توسط استانداری بوشهر ابالغ شود. تهیه و به همراه اسناد این طر
4ـ  با عنایت به اینکه جمعیت شهر بوشهر در سال 1395 )233 هزار نفر( بیشتر از سقف جمعیتی پیش بینی شده 
ح جامع قبل از پایان افق  ح جامع برای سال 1400 )208 هزار نفر( است مقرر می گردد تجدیدنظر طر در افق طر

گیرد.   كار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار  آن در دستور 
ــازمان انرژی اتمی  ــروط و مقید به انجام اصالحات، تایید سـ ــورای عالی مشـ  ضمنًا با عنایت به اینکه مصوبه شـ
ــریفات قانونی مذكور، شهرداری  ــتور فرمائید تا قبل از طی تشـ ــورای عالی اســـت، دسـ و نهایتًا تایید دبیرخانه شـ
ــهر از هرگونه اقدام اجرایی معطوف به این مصوبه اعم از توافق اولیه، صدور پروانه، پاســـخ استعالم و غیره  بوشـ

كیداً   خودداری نماید. ا

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
گردشگری دیمه مصوب جلسه  ح جامع منطقه نمونه  خ 97/5/22 طر شورای عالی شهرسازی در جلسۀ مور
ــتان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار داد و ضمن  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 89/12/19 شـ مور
گردشگری( و با توجه به مالحظات  كمیته فنی شماره دو شورا )كمیته  خ 97/5/14  عنایت به صورت جلسه مور
ح  و حساســـیت های زیســـت محیطی و منابع طبیعی منطقه ـ نظیر چشـــمه دیمه و دریاچه سد زاینده رود ـ طر
كمیته فنی مورد  كمیته فنی ارجاع و مقرر نمود تا با تمركز بر محورهای زیر در  مذكور را جهت بررسی مجدد به 

كثر ظرف مدت یک ماه آینده به شورای عالی ارائه شود. گزارش آن حدا بررسی قرارگرفته و 
ــازی و  ح به الگوی رایج ویالسـ ــم در منطقه و تبدیل طر ــز از هرگونه اقامت دائـ ــر الزم جهـــت پرهیـ ــاذ تدابیـ 1ـ  اتخـ

تفکیک   قطعات
ــرب قابل  ــژه در زون اقامتی تا حد منابع آب شـ ح به ویـ ــاختمانی در طر ــغال و بارگذاری سـ كاهـــش ســـطح اشـ 2ـ  

تأمین توسط وزارت نیرو
ح پیشنهادی 3 ـ توجه به حوزه پیرامونی و تأثیر و تاثر آن بر طر
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طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری
ــازمان  گزارش سـ ــتماع  خ 97/5/22 خود ضمن اسـ ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ  شـ
ــاری )دفتر نظارت بر  ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ ــگری و دبیرخانه شـ گردشـ ــتی و  میراث فرهنگی، صنایع دسـ
ــهر  ــیون ماده 5 شـ كمیسـ خ 96/11/15  ــازی( پیرامون مصوبه مور ــعه و عمران وزارت راه و شهرسـ ح های توسـ  طر

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ح پیاده راه ادامه خیابان قارن به شر ساری در خصوص بازگشایی طر
ــازمان  ــتی سـ ــه خیابان قارن با ضوابط و معیارهای فرادسـ ح پیاده راه ادامـ ــه مغایرت صریـــح طر ــا عنایـــت بـ 1ـ  بـ
ــاب دار موجود،  ــمند و تـ ــگری و تأثیر آن در تخریب بافت تاریخی ارزشـ گردشـ ــتی و  ــراث فرهنگـــی، صنایع دسـ میـ
كید بر »رویکرد بازآفرینی شهری متضمن  كمیسیون ماده 5 شهر ساری و تأ خ 96/11/15  ضمن لغو مصوبه مور
ح  ــاری مقرر نمود؛ طر ــهر سـ ــهر و حفاظت از بافت تاریخی شـ حفظ ارزش های تاریخی«، فرهنگی و اجتماعی شـ

گیرد. ارائه شده مورد تجدیدنظر اساسی قرار 
ــورای عالـــی( به منظور  خ 94/7/27 شـ ــور ــور )مصوبه مـ كشـ ــهر  ــه ابـــالغ محدوده تاریخی 168 شـ ــا عنایـــت بـ 2ـ  بـ
كلی حفاظـــت و احیاء  ــا »رویکردهای  ــه در بافت های تاریخی بـ ــای مصوب و در دســـت تهیـ ح هـ هماهنگـــی  طر
ک  ــورای عالـــی( و هماهنگی ضوابـــط و مقررات مال خ 95/12/16 شـ ــوع مصوبه مور ــای تاریخـــی« )موضـ بافت هـ
كید  ــور همچنین با عنایت به تأ كشـ عمل در بافت های مذكور با ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی 
خ 93/9/17 شورای عالی شهرسازی و معماری به لزوم تغییر رویکرد از فرسودگی به بافت ارزشمند  مصوبه مور
ــهری با همکاری  ــركت بازآفرینی شـ ــد بر »مفهوم بازآفرینی شـــهری« ضروری اســـت شـ كیـ تاریخـــی، فرهنگـــی و تأ
گردشگری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگی  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  سـ

كز تاریخی، فرهنگی شهرها انجام دهد. كیفیت بافت ها و مرا الزم را جهت ارتقاء 
ــازی تدابیر الزم جهت پایبندی هر چه بیشتر مهندسین  ــازی و معماری وزارت راه و شهرسـ 3 ـ  معاونت شهرسـ
ح ها، نسبت به اصول مبنایی را با همکاری جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی  مشاور عهده دار تهیه طر

مهندسان مشاور معمار و شهرساز اتخاذ نماید.

طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات كن
ح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی  خ 1397/6/5 طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
خ 96/11/3 خود و با عنایت  كمیسیون مادۀ 5 تهران( را پیرو جلسۀ مور خ 95/10/27  كن )مصوب مور باغات 
ــرار داد و مصوبه  خ 97/5/25 مورد بررســـی مجدد قـ ــمارۀ 80/537583 مور ــهرداری تهران به شـ ــه مکاتبۀ شـ بـ
ح، مورد تصویب نهایی قرار داد: كمیسیون ماده 5 شهر تهران را با رعایت شروط زیر در حوزه های هفت گانۀ طر
ح در اراضی شرق مسیل وسك با افزایش قابل توجهی بارگذاری نسبت به  1. با عنایت به اینکه پیشنهادات طر
كن به درستی تبیین نشده  ح تفصیلی همراه است و از طرفی تأثیر مستقیم این تدابیر، بر صیانت از باغات  طر

گردد. ح ساماندهی حذف  گردید این اراضی از محدودۀ طر است، مقرر 
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كم است و همچنان این باغات در چرخۀ  2. با توجه به اینکه در باغات خرمالو حجم دست اندازی و تخریب نسبتًا 
كل عرصۀ این باغات و  كید بر ممنوعیت تفکیک، در  گردید ضمن تأ تولید محصوالت باغی فعال اســـت، لذا مقرر 
كمترین میزان  حذف عناوینی نظیر »باغسار مردمی« و »باغسار زیارتی« ضوابط استقرار فعالیت در این باغات به 
ح خصوصًا باغات  كل محـــدودۀ طر ــری از تخریب باغات در  ــرف تغییر یابد. همچنین به جهت جلوگیـ دخـــل و تصـ

خرمالو، هرگونه پیشنهاد احداث معبر جدید در حوزۀ باغات )ازجمله امتداد محور آبشناسان( ممنوع است.
كن:  - در خصوص محلۀ 

ــهری«، به جهت حفظ  ــازی شـ ــازی و نوسـ 3. ضمن تعیین محدودۀ محله به عنوان »محدودۀ هدف بهسـ
ــیما و منظر شهری، سطح اشغال،  گردید؛ مباحث مربوط به سـ كیفیات فضایی بافت ارزشـــمند محله مقرر 
ح ویژه در  ــات و.  .. در قالب طر ــینی در طبقـ ــتقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و میزان عقب نشـ محـــل اسـ
كمیسیون ماده  مقیاس طراحی شهری با رعایت چارچوب ذیل توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب 

پنج برسد.
كم پهنۀ R212 و افزودن پهنه های  ــی از تغییر ســـقف ترا  3 ـ 1 ـ به جهت تعدیل میزان بارگذاری در محله )ناشـ
ــروط  ــکونت با اعمال همۀ شـ كم قابـــل احداث در پهنۀ عام سـ ــد ســـقف ترا گردیـ ــرر  مختلـــط M114 و M211 ( مقـ
كه تبعًا میزان ســـطح اشغال و تعداد طبقات در قالب  ــود  كثر 180% محدود شـ ــویقی( به حدا كم تشـ )ازجمله ترا

ح ویژه موضوع بند 3 تدقیق خواهد شد. طر
كاهش یافته و با تغییر به   M114 كاركرد فرهنگی محله، سهم پهنۀ پیشنهادی مختلط 3 ـ 2 ـ به جهت تقویت 

كاربری های مختلط افزایش یابد. پهنۀ M211 ضمن تعدیل میزان بارگذاری، نقش فرهنگی 
كشت اجباری:  ـ در خصوص اراضی 

ــمال و جنوب بزرگراه همـــت به لحاظ وضعیت  كشـــت اجباری در شـ ــوم به  ــا عنایت به اینکه اراضی موسـ 4 ـ بـ
گردید محدودۀ این اراضی در شمال و جنوب همت تدقیق  ــتند، مقرر  ــان هسـ مالکیت و نوعیت اراضی یکسـ
ــود. )به طور مشـــخص  ــمال بزرگراه همت حذف شـ ــر روی ایـــن باغات در شـ ــنهادی بـ ــای پیشـ ــایر پهنه هـ و سـ
ــتان  ــعۀ بیمارسـ ــنهادات مربوط به توسـ كد )۵-۳( و نیز پیشـ ــبز با  ــمند سـ ــنهادات مربوط به بافت ارزشـ پیشـ

سوانح و سوختگی(
ــری انتفاعی بر روی  كاربـ ح، در خصوص ارائۀ اراضـــی معوض از طریق تخصیص  ــنهاد طر 5ـ  ضمـــن حـــذف پیشـ
ــازمان ملی زمین و مســـکن  ــتردۀ متعلق به سـ گسـ اراضی خصوصی افراد، مقرر می گردد با توجه به وجود اراضی 
خ  ــتای تحقق جزء پ بند 4 مصوبۀ مور ــهر سنگ( و در راسـ ــوم به شـ ــهرداری در جنوب اتوبان حکیم )موسـ و شـ
ــران، ارزش افزودۀ مدنظر جهـــت تأمین هزینه های تملك و  ــازی و معماری ایـ ــورای عالی شهرسـ 93/12/25 شـ

گردد. كمربند سبز و توسعه بوستان جوانمردان از طریق آن ها تأمین  آزادسازی 
كلیۀ  ــاركت  كشـــت اجباری، با مشـ ح مصوب در محدودۀ باغات  ــتمر اجرای طر كنترل و پایش مسـ 6 ـ به جهت 
كنترل منابع  ــۀ اراضی و هدایـــت و  ــدگان مالکین( تکلیـــف مدیریت یکپارچـ مراجـــع ذی مدخـــل )ازجمله نماینـ
ــتر محدودۀ باغات و نیز  كاداسـ ــۀ  گردد. دسترســـی به نقشـ ــازمان اجرایی مشـــخص  ح در قالب سـ حاصل از طر
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تدوین ریز اقدامات عملیاتی دستگاه های مختلف از مفروضات پیش از اجرای این سند است.
ــایر باغات  كشـــت اجباری و سـ ــهری به محدودۀ باغات  7ـ  با عنایت به اینکه تفکیك و ریزدانگی و نفوذ معابر شـ
ــازهای ویالیی و آپارتمانی  ــاز تخریب و تبدیل آن ها به الگوی رایج ساخت وسـ ح، زمینه سـ واقع در محدودۀ طر
ــتقرار فعالیت در آن ها با رعایت محورهای زیر مجددًا توســـط  گردید ضوابط احداث بنا و اسـ ــود، مقرر  ــد بـ خواهـ
كمیتۀ فنی، به شورای عالی شهرسازی و  گرفته و پس از بررســـی و تایید در  ــهرداری تهران مورد بازنگری قرار  شـ

معماری ایران ارائه شود:
• پرهیز از تفکیك   قطعات )نصاب تفکیك یك هکتار(.

• تشویق به تجمیع   قطعات با افزایش حداقل اندازۀ   قطعات مشمول ضوابط.
• پرهیز از هرگونه احداث معبر جدید در باغات.

ج. گردشگری و تفر • بازنگری در عملکردهای مجاز قابل استقرار با تمركز بر فعالیت های 
كشت اجباری. كل پهنه  • یکسان سازی ضوابط احداث بنا در 

)TOD( راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
خ 97/3/28،  خ 97/6/5 خود، پیرو مباحث جلسه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كمیته  خ 97/6/4  راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی )TOD( را بر اساس مباحث جلسه مور
ــات موضوع و  كلیـ ــرار داد و ضمن تصویب  ــی قـ ح های فرادســـت( مورد بررسـ ــورا )كمیته  طر ــماره پنج شـ فنـــی شـ
كمیته فنی شماره پنج ادامه یافته و  ــنهادی راهنما، مقرر نمود بررسی جزئیات سند در  ســـطوح چهارگانه پیشـ

گزارش شود. نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی 

مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت
 )كاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود(

خ 97/4/11،  خ 97/6/5 خود، پیرو مصوبه جلسه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــهرک  ــهر به تبع خروج اراضی شـ كاهش حریم شـ ــهر رشـــت مربوط به  ح جامع شـ موضوع مغایرت اساســـی طر
خ 97/5/23 معاونت محترم محیط زیست  صنعتی سپیدرود را با توجه به نامه شماره 97/300/17933 مور
ــه به اینکه  ــرار داد و با توجـ ــازمان حفاظـــت محیط زیســـت )تصویر پیوســـت( مورد بررســـی مجدد قـ ــانی سـ انسـ
كثر تا رده 3 در شهرک صنعتی سپیدرود مجاز بوده و این موضوع  براساس نظر آن سازمان استقرار صنایع حدا
ــازمان حفاظت محیط زیســـت تغایری باوجود شهرک مذكور در حریم شهر رشت ندارد، لذا با  ازنظر ضوابط سـ
گیالن  ــعه استان  ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 95/3/26 شـ ــهر رشـــت موضوع مصوبه مور كالن شـ كاهش حریم 

مخالفت می گردد.
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مغایرت اساسی شهر اصفهان
 )الحاق اراضی 75 هکتاری موسوم به علی آباد كلنگان به محدوده شهر اصفهان(

خ 1397/6/5 مغایرت اساسی شهر اصفهان )الحاق اراضی 75 هکتاری موسوم به  شورای عالی در جلسه مور
ــعه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1395/11/7 شـ ــهر اصفهان( موضوع مصوبه مور كلنگان به محدوده شـ علی آباد 
خ 1397/5/9 و 15/97/11902  ــور ــماره 11/97/29739 مـ ــورد بررســـی قرار داد و با توجه به نامه شـ ــتان را مـ اسـ
ــال پاســـخ مثبت استعالمات واصله  ــتان اصفهان مبنی بر ارسـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ خ 1397/3/2 اداره  مور
گاز( ضمن  ــركت توزیع برق و شركت  ــركت آب منطقه ای، شركت آب و فاضالب، شـ ــان )شـ از ادارات خدمات رسـ
ــه پیوســـت موافقت و مقرر  ح نقشـ ــر كمیته فنی با الحاق اراضی، به شـ خ 1396/12/9  ــه مور تایید صورت جلسـ

كمیسیون ماده 5 اصفهان برسد. ح آماده سازی اراضی با اعمال شروط زیر به تایید  نمود طر
ــهر، سقف  ــمال شـ ح تفصیلی جدید التصویب اصفهان در حوزه شـ كم ناخالص جمعیتی در طر 1ـ  با توجه به ترا

كاهش یابد. جمعیت پذیری محدوده الحاقی به 10 هزار نفر 
ــات پدافند  ــا لحاظ مالحظـ ــهری بـ ــبکه معابر شـ ح و شـ ــبکه معابر طر ــاختار شـ ــاق سـ ــر الزم جهـــت انطبـ 2ـ  تدابیـ

گردد. غیرعامل اتخاذ 
كالبدی موجود  ــه خدمات بخش الحاقـــی حدفاصل بافـــت  كـ گردد  ــام  ــه ای انجـ ــات به گونـ 3ـ  مکان یابـــی خدمـ

گیرد. اصفهان و بخش الحاقی قرار 
ح  ــهر در ضوابط و مقررات طر ــتگی با بافت پیرامونی موجود شـ كثر پیوسـ 4ـ  نظام ارتفاعی اراضی الحاقی در حدا

لحاظ شود. )3 و 4 طبقه(
ح آماده سازی )مصوب كمیسیون ماده 5 استان اصفهان( توسط استانداری اصفهان،  5ـ  قبل از ابالغ اسناد طر

گیرد. گذاری اراضی خدماتی و دولتی انجام  توافقات الزم میان شهرداری و مالکین در خصوص وا

ساماندهی محور شهری فرحزاد
ــهری  ــاماندهی محور شـ خ 1397/6/19 موضوع »سـ ــه مور ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــهر تهران  ح جامع مصوب شـ ــند اصلی طر ــماره 4 سـ ــتناد به بند 7 ـ 1 جدول »ب« پیوســـت شـ فرحزاد« را با اسـ
ــعه شهری  ح های موضعی توسـ ــهری و یکی از  طر ــاماندهی عرصه ها و محورهای شـ )1386( به عنوان برنامه سـ
ــیون ماده 5 شهر تهران وصول آن طی نامه شماره 114/1414546،  كمیسـ تهران و پس از طی مراتب بررســـی در 
ــزاد و اراضی پیرامـــون« )احیاء و  ــد ارزش فرحـ ــهری محـــدوده واجـ ــوان »طراحی شـ ــا عنـ خ 1396/12/14، بـ ــور مـ

ح زیر تصویب نمود: كید بر مالحظات به شر ساماندهی فرحزاد( را بررسی و با تأ
ح زیر است: 1 ـ اصول ثابت ساماندهی محور فرحزاد به شر

كولوژیک و ظرفیت های محیط زیســـت با هدف  ــتماتیک و متعادل منطبق بر توان ا ــعه سیسـ اول: احیاء و توسـ
ارتقاء زیست پذیری
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كنین بافت ارزشمند محله فرحزاد با مركزیت هسته تاریخی دوم: توجه توأمان به حقوق عمومی و حقوق سا
كولوژیک رود دره  كل محدوده ا كالبدیـ  فضائیـ  اقتصادی  سوم: احیاء و صیانت از یکپارچگی در سازمان یابی 
كیفی رود دره و باغات فرحزاد  كمی و  فرحزاد شامل؛ بافت ارزشمند فرحزاد، سکونتگاه های غیررسمی، حرائم 

و حوزه بالفصل آن به ویژه اراضی دره حسنک )محدوده جنوبی بزرگراه یادگار امام(
ــوق و با رعایت موارد زیر  ح در چهارچوب اصول فـ ــه های طر 2ـ  الزم اســـت پهنه بنـــدی، ضوابط، مقررات و نقشـ

اصالح شود:
ــغال  كثر  میزان ســـطح اشـ ــرای باغات یک هکتار و حدا ــاب تفکیک بـ ــزاد حدنصـ ــات محـــدوده فرحـ 2ـ  1ـ  در باغـ
ــرایطی، طبق  ــرط رعایت حریم طبیعی درختان و ممنوعیت قطع درخت در هر شـ ــازی با شـ ــاخت بنا و نوسـ سـ

ضوابط زیر تعیین می شود:
كثر یک طبقه  ــازه ســـبک )با مصالح بومی( با حدا كثر 50 مترمربع سـ كمتر از 1000 مترمربع؛ حدا - برای   قطعات 

روی زمین
كثر دو )2( طبقه روی زمین كثر 10% سطح اشغال با حدا - برای   قطعات 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع؛ حدا

كثر دو )2( طبقه روی زمین كثر 300 مترمربع سطح اشغال با حدا - برای   قطعات بیشتر از 3000 مترمربع حدا
كاربری های وضع موجود وصیانت  ح و تثبیت  2ـ  2ـ  با توجه به اهمیت حفظ یکپارچگی باغات در محدوده طر
از حرائم رود دره فرحزاد الزم است مکان یابی مربوط به فعالیت و بارگذاری پیشنهادی در عرصه ویژه )C( واقع 
ــگری و عرصه ویژه  گردشـ ــتقرار عملکردهای تفریحی و  ــتا( برای اسـ ــتره میانی )مجاور روسـ گسـ در زیر حوزه 2 ـ 1: 
گستره جنوبی برای استقرار عملکردهای ورزشی و تفریحی بازنگری و در چهارچوب  )F( واقع در زیرحوزه 3 ـ 1: 

اصول ثابت پیش گفته اصالح شود.
كولوژیک و ضرورت های حاصل از مطالعات محیط زیست در خصوص جریان  گی های ا 2ـ  3ـ  به منظور مالحظه ویژ
ک های  كلیه پال آب های زیرسطحی، الزم است ضمن حذف ضابطه طبقه تشویقی، ضوابط ساخت یا نوسازی در 
ــبز و باز با محوریت رود ـ دره،  ــامل: حوزه حفاظت سـ ح شـ محدوده فرحزاد و در تمامی حوزه ها و زیرحوزه های طر
گردشگری؛ به نحوی  حوزه بافت ارزشمند محله فرحزاد با مركزیت هسته تاریخی و حوزه جنوبی محله با محوریت 
ــغال  ــه طبقه روی زمیـــن و احداث زیرزمین از یک طبقه )درهمان ســـطح اشـ كه تعداد طبقات از سـ ــود  اصـــالح شـ
طبقه همکف( بیشتر نباشد. اجازه احداث زیرزمین مذكور مشروط به امکان سنجی بر اساس وضعیت و ظرفیت 

الیه های زیرسطحی در زمان صدور پروانه ساخت توسط شهرداری خواهد بود.
ــه تغییر در مورفولوژی  ــا هدف صیانت از بافت ارزشـــمند محله، عدم اعمال هرگونـ ــزاد بـ 2ـ  4ـ  در محـــدوده فرحـ
كید بوده و الزم اســـت الگوی توده گذاری محله صرفًا مطابق الگوی ارگانیک بافت و در یک نظم  بافت مورد تأ
ــتورالعمل های طراحی با مالحظه  كدها و دسـ ــد. به این منظور الزم اســـت ضوابط و  كل بافت باشـ یکپارچه با 

ح بازنگری شود. این موضوع در طر
ــند  ح الزم اســـت ضوابط مربوط به زیر حوزه های )2-3( و )2-5( در سـ 2 ـ 5 ـ با توجه به مطالعات اجتماعی طر
ــاماندهی بافت شـــکل گرفته  ک با هدف سـ ــهر تهران مبنی بر تملیک اراضی و امال ــیون ماده 5 شـ كمیسـ مصوب 
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گرفته و راهکارهای اجرائی در این رابطه با محوریت شهرداری تهران متناسب  موجود مورد بررسی مجدد قرار 
ج شود. گی های اجتماعی محدوده پیش بینی و در سند در كالبدی ویژ با شرایط 

ــاماندهی فرحزاد را پس از بازنگری طبق بند فوق  ح سـ ــناد و نقشه های طر ــهرداری تهران، اسـ 3ـ  الزم اســـت شـ
كثر یک ماه به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. این اسناد پس از تطبیق با مصوبه حاضر  ظرف مدت حدا

توسط دبیر شورای  عالی شهرسازی و معماری ایران ابالغ خواهد شد.
4 ـ ضروری است شهرداری تهران از تاریخ ابالغ مصوبه اقدامات زیر را در اولویت اجرا قرار دهد:

ح شامل: الگوی مدیریت تقاضای  گی های محدوده طر 4ـ  1ـ  تدوین مدل حقوقی برای توسعه، متناسب با ویژ
كیفیت بناها و  ــگری و ارزش آفرینی حاصل از  گردشـ ــازی بنا از طریق ارزش آفرینی برمبنای اقتصاد محلی و  نوسـ

فضاهای شهری
4 ـ 2 ـ اجرای برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل شامل تعیین سایت های امداد و نجات و اسکان موقت و الگوی 
ــگیری از تهدیـــدات حوادث غیرمترقبه ازجمله زلزله و رانش زمین  مدیریت بحران و اولویت بندی اجرایی پیشـ

كمتر از 6 متر. به ویژه در رابطه با بافت های ناپایدار و بافت های دارای معابر 
4ـ  3ـ  اجرای برنامه عملیاتی رفع آسیب ها و ارتقاء امنیت اجتماعی، با همکاری نهادها و دستگاه های متولی تهیه.
ح با توجه به مالحظات زیست محیطی. 4 ـ 4 ـ تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای پاركینگ در محدوده طر

كولوژیک و صیانت از محیط زیست و طبیعت رود دره، با عنوان پهنه مدیریت  4 ـ 5 ـ اقدامات اجرایی ژینایی ا
كولوژیک رود دره و بافت شهری پیرامون. زیست بوم برمبنای توان ا

4 ـ 6 ـ اقدامات اجرائی صیانت از حریم و پیشگیری از تهدیدات ساخت وساز در اراضی شمالی دره فرحزاد واقع 
در حریم شهر تهران طبق رویه های قانونی.

ــردی، همچنین به جهـــت ارتباط ماهوی و  ــازمان فضایی و عملکـ ــرورت احیاء یکپارچگی سـ ــه به ضـ ــا توجـ 5ـ  بـ
ح پیشنهاده )به مساحت تقریبی 220 هکتار( با اراضی دره حسنک )به مساحت  ساختار طبیعی محدوده طر
134/2 هکتار واقع در جنوب بزرگراه یادگار امام( الزم است، موضوع بازنگری بند 4 صورت جلسه شماره 533 
ــناد طراحی معماری  ــهری و تهیه اسـ خ 1393/9/24 )با موضوع طراحی شـ ــهر تهران مور ــیون ماده 5 شـ كمیسـ
كولوژیـــک رود دره و بافـــت پیرامونی و  ــر از توان ا ــزان بارگذاری فراتـ ــه جهـــت نحوه و میـ اراضـــی دره حســـنک (، بـ
ــیون ماده 5 قرارگرفته و پس از طی مراتب قانونی توســـط  كمیسـ ــتوركار دبیرخانه  تاثیرات نامطلوب آن، در دسـ
شهرداری تهران ظرف مدت 2 ماه به منظور مالحظه یکپارچگی محدوده های مذكور، برای تصویب به شورای 
عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. از تاریخ ابالغ این مصوبه هرگونه اقدام اجرائی و صدور پروانه جدید در 

ح است. محدوده مذكور ممنوع بوده و مستلزم بازنگری و تصویب طر
ــارقوی و به جهت تاثیرات نامطلوب تأسیسات مذكور  ــاماندهی بافت واقع در حریم خطوط فشـ 6ـ  به منظور سـ
ــارقوی پس از بررســـی های فنی و  ــوع انتقال خطوط برق فشـ ــکونی فرحزاد، موضـ كیفیـــت زندگـــی بافت مسـ در 

گیرد. امکان سنجی با همکاری مشترک وزارت نیرو شهرداری صورت 
ــیر عبور خط مترو به نحوی كه حرایم رود دره را تحت تأثیر قرار دهد و  7 ـ هرگونه احداث خیابان و بزرگراه و مسـ
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كولوژیک رود دره شود، ممنوع است. كریدور ا باعث ایجاد ترانشه و سد بر 
ــزاد از طریق  ــاز آبـــی محیط زیســـت رود دره فرحـ ــران، مدیریت نیـ ــهرداری تهـ ــا محوریـــت شـ ــروری اســـت بـ 8ـ  ضـ
آزادسازی و رهاسازی چشمه های باالدست، هدایت و بازیابی پساب ها و فاضالب ها، احیای قنوات و نظارت 
ــر مصـــرف جریان آب رود دره توســـط وزارت نیرو، عدم تعرض به منابع طبیعی در باالدســـت ارتفاعات فرحزاد  بـ

كشاورزی و جلوگیری از فعالیت معدنی توسط وزارت صنایع و معادن، عملیاتی شود. توسط وزارت جهاد 

طرح تفصیلی اراضی موسوم به آبشار 2 واقع در جنوب شهر مشهد
كمیته  خ 97/5/18  خ 97/6/19 پیرو صورت جلسه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسۀ مور
خ 96/11/12 شورای  برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی  فنی شماره یک و بر اساس صورت جلسه مور
كه اراضی  ح تفصیلی اراضی موسوم به آبشار 2« واقع در جنوب شهر مشهد را مورد بررسی قرار داد و ازآن رو  »طر
كشور به مثابه یک فرصت  ــهر  كالن شـ ــگر 77 ارتش جمهوری اســـالمی برای دومین  ــار 2 و اراضی پادگان لشـ آبشـ

كه هرگونه اقدام در این اراضی توجه و دقت ویژه می طلبد، مقرر نمود: كم نظیر بوده 
ــورت هم زمان و با لحاظ  ــار 2 و اراضی پادگان به صـ ح های اراضی آبشـ كالبدی اراضـــی،  طر ــه به انســـجام  ــا توجـ بـ
ح های فرادســـت  مالحظات زیســـت محیطی، وضعیت منابع آب و مالحظات ترافیکی و در انطباق با احکام  طر
كثر ظرف مدت یک ماه در استان جمع بندی شده و پس از اخذ  ح جامع مصوب شهر مشهد حدا و به ویژه طر
كمیته فنی شورا و  كمیسیون ماده 5 شهر مشهد و شورای  برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به  نظر 

متعاقبًا به شورای عالی ارائه شود.

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوئین زهرا
ح  ح تفصیلی با طر ــر خ 97/7/2 مغایرت اساســـی طـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
جامع شهر بوئین زهرا موضوع »الحاق حدود 5 هکتار اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر بوئین زهرا« جهت 
ــتان قزوین را  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 96/5/24 شـ ــایی امتداد بلوار امام خمینی، مصوب مور بازگشـ
ح زیر تصمیم گیری نمود: كمیته فنی به شر خ 97/6/14  مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورت جلسه مور

كاربری های تجاریـ  مسکونی، در طرفین  با عنایت به اینکه الحاق اراضی و احداث معبر موردنظر به تبع وجود 
ــار( می گردد و از  ــر( منجر به تهدید و تخریـــب اراضی باغی و زراعـــی پیرامونی )حدود 20 هکتـ ــه عمـــق )40 متـ آن بـ

طرفی ضرورت ترافیکی متقن جهت ایجاد این محور احراز نگردید، با الحاقات مذكور مخالفت می گردد.
ــاماندهی بدنه ها و تعریض و اصالح هندســـی قابل  كیفیت معابر موجود از طریق سـ ــه ارتقاء  ــال چنانچـ بااین حـ
ــهری( در  ــر در امتداد محور امام خمینی در حداقل عرض ممکن )بدون بدنه شـ ــد، احداث معبـ مدیریت نباشـ
كاربری  ــره 1 ماده 1 قانـــون حفظ  ــیون تبصـ ــتانی )كمیسـ ــهر، صرفًا پس از اخذ مجوزات الزم مراجع اسـ ــم شـ حریـ

كارگروه امور زیربنایی و شهرسازی(، میسر خواهد بود. اراضی زراعی و باغی و 
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مغایرت اساسی مصوبه شورای عالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین
ح جامع شهر قزوین و ضمن  خ 97/7/2 خود، پیرو طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
گزارش سمن توسعه حیات شهر در خصوص باغستان سنتی قزوین و نظر به اهمیت تاریخی، میراثی  استماع 
خ 97/4/22  ــین خود ازجمله بند )8 ـ 1( مصوبه مور كید ویژه بر مصوبات پیشـ و زیســـت محیطی باغات و با تأ
ــنتی مغایرت اساسی محسوب  ــتان سـ كاربری، احداث یا تعریض معابر در باغسـ كه به موجب آن هرگونه تغییر 
كلیه عملیات اجرایی در محدوده باغستان ازجمله عملیات راه سازی  كید بر ضرورت توقف  می شود، ضمن تأ
ــنتی قزوین (،  ــاماندهی و احیاء باغات سـ ح سـ ــوم به طر ح تملک اراضی 200 هکتاری )موسـ ــازی و طر و پل سـ

مقرر نمو د:
گزارش مبســـوطی از  كثر ظرف مدت یک ماه   از تاریخ این مصوبه  ــتان قزوین حدا ــازی اسـ كل راه و شهرسـ  اداره 
ح جامع ترافیک، مصوبات  ح جامع شهر، طر پیشنهادات و مصوبات استانی و ملی در حوزه باغات )اعم از طر

كمیسیون ماده 5 شهر و.  ..( تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید. موردی 

چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بالغی
ــازی و معماری در مورد »بررســـی و تعییـــن تکلیف پروژه  ــورای عالی شهرسـ خ 94/2/14 شـ ــه مور ــرو مصوبـ پیـ
ــورای عالی در  خ 94/4/22 شـ ــور ــاد بند 4 مصوبه مـ ــرقی در بافـــت تاریخی قزوین« و مفـ ــاری شـ ــان انصـ خیابـ
خ  خ 97/7/2، مصوبه مور ــور ــه مـ ــاری در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ ح جامع قزوین، شـ ــر ــورد طـ مـ
ــهر قزوین موضوع »چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات  ــیون ماده پنج شـ كمیسـ  97/4/27
ــه رویکردها و موضوعات تصریح شـــده در  ــا عنایت بـ ــتان(« را بررســـی و بـ ــنهادی اسـ ح پیشـ ــه بالغی )طر محلـ
ــه بالغی،  ــامل: »حفاظـــت از یکپارچگی و انســـجام و احیاء بافـــت تاریخی محلـ ــورای عالـــی، شـ ــات شـ مصوبـ
ــرقی، ارتقاء  ــرای محور انصاری شـ گرفتن نقش دسترســـی محلی بـ ــای تاریخـــی، در نظر  حفاظـــت از عرصه هـ
ــتفاده بهینه از اراضی تملک و تخریب شـــده  گی های مکان از طریق اسـ جریان زندگی محلی متناســـب با ویژ
كمیسیون ماده 5 و  ح مصوب  ــتر در طول محور«، پس از بررسی طر ــیر و اجتناب از تخریب بیشـ در طول مسـ
ح، چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بالغی  ح پیشنهادی مشاور تهیه كننده طر طر

را با انجام اصالحات زیر تصویب نمود.
كیفیت زندگـــی و ایجاد  ــاء  ــتای ارتقـ ــات عمومـــی در بافت های تاریخی در راسـ ــزوم تأمین خدمـ ــه به لـ ــا توجـ 1 ـ بـ
ــرانه خدمات عمومـــی در محله بالغی،  كمبود قابل توجه ســـطوح و سـ ــه  ــکونت و نظر بـ ــتمرار سـ ــای اسـ زمینه هـ
ــرقی، بر اساس سطوح پیشنهادی  كاربری های پیش بینی شـــده در محور موسوم به انصاری شـ ضروری اســـت 

مشاور و در جهت ارتقاء سطوح و سرانه خدماتی اصالح شود.
2 ـ نظر به اهمیت حفاظت، تقویت و ایجاد فضاها و عرصه های عمومی در راستای ارتقاء جریان زندگی محلی 
ح مشاور در طول محور  و سرزندگی بافت های تاریخی، ضروری است عرصه های عمومی پیش بینی شده در طر
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ــگریـ  فرهنگی ویژه )در ارتباط با خیابان سپه(،  گردشـ كید بر عرصه عمومی واقع در حوزه  ــرقی، با تأ انصاری شـ
كوی پنبه ریسه تثبیت و تدقیق شود. مركز محله بالغی و 

ــه حیدریه،  ــه اثر تاریخی مســـجد ـ مدرسـ 3 ـ به منظور بهره گیری مناســـب از فرصت موجود به واســـطه وجود سـ
كالبدی فراهم  گرمابه بالغی، ضروری است امکان ارتباط بین سه اثر از طریق تمهیدات  عمارت سردار مفخم و 
ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ــاور در مورد احیاء سه بنای مذكور به تایید سـ ــنهادات مشـ ــده و پیشـ شـ

گردشگری برسد.
ح جامع  ــر ــاری در مورد طـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ خ 94/4/22 شـ ــور ــه مـ ــد 4ـ  3 مصوبـ ــاد بنـ 4ـ  وفـــق مفـ
ــد  . تعداد طبقات  ــات در محدوده بافت تاریخـــی قزوین 2 و 3 طبقه روی زیرزمین می باشـ قزویـــن، تعداد طبقـ
در پهنه های مسکونی و محورهای پیرامون محله، با رویکرد اجتناب از تغییرات اساسی در جمعیت محله )با 
ــهری(، تاب آوری محله در هنگام بحران )با توجه به  ــات شـ كمبود ســـطوح خدماتی و ظرفیت تأسیسـ توجه به 
كالبدی محله( و رعایت ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی و ضوابط حرایم آثار تاریخی  گی های  ویژ
ــر 2 طبقه روی زیرزمیـــن و در مورد  كثـ ــکونی حدا ــود. تعداد طبقات در پهنه های مسـ ــه تدقیق شـ ــر روی نقشـ بـ

كثر 3 طبقه روی زیرزمین محور های پیرامون محله حدا
ج در بند  5ـ  ضوابط ساختمانی و راهنماهای معماری، با عنایت به الگوی معماری محله بالغی و الزامات مندر
ــتا احداث پیلوت ممنوع اســـت. همچنین ارائه ضوابط، به منظور  ــود. در این راسـ 4 مصوبه اصالح و تکمیل شـ

كنترل پروژه های ویژه معماری در طول محور انصاری شرقی الزامی است.
ــازمان میراث فرهنگی،  ــه »ضوابط اختصاصی بافت تاریخی قزوین« توســـط سـ ــره یـــک: با عنایت به آنکـ • تبصـ
ــگری در دســـت تهیه اســـت، ضوابط مذكور در بندهای 4 و 5 این مصوبه، وفق ضوابط  گردشـ ــتی و  صنایع دسـ
اختصاصی )پس از طی مراحل تصویبی( اصالح و تکمیل شده و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 

ابالغ می شود.
ــیر در بخش های  ــرقی، ضروری اســـت مقطع عرضـــی و عرض مسـ ــوم به انصاری شـ ــور موسـ 6ـ  در خصـــوص محـ
مختلف آن در چارچوب رویکردهای مصوب شورای عالی، در راستای حفاظت از انسجام و یکپارچگی بافت، 
به عنوان دسترسی محلی و اجتناب از تبدیل آن به مسیر عبوری، توجه به الزامات ترافیکی در اتصال مسیر به 
ــازمان  خیابان های لبه محله، عدم تخریب بناها، به ویژه بناها و جداره های تاریخی واجد ارزش )كه توســـط سـ
ــد(، همچنین با توجه به حفظ عرصه و رعایت  ح منعکس خواهد شـ ــه های طر میراث فرهنگی اعالم و بر نقشـ
ــیر، ازجمله  ــازی مسـ ــتای آرام سـ كالبدی در راسـ ــود. به كارگیری تمهیدات  ضوابـــط حرایم آثار تاریخی تدقیق شـ
كید اســـت. در این راستا عرض مسیر تردد اتومبیل در تمام بخش های  ــیر مورد تأ كل مسـ ــنگفرش در  اجرای سـ

كثر 6 متر با اجرای سنگ فرش تعیین می شود. مسیر حدا
7ـ  اسناد و مدارک چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بالغی، با توجه به مفاد بندهای 1 
تا 6 مصوبه، ظرف مدت سه هفته اصالح شده و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابالغ می شود. 
كمیسیون ماده پنج )در محدوده  كلیه مصوبات  ح تفصیلی و  ح مذكور، جایگزین ضوابط طر ضوابط ابالغی طر
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محله بالغی( می گردد.
ــتای حفاظت و احیاء  ح در راسـ ــتی مناســـب جهت اجرای هرگونه طر 8ـ  به منظور ایجاد زمینه های محیط زیسـ

گیرد. كار نهادهای ذی ربط قرار  محله، ضروری است احداث شبکه فاضالب محله بالغی در دستور 
ــتورالعمل نحوه  ــازی و معماری، موضوع دسـ ــورای عالی شهرسـ خ 94/6/30 شـ ــه مور ــد 3 ـ 2 مصوبـ 9 ـ وفـــق بنـ
ــهری، »هرگونه تغییرات در نقش و عملکرد  ح های توسعه و عمران شـ ــتانه های مغایرت اساســـی  طر تعیین آسـ
ــر موجود در بافت های تاریخی مغایرت اساســـی  ــر جدید و یا حذف معابـ ــایی معبـ ــبکه معابر و بازگشـ و عرض شـ
ــر این بند در  كید بـ ــد قانونی مربوط به مغایرت های اساســـی می باشـــد. ضمن تأ ــتلزم طی فراینـ اســـت.« و مسـ
كلیه معابر بافت تاریخـــی قزوین، بر رعایت ضوابط و مقررات عمومی حفاظت از بافت های تاریخی و  خصـــوص 

كید می گردد. گذر تاریخی محمدیه تأ ضوابط حرایم آثار در 
ــازی و تجدید حیات محله بالغی« مشـــمول مغایرت  ــهری، بهسـ ح مصوب »طراحی شـ 10 ـ هرگونه تغییر در طر

اساسی است.
ــازمان میراث  ــتعالم ـ از سـ كار، منوط به اخذ مجوز ـ اسـ ــازی و پایان  ــای تخریب، مرمت، نوسـ ــدور مجوزهـ 11 ـ صـ

گردشگری است. فرهنگی، صنایع دستی و 
ــایر  كنار سـ ــای عمومی در  ــا و عرصه هـ ــزی فضاهـ ــازی« در طراحـــی و  برنامه ریـ ــوره سـ ــوع »چندمنظـ ــه موضـ 12ـ  بـ

گردد. مالحظات و ضوابط پدافند غیرعامل توجه 

ضوابط عام بلندمرتبه سازی
خ 95/12/12 خود  ــور ــرو تصمیم مـ خ 97/7/16، پیـ ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــورد »ضوابط عام  ــاور در مـ ــماره 4( و مشـ كمیته فنی ضوابـــط و مقررات )كمیته فنی شـ ــزارش  گـ ــتماع  پـــس از اسـ

بلندمرتبه سازی«، ضمن تصویب ضوابط مقرر نمود:
كشور توسط دبیرخانه شورای عالی  1- نتیجه اعمال ضوابط فوق در تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی شهرهای 
گرفته و نتیجه به همراه هرگونه پیشنهاد اصالحی طی 6 ماه آینده به شورای عالی شهرسازی  مورد بررسی قرار 

گزارش شود. و معماری ایران 
كشور صرفًا  2- از تاریخ ابالغ این مصوبه صدور هرگونه مجوز برای احداث ساختمان های بلندمرتبه در سطح 

در چارچوب ضوابط این مصوبه مجاز خواهد بود.
ح پیوست بر اصول و   لذا ضمن ابالغ »ضوابط عام بلند استقرار ساختمان های بلند در شهرهای ایران« به شر

كید می گردد: ح زیر تأ كلی مترتب بر آن به شر احکام 
ــور، صرفًا محدود  كشـ ــهرهای  ــاختمان بلند در شـ ــخ ابـــالغ این مصوبه، صدور مجوز هرگونه احداث سـ 1- از تاریـ
ــورای عالی  ــاختمان های بلند مصوب شـ ــزار نفر و در عرصه های مجاز سـ ــهرهای با جمعیت باالی 200 هـ ــه شـ بـ

ج در پیوست این مصوبه خواهد بود. شهرسازی و معماری ایران در انطباق با ضوابط و مقررات مندر
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ح های توسعه شهری مصوب  كه عرصه های بلندمرتبه در  طر 2- در شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر 
گزارش توجیهی ضرورت احداث  ــده باشد، در صورت نیاز شهر وجود تقاضا، بدوا می بایست  آن پیش بینی نشـ
ــورای اسالمی شهر تهیه و پس از  ــاختمان بلند طبق مفاد پیوســـت این مصوبه توســـط شهرداری با تایید شـ سـ
ــعه استان، جهت تصویب نهایی به شورای عالی  ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــیون ماده پنج و شـ كمیسـ تصویب در 

گردد. شهرسازی و معماری ایران ارائه 
ح پیشنهادی مربوط به تعیین عرصه ها،  3- در صورت تصویب ضرورت احداث ساختمان بلند در شورای عالی، طر
ــورای  ضوابط و مقررات مربوط طبق مفاد پیوســـت این مصوبه و با بهره گیری از راهنمای آن كه توســـط دبیرخانه شـ
ــید. مفاد این بند،  ــورای عالی خواهد رسـ ــد، تهیه و پس از طی مراحـــل قانونی به تصویب شـ ــی ابـــالغ خواهد شـ عالـ

ح جامع آن ها پیش بینی شده نیز خواهد بود. كه احداث ساختمان بلند در طر شامل شهرهایی 
گردد و صرفًا به عنوان تغییر الگوی  ح پیشنهادی نباید موجب تغییر در جمعیت پذیری شهر مطالعه  تبصره: طر

كالبدی شهر قابل بررسی است.

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
ــه را پیرو  ــگری دیمـ گردشـ ــه نمونه  ــع منطقـ ح جامـ ــر خ 97/7/16 طـ ــور ــۀ مـ ــازی در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
خ 4/ 84/12 هیئت محترم وزیران )ایجاد منطقه نمونه  خ 97/5/22 خود و براســـاس مصوبه مور مصوبه مور
خ 89/12/19 شورای  برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و  ــه مور كوهرنگ( و صورت جلسـ ــگری ملی  گردشـ
ــماره 2  كمیته فنی شـ خ 97/6/26  ــه مور بختیاری موردبررســـی نهایی قرار داد و ضمن عنایت به صورت جلسـ
ح پس  ــروط زیر تصویب و مقرر نمود نقشه ها و اسناد طر ــروط به تحقق شـ ح را مشـ گردشـــگری( طر )كمیته فنی 
ــه، جهت ابالغ به  كثر ظـــرف مدت یک ماه از تاریـــخ اعالم این مصوبـ ــروط یادشـــده، حدا از اصالح بر اســـاس شـ

دبیرخانه شورای عالی تحویل شود.
ــکان موقت اختصاص خواهد داشـــت و تفکیک عرصه و مستحدثات  ح، صرفًا به اسـ كاربری های اقامتی طر 1 ـ 

ح تحت هر عنوان ممنوع می باشد  . طر
ــه گانه هتل های متمركز،  ــغال، برای فضای اقامتی )به صورت موقت و در قالب الگوی سـ كثر ســـطح اشـ 2 ـ حدا
كل  ــغال برای  كثر ســـطح اشـ ــایت و حدا كل سـ متل واحد های اقامتی منفرد( برابر با % 6 )شـــش درصد( ســـطح 
كثر تعداد طبقات با توجه به محدودیت  ــایت و حدا كل سـ ــایت برابر با %8 )هشـــت درصد( ســـطح  ابنیه در سـ

موجود، برابر با 2 )دو( طبقه تعیین می شود.
ــه زاینده رود، حریم  ــتر رودخانـ ــتعالم مجـــدد از دفتر امور آب و آبفای وزارت نیرو درباره حریم و بسـ 3ـ  پـــس از اسـ
گردد و هرگونه بارگذاری در حریم  ج  كاربری در نقشه ها در ح تحت همین  كمی درصورت تداخل با محدوده طر

ح حذف شود. كیفی تحت هر عنوان )اعم از اقامتی، خدمات و...( از نقشه های طر
ــگران در دو قســـمت از سایت پیش بینی شده، ضروری است به جهت  گردشـ 4ـ  با توجه به این كه اقامت موقت 
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ح )ازجمله  ــناد طر ح این دو قســـمت در دو فاز اجرایی مشـــخص و در اسـ حصول اطمینان از تحقق اهداف طر
ح تا پیش از  كاربری اراضی پیشنهادی( منعکس شود. تبعًا هرگونه عملیات اجرایی در فاز دو اقامتی طر نقشه 
كل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه شورای عالی  گزارش اداره  تکمیل فاز یک و ارائه 

و اعالم نظر دبیر شورا مجاز نیست.

طرح جامع شهر ماکو
كو را عطف به مصوبه  ح جامع شهر ما خ 97/7/16 طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ  ــه مور ــا توجه به صورت جلسـ ــان غربی و بـ ــتان آذربایجـ ــعه اسـ ــزی و توسـ ــورای  برنامه ریـ خ 1396/7/6 شـ ــور مـ

ح را با رعایت شروط زیر تصویب نمود؛ كمیته فنی شماره 1 مورد بررسی قرار داد و طر  1397/03/30
كاربری اراضی شهر )محدوده شهر(:

كامل  كشوری تا طی فرایند  1 ـ الحاق روستای باغچه جوق مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
گردد. ج  ح جامع در الحاق و تایید استانداری آذربایجان غربی، به صورت مراعا در اسناد طر

كو، الزامات و مالحظات احتمالی و همچنین  ــهر ما ــه به پرونده ثبت میراث جهانی منظر فرهنگی شـ ــا توجـ 2ـ  بـ
ــراث فرهنگی،  ــازمان میـ ــم میراثی بر اســـاس اعـــالم سـ ــه حرایـ آخریـــن محـــدوده مصـــوب بافـــت تاریخـــی و عرصـ

ح جامع لحاظ شود. گردشگری در اسناد طر صنایع دستی و 
ح نقشه پیوست(  3 ـ اراضی زراعی طبیعی و درخت كاری شده الحاقی به محدوده شهر در چهار موضع )به شر

ج و با حفظ وضع موجود در حریم شهر تثبیت شود. از محدوده خار
كاربری  ــهری )بدون  كاربری های بزرگ مقیاس خدمات شـ ــهر، صرفًا  ــرقی شـ ــاماندهی ورودی شـ 4ـ  به منظور سـ

گردد. مسکونی( بر اراضی الحاقی در این موضع منظور 
ــرانه ها مصـــوب 1389/03/10  ــنهادی مطابـــق مصوبه تدقیق تعاریف و تعیین سـ كاربری های پیشـ 5 ـ عناویـــن 

گردد. شورای عالی شهرسازی و معماری اصالح 
پهنه بندی حریم شهر )حریم شهر(:

ــر عوارض طبیعی و مصنوع،  كثر انطباق بـ ــهر در حدا ــد؛ خط حریم شـ كید بر حریم مصوب قبلی مقرر شـ 6ـ  ضمـــن تأ
گردد. كل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به دبیرخانه شورای عالی ارسال  اصالح شود و پس از تایید اداره 

ضوابط و مقررات:
ح جامع با حفظ سقف جمعیتی به سال 1410 افزایش یابد. 7 ـ سال افق طر

گردید: كاربری مسکونی مقرر  كاهش ظرفیت جمعیت پذیری شهر در قالب ضوابط ساخت وساز  كید بر  8 ـ با تأ
كمی برای همه پهنه ها مشـــخص و بر همین  ــاختمانی در همه محالت ســـقف ترا كم سـ 8 ـ 1 ـ ضمن تعدیل ترا

كمی   قطعات بیش از 1000 مترمربع نیز تعیین تکلیف شود. اساس سقف ترا
گردد. كمتر از 100 متر به 80 درصد اصالح  8 ـ 2 ـ سطح اشغال در   قطعات 
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كثر  ــاختمانی در طرفین آن به حدا كم سـ ــور مركزی به لحاظ پدافند غیرعامل ترا ــه به اهمیت محـ ــا توجـ 8ـ  3ـ  بـ
كاهش یابد. كثر 5 طبقه  300 درصد، در حدا

ــورای عالی  خ 1396/02/11 شـ ــا ذكر مصداق، مطابـــق مصوبه مور ــد غیرعامل، بـ ــات پدافنـ ــات و مالحظـ 9ـ  الزامـ
گردد. شهرسازی و معماری ارائه 

ــعه  ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده 31 قان ــد ب م ــزء 6 بن ــردن ج ك ــی  ــوه عملیات نح
كشــور و تدویــن سیاســت های شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در مــورد تهیــه 

طــرح جامــع شــهرها
كمیته فنی  گزارش  ــتماع  خ 97/7/30 خود پس از اسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح جامع شهرهای با  در خصوص »سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طر
ــور  كشـ ــعه  كمتر از پنجاه هزار نفر« موضوع جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسـ جمعیت 

مقرر نمود:
ح جامع شهرها، شامل اصول  ــازی و معماری ایران در خصوص تهیه طر ــورای عالی شهرسـ 1ـ  سیاســـت های شـ
ح پیوســـت  ــر كالن، مبانی، اهداف عملیاتی و راه كارها و الزامات عمومی در این خصوص، به شـ كلـــی و اهـــداف 

ابالغ می گردد.
ــورتی  ــور و حســـب نظریه مشـ كشـ ــعه  ــزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسـ ــرای جـ 2ـ  در اجـ
ــهرهای  ح های جامع شـ خ 1397/7/18،  طر ــور ــماره 35481/94816 مـ ــور به شـ معاونـــت حقوقی رئیس جمهـ
ــتان ها، جهـــت انطباق با  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــزار نفر جمعیت، مصوب شـ كمتر از 50 هـ ــا جمعیـــت  بـ
ــورای مذكور موظف  ــده و شـ ــورا منعکس شـ ــازی و معماری ایران به این شـ ــورای عالی شهرسـ سیاســـت های شـ
كثر ظرف مدت 30 روز در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با سیاســـت های ابالغی موضوع بند 1  اســـت حدا

ح اعالم نظر نماید. و امکان ابالغ طر
گردشگری( یا سایر  گی تاریخی )با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  كه بنا به ویژ 3( برای شهرهایی 
ــازی و معماری( بررســـی خاص در مقیاس ملی ضروری  ــورای عالی شهرسـ گی ها )با تشـــخیص دبیرخانه شـ ویژ

ح ویژه تهیه خواهد شد. باشد، طر
كید نماید: ضمنًا ضروری می داند با توجه به مصوبه فوق الذكر شورای عالی بر محور های زیر تأ

ــتور فرمائید سیاســـت های ابالغی طی این  ح ها، دسـ ــور پرهیز از تطویل فرآیند تصویب و ابالغ طر الـــف ـ به منظـ
ح های مغایر با  ــده و از پذیرش و تصویب  طر ح ها در همه مراحل رعایت شـ مصوبه در مراحل تهیه و بررســـی طر

گردد. سیاست های مذكور در مراجع تصویبی استان پرهیز 
ح های جامع شهرهای موضوع این مصوبه  ــاره، ابالغ اسناد  طر ــتناد جزء اخیر بند 2 مصوبه صدراالشـ بـ  به اسـ
توسط استانداران محترم، مشروط به اعالم نظر كتبی دبیرخانه شورای عالی مبنی بر انطباق آن با سیاست های 
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ح توســـط دبیرخانه  كاری از تاریخ ثبت دریافت مدارک طر كه ظرف مدت 30 روز  ابالغی طی این مصوبه اســـت 
مركزی وزارت راه و شهرسازی، براساس نظر شورای عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.

ح مصوب با سیاست های ابالغی )بر اساس نظر شورای عالی(، مراتب با ذكر  جـ  در صورت احراز عدم انطباق طر
مصادیق جهت اصالح و تجدید فرآیند صدرالذكر به استاندار محترم اعالم خواهد شد.

كمتر از 50 هزار نفر نیز مشـــمول این مصوبه و  ــهر های با جمعیت  ح های جامع شـ ح ـ مغایرت های اساســـی  طر
فرآیند های مترتب بر آن خواهد بود.  

كشور خواهد بود. خ ـ مبنای جمعیت شهرهای مشمول این مصوبه، آخرین سرشماری رسمی 

طرح جامع شهر جدید سهند
ــهر جدید سهند، مصوب  ح جامع شـ خ 97/7/30 طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
خ  خ 95/9/13 شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورت جلسه مور جلسه مور
ــازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مصوبه شورای  برنامه ریزی و  ــورای عالی شهرسـ كمیته فنی شـ  96/5/15

توسعه استان را مشروط به تحقق موارد زیر به تصویب نهائی رساند:
ــرق در قالب فاز 5 مقرر می گردد تدقیق محدوده، نوع  ــهرجدید در سمت شـ ــعه شـ كلی با توسـ 1ـ  ضمن موافقت 
ــورا  كمیته فنی شـ كاربری ها، ظرفیت جمعیت پذیری آن با رعایت موارد زیر مورد بازنگری قرارگرفته و نتیجه به 

ح جامع به مراجع ذی ربط ابالغ خواهد شد. ارائه و پس از تایید توسط دبیر شورای عالی به همراه اسناد طر
ح  ــونده و تعدیل محدوده طر 1ـ  1ـ  اعالم نظر وزارت نیرو در خصوص امکان تأمین آب شـــرب جمعیت اضافه شـ

و جمعیت پذیری آن در حد منابع آب قابل تأمین اعالمی.
ــعه و افزایش   تبصره: در صورت اعالم وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تخصیص منابع آبی جدید، موضوع توسـ

محدوده فاز جدید منتفی خواهد بود.
كولوژیک مناسب جهت توسعه شهری 1 ـ 2 ـ حذف اراضی فاقد توان ا

كیفیات زیست شهری پایدار در آن گردشگری و افزایش  كاربری های همسو با  كید بر افزایش نقش  1 ـ 3 ـ تأ
گی های طبیعی و توپوگرافیکی زمین در طراحی شهری 1 ـ 4 ـ توجه به ویژ

كید بر تقویت نقش این فاز در جهت استقرار خدمات برتر مقیاس شهری و فرا شهری 1 ـ 5 ـ تأ
ح مجموعه شهری تبریز: ح مصوب قبلی و همسو با طر 2 ـ با توجه به عدم تحقق سقف جمعیت پذیری طر

ح به سال 1410 افزایش یابد. 2 ـ 1 ـ افق طر
2 ـ 2 ـ سقف جمعیت پذیری برای 4 فاز موجود برابر با 185 هزار نفر تعیین می گردد.

گردد. ح منعکس  2 ـ 3 ـ سقف جمعیت پذیری فاز 5 پس از طی فرآیند مذكور در بند 1 در اسناد طر
ــتان  ــیمات شهرسـ ــتان تبریز مرتفع و خط حریم بر مرز تقسـ ــهر با مرز شهرسـ ــنهادی شـ 3 ـ تداخالت حریم پیشـ
ــکو  ــهر اسـ ــتثناء محدوده فاز 4( بر حریم شـ ــرق )به اسـ ــردد. ضمـــن اینکه حریم در جنوب و جنوب شـ گـ منطبـــق 
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گردد. منطبق 
ــهر جدید  ــمال غرب به نفع محدوده شـ ــتان تبریز در شـ ــهر با مرز شهرسـ 4 ـ تداخالت محدوده مصوب قبلی شـ
ــز منتفی و خط  ــتان تبریـ ــهر در بخش های متداخل با شهرسـ ــا هرگونه الحاق به محدوده شـ ــردد. تبعـ گـ ــع  مرتفـ

محدوده در بخش متداخل با شهرستان تبریز بر محدوده مصوب قبلی شهر جدید منطبق خواهد بود.
ح جامع شهر، مصوب  5 ـ سند پهنه بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طر
ــر با مصوبه فوق،  ــنهادی مغایـ ــازی و معماری، با حذف پهنه های پیشـ ــورای عالی شهرسـ خ 95/11/18 شـ ــور مـ

گردد. اصالح و جداول مربوط به استقرار فعالیت ها ارائه 
گردید از ظرفیت اراضی مذكور  ــهند مقرر  ــگاه صنعتی سـ 6ـ  با عنایت به وجود 350 هکتار اراضی در اختیار دانشـ

گردد. در جهت افزایش سرانه های خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی شهرجدید استفاده 
گردد. ح جامع منعکس  7 ـ پروژه قطار برقی سهند ـ تبریز و تاثیرات آن در ابعاد مختلف در اسناد طر

ــازی و معماری  ــورای عالی شهرسـ خ 96/2/11 شـ ــات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مور ــات و مالحظـ 8ـ  الزامـ
گردد. ارائه 

ــترك نمایندگان وزارت  ــهر به تایید مشـ ح جهت انطباق با ظرفیت جمعیت پذیری شـ ــررات طر 9 ـ ضوابـــط و مقـ
كم 300% در 12 طبقه برای  ــنهاد ترا ــود. همچنین با عنایت به پیشـ ــانده شـ ــورای عالی رسـ ــور و دبیرخانه شـ كشـ
ــهر، ضمن برآورد زیربنای قابل احداث از طریق این ضابطه و  ــیه محور مجهز شـ كاربری تجاری ـ خدماتی حاشـ
كم ساختمانی  مقایسه آن با نیاز شهر، عرضه بیش ازحد نیاز سطوح تجاری از طریق تعدیل تعداد طبقات و ترا

كنترل شود. مطابق الگوی موجود شهر )6 و 7 طبقه( 

طرح جامع شهر اسکو
ــهر اسکو، مصوب جلسه  ح جامع شـ خ 97/7/30 طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
خ  ــه مور ــا عنایت به صورت جلسـ ــرقی را بـ ــتان آذربایجان شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 94/5/31 شـ ــور مـ

كمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصویب قرار داد و مقرر نمود:  96/5/28
ح اعمال شود. كمیته فنی شورا )پیوست( در طر ج در صورت جلسه  ح مندر 1 ـ اصالحات به شر

ــعه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ ح هادی مصوب بر اســـاس مصوبه شـ ــی از محدوده طر 2ـ   با عنایت به این كه بخشـ
كسر شده از  گردید حقوق مکتسبه احتمالی در بخش های  كاهش یافته است، مقرر  ــرقی  ــتان آذربایجان شـ اسـ
ــازی  كل راه و شهرسـ ح هادی، بررســـی و اراضی دارای مجوزات قانونی صادره قبلی با تایید اداره  ــر محـــدوده طـ

استان در محدوده شهر لحاظ شود.
ــکو  ــهری اسـ گردید درخواســـت های مقامات محلی و مدیریت شـ ــتاندار محترم، مقرر  كید اسـ 3 ـ با عنایت به تأ
ــیدگی و  ــا لحاظ همه جوانـــب امر مورد رسـ ــتانی و بـ ــهند در مراجع اسـ ــهرجدید سـ ــاز 4 شـ ــی فـ در خصـــوص اراضـ

گیرد. جمع بندی قرار 
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احداث شهرك امین گستر ـ تهران باستان
ــاری ایران در  ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ خ 1396/11/30 شـ ح در بند 3 مصوبه مور ــرای تکلیـــف مصر  در اجـ
ــتر تهران باستان« در اراضی به وسعت 99 هکتار در اراضی عزبلو  گسـ گردشگری امین  ــهرك  موضوع »احداث شـ
كچلو شهرستان زرندیه واقع در جنوب آزادراه تهران ساوه )پیوست( بدین وسیله مراتب موافقت شورای عالی 
گردشگری امین گستر تهران باستان در اراضی مذكور با عنایت به مکاتبه 97/1/6964  كلیات استقرار شهرك  با 
ــور مبنی بر »عـــدم وجود موانع  كشـ ــع و آبخیزداری  ــازمان جنگل ها، مراتـ ــرم سـ خ 97/3/23 ریاســـت محتـ ــور مـ
خ 97/8/12 مدیركل محترم دفتر  ــماره 97/37089/710 مور گذاری اراضی« و همچنین نامه شـ قانونـــی در وا
كالن آب و آبفای وزارت نیرو مبنی بر »امکان تأمین آب فقط به میزان 115 هزار مترمکعب در سال   برنامه ریزی 

كشاورزی خریداری شده توسط سرمایه گذار« اعالم می گردد.   كاربری چاه  از محل تغییر 
كاربری چاه كشاورزی توسط سرمایه گذار  كید وزارت نیرو، الزم است مراحل قانونی تملک و تغییر   با عنایت به تأ
ــتان مركزی )اعم از  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ ح مصوب شـ كاربری های مختلف طر گردد. همچنین  انجام 
كاربری های مختلف تا حد  ــتاندارد مصرف آبی  ــرانه های اسـ ــده( بر اساس سـ ســـطوح باز و ســـطوح بارگذاری شـ

منابع آب تخصیص یافته تعدیل شود.
ــرانه ها و  كلی مربوط به ســـطوح، سـ ــه های  ــورای عالی، جداول و نقشـ ــاره شـ ــرای مصوبه صدراالشـ ــًا و در اجـ تبعـ
ح پس از تایید دبیرخانه شورای عالی جهت طی فرآیند قانونی احداث شهرك در چارچوب  میزان بارگذاری طر

دستورالعمل ترویج شهرک سازی به ستاد شهرک سازی ابالغ خواهد شد.

طراحی شهری رودخانه خرم آباد
خ 96/3/8 )در مورد تصویب  خ 97/8/14، پیرو مصوبه مور ــازی و معماری در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 97/4/30  ــور ــه به مصوبه مـ ــاد( و با توجـ ــهری رودخانه خرم آبـ پـــالن سیاســـت گذاری و چارچـــوب طراحی شـ
ــیون ماده پنج شهر خرم آباد، اسناد تفصیلی طراحی شهری رودخانه خرم آباد را بررسی و ضمن تصویب  كمیسـ
كمیته تخصصی معماری،  ح با توجه به موارد ذیل، در  ح، مقرر نمود اسناد تفصیلی طر اصول و راهبردهای طر
ح پس از اصالح و تکمیل توسط دبیر شورای  ــهری و بافت های واجد ارزش بررســـی شده و اسناد طر طراحی شـ

گردد. عالی شهرسازی و معماری ابالغ 
ح با ضوابط  كم ساختمانی، ضروری است میزان هماهنگی پیشنهادهای طر 1 ـ در مورد ایده بازآرایی توزیع ترا
ــتیابی به حد بهینه به منظور  ــنهادات در راستای دسـ ــده و پیشـ ــهر خرم آباد بررســـی شـ ح جامع شـ و مقررات طر
ــای عمومی و ارتقاء نقش رودخانه در  كیفیت عرصه هـ ح جامع، مالحظات مربوط به ارتقاء  رعایـــت ضوابـــط طر

كالبدی بافت و ایمنی پهنه های در معرض خطر سیالب ارائه شود. فرم 
گی های  ــتیکی، به عنوان آب بند، با توجه به ویژ ــتی احداث ســـدهای السـ 2 ـ ارزیابی دقیق تأثیرات محیط زیسـ
رودخانه خرم آباد، تاثیرات احتمالی آن بر رفتار رودخانه و حرایم كمی و كیفی رودخانه ضروری است. اعالم نظر 
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ــازمان حفاظت محیط زیســـت، ظرف مدت یك ماه انجام شده و نتایج  در این خصوص، توســـط وزارت نیرو سـ
ــورای عالی شهرسازی و  ــنهادی، به دبیرخانه شـ ح پیشـ جهت بررســـی میزان انطباق با اولویت های اجرایی طر

گزارش شود. معماری 
ح جامع شهر، تأمین  ح در مورد نظام حركت و دسترسی، به لحاظ میزان هماهنگی با طر 3 ـ پیشنهادهای طر

گردد. كیفیت عرصه های عمومی رودكناری ارزیابی  ایمنی مسیرهای مجاور رودخانه و ارتقاء 
ــراث فرهنگی،  ــازمان میـ ــه فلك االفـــالك با ضوابط سـ ــواره در حریم قلعـ ــرِت احـــداث پل سـ ــه مغایـ ــه بـ ــا توجـ 4ـ  بـ
گردشـــگری الزم است، ضمن بررســـی مصوبات مربوط به احداث پل مذكور، بررسی های الزم  ــتی و  صنایع دسـ
ــهری )مکان یابی و معماری پل( ضمن حفاظت از حریم قلعه فلك االفالك و  به منظور تأمین دسترســـی های شـ

بافت تاریخی شهر صورت پذیرد.
خ 96/2/11 شورای عالی شهرسازی  5 ـ رعایت الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل )وفق مصوبه مور
گرس، به عنوان ظرفیت شـــاخص  گیاهی خاص زا گونه های  و معماری(، همچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی و 

كید است. ح مورد تأ محیط زیستی، در بررسی طر

مغایرت های اساسی طرح جامع شهر سرابله
ــهر  ح جامع شـ خ 1397/8/14، مغایرت اساســـی طر ــه مور ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــای 1124 و 1125 از 205 اصلی،  ک هـ كاربری پال ــاق به محدوده و تغییر  ــتان ایالم مبنی بر الحـ ــرابله از توابع اسـ سـ
خ  ــه مور ــتان را با توجه به صورت جلسـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1396/03/06 شـ ــه مور ــوع مصوبـ موضـ
ــهری در حل وفصل  ــه مدیریت شـ ــاعدت بـ ــرار داد و در جهـــت مسـ ــی قـ ــورد بررسـ ــه فنـــی مـ كمیتـ  1397/08/02
ک های مذكور به محدوده  مشکالت مربوط به اجرای بلوار امام خمینی شهر، با پیشنهاد الحاق باقیمانده پال

شهر )به مساحت تقریبی 4200 مترمربع( و مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت نمود.
ک های 1124 و 1125 از 205 اصلی( با رعایت حقوق قانونی  كل اراضی مذكور )پال ح تفصیلی و آماده سازی  1 ـ طر
دولت و شهرداری )موضوع ماده 101 اصالحی قانون شهرداری ها و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت 

كمیسیون ماده پنج برسد. ح های دولتی و شهرداری ها( به تصویب  ک واقع در  طر امال
ــازی و مالکین صورت  كل راه و شهرسـ ــهرداری، اداره  ــاوی فی مابین شـ ح، پـــس از صلح دعـ 2 ـ ابـــالغ نهایـــی طر

پذیرد.
ــرابله، مبنی بر  ــهر سـ ح تفصیلی شـ ضمنًا یادآور می گردد موضوع بند 5- 1 - 2 - 2 - 2- 2 ضوابط و مقررات طر
ــان به عمق 50 متر با  ــمال بلوار امام خمینی و جنوب بلوار انشـ ــهر در محدوده شـ الحاق اراضی به محدوده شـ
ح جامع مصوب، قبل از طی مراحـــل قانونی الزم، به هیچ وجه قابلیت اجرائی  عنایـــت به مغایرت با اســـاس طر
ــتلزم اخذ  كارشناســـی الزم مسـ ــته و هرگونه اقدام بر اســـاس آن در صورت وجود ضروریات فنی، حقوقی و  نداشـ

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد  .  
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مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان
ــهر  ح جامع شـ خ 1397/8/14، مغایرت اساســـی طر ــه مور ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــاحت 6478 مترمربع واقع  ــه مسـ ــهر )اراضی بـ ــاق اراضی به محدوده شـ ــتان ایـــالم، مبنی بر الحـ ــان در اسـ آبدانـ
ــتان را با توجه  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1396/03/06 شـ ــهر(، موضوع مصوبه مور ــرق شـ در جنوب شـ
ــهر  ح جامع شـ كمیته فنی مورد بررســـی قرار داد و با افزایش محدوده طر خ 1397/08/02  ــه مور به صورت جلسـ
كم  ح مصوب )به ترتیـــب 30000 نفر و ترا ــر كم ناخالص طـ ــا توجه به عدم تحقق ســـقف جمعیتـــی و ترا ــان بـ آبدانـ
ــازی و معماری ایران  ــورای عالی شهرسـ خ 78/8/10 شـ ــتناد بند 1 مصوبه مور ناخالص 54 نفر در هکتار( به اسـ

مخالفت نمود.
ــکونی در  كاربری مسـ ــاحت 3497 مترمربع( با  ک موردنظر )مسـ ــا توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پال ــًا بـ تبعـ
ح  داخل محدوده شهر واقع شده است، امکان استفاده از حقوق مالکانه آن در چارچوب ضوابط و مقررات طر

جامع مصوب میسر است.

امکان ســنجی ایجــاد یــک نقطــه ســکونتی در اراضــی موســوم بــه واصفجــان در حریــم 
شــهر جدیــد پردیــس

ــنجی ایجاد یک نقطه  خ 97/8/14 موضوع امکان سـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 93/10/10  ــور ــتای مصوبه مـ ــهر پردیس را در راسـ ــوم به واصفجان واقع در حریم شـ ــکونتی در اراضـــی موسـ سـ
ــاماندهی تعاونی های مســـکن شمال و شمال شرق تهران( مورد بررسی قرار  هیئت محترم وزیران )مرتبط با سـ
كلیات موضوع با  ــا  ــتان تهران بـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1397/4/30 شـ ــا توجه به مصوبه مور داد و بـ

شرایط زیر موافقت نمود:
ــع آب قابل تخصیص  ــرو و در حد منابـ ــتقرار در اراضی بر اســـاس اعالم نظر وزارت نیـ 1 ـ ســـقف جمعیـــت قابل اسـ

تعیین می گردد.
ــمالی و جنوبی( مورد  ــا حذف عرصه های غیرقابل بارگذاری و پرشـــیب )در بخش های شـ ــی بـ 2ـ  محـــدوده اراضـ
ــهری پردیس به  ــورای عالی به عنوان ناحیه منفصل شـ گرفته و پس از تائید دبیرخانه شـ بازنگری و تدقیق قرار 
ــهری مذكور در چارچوب ســـقف جمعیت پذیری  ح جامع ناحیه منفصل شـ ــود. تبعًا طر مراجع مربوط ابالغ شـ

موضوع بند 1 پس از مراحل تصویبی استانی به تصویب نهائی شورای عالی خواهد رسید.
خ 95/11/18  ــند پهنه بندی حریم مصوب مور ــتورالعمل نحوه تهیه سـ ــند پهنه بندی حریم مطابق دسـ 3 ـ سـ
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب شورای عالی شهرسازی 

و معماری برسد.
 خاطر نشان می گردد اراضی موضوع این مصوبه و همچنین اراضی مربوط به شهر جدید شریف آباد )خوارزمی( 
ح در مصوبه 93/10/10 هیئت محترم  ــازی مطر كدشـــت در راستای تکلیف وزارت راه و شهرسـ ــتان پا در شهرسـ
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ــمال و شمال  گزینه های تأمین ِعوض جهت پاســـخگویی به حقوق ادعایی تعاونی واقع در شـ وزیران به عنوان 
شرق تهران تعیین شده اند. الزم است استانداری تهران با هماهنگی همه دستگاه های اجرائی استان سازوكار 
ــروع فرآیند تهاتر حقوق ادعایی تعاونی ها با اراضی معوض را تدوین و جهت اتخاذ تصمیم  اجرایی منتج به شـ

گزارش نماید. در خصوص اقدامات بعدی به شورای عالی شهرسازی و معماری 
كنار   تبعًا سابقه تعاونی ها، تعداد اعضا، میزان و نوع مالکیت اعضا، حساسیت طبیعی عرصه های مورد ادعا در 

كرد. سایر عوامل مؤثر، اولویت های سازوكار مذكور را تعیین خواهد 

كیفیــت  و  پذیــری  زیســت  قابلیــت  ارتقــای   - شــهری  بازآفرینــی  سیاســت های  تبییــن 
هــدف محدوده هــای  در  شــهری  زندگــی 

ــهری  خ 97/8/28 خود »سیاســـت های بازآفرینی شـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح زیر تبیین  ــهری در محدوده های هدف« را به شر كیفیت زندگی شـ به منظور ارتقای قابلیت زیســـت پذیری و 

و اتخاذ تصمیم نمود.
الف( مقدمه

ــور  كشـ ــهرهای  ــهری دهه های پنجاه و شـــصت و درنتیجه جابجایی های جمعیت در شـ  تغییرات و تحوالت شـ
ــائل و مشـــکالت عدیده ای چون بروز پدیده اسکان غیررسمی و بد مسکنی  ــهرها باعث بروز مسـ كالن شـ به ویژه 
كیفیت زندگی در این مناطق شده است.  در نواحی فرودست شهری، تخلیه بافت های مركزی شهرها و تنزل 
كیفیت زندگی را  ح های شهری به دالیل مختلف نه تنها روند تنزل  سیاســـت ها و برنامه های اتخاذشـــده در  طر
كه ضرورت  مانع نشده بلکه در مواردی به تشدید مسائل این مناطق منجر شده است. عمده ترین این دالیل 
ــازد،  ح می سـ ــهرها مطر ــعه شـ ــا را در فرایند برنامه ریزی برای توسـ ــا این محدوده هـ ــه بـ ــر در سیاســـت مواجـ تغییـ

عبارتند از:
- فقدان نگاه آمایشی و بی توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها،

- عدم وفاق ملی و هم گرائی دستگاه های مختلف مؤثر در مدیریت شهری،
ــرزندگی اجتماعـــی، اقتصادی و مالحظات  كمبود توجه به سـ كالبدی و زیباشناســـی و  ــرف به ابعاد  ــه صـ - توجـ

زیست محیطی،
- بی توجهی به ارزش ها و ثروت های فرهنگی-تاریخی شهرها و در معرض خطر تخریب بودن آثار بجا مانده،

كیفیت نازل و ناایمن ساخت وساز،  -
كارآمد، - عدم توجه به ظرفیت  های موجود در برنامه های توسعه محدوده های نا

كنان. كنشگران به ویژه شهرداری ها به عنوان مجری سیاست ها و مشاركت سا - عدم توجه به نقش 
كارآمد شهری مصوب هیئت  ــوده و نا ــازی و توانمندسازی بافت های فرسـ ــازی، نوسـ ــند ملی راهبردی بهسـ  سـ
خ 93/9/18 در  ــور ــازی و معماری مـ ــورای عالی شهرسـ ــای شـ ــرم دولـــت در تاریـــخ 1393/7/3، مصوبه هـ محتـ
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ــهری و  كید بر مفهوم بازآفرینی شـ كارآمدی« و تأ ــودگی« به »نا خصوص تغییر انگاره های نظری از رویکرد »فرسـ
ــای محدوده های تاریخی و فرهنگی و  خ 96/2/11 در خصوص رویکردهای اصلی حفاظت و احیـ ــور ــه مـ مصوبـ
ــهری، تصویب برنامه  ــیوه نامه تعیین محدوده های هدف بازآفرینی شـ خ 97/8/14 در خصوص شـ ابالغیه مور
كه  ــتند  خ 96/11/19، الزامات قانونی متعددی هسـ ــهری مور ــتاد ملی بازآفرینی شـ ــهری در سـ ملی بازآفرینی شـ
ــناد فوق و در فرادســـت همه آن ها احکام ماده های  گردیده اند. اسـ ــال های اخیر تبیین  ــتا در سـ در همین راسـ
ــوان ضرورتی برای بازاندیشـــی در  ــهری را به عنـ ــرد بازآفرینـــی شـ ــعه، رویکـ ــم توسـ ــه ششـ ــون برنامـ 59، 60، 61 قانـ
كارآمد شهری )شامل  ــهری در مواجهه با محدوده های نا ــوم  برنامه ریزی شـ فرایندها، روش ها و ابزارهای مرسـ
ــکونتگاه های غیررســـمی، پهنه های با پیشینه روستایی  كارآمد میانی، سـ محدوده های تاریخی، پهنه های نا
ــناد  ــهری در اسـ ــورد تایید قرار می دهند. انتخاب بازآفرینی شـ ــهری( مـ كاربری ناهمگون شـ ــا  ــای بـ و محدوده هـ
كارآمد و به عنوان نقاط محرک  كیفیت زندگـــی در محدوده های نا ــر به عنوان سیاســـت اصلی در ارتقاء  فوق الذكـ
ــهری ضرورت تبیین چارچوبی روشـــن از مفاهیم پایه و راهکارهای اجرایی این سیاست را به منظور  ــعه شـ توسـ
ــند پیش رو،  ــازد. بر این اســـاس سـ ح می سـ ــدام در این محدوده ها در پیش رو مطر ــزی و اقـ ــال در برنامه ریـ اعمـ
ــهری از طریق چه قوانینی، توســـط چه نهادهایی و در چارچوب  كه سیاســـت بازآفرینی شـ ــازد  مشـــخص می سـ
ــتری برای اصالح فرایندها، روش ها و ابزارهای رایج در  ــند بسـ ــد. این سـ ــنادی محقق خواهد شـ تولید چه اسـ

برنامه ریزی برای بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف خواهد بود.
ب( تعریف سیاست بازآفرینی شهری

ــعه  ــد و توسـ ــهری دربرگیرنده نگـــرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشـ  سیاســـت بازآفرینـــی شـ
كیفیت زندگی شهری و قابلیت زیست پذیری  ــهرها و محله ها، ارتقای  ــهری پایدار به منظور احیای هویت شـ شـ
ــازی و توانمندسازی بافت های فرسوده به  ــهرها اســـت. بر اساس سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسـ شـ
كه موجب تخریب منابع طبیعی  ــهرها  گسترش بی رویه شـ ــهرها و پرهیز از  ــعه پایدار درون شـ ظرفیت های توسـ
ــد، ناهمگون و  كارآمـ ــری از اراضی نا ح ها بهره گیـ ــود. ایـــن  طر كید می شـ ــود تأ گوار زیســـت محیطی می شـ و آثار نا
ــهری  ــازی شـ ــازی و نوسـ ــهرها را به مثابه اراضی ذخیره برنامه های احیاء، بهسـ ــع در محدوده شـ متخلخـــل واقـ
ــاد پیوند بین  ــای فقرزدائی، ایجـ ــد. برنامه هـ ــرار می دهنـ ــهری مورد توجه قـ ــعه شـ ــای توسـ ح هـ در چارچـــوب  طر
كم درآمد  ــهرها و تأمین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای  كالبدی و اقتصادیـ  اجتماعی شـ ــعه  توسـ
ــترش  گسـ ــری و پیش گیری از  ــم در پیش نگـ ــر اركان مهـ ــرد نویـــن از دیگـ ــا رویکـ ــع بـ ــای جامـ ح هـ در چارچـــوب  طر

كارآمد شهرها است. محدوده های نا
ــوزه درمان، سیاســـت اجرایی بازآفرینی ناظر بر تدویـــن برنامه ها و اقدامات درمانی در مقیاس بافت های   در حـ
هدف و در چارچوب نظام هماهنگ در سیاست گذاری توسعه شهرها است كه در قالب تدوین برنامه بازآفرینی 
كه مبتنی بر  در مقیاس محله  اجرا می شوند. سیاست های اجرایی بازآفرینی در محدوده ها و محله های هدف 
كالبدی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی است، دو اصل را مدنظر قرار می دهد: معاصرسازی سازمان فضایی ـ 

ــازمان  كالبدی به تنهایی وافی به مقصود نیســـت و باید احیای سـ ــازی  كه نوسـ ــوری؛ بدیـــن معنا  ــه محـ 1. محلـ
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گیرد. اجتماعی و اقتصادی محله متکی بر هویت فرهنگی محله در ایران نیز مدنظر قرار 
ــوراهای محله، خانه محله، دفاتر نوسازی  ــاركت محوری؛ به معنی بازنگری نظام مدیریت محله ای )شـ 2. مشـ
ــاركت همه  كه امکان مشـ ــهروندان اســـت  ــویه بیـــن مدیریـــت محلی و شـ ــهیلگری و.  ..( در فراینـــدی دوسـ و تسـ
كنشگران با هر سطح توانایی مالی، فرهنگی و معیشتی را سبب شود؛ بنابراین، موضوع بنیادین، توان افزایی 

این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.
پ( هدف اصلی و اهداف راهبردی:

كیفیت زندگی شهروندان و   هدف اصلی در سیاست بازآفرینی شهری، احیای هویت شهرها و محله ها، ارتقای 
ج در سند ملی تعریف می شوند.  قابلیت زیست پذیری شهرها است. اهداف راهبردی آن نیز مطابق اهداف مندر
ــند ملی، بهبود وضعیت  ــم انداز بازآفرینی در محدوده های هدف بر اســـاس مندرجات سـ الزم به ذكر اســـت چشـ
كنان است و می كوشد از طریق اهداف راهبردی شاخص های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی سا

كند. پایدار و زیست پذیری در این محدوده ها را در سطح میانگین شهر محیط بر آن ها محقق 
ت( راهکارهای اجرایی

 تحقق اهداف و سیاست های اجرایی بازآفرینی در محله های و محدوده های هدف درگرو اعمال مجموعه ای 
كه  ح زیر خواهد بود  ــر ــتیـ  اجرایی به شـ ــاد فراینـــدی و موضوعِی به صورت یک برنامه سیاسـ ــا در ابعـ از راهکارهـ
ــهری(، نهادهای غیردولتِی عضو ستاد  ــگران دولتی، عمومی )مدیریت شـ كنشـ به موجب این مصوبه هر یک از 
ــتادهای متناظر استانی و شهرستانی موظف به اجرای آن ها خواهند بود. جزییات اجرایی  ملی بازآفرینی و سـ
هر یک از راهکارها در پیوست یک همین مصوبه، با ارجاع به الزامات و مستندات قانونی مرتبط )پیوست 3( 

ح داده شده است. شر
1. تدوین برنامه بازآفرینی محله یا محدوده هدف با نگرش فضایی ـ راهبردی و رویکرد شهر نگر؛

كثری  2. ایجاد شبکه های همکاری و فراهم آوردن سازوكار برنامه ریزی مشاركتی؛ از طریق جلب مشاركت حدا
كنشگران و بازیگران به ویژه مردم؛ تمامی 

3. شناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛
4. فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه های بازآفرینی شهری؛

كنان محله ها و محدوده های هدف؛ 5. ارتقای رضایتمندی سکونتی در سا
6. همه شمولی در تهیه و اجرای برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهری؛

ــهرها و محله های هدف به عنوان قســـمتی از هویت  ــای محدوده های فرهنگی ـ تاریخی شـ 7. حفاظـــت و احیـ
گردشگری شهر؛ با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

8. حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی شهر، محله ها و محدوده های هدف؛
9. توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی در محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی؛

10. رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی؛
11. اتخاذ رویکرد محرک شهری در تنظیم برنامه ها و اقدامات؛
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12. ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین؛
ــر حمل ونقل عمومی در محله ها و  ــعه مبتنی بـ كید بر الگوی توسـ ــی با تأ ــود نظام جابه جایی و دسترسـ 13. بهبـ

محدوده های هدف؛
14. رعایت مالحظات و الزامات تاب آوری شهری در بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف؛

ــا در محالت و  ــای عمومـــی و بناهـ كالبـــدی عرصه هـ كیفیـــت فضایـــی ـ  ــاء  ــهری و ارتقـ ــیمای شـ 15. مدیریـــت سـ
محدوده های هدف؛

گفتمان سازی،  16. نهادینه سازی سیاست ها، راهبردها و راهکارهای بازآفرینی پایدار شهری از طریق آموزش، 
اطالع رسانی و فعالیت های فرهنگی ـ ترویجی؛

كالبدی اجتماعات  ــیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  كه منجر به ازهم گسـ ــز از اقداماتی  17. پرهیـ
محلی شوند؛

18 ضمانت اجرایی راهکارهای فوق الذكر؛
پیوست 1: تشریح راهکارهای اجرایی

پیوست 2: تعاریف
ک عمل پیوست 3: قوانین و ضوابط مال

پیوست 4: شیوه نامه تعیین محالت و محدوده های هدف

طرح جامع شهر باغ بهادران
خ  ــات مور ــادران را پیرو صورت جلسـ ــهر باغ بهـ ح جامع شـ ــود طر خ 97/8/28 خـ ــور ــه مـ ــورای عالی در جلسـ شـ
كمیته فنی شماره یک مورد بررسی  خ 96/5/9  ــعه استان اصفهان و مور ــورای  برنامه ریزی و توسـ 93/10/6 شـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: قرار داد و به شر
ــتان به  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــهر باغ بهادران با حفظ ســـقف جمعیت مصوب شـ ح جامع شـ 1ـ  افق طر

سال 1410 افزایش یابد.
ــناد  كلیه اسـ ــورای عالی از وزارت نیرو در  ــتعالم مجدد دبیرخانه شـ 2 ـ حریم رودخانه زاینده رود بر اســـاس اسـ

گردد. ح لحاظ  طر
ــه قرارگیری در  ــا توجه بـ ح هادی، بـ ــاد به محـــدوده طر ــه ملک آبـ ــرق محلـ ــی الحاقـــی در شـ 3ـ  در خصـــوص اراضـ

باالدست رودخانه مالحظات زیر اعمال شود:
كل راه و  ــد اداره  ــورد تاییـ ــبه و تعهـــدات قانونـــی مـ ــد حقـــوق مکتسـ ــًا در حـ ــی الحاقـــی صرفـ 3ـ  1ـ  محـــدوده اراضـ

شهرسازی استان تدقیق شود.
ح لحاظ شود. كیفی رودخانه زاینده رود و ضوابط معطوف به آن در اسناد طر 3 ـ 2 ـ حریم 

كم  كنترل بارگذاری در باالدست آن، ترا كیفی رودخانه و به جهت  3ـ  3ـ  درصورت عدم مغایرت با ضوابط حریم 
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كثر معادل 60 درصد و سطح اشغال 30 درصد تعیین می گردد. كم حدا ساختمانی درحد بسیار 
3 ـ 4 ـ حدنصاب تفکیک اراضی 2000 مترمربع تعیین می گردد.

ح جامع مغایرت  ــر ــاز ایـــن محدوده پس از اعمال در طـ ــری و تغییر ضوابط ساخت وسـ كاربـ ــر  ــه تغییـ 3ـ  5ـ  هرگونـ
اساسی محسوب می گردد.

ج و در  4 ـ اراضی زراعی و باغی در دو موضع واقع در جنوب و غرب شهر )مطابق نقشۀ پیوست( از محدوده خار
حریم شهر تحت پهنه باغات تثبیت شود.

ــران در حد تعهدات  كوهاب و اراضی مســـکن مهر و ایثارگـ ــوم به  ــعـ  اراضـــی موسـ 5ـ  اراضـــی تفکیکـــی در دو موضـ
كل راه و شهرسازی استان و تدقیق شده و به محدوده الحاق شوند. قانونی ایجادشده مورد تایید اداره 

ــاور رفع و خط حریـــم حتی المقدور در بخـــش جنوبی بر  ــهرهای مجـ ــنهادی با حرایم شـ ــم پیشـ 6 ـ تداخـــل حریـ
خ 95/11/18  ــند پهنه بندی حریم بر اســـاس مصوبه مور ــوارض طبیعی و مصنوع انطباق یابد و همچنین سـ عـ

ح جامع ابالغ شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و منضم به اسناد طر
گردشگری در اسناد  7 ـ آثار تاریخی باارزش و حرایم آن ها مطابق نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

ح لحاظ شود. طر

طرح جامع شهر زاهدان
ــهر زاهدان مصوب  ح جامع شـ خ 97/9/12 خود طر ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــتان را مورد بررسی قرار داد و ضمن  ــعه استان سیستان و بلوچسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 96/11/28 شـ مور
ح  ح زیر در اسناد طر ــماره یک مقرر نمود ضمن لحاظ اصالحات به شر كمیته فنی شـ ــات  توجه به صورت جلسـ
كثر ظرف مدت 2 ماه توسط دبیرخانه  نقطه نظرات شورای  برنامه ریزی و توسعه استان و استاندار محترم حدا
ح  ــناد و مدارک طر ــده و متعاقبًا اسـ ح اعمال شـ كمیته فنی در طر ــورای عالی اخذ و پس از بررســـی و تایید در  شـ

جامع توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی ابالغ شود.
ــال 1410 افزایش یابد و بر  ح با ســـقف جمعیتی 785 هزار نفر به سـ ــا عنایـــت به اعالم نظر وزارت نیرو افق طر 1.  بـ

ح اصالح شود. همین اساس مطالعات جمعیتی و جداول سطوح و سرانه طر
كاربری های بزرگ مقیاس خدماتی  ــهر در بخش غربی صرفًا به  كاربری الحاقی به محدوده های منفصل شـ   .2

ح تثبیت شود. پیشنهاد سکونت )به غیراز تجاری( تخصیص یافته و به عنوان اساس طر
كاربری های  ــورای عالی )تدقیق تعاریـــف و مفاهیم  خ 89/3/10 شـ كاربری ها بر اســـاس مصوبه مور 3. عناویـــن 
ــنهادی جهـــت اختالط  كانون های پیشـ ــا و  ــه محورهـ ــود ضمن اینکـ ــا( اصالح شـ ــرانه آن هـ ــهری و تعییـــن سـ شـ
كاربری های »تجاری، خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی« ارائه و  ــهر، ناحیه و منطقه ذیل  كاربری ها در مقیاس شـ

ح ارائه شود. گانه در مجلد ضوابط و مقررات طر ضوابط مربوط به هر یک به صورت جدا
ــای واجد ارزش  ــیـ  تاریخی محدوده هـ ــار و ابنیه ثبتـــی واجد ارزش فرهنگـ ــه و حریم آثـ 4. ضمـــن انعـــکاس عرصـ
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كیفیت های مذكور  معماری و شهرسازی معاصر نیز شناسایی و ضوابط و مقررات ساخت وساز متضمن حفظ 
گردد. برای آن ها ارائه 

ح تثبیت و هرگونه اقدام در آن بر اســـاس قانون  ــر ــناد طـ كاربری نظامی در اسـ ــگر 88 زرهی تحت  5. اراضـــی لشـ
گردد انتقال پادگان ها و با غلبه فضای سبز مقیاس شهری انجام 

6. حرایم مربوط به حد بستر و حریم مسیل ابوذر و همچنین باقی مسیل ها و رودخانه های عبوری از محدوده 
ج شود. كاربری اراضی در شهر )الر و رزاق زاده( بر اساس نظر وزارت نیرو )آب منطقه ای( در نقشه 

كامبوزیا  ــه  ــوم بـ ــهرداری زاهـــدان( و همچنین اراضی موسـ ــه شـ ک 2830 )متعلق بـ ــه پـــال ــه اینکـ ــا عنایـــت بـ 7. بـ
ــینی  كنترل حاشیه نشـ ــهری و  كیفیـــت شـ ــرقی در جهـــت ارتقا  ــمال شـ ــهر در بخش شـ ــر شـ ــای بی نظیـ فرصت هـ

گردید: می باشند مقرر 
كاربری های فاقد حقوق  كلیه  ــتان و بلوچستان  ــازی استان سیسـ كل راه و شهرسـ 1 -7. با بررســـی مجدد اداره 
كاربری زراعی و باغی  ــور تحت  ک حذف و عرصه های مذكـ ــر روی اراضی زراعـــی موجود در این دو پال ــبه بـ مکتسـ

ح تثبیت شوند. در اسناد طر
كاربری های مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی فاقد حقوق مکتسبه سهم خدمات پشتیبان  2 -7. با حذف 

سکونت افزایش یابد.
كانون ها  8. سند جامع شبکه حمل ونقل عمومی شهر در انطباق با اصول )TOD( مشتمل بر نقشه محورها، 
كز خدماتی مقیاس شهر، منطقه و ناحیه ای  )ایستگاه های اصلی و فرعی( حمل ونقل عمومی در انطباق با مرا

گردد. ارائه و همچنین نحوه اتصال آن به شبکه حمل ونقل حومه ای و برون شهری تبیین 
خ 97/8/7(  9. با عنایت به تایید معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی )طی نامه شماره 105002/920 مور
كل راه و شهرسازی  ح مورد تایید اداره  كمربندی پیشنهادی در شرق و شمال شرق بر اساس آخرین طر مسیر 

استان تدقیق شود.
كفایت معابر  ــگاه با عنایت به عدم احراز ضرورت ترافیکی و همچنین  ــنهادی از میان اراضی دانشـ 10. معبر پیشـ

گردد. پیرامونی حذف 
ــیه ای واقع در  ــکونتگاه های حاشـ ــتان مبنی بر عـــدم الحاق سـ ــات اتخاذشـــده در اسـ ــد تصمیمـ 11. ضمـــن تاییـ
كارآمد فعلی به عنوان  ــمال و شمال شرق در راستای ساماندهی و توانمندسازی حدود 2300 هکتار بافت نا شـ

اصلی ترین چالش شهری زاهدان پیشنهاد می نماید.
ک عمل جهت بازآفرینی شهری بر اساس شیوه نامه جدید ابالغی در محدوده  1 -11. محدوده هدف فعلی مال
ــتاد بازآفرینی  ک اقدامات سـ ــاده 5 مال ــیون مـ كمیسـ گرفته و پس از تصویب در  ــرار  ــورد تدقیق قـ ــهر مـ ــم شـ و حریـ

گیرد. استان قرار 
ــد آبادی یا الحاق  كـ كه امکان دریافت  ــیه ای  ــکونتگاه های حاشـ ــتانداری آن بخش از سـ ــا محوریت اسـ 2- 11. بـ
ــاماندهی آن ها در چارچوب  ــات الزم جهت مدیریت و سـ ــایی و اقدامـ ــتایی مجاور را دارند شناسـ ــه بافت روسـ بـ

ح های هادی صورت پذیرد.  طر
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ــی یا پرشیب و پرخطر( ضرورت انتقال  كه به هر دلیل )اعم از وقوع بر روی اراضی رانشـ ــکونتگاه هایی  3-11. سـ
ح  ــایی و در طر ــات آتی )ازجمله اراضـــی معوض( شناسـ ــا محرز می باشـــد جهت اقدامـ كامـــل آن هـ و جابجایـــی 

گردد. منعکس 
12. به جهت دستیابی به سند جامع برای هماهنگی اقدامات در حوزه پیرامونی شهر زاهدان سند پهنه بندی 
خ 95/11/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر  حریم در چارچوب دستورالعمل مصوب مور
ح  كمیته فنی توسط دبیر شورای عالی در قالب اسناد طر محور زیر تهیه پس از تصویب مراجع استانی و تایید 

گردد. جامع ابالغ 
گانه موضوع دستورالعمل مصوب شورای عالی كل عرصه های حریم در قالب پهنه های 5  الف ـ پهنه بندی 

ــر پهنه بنـــدی هریک از  ــم از حفاظـــت، پاالیـــش وترمیم و زیـ ــه، اعـ ــر پهنـ ــه در هـ ــای مداخلـ بـ  تدویـــن راهبرد هـ
گانه در چهارچوب راهبرد های مداخله پهنه های 5 

ج ضوابط استقرار فعالیت در هر یک از زیر پهنه ها همسو با راهبرد تدوین شده برای آن ج ـ در
ــازی و  ــورای عالی شهرسـ خ 97/2/3 شـ گســـل ها در مقیاس مناســـب )موضوع مصوبه مور 13. تا تدقیق حریم 
ــه های مقیاس 1/25000 سازمان زمین شناسی  گسل های شهر بر اساس نقشـ ــه مربوط به  معماری ایران( نقشـ

ح لحاظ شود در اسناد طر
ــهرک های واقع در محدوده و حریم شهر  ــهرک های صنعتی   شـ ــركت   شـ ــتناد بند 7 قانون تأســـیس شـ 14. به اسـ
ــازمان حفاظت  ــتناد ضوابط ابالغی سـ ــه به اسـ ــند ضمن اینکـ ــتثنی می باشـ ــهرداری ها مسـ ــم و قانون شـ از حریـ

محیط زیست استقرار صنایع در   شهرک های واقع در حریم شهر صرفًا تا رده 3 )ج( مجاز می باشد.
15. الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل پس از تایید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

ح لحاظ و ابالغ شود. و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طر

ضوابط و مقررات
گردد. ح اعمال  ح زیر در ضوابط و مقررات طر اصالحات به شر

كه عماًل %90  ــروطی اســـت  ح احداث بنا در پهنه R22 و R23 مقید به شـ ــاور طر ــنهاد مشـ 16. با عنایت به پیشـ
گردید پهنه  ــرر  ــد. لذا مقـ كل پهنه ضروری نمی باشـ ــرد و تبعًا اطالق ایـــن ضوابط برای  ــر نمی گیـ ــات را در بـ   قطعـ
ــرایط   قطعات مشـــمول احـــداث بنا در  ــده و شـ كمی زیاد R13 اصالح شـ ــا مذكور به پهنه ترا كمـــی محدوده هـ ترا

كم مجاز پهنه به صورت شروط ایجابی ذكر شود. طبقات بیش از 7 طبقه در حد ترا
كمی شهر و جداول ضوابط احداث بنا با اصالحات زیر تکمیل شود. 17. سند پهنه بندی ترا

كم مجاز قید شود. 1-17. برای همه پهنه ها سقف ترا
كم حذف شوند. 2-17. باغات و سطوح سبز و باز از پهنه های ترا

ــا متضمـــن حفـــظ  ــر، ضوابـــط احـــداث بنـ ــاری معاصـ ــای دارای ارزش معمـ 3-17. ضمـــن انعـــکاس محدوده هـ
كیفیت های مذكور ارائه شود.
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ــهرداری  ــوان اقتصادی پائین به نحوی با هماهنگی شـ ــکونتگاه با تـ 4-17. ضوابـــط احـــداث بنا در محدوده سـ
كیفیت فضای  ــبی  كه ضمن ارتقا نسـ گیرد  ــتان مورد بازنگری قرار  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ زاهدان و تایید اداره 

كنین فراهم باشد. شهری امکان استفاده توسط سا

طرح جامع شهر زاهدان - اعالم تکمیلی
ــعه  ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــورای عالی، آخرین نظرات شـ خ 97/9/12 شـ ــه مور براســـاس تکلیف مقرر در جلسـ
كمیته  خ 97/5/20  خ 2/29/ 98 آن شورا در جلسه مور استان سیستان و بلوچستان منعکس در مصوبه مور
ح زیر و  ــر ــا اعمال ۳ مورد اصالح به شـ گرفت و مصوبه مذكور بـ ــرار  ــی قـ ــورای عالی مورد بررسـ ــماره یک شـ فنی شـ

گرفت: مطابق نقشه پیوست مورد تایید قرار 
ح تثبیـــت و در چارچوب »قانون فروش و انتقال پادگان ها  كاربری نظامی در طر ۱ـ   اراضـــی مربـــوط به پادگان با 
ح ویژه طراحی  ــهرها« و رعایت مالحظات زیر، برای آن طر ج از حریم شـ ــلح به خار كن نیروهای مسـ ــایر اما و سـ
شهری برای این اراضی تهیه و پس از تصویب در شورای  برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی 

و معماری ارائه شود.
• طراحی فضای سبز یکپارچه

• یکپارچگی با طراحی شهری بافت پیرامونی
• صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی

كالن شبکه دسترسی شهری تقویت شبکه پیرامون • انطباق شبکه پیشنهادی با الگوی 
كاربری اراضی مذكور  ــتگاه راه آهـــن،  ح ویژه با رویکرد TOD برای اراضی پیرامون ایسـ ــه طر ــد تهیـ ۲ـ   ضمـــن تاییـ

حمل ونقل و انبارداری تعیین می گردد.
ــکونی با تأمیـــن خدمات  ــرقی، »مسـ ــی از اراضـــی دولتـــی، الحاقـــی به محدوده در قســـمت شـ ــری بخشـ كاربـ ۳ ـ 

پشتیبان« اصالح شود.

شناسایی محدوده های مستعد احداث   شهرک های گردشگری
 )موضوع مصوبه مورخ 97/6/14 هیئت محترم وزیران(

گزارش های ارائه شده در  خ 97/9/12 خود و به دنبال  ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 97/8/28 پیرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوع شناسایی محدوده های مستعد  ــه مور جلسـ
كید مجدد  خ 97/6/14 هیئت محترم وزیران، ضمن تأ گردشگری در راستای مصوبه مور احداث   شهرک های 

ح زیر اتخاذ تصمیم نمو د: خ 94/4/29 شورای عالی، به شر بر مفاد مصوبه مور
گردشگری رعایت موارد زیر الزامی است: 1 ـ  در شناسایی اراضی مستعد احداث   شهرک های 

كه   عدم قرارگیری در مناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیســـت، عرصه ها و ذخیره گاه های جنگلی و مراتعی 
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گذاری آن ها قانونا ممنوع است. وا
 عدم قرارگیری در عرصه های زراعی و باغی، خصوصًا در حاشیه شهرها و سکونتگاه های روستایی

خ 92/8/7 شورای عالی آب  امکان تأمین آب بر اساس اعالم نظر وزارت نیرو با عنایت به بند 7 مصوبه مور
كشور و عدم تعارض با  كالن شهرها و شهرهای  ــرب   عدم قرارگیری در حوزه آبریز ســـدهای تأمین كننده آب شـ

كاركردهای طبیعی حوزه بر اساس تایید سازمان حفاظت محیط زیست
 امکان تأمین زیرساخت های موردنیاز بر اساس اعالم دستگاه های بخشی مرتبط

كشور  عدم قرارگیری در عرصه و حرائم آثار تاریخی و باستانی 
 عدم قرارگیری بر روی آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی و عرصه های تغذیه كننده آن ها

ک عمل منطقه ح های فرادست مال كلیات احکام  طر  انطباق با 
همچنین الزم است تهدید ایجاد راه های دسترسی به شهرک برای جنگل ها و اراضی بکر منابع طبیعی موجود 

گیرد. و چگونگی موضوع دفع فاضالب شهرک مورد توجه جدی قرار 
ــنهاد از سوی شورای  برنامه ریزی و توسعه استان، در  2ـ  بررســـی و تایید اولیه اراضی مذكور پس از دریافت پیشـ
خ 86/12/27( و در چهارچوب سیاست های فوق الذكر انجام گرفته و  ستاد شهرک سازی )موضوع مصوبه مور
ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در همین راستا، نمایندگان  نتیجه برای تصویب نهائی به شـ
ــلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست نیز  ــتیبانی نیروهای مسـ وزارت دفاع و پشـ

به اعضاء ستاد شهرک سازی افزوده می گردند.
ــگری مبدأ شهری با مبدأ فراشهری،  گردشـ ــازی، تفاوت های بین  ــتورالعمل شهرک سـ 3ـ  در فرایند بازنگری دسـ
ــازوكار حقوقی الزم و نظام مالکیت عرصه و اعیان، بررســـی اهلیت سرمایه گذار، میزان و نوع بارگذاری، نحوه  سـ
ــهرک های موضوع این  ــهرک برای   شـ ــی از ظرفیت های شـ ــتفاده عمومـ ــهرک و چگونگی امکان اسـ مدیریـــت شـ

گیرد. مصوبه مورد توجه قرار 
ــتر  ــهرک های غیررســـمی در بسـ ــاماندهی   شـ ــگری منطقه از راه سـ گردشـ 4 ـ تدابیر الزم به منظور باال بردن توان 

قانونی موجود توسط دبیرخانه به شورای عالی ارائه شود.

طرح جامع شهر جدید بهارستان
ح جامع شهر جدید بهارستان  خ 97/9/26 خود، طر ــه مور ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسـ شـ
خ 1396/6/2 شورای  برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و با توجه  مصوب جلسه مور
ــروط به تحقق موارد زیر مصوب و مقرر  ح را مشـ ــماره یک طر كمیته فنی شـ خ 97/2/23  ــه مور به صورت جلسـ

ح را پس از اعمال اصالحات زیر ابالغ نماید. نمود دبیرخانه شورای عالی اسناد طر
ــهر برای افق 1415 برابر 250 هزار نفر تعیین می گردد. لذا بر این اســـاس و به منظور  1 ـ ســـقف جمعیت پذیری شـ
ح، مقرر می گردد اراضی فاقد تعهدات قانونی واقع در دو موضع شرق و شمال  تحقق ایده اجرای مرحله ای طر
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ح مشخص و هرگونه  )اراضی زراعی جنوب روستای قلعه شور( شهر به عنوان اولویت آتی توسعه در محدوده طر
بارگذاری در آن ها به پس از تحقق و استقرار جمعیت 250 هزارنفری در فازهای میانی و غربی موكول شود. تبعًا 

ضوابط و مقررات احداث بنا بر همین مبنا اصالح خواهد شد.
ــع در محور خدماتی میانـــی تأمین خواهد  ح جامـ ــرانه های خدماتی طر ــه اینکه بخش غالب سـ ــا عنایـــت بـ 2ـ  بـ
ح  كاربری های خدماتی محور میانی با رعایت جداول سرانه های پیشنهادی این طر گردید تدقیق  ــد، مقرر  شـ
ــورای عالی تهیه  كثر ظرف مدت 2 ماه پس از مصوبه شـ ــبز و رعایـــت اصول TOD حدا كاربری فضای سـ ــا غلبه  بـ
ــور، وزارت  كشـ كمیته منتخب متشـــکل از نمایندگان وزارت  ــتان به تایید  ــیون ماده 5 اسـ كمیسـ و پس از تایید 
ــورای عالی  ــتان و دبیرخانه شـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــازی، اداره  نیرو، معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسـ

ح جامع لحاظ و ابالغ شود. شهرسازی و معماری برسد و متعاقبًا در اسناد طر
ح  ــورای عالی تهیه و در اسناد طر خ 95/7/18 شـ ــتورالعمل مصوب مور ــند پهنه بندی حریم مطابق با دسـ 3ـ  سـ

لحاظ شود.
خ 89/6/24 شورای  برنامه ریزی  غ اصفهان« مصوب مور ــاماندهی اراضی منطقه مر ــوم به »سـ ح موسـ 4ـ  طر
ــهر با قوانین و آئین نامه مرتبط ازجمله قانون جلوگیری از خرد شـــدن  ــتان اصفهان در حریم شـ ــعه اسـ و توسـ
ــورای اســـالمی و  ــاورزی و ایجاد   قطعات مناســـب فنی، اقتصادی مصوب 1383/1/25 مجلس شـ كشـ اراضی 
كاربری اراضی زراعی و باغی و آئین نامه های آن مطابقت  ــای اجرائـــی آن و همچنین قانون حفظ  آئین نامه هـ
ــور،  كشـ ــترک نمایندگان وزارتخانه های  ــای قانونی آن مرتفع و پس از تایید مشـ ــه مغایرت هـ كلیـ ــده و  داده شـ
نیرو، جهاد كشاورزی و دبیرخانه شورای عالی در قالب سند یکپارچه پهنه بندی حریم شهر جدید بهارستان 

ارائه شود.
كوی راه حق در محدوده بالفصل حریم دو شهر بهارستان و اصفهان واقع است،  5ـ  با عنایت به اینکه روستای 
گردید با عنایت به اینکه  ــد. لذا مقرر  ــورا محرز می باشـ ــهر مذكور ازنظر شـ ضرورت وقوع آن در حریم یکی از دو شـ
ــتان اصفهان در حال انجام است درصورتی كه روستای  ــتان از بخش مركزی شهرسـ مراحل انتزاع بخش بهارسـ
ــتان  ــهر بهارسـ ح هادی مصوب در حریم شـ ــتا درحد طر گردید محدوده روسـ ــتان واقع  ــور در بخش بهارسـ مذكـ

واقع شود.  

طرح جامع ناحیه قم
ــه قم، مصوب  ح جامع ناحیـ خ 97/9/26 خود، طر ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــتان قم را مورد بررســـی قرار داد و ضمن توجه به  ــعه اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1396/5/29 شـ ــه مور جلسـ
ح جهت اعمال نظرات ارائه شده  ــتماع نظرات اعضاء شورا مقرر نمود طر ــماره 5 و اسـ كمیته فنی شـ گزارش دبیر 
ــماره 5 به عنوان نظر  كمیته تخصصی شـ گردد و جمع بندی نظرات  كمیته فنی عودت  و جمع بندی نهایی به 

شورای عالی تلقی و توسط دبیر شورا ابالغ شود.
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طرح محور حرم حضرت معصومه )س( تا مسجد جمکران
گزارش  ــین خود،  خ 97/9/26 پیرو مصوبات پیشـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــرت معصومه )س( تا مســـجد  ــرم حضـ ــور حـ ح محـ ــر ــم را در خصـــوص طـ ــتان قـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ اداره 
ــنهادی سازمان میراث فرهنگی،  ح مذكور با اخذ الزامات و ضوابط پیشـ ــتماع و مقرر نمود طر جمکران را اسـ
ــکانس اول محور )واقع در محـــدوده بافت تاریخـــی( و توجه به  ــگری در خصـــوص سـ گردشـ ــتی و  صنایع دسـ
كثر  خ 1396/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سکانس های 2 و 3 حدا الزامات مصوبه مور
ــراث فرهنگی،  ــازمان میـ ــراث فرهنگی سـ ــاون میـ ــورای عالی و معـ ــور دبیر شـ ــاه و با حضـ ــرف مـــدت یـــک مـ ظـ
ــه و جمع بندی نظرات  گرفتـ ــماره 3 مورد بررســـی نهایـــی قرار  كمیته فنی شـ ــگری در  گردشـ ــتی و  صنایع دسـ

گردد. كمیته به شورای عالی ارائه 

طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
ح ویژه توسعه و عمران منطقه  خ 97/10/10 خود طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح های فرادســـت مورد بررســـی قرار  كمیته تخصصی  طر خ 97/3/9  ــه مور ــاحلی مکران را پیرو صورت جلسـ سـ
ح های فرادســـت با حضور همه نمایندگان  كمیته تخصصی  طر ــرات اعضا مقرر نمود  ــتماع نظـ داد و ضمن اسـ
ک عمل قرار دادن مطالعات انجام شده  ــازی و معماری ایران و با مال ــورای عالی شهرسـ ــتگاه های عضو شـ دسـ
گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و با انعکاس مصوبات شورای  برنامه ریزی و توسعه  استان های  توسط 
ح را با حضور  ح شـــده در جلسه شورا، طر ــتان و همچنین توجه به مباحث مطر ــتان و بلوچسـ هرمزگان و سیسـ
ــتان مورد بررسی و تدقیق نهایی قرار داده و نتیجه با تایید دبیر شورای  ــتانداران محترم دو اسـ نمایندگان اسـ

ح بر همان اساس ابالغ شود. عالی مصوب تلقی و اسناد طر

مغایرت اساسی شهر الر در خصوص الحاق 5 هکتار به محدوده شهر
ح  ح تفصیلی با طر خ 97/10/10 موضوع مغایرت اساسی طر شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مور
خ 96/8/13 شورای  برنامه ریزی  ــهر الر مصوب مور ــهر الر در خصوص الحاق 5 هکتار به محدوده شـ جامع شـ
كمیته فنی مقرر  خ 97/9/14  ــتان فارس را مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید صورت جلسه مور ــعه اسـ و توسـ

نمود:
ــد،  ــهر در حال طی مراحل تصویب می باشـ ح تفصیلی شـ ــتان، طر ــئولین اسـ ــه به اینکه، به اذعان مسـ ــا توجـ  »بـ
ح  كاهش محدوده با لحاظ همه موارد فنی و حقوقـــی در قالب تدقیق محدوده طر ــه افزایـــش و  ازایـــن رو هرگونـ
گردد و پس از اخذ مصوبه شورای  برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مغایرت اساسی  تفصیلی تعیین تکلیف 

به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود.«
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طرح جامع شهر زابل
ح جامع شهر زابل را پیرو مصوبه  خ 97/10/10 خود طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 97/2/9 شورای  برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت  مور
ح جامع تجدیدنظر برای شهر زابل پیش از پایان  كمیته فنی و تایید تهیه طر خ 97/9/18  به صورت جلسه مور

ح زیر اتخاذ تصمیم نمو د: ح قبل، به شر افق طر
كه  ــاخته  ــه مخاطرات جـــدی روبه رو سـ ــهری آن را بـ ــی زابـــل حیات شـ ــوان چالـــش اصلـ ــود آب به عنـ كمبـ  الـــفـ  
مهم ترین آن مهاجر فرستی شهر و عدم توانائی آن در حفظ رشد طبیعی جمعیت است.   حفظ و تداوم حیات 
ــهری واقع در شـــمال سیستان و بلوچستان  ــکونتگاه های شـ ــهری زابل به عنوان مهم ترین و قدیمی ترین سـ شـ
كنترل حاشیه نشینی در اطراف زابل با ارائه خدمات الزم، نقش بسزائی  كه عالوه بر  ضرورتی انکارناپذیر اســـت 
ــهر به رودخانه  ــتایی واقع در نوار مرزی خواهد داشـــت.   با عنایت به اتکای منابع آبی شـ در حفظ جمعیت روسـ
ــور به مراجع مختلف، تکالیف قانونی  ــورای عالی با انعکاس مالحظات مذكـ ــد مقرر می گردد دبیرخانه شـ هیرمنـ
موضوع ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اقدامات سیاسی و اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، 

استمرار و افزایش حق آبه هیرمند را به نحو مقتضی پیگیری نماید.
خ 97/2/9 شورای  برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و  ــهر زابل، مصوب مور ح جامع تجدیدنظر شـ ب ـ طر
ح  گردید دبیرخانه شورای عالی اسناد طر ــروط به تحقق اصالحات زیر به تصویب رسید و مقرر  ــتان مشـ بلوچسـ

را با اعمال اصالحات مذكور ابالغ نماید.
كنترل مهاجر فرستی معادل 183 هزار نفر برای افق  ــهر بر اســـاس سناریوی حفظ رشد طبیعی و  1 ـ جمعیت شـ

گرفت. 1410 مورد تایید قرار 
ــیماتی موجود بر  ــتان تدابیر الزم جهت اصـــالح تداخالت تقسـ ــتان و بلوچسـ ــتانداری سیسـ ــد اسـ گردیـ ــرر  2ـ  مقـ

كار قرار دهد. ع وقت در دستور  ح جامع را در اسر اساس محدوده و حریم مصوب طر

محدوده شهر:
كد آبادی واقع در بالفصل  3 ـ همسو با مصوبه شورای  برنامه ریزی و توسعه استان با الحاق روستاهای دارای 
ح مصوب و  ح هادی درحد طر ــتاهای دارای طر ــهر موافقت می گردد.   تبعًا این الحاق در مورد روسـ پیرامونی شـ

كالبدی آن ها خواهد بود. ح در حد بافت  در مورد روستا های فاقد طر
گرایشات خاص قومی ساخت وسازهای مسکونی  ــکونی در شهر، به دلیل  4 ـ علی رغم وجود ظرفیت خالی مسـ
ج از محدوده شهر و پیرامون محالت عرفی شهر شکل گرفته اند و عماًل توسعه های مسکونی پیشنهادی  در خار
ج از محدوده  ــازهای واقع در خار ح جامع قبل امکان تحقق ندارد.   لذا ضمن موافقت با الحاق ساخت وسـ طر
گردید با  ــعه استان( مقرر  ــورای  برنامه ریزی و توسـ كالبدی موجود و مطابق مصوبه شـ ــهر )صرفًا در حد بافت  شـ
ح خصوصًا در شمال و شمال  ــازی استان توسعه مسکونی پیشنهادی طر كل راه و شهرسـ بررســـی و تایید اداره 

ج شود. ح پیشنهادی خار كه فاقد حقوق مکتسبه می باشند از محدوده طر شرق 
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ــهر حذف و در حریم  ــنهادی شـ ــه پیوســـت از محدوده پیشـ 5ـ  اراضی زراعی و باغی در چهار موضع مطابق نقشـ
تثبیت شود.

ح تثبیت و در صورت فراهم شـــدن مقدمات خروج  كاربری نظامی در طر ــگر 188 زرهی با  6 ـ اراضی پادگان لشـ
ــا آن زمان و به منظور عـــدم اختالل در  ــد. تـ ــادگان، مراتـــب در قالب قانون انتقال پادگان ها بررســـی خواهد شـ پـ
ح تثبیت و مابقی معابر پیشنهادی متداخل با  ــنهادی شمالی ـ جنوبی در طر مأموریت های جاری، معبر پیشـ
گردد. ضمن اینکه حریم و بستر مسیل واقع در ضلع شرقی پادگان بر اساس نظر وزارت  محدوده پادگان حذف 

ج شود. ح در نیرو در اسناد طر
ــبز در وضع  كاربری پارک و فضای سـ ــر  ــرانه 1 متـ ــهر و همچنین سـ گی های خاص اقلیمی شـ ــه ویژ ــا عنایـــت بـ 7ـ  بـ
كاربری پارک و  ــرای  ــع در مقیاس مختلف بـ ح جامـ ــنهادی طر ــرانه های پیشـ ــود مقرر می گردد.  مجموع سـ موجـ

كثر 5 متر تقلیل یابد. فضای سبز به حدا
ــازمان  ــده بر اســـاس آخرین اعالم نظر سـ ــهر و عرصه و حریم آثار تاریخی تعیین شـ 8 ـ محدوده بافت تاریخی شـ
كه  ــایر ابنیه واجد ارزش  گردد، ضمن اینکه سـ ح منعکس  ــگری در طر گردشـ ــتی و  میراث فرهنگی، صنایع دسـ

گردند. ح معرفی و مشخص  هنوز مراحل ثبتی را طی نکرده اند در طر

حمل ونقل:
كشور مقرر می شود آخرین مسیر مصوب  كز لجستیک  ح جامع ساماندهی مرا ح با طر  9 ـ ضمن هماهنگی طر

راه آهن چابهار ـ مشهد و ایستگاه های آن در نقشه حریم شهر لحاظ شود.
كانال  كمربندی پیشنهادی در شمال شهر، به دلیل عبور از اراضی زراعی حذف و مسیر اصالحی در امتداد  10 ـ 

گرفته شود. آب موجود در نظر 

حریم شهر:
ــال اســـت در  ــهر هجوم ریزگردها در فصول مختلف سـ 11ـ  یکی از مهم ترین چالش های پیش روی حیات آتی شـ
ــهر اســـت  ــه گانه پیرامون شـ این خصوص راه حل پایدار و مؤثر تخصیص حق آبه زیســـت محیطی هامون های سـ
گیرد.   بااین حال و در حوزه  ــازمان محیط زیســـت وزارت نیرو قرار  ــئولین سـ كه الزم اســـت مورد توجه جدی مسـ

ح جامع مقرر می گردد: مداخالت طر
11ـ  1ـ  اراضی زراعی حدفاصل رینگ های پیرامونی شهر و خط محدوده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه بندی 
كشاورزی  ــاز با همکاری و مساعدت وزارت جهاد  حریم تثبیت شـــده ضمن پرهیز از هرگونه تعدی و ساخت وسـ
گردد. كم آب بر و مقاوم اتخاذ  گیاهان  كشت منطقه، به  و آب منطقه ای مشوق های الزم جهت تغییر الگوی 

ــبز حفاظتی در سند  كمربند سـ ــر رینگ های پیرامونی به عنوان  ــیه 100 متر بعد از حریم راه در سرتاسـ 11ـ  2ـ  حاشـ
گردد. پهنه بندی تثبیت 

ــتقرار فعالیـــت در آن محدوده به  ــروط اسـ ــند پهنه بندی حریم، ضوابط مجاز، ممنوع و مشـ 12ـ  ضمـــن تهیه سـ
كامل در  ــتاهای متداخل با آن )خط حریم( به صورت  ــایر روسـ كرباســـک و سـ ــتای  كه روسـ ــود  نحوی اصالح شـ
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ــوند ضمن اینکه خط حریم پیشنهادی شهر در شمال غربی، بر حریم مصوب شهر قدیمی  ــهر واقع شـ حریم شـ
منطبق شود.

 ضوابط و مقررات:
ــنهادی  ح ظرفیت جمعیت پذیری منتج از ضوابط احداث بنا پیشـ ــر ــاور طـ ــا توجه به اینکه به اذعان مشـ 13 ـ بـ
ــوع مقرر  ح اســـت در جهت تعدیل موضـ ــر ــال 1410 طـ ــده برای افق سـ ــر جمعیت پیش بینی شـ ــه برابـ حـــدودًا سـ
ــاختمانی شهر  كم سـ ــند پهنه بندی ترا ــنهادات سـ كامل از پیشـ ــاختمانی »ویژه« به طور  كم سـ می گردد پهنه ترا

كمی اصالح شود. حذف و عرصه، به سایر پهنه های ترا
كثر  كم ساختمانی پیشنهادی )كم، متوسط و زیاد( حدا 14ـ  سطح اشغال در   قطعات مسکونی در پهنه های ترا
ــکونی به میزان 75 مترمربع،  گردد. ضمنًا به منظور تأمین حداقل اندازه واحد مسـ ــا 60 درصد تعیین  بیـــن 50 تـ
ــات قابل احداث 2 طبقه  كثر طبقـ ــغال 70 درصد و حدا كثر ســـطح اشـ كمتر، حدا ــات 130 مترمربع و  ــرای   قطعـ بـ

گردد. تعیین 
ــه مجموع  ــا عنایت بـ ــاختمانی بـ ــه سـ ــدور پروانـ ــاز و صـ ــه مشـــمول ضوابـــط ساخت وسـ ــدازه قطعـ ــل انـ 15ـ  حداقـ

كم ساختمانی پیشنهادی تعیین تکلیف شود. كالبدی ـ فضایی شهر برای همه پهنه های ترا گی های  ویژ
ــرای همه پهنه های  ــاختمانی بـ ــاز و صدور پروانه سـ 16ـ  حداقـــل عرض معبر برای   قطعات مشـــمول ساخت وسـ

كم ساختمانی پیشنهادی 6 متر مشخص شود. ترا
ــرای پهنه های  ــاد 20 مترمربع و بـ ــاختمانی زیـ كم سـ ــکونی در ترا ــاز موردنیاز هر واحد مسـ ــای بـ 17 ـ حداقـــل فضـ

گردید. كم به ترتیب 25 و 30 مترمربع مشخص  كمی ساختمانی متوسط و  ترا
گردد. كاربری های شهری ارائه  18 ـ ضوابط و مقررات حداقل پاركینگ موردنیاز، برای 

كم قابل احداث منـــوط به تأمین  ــر ترا كثـ ــتفاده از حدا ــود اسـ ــاختمانی قید شـ كم سـ ــای ترا ــه پهنه هـ 19ـ  در همـ
ــاز و تأمین حداقل دسترســـی  ــکونی و تأمیـــن پاركینگ موردنیـ ــه ازای هر واحد مسـ ــای باز بـ ــرانه فضـ حداقـــل سـ

خواهد بود.
ــدگان وزارت دفاع و  ــد نماینـ ــد غیرعامل پس از تاییـ ــات پدافنـ ــورای عالـــی مطالعـ ــه 96/2/11 شـ ــر مصوبـ 20ـ  برابـ

ج شود.   ح در پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طر

میزان بارگذاری پروژه ساختمان پالسکو
خ  ــور ــماره 580 مـ ــه شـ ــود مصوبـ خ 97/10/24 خـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
كمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پالسکو را با توجه به   1397/6/26
خ 1395/12/2 خود مورد بررســـی قرار داد و مصوبه مذكور را منوط به تحقق  ــه مور تصمیمات متخذه در جلسـ

شرایط زیر تایید نمود
ــه  ــگری در جلسـ گردشـ ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـ ح با عنایت به موافقت سـ 1ـ  میزان بارگذاری طر
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ــیون ماده 5  كمیسـ ــتانداری تهران( در ســـقف طبقات تعیین شـــده در مصوبه  خ 97/2/22 )در محـــل اسـ ــور مـ
صرفًا محدود به تأمین مجموع زیربنای واحد تجاری دارای حقوق مکتسبه پیش از تخریب، یادمان شهدای 
گردد. لذا احداث زیربنای تجاری مازاد بر حقوق  آتش نشان و فضای تأسیسات و پشتیبانی )ازجمله پاركینگ( 

مکتسبه قبلی مورد تایید نمی باشد.
ح تفصیلی )در داخل ساختمان یا نزدیک ترین  ک عمل طر 2ـ  پاركینگ موردنیاز ساختمان مطابق ضوابط مال

گردد. فاصله ممکن( با هماهنگی شهرداری تهران تأمین 

طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران
ح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران  خ 97/10/24 خود طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــازی و معماری ایران تهیه  ــورای عالی شهرسـ خ 93/7/28 شـ ــتای تکلیف مقرر در بند 10 مصوبه مور كه در راسـ
كمیته  كمیسیون ماده 5 تهران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود  شده است را با عنایت به مصوبه شماره 583 
ح مذكور را با رعایت چارچوب های زیر مورد بررســـی قرار داده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم  ــماره 1 طر فنی شـ

نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.
ــتای احکام فرادست قبلی ازجمله احکام مجموعه شهری  ــازی و معماری ایران در راسـ ــورای عالی شهرسـ 1ـ  شـ
ــتقرار خدمات  ــه 22 و ایفای نقـــش آن به عنوان مركز اسـ كنترل ســـقف جمعیت پذیری منطقـ ــر  ــع بـ ح جامـ ــر و طـ

كید می نماید. گردشگری در مقیاس ملی و فراملی تأ ج و  بزرگ مقیاس با غلبه تفر
گزارش شهرداری تهران، به واسطه اقدامات قبلی، ظرفیت سکونتی معادل 475  2 ـ با توجه به اینکه بر اساس 
كمیته فنی با همکاری مؤثر شهرداری تهران نسبت به احصاء  گردید  هزار نفر در منطقه ایجاد شده است مقرر 

و بررسی حقوق و تعهدات اقدام نموده و از همه تدابیر قانونی جهت تعدیل ظرفیت مذكور استفاده نماید.
كه  گردد  3 ـ مجموعه ضوابط احداث بنا )اعم از پهنه بندی یا ضوابط و مقررات عام و خاص( به نحوی تدقیق 

امکان تفسیر آتی برای آن فراهم نباشد.
ــازی و معماری ایران در  ــورای عالی شهرسـ ــده و حرایم آن بر اســـاس آخرین ابالغیه شـ گســـل های تدقیق شـ 4 ـ 

ح منعکس شود. اسناد طر

مغایرت اساسی الحاق اراضی تعاونی های دهگانۀ به محدوده شهر مالرد
خ 97/11/29 خود موضوع »الحاق اراضی تعاونی های  ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور شـ
خ 1396/5/30 شورای  برنامه ریزی و توسعۀ استان تهران  دهگانۀ به محدوده شهر مالرد«" مصوب جلسۀ مور
كمیته فنی شماره یک و موافقت با  خ 97/9/25  ــه مور را مورد بررســـی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسـ

الحاق اراضی مذكور مقرر نمود:
ــتان تهران با هماهنگی شهرداری نسبت به احصاء دقیق اراضی باغی و زراعی  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 1- اداره 
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كه تا زمان  كاربری های پیشنهادی )اعم از مسکونی، خدماتی و فضای سبز(  كلیه  موجود شهر اقدام نموده و 
كاربری زراعی و باغی، به عنوان  تصویب این مصوبه فاقد حقوق مکتسبه می باشند را حذف و اراضی مذكور را با 

ح تثبیت نماید. اساس طر
ــی الحاقی  ــر در اراضـ ــات عمومی و معابـ ــای خدمـ كاربری هـ ــه  ــرانه های تخصیـــص یافته بـ ــزان ســـطوح سـ 2- میـ
ح  ح جامع الحاق شده اند در طر كه پیش ازاین به محدوده طر هماهنگ با توافقات قبلی با سایر تعاونی هایی 

منعکس شود.
ح جامع مالرد ممنوع بوده و این گونه  3- هرگونه موضوع الحاق اراضی به محدودۀ شهر تا تصویب بازنگری طر

گیرد. ح جامع شهر مورد بحث و بررسی قرار  موضوعات می بایست در قالب بازنگری طر
ک عمل با اعمال موارد فوق الذكر  ح مصوب مال ح بر اساس آخرین طر كاربری اراضی پیشنهادی طر 4- نقشه 
خ  ــتان تهران به همراه سند پهنه بندی حریم )مطابق دستورالعمل مور كل راه و شهرسازی اسـ توســـط اداره 
ــورا  كمیته فنی توســـط دبیر شـ ــازی و معماری ایران( تهیه و پس از تایید  ــورای عالی شهرسـ 1395/11/18 شـ

ابالغ شود.

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره گشایش مراغه
گشایش  گردشگری دره  ح جامع منطقه نمونه  خ 97/11/29 خود، طر ــۀ مور ــورای عالی شهرسازی در جلسـ شـ
ــورای  برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی  خ 96/12/26 شـ ــه مور مراغه، مصوب جلسـ
ــگری (، به  گردشـ ــماره دو )كمیته فنی  كمیته فنی شـ خ 97/8/23  ــه مور قرار داد و ضمن توجه به صورت جلسـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: شر
ــورای  ــتان و شـ ــازی اسـ كارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسـ ــتانی اعم از  1ـ  با عنایت به مجموع مصوبات اسـ
ــتگاه ها ازجمله ارزیابی زیســـت محیطی، محدوده  ــتان و نیز نظریه های تخصصی دسـ ــعه اسـ  برنامه ریزی و توسـ
كید  ــر به 32 هکتار اراضی منابع طبیعی در پیرامون و پائین دســـت غار هامپوئیـــل خواهد بود، تأ ح منحصـ ــر طـ
ــات در همین اراضی  كلیه تجهیزات و تأسیسـ ــعه نخواهد بود و  كه منطقه نمونه دارای فاز بعدی توسـ می گردد 

مکان یابی و اجرایی می گردد.
ــازمان  كارگروه ملی غارشناســـی سـ ــه اهمیت میراث طبیعـــی غار هامپوئیل و بر اســـاس اعالم نظر  ــه بـ ــا توجـ 2ـ  بـ
خ 97/9/17 دفتر ارزیابی زیست محیطی  ــماره 97/340/36871 مور حفاظت محیط زیســـت )موضوع نامه شـ

كید می گردد: سازمان حفاظت محیط زیست (، بر مالحظات زیر تأ
ــامل مراحل اجرائی و   بهره برداری توســـط مشاور ذی صالح تهیه و مطابق  ح مدیریت غار و حریم آن شـ 2 ـ 1 ـ طر
كارگروه غارشناسی ارائه و از این نهاد  ح خدمات ابالغی، به  با دستورالعمل حفاظت و   بهره برداری از غارها و شر

مجوز الزم را اخذ نماید.
گذاری مالکیت غار و حریم آن بر اساس نقشه غار به سرمایه گذار مجاز نمی باشد. 2 ـ 2 ـ وا
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2ـ  3ـ  بارگذاری و ایجاد ابنیه اعم از ثابت یا موقت، جاده و مسیر دسترسی در باالدست دهانه غار تا خط الراس 
ممنوع است.

2 ـ 4 ـ هرگونه احداث ابنیه ثابت در شعاع پانصد متری دهانه در پائین دست و طرفین دهانه غار ممنوع است.
2 ـ 5 ـ ممنوعیت فصلی ورود به غار در فصل زادآوری و خواب زمستانه خفاش ها مطابق با نظر اعالمی سازمان 

گردد. حفاظت محیط زیست از سوی بهره بردار رعایت 
ــتانداردهای موجود در انطباق با منابع آبی قطعی و تملک شـــده  ــاز، مطابق اسـ ــزان آب مصرفـــی موردنیـ 3ـ  میـ
گردشگری( برسد  كمیته فنی شماره دو )كمیته فنی  ح به تایید نمایندۀ وزارت نیرو در  ــرمایه گذار طر توســـط سـ
كل  برنامه ریزی  ــر نگردد، الزم اســـت  كاربری چاه جدید میسـ ــر دلیل امکان تملک یا تغییر  ــه هـ ــه بـ و درصورتی كـ

ح متناسب با منابع آبی موجود تقلیل یابد. فیزیکی طر
ــركت آب  ح پس از اخذ تأیید از ســـوی شـ ــتگاه تصفیه خانه طر ح اجرایی جمع آوری فاضالب و ایسـ ــه طر 4ـ  نقشـ

گردد. ح لحاظ  منطقه ای استان در اسناد طر
كاربری و احداث ابنیه در بستر و حریم رودخانه »مردوق چای« ممنوع است. 5 ـ هرگونه استقرار 

كل  ــع )1/5 درصد  ح معادل 5000 مترمربـ كثر زیربنای قابل احـــداث در طر ح، حدا ــر ــنهادات طـ 6ـ  مطابـــق پیشـ
گردشگری و تفریحی خواهد بود.   ضمنًا  كاربری های اقامتی و خدمات  كه مختص  مساحت سایت( خواهد بود 
كه در روند اجرای  ح  كثر میزان بستر طبیعی محدودۀ طر ح، حدا هم راستا با پیشنهادات مهندسین مشاور طر
ــده و در آن عملیات عمرانی اجرایی می گردد، معادل 6/5  ــتکاری شـ گردشـــگری دسـ ح جامع منطقۀ نمونۀ  طر

ح جامع منطقه خواهد بود. درصد مساحت اراضی محدودۀ طر
7 ـ احداث واحدهای اقامتی موقت با رعایت الزامات مربوط به غار صرفًا با سازه های سبك و منطبق بر الگوی 

گیرد. بومی منطقه صورت 
ــماره 95/4671  ــرقی با شـ ــتان آذربایجان شـ كل محیط زیســـت اسـ ج در نامه اعالم نظر اداره  كلیۀ مفاد مندر 8ـ  

گردد. ح نهایی لحاظ  خ 95/4/31 در طر مور
ــازها ضرورت دارد و همچنین الزم اســـت جاده  گیاهـــی و جلوگیری از قطع آن در ساخت وسـ 9ـ  حفـــظ پوشـــش 

ح در حد وضع موجود حفظ شود. دسترسی طر

مجتمع ایستگاهی حقانی
ــی را پیرو  ــتگاهی )TOD( حقانـ ح مجتمع ایسـ ــود طر خ 97/12/06 خـ ــور ــه مـ ــازی در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كمیته فنی  خ 97/11/02  خ 1397/2/11 مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسه مور مباحث مور

ح مذكور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود: معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش طر
گردشگری  ح مصوب در خصوص توان و نیاز فضای شهری بالفصل و ماهیت فرهنگی،  1 ـ بنا بر راهبردهای طر
كاربری های  ــهم  ح، سـ كلیات معماری طر ــعه قلمرو عمومی در اراضـــی عباس آباد ضمن حفظ  ــه به توسـ و توجـ
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ــی از قبیل درمانـــی، فرهنگی هنری و  ــای خدمات عمومـ ــبت به فعالیت هـ ــامل تجاری و اداری نسـ انتفاعـــی شـ
كاهش یابد. گردشگری 

ح و تأثیر آن بر  ــنهادِی طر ــفر هر یک از فعالیت های پیشـ ح با توجه به میزان جذب سـ 2 ـ مطالعات ترافیکی طر
شبکه معابر بالفصل و حوزه پیرامونی به تایید معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

كل محدوده 532 هکتاری  ــغال 5/8 در صد  كم 20 درصد و ســـطح اشـ ــهم پروژه از ســـقف ترا 3 ـ رعایت قدرالسـ
ــا توجه به تأثیر  ــتفاده انتفاعی دارند بـ كه به نوعی اسـ كلیه فضاهایـــی  ــد. تبعًا  ــاد الزامی می باشـ اراضـــی عباس آبـ

كم خواهند بود. كیفیت اقتصاد، محیط زیست و ترافیک منطقه مشمول محاسبه ترا مستقیم بر 
ح پس از  كلیدی شهری پیوست مطالعات پدافند غیرعامل طر كز حیاتی و  4 ـ با توجه به هم جواری پروژه با مرا

كشور متعاقبًا در اسناد ابالغی لحاظ شود. تایید سازمان پدافند غیرعامل 
كریدور جنوبی ـ شمالی در اولویت اقدام، الزم است  كید بر حذف بخشی از سازه اجرا شده در مسیر  5 ـ ضمن تأ
كارفرما جهت بررسی های بعدی  ح توسط  گزارشات طر كیفیت اجرا حسب پیگیری  به جهت نظارت مستمر بر 

به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.
ح در انطباق با  6 ـ جداول مربوط به میزان زیربنای قابل احداث در هر طبقه و نحوه استقرار توده و فضا در طر
ح جامع اراضی عباس با رعایت الزامات صدرالذكر پس از تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی  كلی طر اصول 

و معماری توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع مرتبط ابالغ شود.  

طرح تفصیلی اراضی آبشار 2 و پادگان لشگر 77 ارتش
خ 97/06/19 خود  خ 97/12/06 پیرو مصوبه مور ــه مور ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسـ شـ
خ 97/11/04  ــهد، مصوب مور ــگر 77 ارتش در شهر مشـ ــار 2 و پادگان لشـ ح تفصیلی اراضی آبشـ موضوع طر
خ  شورای  برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را با عنایت به مکاتبه شماره 2515/2/189/16 مور
كل قوا و با  ــم  ــوز از فرماندهی معظـ ــذ مجـ ــر طی مراحل اخـ ــی بـ ــلح مبنـ ــای مسـ كل نیروهـ ــتاد  97/10/06 سـ
كمیته فنی شماره یک، مورد بررسی قرارداد و با توجه به مباحث  خ 97/11/07  توجه به صورت جلسه مور
كلیات  گردید مصوبه شورای عالی مبنی بر تصویب  خ 98/02/16 شورای عالی مقرر  مطروحه در جلسه مور
ــد وزارت دفاع و  گردیـ ــود و در ضمن مقرر  ــرایط زیر به مراجع مربوطه ابالغ شـ ــور با اعمال شـ ــای مذكـ ح هـ  طر
كار طی  گردش  ــتگاه های نظارتی در خصوص  ــلح ابهامات مطروحه از ســـوی دسـ ــتیبانی نیروهای مسـ پشـ
ــورای عالی  ــه را جهت اقدامات آتـــی به دبیرخانه شـ ــلح را بررســـی و نتیجـ ــای مسـ كل نیروهـ ــتاد  شـــده در سـ

كند. منعکس 

الف( در خصوص اراضی پادگان 77 لشگر
ح  ــروط به اعمال دو مورد اصالح به شر كمیسیون ماده 5 مشـ كاربری اراضی بر اســـاس آخرین مصوبه  ــه  1ـ  نقشـ

ذیل مورد تایید می باشد:

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است



ن  
یرا

ی ا
مار

مع
ی و 

سـاز
هر

ش
ی 

ـالـ
ی ع

ورا
شـ

ت 
وبا

صـ
م

13
98

-13
97

71        

ــه  ح نقشـ ــر ــبز به شـ ــاری اقامتی واقع در روبروی باغ الندشـــت و تبدیل آن به فضای سـ ــری تجـ كاربـ 1ـ  1ـ  حـــذف 
پیوست

ح نقشه پیوست كم درختان به شر كاربری تجاری اقامتی پیشنهادی بر روی عرصه مترا 1 ـ 2 ـ حذف 
كم  گردید متوســـط ترا ح مقرر  كم قابل احداث در طر 2 ـ به جهت حصول به مبنای معقول و منطقی ســـقف ترا
ح  كم ساختمانی حوزه های پیرامونی در طر ح در سهم مالک بر اساس متوسط ترا ساختمانی قابل احداث طر
كاربری های  ــی از تفکیک برای  كردن معابر ناشـ ــر  كسـ ح جامع( بدون  ــر پهنه 2 حوزه میانی غربی طر ــع )زیـ جامـ
كم  ــود. ترا كثر 200 درصد اعمال شـ ــکونت 2 حدا ــهم مالک با توجه به مجاورت غالب با زیر حوزه سـ انتفاعی سـ
ــهر )نظیر درمانی، ورزشی، مذهبی و.  ..( بر اساس  ــهم مالک یا سهم شـ كاربری های غیرانتفاعی اعم از سـ ــایر  سـ

ح جامع مشهد خواهد بود. ک عمل طر ضوابط مال
كاسته خواهد شد. كم های موجود در عرصه های ابقایی سهم مالک از این سقف  كلیه ترا تبصره 1 ـ 

كم انتفاعی )اعم از مسکونی، تجاری یا اقامتی و.  ..( در بخش های مربوط به سهم شهر  تبصره 2 ـ تخصیص ترا
ممنوع خواهد بود.

3 ـ با عنایت به اینکه بخش شمالی عرصه پادگان در محدوده باغات هم پیوند با بافت تاریخی قرار دارد، مقرر 
ح ذیل انجام شود: گردید به جهت حفاظت از درختان موجود و تداوم پیوند مذكور اقدامات به شر

ــتقرار یابد.  ــای احداثی در بخش های فاقد پوشـــش درخت اسـ ــغال، توده بناهـ كاهـــش ســـطح اشـ 3ـ  1ـ  ضمـــن 
بدیهی است تحقق این بند و اجرایی شدن آن منوط به تفکیک اراضی در   قطعات درشت دانه خواهد بود.

ح به صورت زیرگذر احداث  3 ـ 2 ـ معبر پیشنهادی اصلی شرقی ـ غربی در محل تقاطع با فضای سبز مركزی طر
شود.

كاربری فرهنگی و صیانت و حفاظت از  4 ـ بر حفظ سوله های دارای ارزش تاریخی در محدوده ستاد پادگان، با 
كاربری فرهنگی در سهم  ــوله های مذكور می توانند با  كید می گردد. سـ گذر زیرزمینی موجود در این محدوده تأ

گردد. مالک با فعالیت هایی مانند موزه و نظایر آن تجهیز و استفاده 

ب( در خصوص اراضی آبشار:
گردد: كمیسیون ماده 5 اعمال  ح زیر در آخرین مصوبه  گردید اصالحات به شر مقرر 

ــهر،  كریدور باد غالب شـ ــورای عالی، به جهت الزامات زیســـت محیطی، حفظ  ــتا با مصوبات قبلی شـ 5 ـ هم راسـ
ــهد و همچنین حفظ  ــه پس كرانه های طبیعی ارتفاعات جنوب مشـ ــری حفاظت از دید و منظر بـ ــات منظـ الزامـ

گردد. ح حذف  ج مسکونی 23 طبقه پیشنهادی طر یکپارچگی پارک چندمنظوره میانی، 4 بر
كثر  ح با توجه به ارتفاع ساختمان های مجاور به حدا ج تجاری پیشنهادی در جنوب طر 6ـ  تعداد طبقات 4 بر
كم حذف شده در اراضی سهم مالک واقع در شمال بلوار نماز جبران شود. كاهش یابد. معادل ترا چهار طبقه 
ح حذف و عرصه های مذكور به عنوان  كلیه بارگذاری های پیشنهادی بر روی شیب های بیش از 15% در طر 7 ـ 

ح نقشه پیوست( ح تثبیت شوند. )به شر فضای سبز در طر
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كسر از سطوح مسکونی پیشنهادی، خدمات عمومی حداقل، در مقیاس محله در بخش مسکونی واقع  8 ـ با 
در شمال غرب شهر تأمین شود.

ج( مالحظات عمومی:
ح یکپارچه  ح و همچنین درصد تحقق شروط صدرالذكر، طر كیفیات فضایی طر گردید به جهت حفظ  9ـ  مقرر 
ــتقرار توده و فضا، تفکیک   قطعات، مسیرها و معابر، تعداد  ــهری متضمن محل دقیق اسـ در مقیاس طراحی شـ
ــبز  كید بر تداوم یکپارچگی فضای سـ ح با تأ طبقات و حفظ بناهای شـــاخص موجود در عرصه های عمومی طر
ــورای عالی )دفتر  ــترک دبیرخانه شـ ــاه تهیه و پـــس از تایید مشـ ــر ظرف مدت دو مـ كثـ ح، حدا ــر ــر دو طـ میانـــی هـ
كشور، توسط دبیر  گردشگری، وزارت دفاع وزارت  تخصصی مربوطه(، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردد. شورای عالی به صورت هم زمان ابالغ 
گردد. ح تهیه  10ـ  پیوست ارزیابی اقتصادی معطوف به تحقق پذیری به همراه زمان بندی و اولویت اجرایی طر
ــا محوریت مركز  ــازی بـ كار وزارت راه و شهرسـ ــتور  ــهد در دسـ ــهر مشـ گســـل های شـ ــا عنایت به اینکه تدقیق  11 ـ بـ
ح  گسل جنوبی مشهد در اسناد طر گردید نتایج مطالعات  ــازی قرار دارد، مقرر  تحقیقات راه، مســـکن و شهرسـ

گردد. لحاظ 
گرفته و الزامات مربوطه رعایت شود. ح صورت  12 ـ مطالعات پدافند غیرعامل در محدوده طر

گردید ابهامات  ــازی و معماری ایران مقرر  ــورای عالی شهرسـ متذكر می گردد با عنایت به تدبیر رئیس محترم شـ
ــتاندار محترم مرتفع و پس از حصول توافق  ــتان با هماهنگی و مدیریت اسـ مطروحه توســـط مراجع قضایی اسـ

)بر اساس این مصوبه(، اقدامات بعدی صورت پذیرد.

طرح جامع شهر تربت حیدریه
ــهر تربت حیدریه  ح جامع شـ خ 1397/12/6 خود طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــان رضوی را مورد بررسی قرار  ــتان خراسـ ــعۀ اسـ ــورای  برنامه ریزی و توسـ خ 1396/11/12 شـ ــۀ مور مصوب جلسـ

كمیته فنی شماره یک مقرر نمود: خ 1397/10/16  داده و ضمن عنایت به صورت جلسه مور
ــد طبیعی و جمعیت ۱۷۷۲۰۰ نفر برای  خ رشـ ح به ۱۴۱۰ افزایش یابد و مطالعات جمعیتی براســـاس نر ۱ـ  افق طر

گردد. ح به روزرسانی  افق طر
ــع قبلی )مصوب  ح جامـ ــوع در محدوده طر ــهر با توجه به وقـ ــوم به صدف در غرب شـ ــاق اراضـــی موسـ ــا الحـ ۲ـ  بـ
ــهرک ولیعصر( با  ــهر و جنوب شـ ــمالی شـ ــین )در بخش شـ ــهرک امام حسـ ــوم به شـ 1397/2/27( و اراضی موسـ
كاربری  عنایت به غیر زراعی بودن اراضی وجود حداقل مبانی  برنامه ریزی شهری در آن و در جهت تأمین نیاز 

كاربری های مصوب در شورای  برنامه ریزی و توسعه استان موافقت می گردد. ح، با  مسکونی شهر در افق طر
كلیه ساخت وسازهای خالف پیرامون  ــعه استان  ــورای  برنامه ریزی و توسـ ــنهاد شـ ۳ـ  با عنایت به اینکه در پیشـ
ــهروندان  ــد فعلی، پرهیز از تضییع حقوق شـ گردید به منظور توقف رونـ ــرر  ــده اند مقـ ــهر به محدوده الحاق شـ شـ
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گردد. قانون مدار و حصول اطمینان از تأمین سرانه های عمومی اقدامات زیر در خصوص اراضی مذكور انجام 
3 ـ 1 ـ تدابیر الزم در جهت توقف روند تخلفات و تعدی به اراضی زراعی پیرامونی شهر از سوی استاندار محترم 

گیرد. به مراجع مختلف استانی ابالغ و مورد پیگیری قرار 
ــرانه های  ــیون ماده ۵ موظف اســـت به جهت تأدیه حقوق قانونی و حصول اطمینان از تحقق سـ كمیسـ 3 ـ 2 ـ 
ح های تفصیلی اراضی الحاقی را با رعایت اصل مذكور تصویب نماید هرگونه صدور پروانه جدید در  عمومی  طر

ح تفصیلی مذكور خواهد بود. اراضی الحاقی موكول به تصویب و ابالغ طر
كثر  ــهر حدا ــمالی و جنوبی شـ ح الحاق اراضی خالی حدفاصل دو بخش شـ ــنهادات طر ــتای پیشـ 3 ـ 3 ـ در راسـ
ــاورزی و ضوابط احـــداث بنا در حد  كشـ كاربری باغات و  ــود( با  كمتر بـ ــا ۲۰۰۰ متر )هر یک  ک و یـ ــد یـــک پـــال در حـ

دستورالعمل ماده ۱۴ بالمانع است.
ــتایی آن و حذف  ــده و پویای روسـ ــا عنایت به حیات زنـ ــهر بـ ــتای ضیاءالدین به محدوده شـ ــاق روسـ ــا الحـ ۴ ـ بـ
ح و  مجموع تسهیالت حمایتی معطوف به روستا درنتیجه الحاق آن به شهر و همچنین عدم تایید مشاور طر

مسئولین استانی مخالفت می گردد.
كفایت  ــهر با عنایت به عدم احراز ضرورت متقن ترافیکی،  ــمال شـ ــنهادی در شـ كمربندی پیشـ ۵ـ  احداث معبر 
گردید ضمن حذف معبر مذكور  ــرر  ــد. لذا مقـ ــر پیرامونی و تهدید تخریب اراضی زراعی مورد تایید نمی باشـ معابـ

گردد. شبکه پیرامونی شهر در بخش شمالی با رویکرد تهدید حداقلی اراضی زراعی بازطراحی 
خ  ــای پنج گانه حریم مطابـــق مصوبه مور ــا در پهنه هـ ــتقرار فعالیت هـ ــم و ضوابط اسـ ــه پهنه بنـــدی حریـ ۶ـ  نقشـ
ــازی و معماری در خصوص دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم  ــورای عالی شهرسـ 1395/11/18 شـ

گردد. ح جامع شهر اصالح و ارائه  در طر
كاربری نظامی تثبیت شود. ۷ ـ عرصه های نظامی واقع در حریم )پادگان و میدان تیر( تحت 

۸ ـ الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل پس از تایید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گردد. ح لحاظ  و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طر

ــای هدف بازآفرینی به  ــکونی، ضوابط مربوط به محدوده هـ ــداول مربـــوط به ضوابط احداث بنای مسـ ۹ـ  در جـ
ــگری( و سایر  گردشـ ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـ تفکیک محدوده بافت تاریخی )مطابق ضوابط سـ

گردد. محدوده های هدف ارائه 
كمی زیاد از ۶۰% درصد به ۵۰% درصد تقلیل یابد. ۱۰ ـ سطح اشغال در پهنه ترا

ح ممنوع اعالم  كمتر از ۶ متر در ضوابط طر كمتر از ۷۵ مترمربع و در معابر  ۱۱ـ  احداث واحد مسکونی در   قطعات 
گردد. ح اتخاذ  شده و تمهیدات الزم جهت پاسخگویی به حقوق مالکین در طر

گردد. كم كم مسکونی ۱۴۰ مترمربع تعیین  كم ساختمانی در ترا كثر ترا ۱۲ـ  حداقل اندازه   قطعات جهت اخذ حدا
كم  ــغال ۷۰% درصد و ترا ــکونی با ســـطح اشـ كثر یک واحد مسـ ــکونی ۷۵ تا ۱۴۰ مترمربع حدا ۱۳ـ  در   قطعات مسـ
گردد. درهرصورت رعایت حداقل فضای باز ۳۰  ۷۰% درصد در یک یا دو طبقه )به صورت دوبلکس( مجاز اعالم 

مترمربع برای هر واحد در این حالت الزامی می باشد.
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ــای حریم مطابق  كل پهنه هـ ــتقرار فعالیت در  ــروط اسـ ــداول ضوابط مجاز، ممنوع و مشـ ۱۴ـ  ضمـــن تکمیـــل جـ
ــکوه در جنوب غرب شهر  ــازی و معماری ایران و تثبیت اراضی پیشـ ــورای عالی شهرسـ ــتورالعمل مصوب شـ دسـ
ــتقرار فعالیت در اراضـــی مذكور متضمن حفـــظ وضعیت طبیعی و  ــه حفاظت در حریـــم، ضوابط اسـ تحـــت پهنـ

گردد. كوه ارائه  گسترده و فعالیت های مرتبط با بستر طبیعی  ج  استفاده در قالب تفر

منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند
ــگری بنددره  گردشـ ح منطقه نمونه  خ 97/12/20 طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــعه  ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 94/9/9 شـ خ 84/8/19 هیئت وزیران و مصوبه مور ــرو مصوبه مور ــد را پیـ بیرجنـ
كمیته فنی-تخصصی شماره دو شورای عالی )كمیته  خ 97/10/3  استان خراسان جنوبی و صورت جلسه مور
ح  كمیته فنی مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود تا اسناد طر ــه  ح صورت جلسـ ــگری( مورد بررســـی و به شر گردشـ

كمیته فنی، به مراجع ذی ربط ابالغ شود. پس از اصالح بر اساس نظر 
ج در صورت جلسه 97/10/3  گردشگری( مندر ــورای عالی )كمیته  ــماره دو شـ كمیته فنی-تخصصی شـ نظرات 

ح زیر می باشد: به شر
ــماره 35/4/59828  ــتان و همچنین مکاتبه مجدد شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ 1 ـ با توجه به مصوبه شـ
ــامل تدقیق  ح )شـ ــنهادات طر ــان جنوبی پیشـ ــتانداری خراسـ ــرم عمرانـــی اسـ خ 97/9/28 معاونـــت محتـ ــور مـ
كاربری ها و میزان دقیق بارگذاری در هریك از آن ها( در این مرحله صرفًا منحصر به آن قســـمت از اراضی تحت 
ــتان واقع شـــده است. )بر  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ كه در محدوده مصوب شـ گردد  ــرمایه گذار  مالکیت سـ
ــرمایه گذار 13/38 هکتار از اراضی تحت مالکیت ایشان در محدوده  ــده از ســـوی سـ ــه های ارائه شـ اســـاس نقشـ

مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان واقع شده است پیوست(
ــعه استان اقدامات زیر انجام  ــورای برنامه ریزی و توسـ ــایر اراضی واقع در محدوده مصوب شـ 2 ـ در خصوص سـ

گردد.
ــتان نظر قطعی و  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــه مصوب شـ 1-2 با توجه به مغایرت موجود بین متن و نقشـ

اصالحی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دبیرخانه اخذ شود.
ــورای عالی، اداره  ــرمایه گذار با هماهنگی دبیرخانه شـ ج از محدوده تحت مالکیت سـ 2-2 عناوین پهنه های خار
ــتان و استانداری بازنگری  گردشگری اسـ ــتی و  كل میراث فرهنگی، صنایع دسـ ــتان، اداره  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ
كید می گردد هرگونه تخصیص و  ــود. مجدداً تأ ح لحاظ شـ ــناد طر ــعه آتی منطقه در اسـ ــه راه توسـ و به عنوان نقشـ
ــرمایه گذار منوط به اخذ مصوبه  ج از عرصه تحت مالکیت سـ ــری و میزان و نوع بارگذاری های در خار كاربـ تدقیـــق 

مجدد از شورای برنامه ریزی و توسعه استان و متعاقبًا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
ــورای برنامه ریزی و  ــرمایه گذار در چارچوب پهنه های مصوب شـ ــری اراضـــی محدوده تحت مالکیت سـ كاربـ 3 ـ 
كارگروه  گردشگری استان و  كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  توسعه استان تدقیق شده و پس از تایید اداره 
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گیرد. ج در اسناد ابالغی قرار  امور زیربنائی و شهرسازی مالك در
كم،  ــغال، ترا ــامل ســـطح اشـ ــری طبق بند فوق، جداول دقیق مربوط به احداث بنا شـ كاربـ ــِن  ــًا تعییـ 4ـ  متعاقبـ
ج فعالیت  ح پیوست( و با در ح )به شر تعداد طبقات و سایر الزامات مطابق جداول پیشنهادی اولیه مشاور طر
ح- پیوست( تهیه و در اسناد ارائه شود.  ح جداول پیشنهادی مشاور طر كاربری )به شر مجاز به استقرار در هر 
كاربری ها به ترتیب معادل %5  كلیه احداثات در همه  كم ساختمانی  كثر سطح اشغال و ترا كید می گردد حدا تأ

)پنج درصد(،10% )ده درصد( از محدوده تحت مالکیت سرمایه گذار خواهد بود.
ــمند ثبتی موجود در منطقه ازجمله بند تاریخی در  كلیۀ آثار تاریخی ارزشـ 5 ـ عرصه و حریم و ضوابط مترتب بر 

ح منعکس شود. اسناد طر
خ  ــماره 4337 مور ــان جنوبی با شـ ــتان خراسـ كل محیط زیســـت اسـ ج در نامۀ مجوز اداره  ــاد مندر ــۀ مفـ كلیـ 6 ـ 

گردد. ح نهایی لحاظ  1389/4/16 در طر
ــزان دقیق آب  ــاور 460 نفر(، تحلیل میـ ــرآورد مشـ ــه منطقه )طبق بـ ــگران ورودی بـ گردشـ ــه میزان  ــه بـ ــا توجـ 7ـ  بـ
كل  گرفته و طی استعالم مجدد اداره  مصرفی بر اساس استاندارد نشریه 3-117 سازمان برنامه وبودجه صورت 
ــتان از آب منطقه ای  استان مراتب تایید امکان اختصاص این میزان آب مصرفی از شبکۀ  ــازی اسـ راه و شهرسـ
ــهر بیرجند و نیز استفاده از آب ذخیره شده در پشـــت بند تاریخی جهت مصارف غیر شرب اخذ و  ــانی شـ آب رسـ

گردد. جهت تصویب در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه 
ــركت آب  ــه؛ پس از اخذ تأیید از ســـوی شـ ــتگاه تصفیه خانـ ــع آوری فاضـــالب و ایسـ ح اجرایـــی جمـ ــر ــه طـ 8ـ  نقشـ

گردد. ح لحاظ  منطقه ای استان، در اسناد طر
ــرمایه گذار )موضوع بند 1  ــرای اراضی تحت مالکیـــت سـ ــتیبان بـ ــات موردنیاز و پشـ ــزات و تأسیسـ ــۀ تجهیـ كلیـ 9ـ  
گردد. هرگونه  ــتگاه تصفیه خانه، می بایســـت در همین اراضی مکان یابی و اجرایی  ــه( ازجمله ایسـ صورت جلسـ
گردشگری بنددره بدون اخذ مصوبه جدید  ج از این اراضی تحت عنوان منطقه نمونه  عملیات اجرایی در خار

از مراجع ذی صالح استانی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ممنوع خواهد بود.
ــگری بنددره در حریم  گردشـ كل اراضی منطقۀ نمونۀ  كه  گردیده  ــهر به نحوی اصالح  ــمالی حریم شـ 10 ـ خط شـ
ــهر  ح جامع شـ ــۀ پهنه بندی حریم در طر ــرد. همچنین الزم اســـت در این خصوص، نقشـ گیـ ــد قرار  ــهر بیرجنـ شـ
گردیده و اراضی موردنظر )مصوبۀ شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان در نقشۀ ممهور( به عنوان  بیرجند اصالح 

گردد. گردشگری در سند پهنه بندی حریم لحاظ  منطقۀ نمونه 

، موضــوع الحــاق 212 هکتار از ساخت وســازهای  مغایرت هــای اساســی طــرح جامع شــهر شــیراز
خــارج از محــدوده طــرح هــادی روســتای گویــم به محــدوده طرح جامع شــهر شــیراز

ح جامع  خ 97/12/20، مغایرت های اساســـی طر ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
گویم به  ح هادی روستای  ج از محدوده طر ــازهای خار ــیراز، موضوع الحاق 212 هکتار از ساخت وسـ ــهر شـ شـ
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خ 97/1/20  ــور ــه مـ گویم( را پیرو مباحث جلسـ ــه منفصل  ــیراز )به عنوان ناحیـ ــهر شـ ح جامع شـ محـــدوده طر
ــماره یـــک اذعان می دارد  كمیته فنی شـ خ 97/7/8  ــه مور ــرار داد و نظر به صورت جلسـ ــی قـ ــود مورد بررسـ خـ
ــتا غالبًا خالف قوانین، ضوابـــط و مقررات مربوطه  ح هادی روسـ ــازهای پیرامـــون محدوده طر كه ساخت وسـ
گرفته اند و عالوه  ــتانی شـــکل  ــئول اسـ ــتگاه های مسـ و درنتیجه عدم ایفای تکالیف و نظارت های قانونی دسـ
ــهر و تضییع حقوق عمومی  ــدید تخلـــف و بی انضباطی در شـ ــر تعـــرض و تعدی به اراضی زراعی، موجب تشـ بـ
ــات عالی مرتبه نظام،  كیدات مقامـ ــتای تأ ــه تکالیف ذاتی و قانونی و در راسـ ــتای عمل بـ ــده اند. لذا در راسـ شـ
ــهر  ح جامع شـ گویم به محدوده طر ــتای  ح هادی روسـ ج از محدوده طر ضمن مخالفت با الحاق اراضی خار
ــور و توقف رویه های خـــالف قانون،  ــازهای مذكـ ــاماندهی به ساخت وسـ ــد در جهت سـ ــرر می نمایـ ــیراز، مقـ شـ

گردد: ح زیر انجام  اقدامات به شر
1 ـ دبیرخانه شورای عالی اقدامات الزم جهت ورود جدی مراجع قضائی به موضوع را از طرق مقتضی پیگیری 

گزارش آن را به شورای عالی ارائه نماید. نموده و 
ــتور نقشه، موافقت  ــیراز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد حقوق جدید، اعم از صدور پروانه، دسـ ــهرداری شـ 2ـ  شـ

كدَا پرهیز نماید. ح هادی موا اصولی، پاسخ استعالم توافق و.  .. در اراضی و عرصه های پیرامون محدوده طر
كلیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت وسازهای انجام شده اعم از حقوق موضوع  3ـ  با نظارت استانداری فارس 
ــهرداری ها و تبصره 4 ذیل  كاربری اراضی زراعی و باغی«، ماده 100 قانون شـ تبصره یک ماده یک »قانون حفظ 
گزارش آن جهت  ــهرداری ها« اخذ و  ح های دولتی و شـ ک واقع در  طر ــون تعیین وضعیت امال ــده قانـ »ماده واحـ

اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
 تبصره 1ـ  اراضی یکپارچه زراعی خالی واقع در شمال و جنوب محدوده موردنظر پیشنهادی شورای  برنامه ریزی 

و توسعه استان همچنین اراضی واقع در حریم فعلی شهر جدید صدرا مشمول این فرآیند نخواهند بود.
ــا در عرصه های زراعی  ــوارد متعدد تفکیک و احداث بنـ ــپیدان مـ ــیرازـ  سـ ــا توجه به اینکه در طول محور شـ 4ـ  بـ
ــتان موظف اســـت  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ گرفته اســـت، اداره  ــای ویالیی صورت  و باغـــی در قالـــب مجتمع هـ
گزارشی از فرآیندهای اجرایی منجر به موضوع را به همراه موقعیت اراضی، مساحت و میزان احداثات و سایر 

كثر ظرف مدت 2 ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارائه نماید. اطالعات فنی موردنیاز، حدا
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وقوع سیل در كشور
ــیل در برخی از شهرها و  خ 98/01/26 پدیده وقوع سـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
گزارش های مراجع استانی، وزارت نیرو، مركز مطالعات  روستاهای كشور را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع 
ــازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  و تحقیقات راه، مســـکن و شهرسـ
ــازی و معماری، اذعان  ــورای عالی شهرسـ ــگری و دبیرخانه شـ گردشـ ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـ سـ
كشور به دلیل شدت باالی بارش، اجتناب ناپذیر  ــارات وارده بر شهرها و روستاهای  ــی از خسـ كه بخشـ می دارد 
بود اما بخش قابل توجهی از تبعات سیالب ها با اقدامات در سطوح و مقیاس های مختلف قابل كنترل، حذف 
ــهری و بخش های مختلف  ــهری و فراشـ ــه مراجع مرتبط در حوزه های شـ كلیـ كه عزم جدی  ــا تعدیـــل اســـت  و یـ

كمیت را طلب می كند. حا
ــاد هماهنگی بین  ــر ایجـ ــتای تکلیـــف صریح قانونـــی خود مبنی بـ ــاری در راسـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ  شـ
تصمیمات و برنامه های دستگاه های مختلف به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، بر مجموعه ای از 

كید می نماید: ح زیر تأ تدابیر و تکالیف الزم الرعایه جهت دستگاه های مرتبط به شر

كاهش خطر سیل الف: تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط با 
ــی  ــوان علمـــی و تخصصـ ــری از تـ ــتگاه های مرتبـــط و بهره گیـ ــایر دسـ ــکاری سـ ــا همـ ــازی بـ 1 ـ وزارت راه و شهرسـ
كید  ــه 2800( را با تأ ــه در آئین نامـ ــه پهنه بندی خطر زلزلـ ــیل )نظیر نقشـ ــه های پهنه بندی خطر سـ ــور، نقشـ كشـ
ــای حمل ونقل و مســـکن و  كاهـــش خطر در حوزه هـ ــا رویکرد  ــور و بـ كشـ ــتایی  ــهری و روسـ ــکونتگاه های شـ بر سـ

شهرسازی تهیه نماید.
ــه و تصویب  كفایـــت در فرآیند تهیـ ــگیری از آن با دقـــت و  ــهری و پیشـ ــیالب های شـ ــه سـ ــات مربـــوط بـ 2ـ  مطالعـ
ح های توسعه و  ح های توسعه و عمران انجام و اسناد خروجی مرتبط با آن به همراه سایر اسناِد الزام آور طر طر
گیرد. در این خصوص تغییر نگرش از " جمع آوری و دفع آب های سطحی شهرها " به "  ک عمل قرار  عمران مال

مدیریت سیالب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز باالدست " ضروری است.
كیفی رودخانه ها و مسیل ها از سوی  كمی و  كاربری و فعالیت در حرایم  3 ـ ضوابط و مقررات مربوط به استقرار 

وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه تدوین و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
ــراث فرهنگی،  ــازمان میـ ــازی ایران، سـ ــاری و شهرسـ ــه وجود ســـنت عظیم و غنـــی تاریخی معمـ ــا عنایـــت بـ 4 ـ بـ
ــیل در ابعاد  كنترل سـ ــا و تجارب تاریخی معطـــوف به مدیریت و  ــه آموزه هـ گردشـــگری مجموعـ ــتی و  صنایع دسـ

مختلف را احصا و جهت استفاده در اختیار مجموعه دستگاه های مرتبط با توسعه شهری قرار دهد.
گیر الزم است عرصه های طبیعی پیرامون  كید بر عدم توسعه شهری در پهنه های سیل خیز و سیل  5ـ  ضمن تأ
كمربند سبز حفاظتی، توسعه  ح آبخیزداری،  شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه هایی نظیر طر

گردد. ح های توسعه و عمران حفاظت  جنگل كاری و ماَنک های جنگلی در طر
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گردید سازمان پدافند  ــتیبانی نیروهای مسلح، مقرر  ــده توســـط وزارت دفاع و پشـ گزارش ارائه شـ 6ـ  با عنایت به 
ــتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران، الزامات و مالحظات  غیرعامل با همکاری وزارت دفاع و پشـ
ــرات طبیعی و  ــا تهدیدات و مخاطـ ــه بـ كلیـــدی )CIP( را در مواجهـ ــز  كـ ــاخت های حیاتـــی و مرا حفاظـــت از زیرسـ

انسان ساخت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی تهیه و حسب مورد به تصویب مراجع ذی صالح برساند.
7ـ  وزارت راه و شهرسازی )معاونت ساختمان و مسکن( موظف است تا مقررات مربوط به كاهش خطر سیل در 

ساختمان های شهری و روستایی را در قالب مباحث مقررات ملی موجود و یا به صورت مستقل تهیه نماید.
ــا تخلفات  ــورد قضایی بـ ــر الزم جهـــت تقویـــت ضمانـــت اجرایـــی قوانیـــن و برخـ ــازی تدابیـ 8ـ  وزارت راه و شهرسـ
ــازی و ارائه به مراجع  كنترل شهرسـ ــع  ــات را در قالب تهیه آیین نامه جامـ ــگاری این تخلفـ ــرم انـ ــازی و جـ شهرسـ

تصویبی الزم اتخاذ نماید.
كنترل  ــیل ها و  ــم رودخانه و مسـ ــتر و حریـ ــال مدیریـــت یکپارچه بر بسـ ــات الزم جهـــت اعمـ ــرو اقدامـ 9ـ  وزارت نیـ
ــع و اصالح  ــتاها و رفـ ــهرها و روسـ ج شـ ــور در داخل و خار ــای مذكـ ــاز در حریـــم عرصه هـ ــازهای غیرمجـ ساخت وسـ
ــنهاد به مراجع تصویبی )اعم از دولت  ــئولیت ها را در قالب پیشـ تعارضات قانونی و رویه ای منجر به تداخل مسـ

یا مجلس( پیگیری نماید.

ب: اقدامات عملیاتی
ــا راهبری وزارت جهاد  ــهرها بـ ــرف بر شـ ــای آبخیزداری و آبخوان داری در ســـطح حوزه های آبخیز مشـ ح هـ 10ـ  طر
گردد. در این خصوص  كنترل سیل و رسوب ورودی به شهرها انجام  كشاورزی و مشاركت شهرداری ها باهدف 
ــتگاه های  ــاركت دسـ ــهری " با مشـ ــیل حوزه های آبخیز شـ كنترل سـ ح آبخیزداری  ــای ردیف بودجه ای " طر احیـ

كشور ضروری است. ذینفع و بهره بردار و مساعدت سازمان برنامه وبودجه 
ــهری توســـط وزارت نیرو تدقیق و  ــهری و فراشـ ــیل های متداخل با حوزه شـ ــتر رودخانه ها و مسـ 11 ـ حرایم و بسـ
ــتان ها و یا دبیرخانه  ــازی اسـ كل راه شهرسـ ح یا ادارات  ــاور عهده دار تهیه طر ــین مشـ ــتعالم مهندسـ حســـب اسـ
ک عمل  ح های توسعه و عمران شهری و روستایی اعمال و مال كلیه طر ــایر مراجع مرتبط در  ــورای عالی و سـ شـ
كاهش زمان پاسخگویی به استعالمات انجام شده  گیرد. در این خصوص الزم اســـت اقدامات الزم جهت  قرار 

گردد. از سوی وزارت نیرو اتخاذ 
كیفی رودخانه ها توسط وزارت نیرو به منظور  كمی و  12 ـ تدابیر الزم جهت عالمت گذاری دقیق و شفاف حرایم 

گیرد. استفاده از ظرفیت پایش عمومی و نظارت های اجتماعی صورت 
ــدار سیل در  ــتقرار سامانه هشـ ــبت به اسـ ــازمان هواشناســـی( موظف اســـت نسـ ــازی )سـ 13 ـ وزارت راه و شهرسـ

شهرها و روستاهای در معرض خطر سیالب اقدام نمایند.
ــهری در مدیریت بحران و امدادرسانی  14 ـ نظر به نقش بی بدیل پادگان ها به عنوان پهنه های تجهیز شـــده شـ
ــات نظامی و امنیتی حکم  كه مقتضیـ ــهرها، مگر در مواردی  ج از شـ ــردم، انتقال عرصه های مذكور به خار ــه مـ بـ

ح های توسعه و عمران نظامی تثبیت می شود. كلیۀ پادگان ها در طر كاربری  می كند، ضروری نبوده و 
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ــتاهای واقع در  ــی برنامه زمانـــی معیـــن، اولویـــت روسـ ــا طـ ــاد مســـکن انقـــالب اســـالمی موظـــف اســـت تـ 15ـ  بنیـ
ــاز،  ــورت نیـ ــازی و در صـ ــازی و پایدارسـ ــات الزم را جهـــت ایمن سـ ــایی و اقدامـ ــدار را شناسـ ــاختگاه های ناپایـ سـ

ح های توسعه و عمران ناحیه ای و منطقه ای فراهم نماید. جابجایی آن ها در چارچوب احکام و ضوابط طر
كامل و دقیق فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی )EIA( جهت پروژه های بزرگ مقیاس )بزرگراه ها ـ  16 ـ بر انجام 

كید می گردد. تونل ها، خطوط راه آهن و ...( توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأ
ــازهای  ــهرداری ها وزارت نیرو در برخورد با ساخت وسـ ــع و مؤثر توســـط نهادهای مرتبط نظیر شـ ــدام قاطـ 17ـ  اقـ
ــع در مواضع مذكور  ــتحدثات غیرمجاز واقـ ــازی مسـ ک سـ ــیل ها و قلع و پا ــتر رودخانه و مسـ ــم و بسـ ــع در حریـ واقـ
كمیسیون ماده 100 منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم و بستر رودخانه ها  انجام و از صدور آرای 

گردد. و مسیل ها خودداری 
كاربری متعارض در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها. 18 ـ ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین 

ــتر رودخانه ها و  ــارض در حریم و بسـ كاربری متعـ ــه تعیین  ــات احتمالی مربوط بـ ــه مصوبـ كلیـ ــه  كـ ــره: ازآنجا  تبصـ
ــهری و روستایی( مشمول فرآیند  كارگروه های استانی )اعم از شـ ــیون های ماده 5 و  كمیسـ ــیل های توســـط  مسـ
كلیه تصمیمات مراجع مذكور  مغایرت اساسی بوده و الزم است به تصویب شورای عالی برسد، لذا این شورا با 
كاربری ها می گردد مخالفت نموده و تبعا مصوبات  ــایر  ــتر رودخانه به سـ كاربری از حریم و بسـ كه منجر به تغییر 

مورداشاره ملغی االثر خواهند بود.
كالبدی  كل راه و شهرسازی استان ها موظفند ضمن برآورد دقیق میزان خسارات وارده، اقدامات  19 ـ ادارات 
ــازی و معماری  ــهرها را با هماهنگی معاونت شهرسـ ــیل در شـ ــازی عرصه های آســـیب دیده از سـ مربوط به بازسـ
ح های مصوب آن ها به  كید بر استفاده از ظرفیت های توسعه درون زای شهرها در قالب طر وزارت متبوع و با تأ
ح های جامع شهرها )با اولویت شهرهای درگیر با سیل اخیر(  انجام رسانند. همچنین با بررسی همه جانبه طر
ــنهادات اصالحی احتمالی موردنیاز را در قالب مغایرت های اساسی  ــی ابعاد مختلف آن ها پیشـ و آسیب شناسـ

پس از طی مراحل استانی به شورای عالی ارسال نمایند.
ــادی و همچنین رعایت  ح های هـ ــود تصریح متعدد قانونـــی و همچنین ماهیت ذاتـــی طر ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ 20ـ  بـ
ــتر آن ها  ــای جامع و غنای بیشـ ح هـ ح خدمات طر ــر ــهری در شـ ــیالب های شـ ــات مربوط به مدیریت سـ مالحظـ
ــهر اســـت(، تهیه  كوتاه مدت شـ ح هادی )كه ماهیتًا معطوف به حل چالش های  ح خدمات طر ــر ــبت به شـ نسـ
ح هادی و یا تمدید آن ها پس از پایان افق آن ها تحت هر عنوان ممنوع بوده و الزم است  ح تجدیدنظر طر طر

ح جامع تهیه شود. ح هادی شهری آن ها طر برای شهرها پس از اتمام افق طر
ــتر  ــر یا پل( در حریم و بسـ ــبکه معابـ ــر مداخـــالت ترافیکی )اعم از احداث شـ ــرات انکارناپذیـ ــه تأثیـ ــه بـ ــا توجـ 21ـ  بـ
كشور  ــورای عالی هماهنگی ترافیک  كلیه مصوبات شـ ــیالب ها الزم اســـت  ــدید اثرات مخرب سـ رودخانه در تشـ
ــتر و حریم طبیعی رودخانه و مسیل،  ــتان ها ضمن رعایت مالحظات مربوط به حفظ بسـ ــورای ترافیک اسـ و شـ

گردد. ح های جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگ  به استناد تصریحات قانونی با طر
ــیون های ماده 5( دخیل در وضع و اجرای مقررات  كمیسـ ــایر مراجع )ازجمله  ــازی و سـ 22 ـ وزارت راه و شهرسـ
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گذاری ابنیه و تأمین حداقل سرانه فضای  احداث بنا در شهرها و روستاها با رعایت سطح اشغال بهینه توده 
ــهری و حذف عرصه های جذب روان آب در  ــترش بیش ازحد ســـطوح عایق شـ گسـ باز در ضوابط احداث بنا، از 

سطح شهرها و روستاها جلوگیری نمایند.

مغایرت های اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند
ح جامع  خ 98/1/26 خود، مغایرت های اساسی طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 97/11/16  ــور ــه مـ ــهر(، مصوب جلسـ ــوع الحاق اراضی به محدوده و حریم شـ ــهر ارجمند )موضـ ـ تفصیلـــی شـ
ج در  شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران را مورد بررسی قرار داد و الحاقات مذكور را با لحاظ شرایط مندر
كمیته فنی شماره یک تصویب و مقرر نمود نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند  خ 98/1/21  صورت جلسه مور

توسط دبیرخانه شورای عالی ابالغ شود. )با اعمال اصالحات(
ح زیر می باشد: خ 98/1/21 به شر ج در صورت جلسه مور كمیته فنی مندر نظرات 

خ 1397/11/16 شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان تهران به استثنای  ــۀ مور كلیۀ الحاقات مصوب جلسـ "1 ـ با 
كل راه و  ح توسط اداره  كنترل و تایید اسناد طر ــرایط ذیل پس از  ــوم به الغدیر منوط به تحقق شـ ــهرک موسـ شـ

شهرسازی استان تهران، موافقت می گردد:
كاربری باغ و زراعی نباشد. ـ اراضی الحاقی به صورت عرصه های خالی و یا دارای 
كمیسیون ماده 100 باشد. ـ تمام ساخت وسازهای الحاقی دارای پروانه و یا رأی 

ــیل ها و  ــتر مسـ ــتان در حریم و بسـ ــركت آب منطقه ای اسـ ــتعالم مجدد از شـ ــی الحاقی بر اســـاس اسـ ــۀ اراضـ كلیـ ـ 
رودخانه ها قرار نگرفته باشد.

كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ــتعالم مجدد از اداره  ــوم به تپه قدیمی، بر اســـاس اسـ ـ اراضی الحاقی موسـ
گردشگری استان تهران جزء آثار تاریخی واجد ارزش نباشد.

ــهرک الغدیر با توجه به اینکه بخشی از آن )حدود یک سوم( جزء اراضی منابع  ــوم به شـ 2 ـ با الحاق اراضی موسـ
ــازهای قانونی و دارای حقوق مکتسبه در آن شکل نگرفته است، صرفًا در  طبیعی اســـت و از طرفی ساخت وسـ
كه ضرورتًا )به جهت  ح هادی مصوب قبلی شهر و نیز اراضی  گرفته و اراضی واقع در طر حد مســـکن مهر شـــکل 

شکل هندسی( در محدوده قرار می گیرد، موافقت می گردد. )مطابق نقشۀ پیوست(
كم با حدنصاب تفکیک درشت دانه  كم خیلی  كاربری تپۀ قدیمی الحاقی به محدودۀ شهر، مسکونی و با ترا 3ـ  

گردد. كم )50 درصد( به منظور الگوی سکونت ویالیی لحاظ  كم ساختمانی خیلی  )500 مترمربع( و ترا
ــاورزی  كشـ ــهر موافقت می گردد. اراضی الحاقی به حریم در قالب پهنۀ باغات و  كلیۀ الحاقات به حریم شـ 4 ـ با 

گرفته شود. گردیده و فعالیت های موردنظر در قالب ضوابط مجاز و مشروط در نظر  لحاظ 
كشاورزی به سایر پهنه ها )اعم از پهنه های الحاقی  5 ـ با تغییر پهنۀ اراضی واقع در حریم شهر از پهنه باغات و 

یا پهنه های موجود در حریم( مخالفت می گردد.
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ــاری ایران،  ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ ــه؛ مقتضی اســـت دبیرخانۀ شـ گرفتـ ــات صورت  ــه تخلفـ ــه بـ ــا توجـ 6ـ  بـ
مکاتبات الزم در خصوص انعکاس این تخلفات به نهادهای نظارتی را انجام دهد."

طرح ساماندهی پردیس مركزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی  خ 98/02/16،  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــگاه  ــاماندهی پردیس مركزی دانشـ ــوم به "سـ ح موسـ ــای مترتب بر اجرای طر ــاری در خصـــوص چالش هـ و معمـ
خ 82/7/28 و 94/6/16 خود را با توجه  ــگاه علوم پزشـــکی تهران " موضوع مصوبات قبلی مور تهران و دانشـ
ــتراتژیک  ــای به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاســـت جمهوری، مركز مطالعات اسـ ــه پیگیری هـ بـ
ــتانداری تهران، شورای  كشور، اسـ ــیون عمران مجلس شورای اسالمی، وزارت  كمیسـ نهاد ریاســـت جمهوری، 
ــازمان های مردم نهاد و تشکل های دانشجویی استماع نمود. شورای عالی  اســـالمی شهر تهران و همچنین سـ
ــأن  ــیادت علمی زیبنده انقالب اســـالمی، بر حفظ شـ ــاد زمینه های سـ ــتای ایجـ ــاری، در راسـ ــازی و معمـ شهرسـ
ــر علمی و فرهنگـــی معاصر ایران،  ــور و یکی از مفاخـ كشـ ــاد آموزش عالی  ــران به عنوان نمـ ــگاه تهـ ــگاه دانشـ و جایـ
ــارم و رونق  ــوم و چهـ ــگاه نســـل سـ ــد روزافزون تولید علم و فناوری، حركت تدریجی آن به ســـوی دانشـ ــزوم رشـ لـ
كید می نماید. در این راستا حفاظت از ارزش های محیطی ملموس و ناملموس بافت  كسب وكار دانش بنیان تأ
ــهری معاصر تهران، حفظ و حمایت از  ــگاه، به عنوان یکی از ارزشمندترین بافت های شـ ــهری پیرامون دانشـ شـ
گرفته اند،  ــگاه در بافت شهری پیرامون شکل  كه به واســـطه حضور دانشـ كســـب وكارهای مرتبط با علم و دانش 
كه الزم است در هرگونه  ــتند  ــاركت ذینفعان و پرهیز از تضییع حقوق آن ها، مؤلفه هایی هسـ جلب اعتماد و مشـ

گیرند. ح ساماندهی بافت پیرامون دانشگاه مورد توجه قرار  طر
كمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش  خ 97/10/11   با عنایت به صورت جلسه مور
كمیته فنی یک، نحوه و مقیاس مداخله در بافت پیرامونی  خ 98/2/15  )كمیته فنی سه( و صورت جلسه مور
ــازی مجدد فضاهای موردنیاز برای  كامل محدوده، تخریب و بازسـ ــگاه با رویکرد فعلی، مبتنی بر تملک  دانشـ
ــعه " بوده و امکان تحقق  ــاماندهی " به "توسـ ح از "سـ ــگاه، در عمل متضمن تغییر ماهیت طر ــعه آتی دانشـ توسـ
ــاد مختلف اجتماعی و  ــر را نخواهد داشـــت و تداوم آن تبعات و آســـیب های جدی در ابعـ ــای صدرالذكـ مؤلفه هـ
ــگاه  ــذا جهت تحقق منویات دولـــت محترم در ارتقاء نقش و جایگاه دانشـ ــادی و فرهنگـــی در پـــی دارد. لـ اقتصـ

تهران و تحقق اهداف مذكور مقرر می گردد:
ــاركت  كثری مشـ ــرد، باهدف جلب حدا ــگاه با تغییر اساســـی رویکـ ــاماندهی حوزه پیرامونی دانشـ ح سـ الـــف( طر
ــال جاری( توســـط  كثر ظـــرف مدت 6 ماه )تا آبان ماه سـ ــر حدا ــوذان و رعایـــت چارچـــوب زیـ ــان و ذی نفـ ذی نفعـ
گردشـــگری، مورد  ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـ ــهرداری تهران با هماهنگی سـ ــگاه تهران و شـ دانشـ
گرفته و پس از تصویب در كمیسیون ماده 5 به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. بازنگری قرار 
ــمالی محور  ــگاه تهران، در بخش شـ ــاماندهی، حریم درجه یک اثر ثبتی دانشـ ح سـ ک عمل طر 1ـ  محـــدوده مـــال
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انقالب خواهد بود.
ــگاه با حفظ ضوابط میراث فرهنگی، محدود به قطعاتی  ــعه فضایی دانشـ 2 ـ در محدوده مذكور، نیازهای توسـ
كاربری اراضی این قطعات، مطابق با  كامل دانشگاه درآمده اند.  كه تا تاریخ این مصوبه به تملک  خواهد شد 
خ 89/3/10 شورای عالی "آموزش، تحقیقات و فناوری "خواهد بود. اولویت با ساماندهی قطعات  مصوبه مور

كه در وضع فعلی رها شده اند. تملک شده ای است 
ــازی توســـط  ح از تملک، تخریب و بازسـ ــرد طر ــده اند، رویکـ كامل نشـ ــون تملک  كنـ ــه تا كـ ــا  ــایر بخش هـ 3ـ  در سـ
كرد. در این بخش ها  ــرمایه گذاران تغییر خواهد  ــاركت مالکین و سـ ــگاه، به پاالیش عملکردی با جلب مشـ دانشـ
ــرمایه گذاران در چارچوب ضوابـــط احداث بنا  ــود و مالکیـــن و سـ ــگاه نخواهد بـ ــی بر تملک توســـط دانشـ ضرورتـ
ــات هم جواری با  ــتقرار فعالیت )كه بر اســـاس مالحظـ ــگاه تهران و الزامات اسـ در حریـــم درجه یک اثر ثبتی دانشـ
كامل از حقوق مالکانه خود خواهند بود. بدیهی اســـت  ــد( قادر به بهره مندی  ــگاه تهران ارائه خواهد شـ دانشـ
ــتیبان آن در بافت  ــکونت و خدمات پشـ ــتقرار، معطوف به حفظ جریان سـ ــی از عملکردهای مجاز به اسـ بخشـ

ارزشمند پیرامون دانشگاه خواهد بود.
كنان و مردم  ــا ــهر تهران، دربردارنده خاطرات جمعی سـ ــمند معاصر شـ ح، در بافت ارزشـ 4 ـ با توجه به آنکه طر
ــای واجد ارزش  كلـــی بافت، بناهـ كله  ــا ــاماندهی به حفظ شـ ح سـ ــود، ضروری اســـت طر ــهر تهران اجرا می شـ شـ

تاریخی و معاصر و مکان رویدادهای اجتماعی و فرهنگی توجه جدی نماید.
ح  ــی از استقرار فعالیت های جدید در محدوده طر ــازی دقیق، میزان افزایش سفر ناشـ 5ـ  الزم اســـت با شبیه سـ

گردد. كنترل  تعیین و تأثیرات آن بر معابر پیرامونی 
ح، صرفًا بر اساس مفاد این مصوبه می باشد. 6 ـ بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در محدوده طر

ح های توسعه مشابه در سایر دانشگاه های كشور مقرر می گردد: گزارش های ارسالی مبنی بر تهیه طر ب( با عنایت به 
ــه مبتنی بر  كـ ــور  كشـ ــگاه های  ــعه فضایی دانشـ ــع توسـ ــتورالعمل جامـ ــاوری، دسـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ وزارت علـ
كالبدی و جلب مشاركت عمومی خواهد بود را تهیه و پس از تایید در  نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله 
كشور و سازمان برنامه وبودجه، جهت اقدامات  كمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت 

آتی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
ــورد  ــًا در مـ ــهری پیرامـــون )خصوصـ ــگاه ها در بافـــت شـ ــعه ای دانشـ ــات توسـ ــراوان اقدامـ ــر فـ ــه تأثیـ ــا عنایـــت بـ بـ
ــهری( و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه های مذكور  ــته های شـ ــگاه های واقع در هسـ دانشـ
كالبدی  ــعه  ح توسـ ــاده 5 از بررســـی و تصویـــب هرگونه طر ــیون های مـ كمیسـ ــتورالعمل اخیرالذكر،  ــا ابـــالغ دسـ تـ

دانشگاه های واقع در بافت های شهری خودداری نمایند.

كشور طرح ساماندهی دانشگاه های 
ح  ــری پیرامون طر خ 98/02/16، ضمـــن تصمیم گیـ ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
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ح های  گزارش های ارسالی مبنی بر تهیه طر ساماندهی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران و با عنایت به 
كشور مقرر نمود: توسعه مشابه در سایر دانشگاه های 

ــه مبتنی بر  كـ ــور  كشـ ــگاه های  ــعه فضایی دانشـ ــع توسـ ــتورالعمل جامـ ــاوری، دسـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ وزارت علـ
كالبدی و جلب مشاركت عمومی خواهد بود را تهیه و پس از تایید در  نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله 
كشور و سازمان برنامه وبودجه، جهت اقدامات  كمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت 

آتی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
ــورد  ــًا در مـ ــهری پیرامـــون )خصوصـ ــگاه ها در بافـــت شـ ــعه ای دانشـ ــات توسـ ــراوان اقدامـ ــر فـ ــه تأثیـ ــا عنایـــت بـ بـ
ــهری( و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه های مذكور  ــته های شـ ــگاه های واقع در هسـ دانشـ
كالبدی  ــعه  ح توسـ ــاده 5 از بررســـی و تصویـــب هرگونه طر ــیون های مـ كمیسـ ــتورالعمل اخیرالذكر،  ــا ابـــالغ دسـ تـ

دانشگاه های واقع در بافت های شهری خودداری نمایند.

مغایرت های اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر كاربری 1/9 هکتاری
ح  ــوع مغایرت اساســـی طر خ 98/2/16 خود موضـ ــور ــه مـ ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــکونی و خدمات(  ــبز، فرهنگی، هنری ورزشـــی به مسـ كاربری 1/9 هکتار از فضای سـ ــهر بجنورد )تغییر  جامع شـ
ــمالی را با توجه به مباحث جلسه  ــان شـ ــتان خراسـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 96/11/17 شـ مصوب مور
خ  ــماره 18327/730 مور ــماره یک مورد بررســـی قرار داده و براســـاس نامه شـ كمیته فنی شـ خ 97/11/28  مور
كاربری فضای سبز  98/2/16 دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی )پیوست( و با توجه به سطوح مازاد اراضی با 
كاربری اراضی  ــهر با تغییر  كاربری های خدماتی در شـ كمک به تحقق  ــهر و در جهت  ــرقی شـ ــمال شـ در بخش شـ

مذكور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می نماید:
ــهرداری ها و  كثر ممکن و در انطباق با ماده 101 قانون شـ ــهر از اراضی مذكور در حدا ــهم شـ 1ـ  خدمات عمومی سـ
ک، اخذ و صرفًا به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد.  تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت امال
ــکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری  كاربری های مسـ ــتفاده انتفاعی در قالب  هرگونه اسـ

ممنوع می باشد.
كمبود خدمات عمومی محقق شده در پیرامون اراضی موردبحث و بخش شمال شرقی شهر،  2 ـ با عنایت به 
گردیده  كاربری های غیرانتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذكور و در مجاورت معبر موجود جانمایی 
ــکونی پیرامونی به  گردند. بخـــش جنوبی اراضی مذكور با توجه به بافت پر مسـ ح لحاظ  ــوان اســـاس طر و به عنـ

كاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد.
ــهر، 120 درصد و  ح تفصیلی مصوب شـ كم طر كم  ــاختمانی مجاز در اراضی مذكور معادل ترا كم سـ كثر ترا 3ـ  حدا

حدنصاب تفکیک قطعات 200 مترمربع تعیین می گردد.
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كن ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات 
ح در بند 7 مصوبه  خ 98/02/16، بر اساس تکلیف مصر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كمیته  كن را مطابق متن مورد تایید  ــاماندهی باغات  ح سـ خ 97/6/5 خود، ضوابط و مقررات اجرایی طر مور

فنی شماره یک )متن پیوست( مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود:
ــاع و بهره برداری  كه انتفـ ــده اســـت  كید شـ ــتقرار حداقلـــی فعالیت در باغات تأ ــر اسـ ــنهادی بـ 1ـ  در ضوابـــط پیشـ
ــه آن ها تضمیـــن می كند ولی عـــدول از این ضوابط و تبدیـــل آن به رویه  ــوق مالکانـ مالکیـــن را در چارچـــوب حقـ
ــیون ماده 100 موجب تخریب و نابودی قطعی تمام  كمیسـ كم مازاد و اخذ جریمه از طریق  ناصواب احداث ترا
ــع بنا( با تخلفات و  ــاده 100 )با صدور آراء قلـ ــیون مـ كمیسـ كید بر برخورد قاطع  ــد بود، لذا ضمن تأ ــات خواهـ باغـ
ح مشـــمول  ــغال احداث بنا نســـبت به ضوابط این طر كم و ســـطح اشـ ح مذكور، هرگونه افزایش ترا عدول از طر

فرآیند بررسی مغایرت های اساسی خواهد بود.
كن و ضوابط مترتب بر  ح ویژه صیانت، حفاظت و ساماندهی باغات  كثری اهداف طر 2 ـ به منظور تحقق حدا
آن شهرداری تهران مکلف است ضمن تهیه نقشه ممیزی باغات، پیشنهادهای الزم به منظور تعیین سازمان 
ح و فرآیند ویژه صدور پروانه و نظارت بر حســـن اجرای این ضوابـــط را تدوین و پس از تایید  اجرائـــی متولـــی طر

ک عمل قرار داده و تا آن زمان از صدور هرگونه پروانه در باغات خودداری نماید. دبیرخانه شورای عالی مال
كن، دره زرنو وسک را مجددًا  3 ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، حریم و بستر رودخانه و مسیل 
ح لحاظ نماید. ضمنًا با توجه به اینکه بر اســـاس آخرین اعالم نظر وزارت  ــوده در طر ــتعالم نمـ ــرو اسـ از وزارت نیـ
كن قرار دارد لذا الزم  ــه  ــهر ســـنگ( در حریم رودخانـ ج و خدمات )در حوزه شـ ــرو )آب منطقه ای( پردیس، تفر نیـ

ح تثبیت شود. است این پهنه و ضوابط مترتب بر آن حذف و تحت پهنه حرایم طبیعی در طر

اصالح حریم شهر سردرود
خ  ــماره 1978 مور خ 1398/02/16 با توجه به رأی شـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــورای عالی  خ 95/8/24 شـ ــد 9 مصوبه مور ــوان عدالـــت اداری مبنی بر ابطال بنـ 97/11/2 هیئـــت عمومـــی دیـ
ــردرود را مورد بررسی قرار  ــهر سـ ــهر تبریز، موضوع حریم شـ ح جامع شـ ــازی و معماری ایران مربوط به طر شهرسـ
كالن شهر تبریز، مقرر نمود: "حریم شهر  كید مجدد بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حریم  داد و ضمن تأ
كل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی  كثر به اندازه یک برابر محدوده مصوب شهر توسط اداره  سردرود حدا
ــازی و  ــورای عالی شهرسـ ــتورالعمل مصوب 1395/11/18 شـ ــرقی تعیین و مطابق دسـ ــتانداری آذربایجان شـ اسـ

گردد." ح جامع شهر سردرود ابالغ  معماری پهنه بندی و در قالب اصالح سند حریم طر
ــهر سردرود به محدوده شهر تبریز منتفی بوده  ــاره موضوع الحاق شـ  با عنایت به ابطال بند 9 مصوبه صدراالشـ
ــماره  ــازی و معماری ابالغی طی نامه شـ ــورای عالی شهرسـ خ 1394/2/14 شـ ح جامع مصوب مور ــر ــناد طـ و اسـ
ــهر باســـمنج  ک عمل خواهد بود. تبعًا حریم شـ خ 94/10/7 در محدوده و حریم اصالحی مال 300/56370 مور
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ح جامع آن كه در حال طی مراحل تصویب است تعیین تکلیف خواهد شد. نیز با همین رویکرد در طر

مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند
ح  ــوع مغایرت اساســـی طر خ 98/2/16 خود موضـ ــور ــه مـ ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
خ 96/5/24 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین  ح جامع شهر الوند، مصوب جلسه مور تفصیلی با طر
كمیته فنی شورای عالی، مغایرت مذكور  خ 97/6/14  ــه مور را مورد بررســـی قرار داد و ضمن تایید صورت جلسـ
ح  كاربری اراضی طر را مطابق نقشه پیوست به تصویب نهایی رساند و مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی نقشه 
ــورای عالی شهرسازی و معماری را با اعمال اصالحات نقشه های  خ 91/1/28 شـ ــهر الوند مصوب مور جامع شـ

پیوست به مراجع مربوط ابالغ نماید.

مغایرت های اساسی طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده
ح جامع  خ 98/2/16 خود موضوع مغایرت اساسی طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
شهر بجنورد ـ الحاق 5 هکتار اراضی موسوم به حلقه سنگ به محدوده شهر، به منظور ایفای تعهدات قانونی 
ــتان  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 97/04/09 شـ ــران محترم ( ـ مصوب مور ــال ایثارگـ ــازی در قبـ راه و شهرسـ
كمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده  خ 97/11/28  ــه مور ــان شمالی را با توجه به مباحث جلسـ خراسـ
ــوم به  ــهری موسـ ــکونی در محدوده منفصل شـ كاربری مسـ ــیع اراضی دولتی با  و با توجه به وجود ظرفیت وسـ
گذاری  ح جامع متوالی برای توسعه شهر در بلندمدت پیش بینی شده و تبعا امکان وا كه در دو طر گلستان شهر 
ــتان و سایر ارگان های  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــکونی در جهت تأمین تعهدات اداره  كاربری مسـ اراضی دولتی با 

دولتی را دارا هستند، با الحاق مذكور مخالفت نمود.

مغایرت های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت
ح جامع  خ 98/2/30 خود، مغایرت های اساسی طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كاهش حریم ایمنی تأسیسات نظامی  كه به واسطه  كدشت مربوط به الحاق اراضی به محدوده شهر را  شهر پا
ــعه مورد تصویب قرار  ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 96/4/8 شـ ــه مور پارچین از ســـوی مراجع ذی صالح در جلسـ
ح  كمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شر خ 1397/10/9  گرفته بود را با توجه به صورت جلسه مور

زیر تصمیم گیری نمود:
1ـ  با الحاق بافت موجود شهری واقع در بخش شرقی حصار امیر، به مساحت حدود 61 هکتار )موضع شماره 1 
ح هادی قبلی شهر و حذف محدودیت ناشی  نقشه پیوست( به محدودۀ شهر با توجه به وقوع در محدودۀ طر

از حریم ایمنی پارچین، با رعایت شرایط ذیل موافقت می گردد:

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است



ن  
یرا

ی ا
مار

مع
ی و 

سـاز
هر

ش
ی 

ـالـ
ی ع

ورا
شـ

ت 
وبا

صـ
م

13
98

-13
97

87        

ــایر بخش های  ــرانه های خدماتی عمومی، حداقل معادل سـ ح تفصیلی محدوده الحاقی، با تأمین سـ 1 ـ 1 ـ طر
كمیسیون ماده 5 برسد. شهر به تأیید 

ح تفصیلی تثبیت شود. كاربری در طر ح هادی با همین  كلیۀ اراضی خدماتی طر 1 ـ 2 ـ 
كل محدودۀ الحاقی 120 درصد )2 طبقه( تعیین می شود. كم ساختمانی مسکونی در  1 ـ 3 ـ ترا

گردد. كلیۀ مطالبات قانونی در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز اخذ  1 ـ 4 ـ 
2ـ  با الحاق ساخت وسازهای واقع در شمال حصار امیر به مساحت 6/5 هکتار به محدودۀ شهر )موضع شماره 
كدشت )داخل منطقۀ حفاظت شده  ج از محدوده و حریم شهر پا 2 نقشه پیوست( با توجه به وقوع آن ها در خار
ــازهای  ــایر ساخت وسـ ــه تصمیم گیری در خصوص این اراضی و نیز سـ ــرود( مخالفـــت می گردد. تبعًا هرگونـ جاجـ
كدشت، موكول به رفع تداخل منطقه حفاظت شده و تعیین تکلیف  غیرمجاز واقع در غرب محلۀ حصار امیر پا
به صورت یکپارچه در شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان خواهد بود. با توجه به اینکه این اراضی عماًل از حوزۀ 
ج است، افزایش نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از عرصه های تحت  مدیریت شهرداری خار

كاماًل ضروری است. مدیریت 
كننـــده در حدفاصل دیوار  ــلح، احداث معبر جدا ــتیبانی نیروهای مسـ ــان نمایندۀ وزارت دفاع و پشـ ــه اذعـ 3ـ  بـ
كاهش حریم  صنایع نظامی پارچین و محدودۀ شهر به لحاظ اصول ایمنی ضروری بوده و جزء توافقات اولیۀ 
ــی از معبر مذكور از اراضی الحاقی عبور می كند، با الحاق باقی مانده اراضی  نظامی اســـت با توجه به اینکه بخشـ
ــه پیوســـت( منوط  ــماره 3 نقشـ ــاحت 23/8 هکتار )موضع شـ كوثر به مسـ مربوط به تعاونی مســـکن فرهنگیان 
گذاری اراضی  ــروش وا ــتان تهران مبنی بر عدم شـــمول قانون منع فـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــه اعالم نظر اداره  بـ
ح تفکیکی یکپارچه اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان  گردید طر كاربری مسکونی بر آن ها، موافقت و مقرر  فاقد 
ح های دولتی و  كلیۀ حقوق قانونی موضوع تبصرۀ 4 ماده واحده قانون تعیین امالك واقع در طر ــا رعایت  ــر بـ كوثـ
ــیون ماده 5 برسد. تبعا در صورت شمول  كمیسـ ــهرداری ها به تأیید  ــهرداری ها و مادۀ 101 اصالحی قانون شـ شـ

كاربری غیرمسکونی بر اراضی الحاقی مجاز خواهد بود. قانون منع فروش بر اراضی الحاقی، صرفًا تخصیص 
ــاحت 10/8 هکتار، )موضع  كوثر به مسـ ــاق اراضی بیـــن حصار امیر و اراضی تعاونی مســـکن فرهنگیان  ــا الحـ 4ـ  بـ
كوثر  گوشۀ اراضی تعاونی مســـکن فرهنگیان  ــاحت 6717 مترمربع در  ــه پیوســـت( اراضی به مسـ ــماره 4 نقشـ شـ
كوثر به مساحت 5/9 )موضع شماره  )موضع شماره 5 نقشه پیوست( اراضی جنوبی تعاونی مسکن فرهنگیان 
ــاحت 2/4 هکتار )موضع شماره 8 نقشه  ــه پیوســـت( اراضی واقع در شـــمال شهرك شهید نامجو به مسـ 6 نقشـ
كاربری وضع موجود  پیوســـت( به جهت حفظ خوانایی خط محدوده و جلوگیری از تضرس آن صرفًا با حفظ 

ح موافقت می گردد. كشاورزی( و تثبیت به عنوان اساس طر )باغات و 
5ـ  با الحاق احداثات موجود موسوم به شهرك شهید نامجو به مساحت 43 هکتار )موضع شماره 7 نقشه پیوست(، 

كشور مبنی بر عدم تداخل تقسیماتی بخش، موافقت می گردد. به محدوده شهر منوط به اعالم نظر وزارت 
ــماره 9  ــاحت 6/5 هکتار )موضع شـ ــرقی مســـکن مهر امام رضا به مسـ 6ـ  با الحاق اراضی دولتی واقع در ضلع شـ
ــامل فضای  كاربری عمومی شـ ــایت مســـکن مهر صرفًا با  ــه پیوســـت( به جهت تأمین خدمات موردنیاز سـ نقشـ
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سبز، ورزشی و تجهیزات شهری موافقت می گردد.
ــام رضا متعلق به مالکین  ــرقی مســـکن مهر امـ ک های ثبتی 40/29 و 40/401 واقع در جنوب شـ ــا الحاق پال 7 ـ بـ
ــماره 10 نقشه پیوســـت( با توجه به نوعیت زراعی اراضی، عدم وجود  ــاحت 35/98 )موضع شـ خصوصی به مسـ

ضرورت فنی و فقدان هرگونه حقوق مکتسبه قانونی در آن ها مخالفت می گردد.
كه به واســـطه مفاد این  كلیه اراضی واقع در حریم قبلی صنایع نظامی پارچین  كم قابل احداث در  8ـ  ســـقف ترا
كثر 120% )دوطبقه( تعیین می گردد  مصوبه به محدوده شهر الحاق می گردد با رعایت سایر شروط صدرالذكر حدا
كمیسیون  كمیسیون ماده 5 مجاز به صدور آراء منجر به افزایش طبقه در محدوده مذكور نبوده و الزم است  لذا 

ماده 100 با تخلفات منجر به احداث طبقات اضافی در محدوده مذكور با صدور آراء قلع بنا برخورد نمایند.

ــط و  ــالح ضواب ــا اص ــاط ب ــی در ارتب ــورای عال ــی ش ــات قبل ــاد مصوب ــی مف ــر در برخ تجدیدنظ
ــران ــهر ته ــع ش ــرح جام ــا ط ــاق ب ــی در انطب ــرح تفصیل ــررات ط مق

خ 98/2/30 خود، پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر  ــه مور ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسـ شـ
ح تفصیلی در  ــورای عالی در ارتباط با اصـــالح ضوابط و مقررات طر ــر در برخی مفاد مصوبات قبلی شـ تجدیدنظـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ح جامع شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و به شر انطباق با طر
كه به موجب بندهای 1 و 2   R121 ،R112 ،R111 ــهرداری تهران با بررســـی دقیق نسبت به اصالح پهنه های 1 ـ شـ

ح تفصیلی تغییریافته اند و فاقد حقوق مکتسبه می باشند اقدام نماید. مصوبه 1391/2/4 در طر
ــا فقط جهت  ــته و احداث بنـ ــبز اختصـــاص داشـ ــه ایجاد فضای سـ ــًا بـ ــه G322 صرفـ ــر پهنـ ــه زیـ 2 ـ تمامـــی عرصـ
جایگاه ســـوخت با رعایت الزامات محیط زیستی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و با اخذ مصوبه موردی از 

كمیسیون ماده 5 شهر تهران مجاز خواهد بود.
3ـ  به منظور ایجاد زمینه تشویق جهت نوسازی بافت های هدف بازآفرینی شهری )بافت های فرسوده( احداث 
پاركینگ مزاحم در پهنه های مسکونی R به صورت یک به یک )فقط مزاحم یک واحد( در محدوده های هدف 

)فرسوده( مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می باشد.
گرفت. كمیته فنی شورای عالی مورد تایید قرار  خ 1398/2/11  4 ـ سایر بندها مطابق صورت جلسه مور

ح تفصیلی تهران را با لحاظ مصوبه فعلی و سایر  گردید شهرداری تهران مجلد ضوابط و مقررات طر ضمنًا مقرر 
كلیه  ــورای عالی به  كثر ظرف مدت یک ماه اصالح و پس از تایید دبیرخانه شـ ــورای عالی حدا مصوبات قبلی شـ

مناطق شهرداری ابالغ نماید.

طرح جامع شهر زرند
ح جامع شهر زرند مصوب جلسه  خ 98/2/30 خود، طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كمیته  خ 97/12/8  كرمان را با توجه به صورت جلسه مور خ 96/11/12 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  مور
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ح مذكور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود: فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طر
ــازهای انجام شـــده  ــتان مبنی بر الحاق ساخت وسـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــنهاد شـ 1 ـ در خصوص پیشـ
كبرآباد و زیتون و پیرامون آن، با  ــوم به امام ســـجاد )ع(، ا ــه موضع موسـ ــهر، واقع در سـ ج از محدوده شـ در خار
ــاختمانی و تعدی به اراضـــی زراعی و پیگیری حقوقی متخلفان توســـط  ــر لزوم توقـــف روند تخلفات سـ ــد بـ كیـ تأ
كرمان  گردید؛ دبیر شورای عالی ضمن بازدید از مواضع مذكور با هماهنگی استانداری  كرمان، مقرر  استانداری 
ــازهای مذكور )الحاق یا عدم الحاق آن ها( و همچنین تدابیر پیشگیرانه  در خصوص نحوه مدیریت ساخت وسـ
ــهری اتخاذ تصمیم نموده و به عنوان  ج از محدوده شـ ــازهای خالف در خار جهت جلوگیری از بروز ساخت وسـ

گیرد. ک اقدام قرار  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مال
كل  ــتعالم از اداره  كلیه آثار تاریخی و باارزش و محدوده های واجد ارزش، براســـاس آخرین اسـ 2ـ  عرصه و حرائم 
ح های  گردد. همچنین الزم است طر ح لحاظ  گردشگری استان در اسناد طر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

موضعی برای حفظ و احیاء محله های تاریخی و باارزش شهر پیشنهاد و تهیه شود.
ــهر را به  ــم شـ ــاد مســـکن حریـ ــهرداری و بنیـ ــتانداری، شـ ــا هماهنگـــی اسـ ــتان بـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 3ـ  اداره 
كثری بر عوارض طبیعی و مصنوع و خروج اراضی منابع طبیعی،  كه ضمن انطباق حدا ــری نماید  نحـــوی بازنگـ
كان  كما كه قباًل در حریم مصوب شهر قرار داشته اند،  كارگاهی  روستاهای هم جوار شهر و عرصه های صنعتی و 

در حریم واقع شوند.
4ـ  متعاقب اجرای بند 3 سند پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت در پهنه های مذكور مطابق با مصوبه 
ح جامع لحاظ  ــورای عالی در اسناد طر كنترل و تایید دبیرخانه شـ ــورای عالی تهیه و پس از  خ 95/6/18 شـ مور

و ابالغ شود.
ــورای عالی تهیه و پـــس از تایید  خ 96/2/11 شـ ــه مور ــد غیرعامـــل مطابق مصوبـ ــات پدافنـ ــات و مالحظـ 5ـ  الزامـ

ح لحاظ شود. كمیته فنی شورا، در اسناد ابالغی طر نماینده سازمان پدافند غیرعامل در 

طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
ح جامع ناحیه خراسان شمالی  خ 98/03/20 خود، طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــمالی را مورد بررسی قرار داد و  ــورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شـ خ 93/7/5 شـ ــه مور مصوب جلسـ
كمیته فنی 5 عودت  ح در محورهای زیر به  ح مذكور را جهت بررسی و بروز آوری مطالعات و پیشنهادات طر طر

كمیته مذكور به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابالغ شود. و مقرر نمود نظر 
ــگری در  گردشـ ــتاهای هدف  1ـ  بررســـی و تحلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ناحیه و همچنین روسـ

گردشگری جهت ارتقاء نقش ناحیه در بخش 
كشور همسایه )تركمنستان( بررسی شود. 2 ـ تعامالت مرزی ناحیه با 

ح با سایر اسناد مصوب استان ازجمله سند توسعه استان 3 ـ هماهنگی مطالعات پدافند غیرعامل طر
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4 ـ بروز آوری مباحث مربوط به شبکه حمل ونقل جاده ای و ریلی در سطح ناحیه بر اساس آخرین برنامه های 
مصوب وزارت راه و شهرسازی

گرفته در  كالن مقیاس صورت  ــرمایه گذاری  ــهرک و نواحی صنعتی و همچنین سـ ج اطالعات مربوط به شـ 5 ـ در
ح بخش صنعت در اسناد خروجی طر

گردد. ح منعکس  6 ـ محدوده ها، عرصه و حرائم و ضوابط میراث فرهنگی در اسناد طر

طرح جامع شهر چابهار
ح جامع شهر چابهار، مصوب  خ 98/03/20 خود، طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــتان و بلوچستان را بررسی و با عنایت به مفاد  ــعه استان سیسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ شـ مور

ح مذكور را با الزام به رعایت موارد زیر مصوب نمود: كمیته فنی طر خ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  صورت جلسه مور
ــازهای  ــرق محـــدوده، نظر به آســـیب پذیری محدوده موردنظر از ساخت و سـ ــکونتگاه های شـ ۱ ـ در خصوص سـ
كیفیت فضایی این محدوده و  ــترده اجتماعی معطوف به آن، ارتقا ســـطح  گسـ بدون برنامه و غیرمجاز، تبعات 
كوتاه مدت ضروری به نظر می رسد. لذا ضمن تایید مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه  بهسازی بافت آن در 

استان مبنی بر عدم الحاق این سکونت گاه ها به محدوده شهری، مقرر می گردد:
ــهر چابهار " توســـط بنیاد مســـکن انقالب اسالمی با  ــرق شـ ــکونتگاه های شـ ــاماندهی یکپارچه سـ ح ویژه سـ "طر
ــورای برنامه ریزی و  گردیده و پـــس از تصویب در شـ ــهری تهیه  ــركت بازآفرینی شـ ــکاری و هماهنگـــی مؤثر شـ همـ

گیرد. كیفیت محیطی قرار  توسعه استان، مبنای اقدامات بهسازی و ارتقای 
ح قبل از ابالغ قرارداد به تایید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و  ح خدمات تهیه این طر تبصره ۱ ـ شر

شهرسازی رسیده و مقیاس اسناد خروجی آن 1:2000 خواهد بود.
كلیات سازمان فضایی  تبصره ۲ ـ ســـقف جمعیت پذیری محدوده سکونتگا ه ها، سطوح و سرانه های شهری و 
كانون های سکونت و فعالیت و پهنه بندی  ــتقرار  كلی محورهای دسترســـی، نظام اسـ ــاختار  ح اعم از سـ این طر

ح جامع شهر چابهار تعیین و ابالغ خواهد شد. كاربری زمین در قالب اسناد طر كالن 
ــهر به خلیج چابهار  كنین شـ ــا ــتی و لزوم دسترســـی سـ ــهید بهشـ ــعه بندر شـ كید بر حذف فاز 5 توسـ ۲ ـ ضمن تأ
گردید مباحث مربوط به ضرورت، مکان و میزان توسعه بندر در فازهای 3 و 4 و همچنین  )دریای كوچک( مقرر 
ــاختاری آن به  ــهر و عناصر سـ ــبکه حمل ونقل ریلی و جاده ای مباحث مربوط به الحاق شـ نحوه اتصال آن به شـ
ــازی و حضور نمایندگان  ــه ای با محوریت معاونت حمل ونقـــل وزارت راه و شهرسـ كمیتـ ــار در  ــه آزاد چابهـ منطقـ
ــركت راه آهن جمهوری  ــازمان بنادر و دریانوردی، شـ ــازی، سـ ــازی وزارت راه و شهرسـ معاونت معماری و شهرسـ
ح در قالب »برنامه ریزی ارزش«  ــازمان منطقه آزاد چابهار و استانداری سیستان و بلوچستان مطر اســـالمی، سـ
ــای مختلف )خصوصًا با پایش اثرات  گزینه هـ ضمـــن بررســـی مجموعه تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف 
گردد و  گزینه منتخـــب اعالم نظر  كثر ظرف مـــدت ۳ ماه در خصوص  ــر یک( حدا اجتماعـــی و زیســـت محیطی هـ
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گردد. ح جامع شهر منعکس  كمیته مذكور به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری در اسناد طر نظر 
ــد تأییدیه آب  گردیـ گرفـــت و مقرر  ــورد تایید قرار  ــال افق 1410 مـ ــر برای سـ ــادل 177500 نفـ ــهر معـ ۳ـ  جمعیـــت شـ

گردد. منطقه ای مبنی بر امکان تأمین آب شرب اخذ 
۴ـ  محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حذف اراضی با كاربری »خدمات شهریـ  منطقه ای« 
كافی، وجود آبراه های  ــهر با عنایت به عدم وجود ضرورت  ــهری« در شمال شرقی محدوده شـ ــات شـ و »تأسیسـ
گردید اراضی  گرفت و مقرر  متعدد و نیز قرارگیری روی حوضه های آبریز طبیعی )نقشه پیوست( مورد تایید قرار 

گردند. ج  حذف شده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه بندی حریم در
ــاارزش و ثبتی،  محورها و  مناطق نمونه  ــده بافـــت تاریخی و عرصه و حرائم آثار تاریخی بـ ۵ـ  محـــدوده تدقیق شـ
كل میراث  ــر اداره  گردشـــگری( مطابق اعالم نظـ ــاارزش و هدف  ــتاهای بـ ــد پارک بهاران و روسـ ــگری )ماننـ گردشـ
ح )محدوده و حریم شهر چابهار( منعکس  ــناد طر ــتان سیستان و بلوچستان، در اسـ ــگری اسـ گردشـ فرهنگی و 

گردند.
گردند. كاربری نظامی تثبیت  كلیه اراضی نظامی واقع در محدوده حریم شهر، تحت  ۶ ـ 

گردد. ح منعکس و تثبیت  7 ـ فرودگاه جدید مطابق با مصوبات مراجع ذی ربط در اسناد خروجی طر
ــهر براســـاس اعالم نظر وزارت نیرو در  ــیل ها و آبراهه های متداخل با محدوده و حریم شـ ــتر و حرائم مسـ 8 ـ بسـ

ح اعمال شود. اسناد طر
گردد. 9ـ  خط حریم در ضلع شمال بر خط محدوده مصوب فعلی منطقه آزاد تجاری اقتصادی چابهار منطبق 
10ـ  تداخل احتمالی حریم پیشنهادی شهر در بخش شرقی با مناطق چهارگانه محیط زیستی، به نفع محدوده 

گردد. مناطق چهارگانه رفع و مرز حریم در شرق بر مرز منطقه منطبق 
خ 1395/11/18 شورای عالی  ــتقرار فعالیت ها در آن مطابق مصوبه مور ــند پهنه بندی حریم و ضوابط اسـ 11ـ  سـ

گردد. ح لحاظ  شهرسازی و معماری در اسناد طر
12ـ  با عنایت به اینکه توسعه شهری چابهار عمدتًا متأثر از مؤلفه های فرا منطقه ای و فراشهری حوزه پیرامونی 
ح راهبردی توسعه  كنارک ذیل طر ــهری چابهار ـ  ح موضعی منطقه شـ گردید در صورت ضرورت طر اســـت مقرر 
ــواحل مکران توســـط وزارت راه و شهرسازی )معاونت شهرسازی و معماری( در مقیاس مناسب تهیه و پس  سـ
كنارک  گیر چابهارـ   كالبدی در حوزه فرا كلیه اقدامات  ــازی و معماری مبنای  ــورای عالی شهرسـ از تصویب در شـ

گردد.
كم ساختمانی و ضوابط ساخت وساز شهری با رعایت مالحظات زیر مورد بازنگری قرارگرفته  13ـ  پهنه بندی ترا
ــازی  و  ــورای عالی  شهرسـ ــور،  بنیاد مســـکن انقالب اســـالمی و دبیرخانه شـ كشـ و پس از تایید نمایندگان وزارت 
معماری در اسناد ابالغی لحاظ شود. تبعًا پهنه بندی یادشده بر اساس مالحظات سیما و منظر شهری به ویژه 

الگوی معماری سنتی و زمینه ای بوده و صرفًا مبتنی بر اندازه معبر جانبی نخواهد بود:
13 ـ 1 ـ تعدیل سقف جمعیت پذیری شهر در تناسب با جمعیت پیشنهادی در سال افق،

كمی مختلف متناسب با الگوی سکونت موجود، 13 ـ 2 ـ افزایش نصاب تفکیک زمین در پهنه های ترا
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كاهش سطح اشغال بنا با توجه به الگوی اقلیم و سنت معماری  زمینه ای موجود و افزایش فضای باز  13 ـ 3 ـ 
به میزان حداقل ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد.

خ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ به تایید نمایندگان وزارت  14ـ  الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل مور
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.

طرح جامع ناحیه مركزی همدان
ح جامع ناحیه مركزی همدان  خ 98/03/20 خود، طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
ح مذكور را  كمیته فنی مورد بررسی قرار داد و طر خ 96/1/23 و 98/3/1  را با عنایت به مفاد صورت جلسه مور

با الزام به رعایت موارد زیر مصوب نمود:
ــزی همدان و تحت پوشـــش قرار  ح جامع ناحیه مركـ ــر ــه رونـــد طوالنی تهیه، بررســـی و تصویب طـ ــه بـ ــا توجـ 1. بـ
گردید  ــرر  ــهری همدان مقـ ح مجموعه شـ ــر ــور توســـط طـ ــه مذكـ ــی از ناحیـ گرفتـــن جمعیـــت و ســـطح قابل توجهـ
ح  ح ناحیه مركزی و طر ح مجموعه شهری همدان در محدوده پوشش مشترک طر متعاقب تصویب و ابالغ طر
ح ناحیه مركزی، احکام و خروجی های  ــهری، در صورت بروز مغایرت یا فقدان احکام در قالب طر مجموعه شـ

گیرد. ک عمل قرار  ح مجموعه شهری همدان مال طر
2. اطالعات مربوط به شهرک و نواحی صنعتی بر اساس آخرین اعالم نظر شركت شهرک های صنعتی بروز شده 

گردد. ح منعکس  و در اسناد طر
گردشگری در ناحیه مركزی همدان مباحث مرتبط با ظرفیت های طبیعی، تاریخی  3. با عنایت به نقش غالب 
ــناد خروجی آن  ح و اسـ ــروز آوری و در مطالعات طر ــگری در ســـطوح مختلف بـ گردشـ و فرهنگـــی ناحیه در حوزه 

گردد. منعکس 
كثری جهت حفاظت از  كاربری اراضی و ضوابط و مقررات استقرار فعالیت تدابیر حدا 4. در سند منطقه بندی 

گردد. كه منجر به تخریب اراضی مذكور می شود حذف  اراضی زراعی اتخاذ و پیشنهادهایی 
ح منعکس  ــناد طر ــم و ضوابط مربوط به بافت و محدوده ها و بناهای تاریخی، فرهنگی در اسـ ــه، حرائـ 5. عرصـ

گردد.

اصالح پیوست 3 ـ طرح جامع شهر تهران )دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری(
خ 98/4/3 خود، پیرو تکلیف مقرر در بند 8 مصوبه  ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
خ 93/8/18 شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شورای اسالمی شهر تهران را در خصوص اصالح  مور
ح جامع شهر تهران )دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری( پیرامون ضوابط و مقررات مربوط  پیوست 3 طر
كشاورزی یا آیش واقع در محدوده شهر تهران را  ــیم و تفکیک باغ ها، اراضی  ــاز، افراز و تقسـ به نحوه ساخت وسـ
ــماره 4، دستورالعمل مذكور را  كمیته فنی شـ خ 98/4/1  ــه مور مورد بررســـی قرار داد و ضمن تایید صورت جلسـ
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ح پیوســـت مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن اعمال  ــر به شـ
كثری  ــد به منظور تحقق حدا گردیـ ــات ویرایشـــی مراتب را به مراجع مربـــوط ابالغ نماید. همچنین مقرر  اصالحـ
اهداف این دستورالعمل در صیانت و حفاظت از باغات تهران، شهرداری تهران نسبت به پایش مستمر نحوه 

گزارش های نوبه ای به شورای عالی در دوره های زمانی سه ماهه اقدام نماید." اعمال ضوابط و ارائه 

طرح جامع شهر اراک
ح توسعه و عمران )جامع( شهر  خ 98/4/17 خود، »طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
كمیته فنی شماره  ــعه استان مركزی را پیرو بازدید  ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 97/12/25 شـ ک« مصوب مور ارا

ح جامع را با لحاظ اصالحات زیر تصویب نمود: كمیته، مورد بررسی قرار داد و طر یک و نظرات این 
خ متوسط( به سال 1410 افزایش یابد. ح با حفظ سقف جمعیت 653 هزار نفر )كاهش نر 1 ـ افق طر

ــوم به باغات "قنات ناصری "، با الحاق اراضی زراعی  2 ـ ضمن مخالفت با هرگونه بارگذاری بر روی باغات موسـ
گردید خط محدوده در این قســـمت بر  ــه پیوســـت مخالف و مقرر  ح نقشـ ــر ــمال محور فرودگاه به شـ واقع در شـ

گردد. گاز منطبق  مسیر خط لوله 
كلیه  كاربری  گردید  3ـ  به منظور حصول اطمینان از تحقق سرانه خدماتی و ایفای حقوق دولتی و عمومی مقرر 
ح  كاربری اراضی پیشنهادی طر اراضی الحاقی به محدوده شهر مطابق با نوعیت وضع موجود آن ها در نقشه 
ــاده 5 مصوب و مبنای  ــیون مـ كمیسـ ح جامع در  ح تفکیکی آن ها با رعایت چهارچوب طر ــًا طر حفـــظ و متعاقبـ

گردد. اقدامات آتی 
ــهر و ارجاع ضوابط احداث بنا در  ــمند معاصر شـ 4 ـ ضمن انعکاس آخرین محدوده بافت تاریخی و بخش ارزشـ
كه به نحوی با بدنه بازار  ح  كلیه تعریض های پیشنهادی طر گردید  آن به ضوابط سازمان میراث فرهنگی مقرر 
ح موضعی و موضوعی جهت تبدیل معابر حوزه پیرامونی  گردد. همچنین تهیه طر تاریخی تداخل دارد حذف 

ح منعکس شود. بازار و بافت تاریخی به پیاده راه در اسناد طر
ک بر اساس مصوبه هیئت وزیران ضمن  ح موضعی و موضوعی متضمن تسهیل انتقال صنایع آالینده ارا 5ـ  طر
كمیسیون ماده 5 مبنای توافقات  ک تهیه و پس از تصویب در  كاربری صنعتی آن ها توسط شهرداری ارا حفظ 

گردد. و اقدامات آتی 
كمیته فنی، معاونت حمل ونقل وزارت  گزارش های تفصیلی تهیه شده توسط  ــورای عالی ضمن استماع  6 ـ شـ
ــتانداری مركزی، در خصوص احـــداث معبر به طول حدود  ح جامع و اسـ ــاور تهیه كننـــده طر ــازی مشـ راه شهرسـ
كه با  ــنهاد مذكور  ک و آخرین راهکار اجرای آن، پیشـ ــر ارا ــمند معاصـ ــا عـــرض 55 بر روی بافت ارزشـ ــر بـ كیلومتـ  2
ــمند ملی و بین المللی  ــده اســـت را با توجه به تجارب ارزشـ ــهری تهیه شـ ــبکه خودرو محور شـ ــعه شـ رویکرد توسـ
كالبدی  ــته و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و  كارشناســـی دانسـ كافی  ــال های اخیر فاقد توجیه و ضرورت  سـ
ک می داند. لذا ضمن  مترتب بر اجرای آن را بسیار فراتر از تأثیرات آن در بهبود وضعیت ترافیکی بافت میانی ارا
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ــر تدابیر معطوف  ح جامع با تکیه بـ ــر ــبکه معابر طـ ــند شـ ح مذكور مقرر می نماید مطالعات ترافیکی و سـ ــر ــو طـ لغـ
ــمند و  ــازی جریان ترافیک(، افزایش ســـهم حمل ونقل عمومی و هوشـ به مدیریت ترافیک )كنترل و محدودسـ
گرفته و تقویت نقش  ــرار  ــور امام خمینی مورد بازنگری قـ ــفر، خصوصًا در بخش جنوبی محـ كاهـــش تقاضای سـ
كثر ظرف  ــبکه معابر حســـب نیاز صرفًا با تکیه بر ظرفیت معابر موجود و اصالح هندســـی آن ها حدا و عملکرد شـ
مدت یک ماه در استان بررسی پس از تایید نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، معاونت حمل ونقل وزارت راه 

گردد. ح جامع لحاظ  كشور با تایید دبیر شورای عالی در اسناد طر و شهرسازی وزارت 
خ  ح بر اســـاس مکاتبه شماره 3228/2/204/98367 مور ــند پدافند غیرعامل طر 7 ـ اصالحات مربوطه به سـ

1398/4/3 سازمان پدافند غیرعامل اعمال شود.
كنترل  ــهر و  كالن شـ ــوزه پیرامونـــی  ــع در حـ ــتاهای واقـ ــه بر روسـ ــال مدیریـــت پکپارچـ ــارت اعمـ ــه جهـــت نظـ 8 ـ بـ
گذر و در بخش شرقی تا منتهی الیه  كنار  ــتاها، حریم شهر در بخش غربی تا حد  ــازهای حاشیه روسـ ساخت وسـ
ح هادی روستای "قلعه نو " افزایش یابد. همچنین فرودگاه شهر و مسیر دسترسی به آن به حریم  محدوده طر
شهر افزوده شود. همچنین بر مفاد بند 7 ماده واحده قانون تأسیس شركت شهرک های صنعتی در خصوص 

كید می گردد. شهرهای واقع در حریم تأ
9ـ  اصالحات ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق بند 10 لغایت 14 صورت جلسه كمیته فنی شورای عالی شهرسازی 

كنترل دبیرخانه شورای عالی در اسناد ابالغی لحاظ شود. ح اعمال و پس از  و معماری ایران در اسناد طر

مدیریت حریم پایتخت
خ 98/4/17 خود بر اســـاس درخواســـت دبیرخانه  ــور ــه مـ ــاری ایران در جلسـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
كالن شهر  گزارش دبیرخانه شورای عالی پیرامون مدیریت حریم  كالن شهرها ضمن استماع  ــیون خاص  كمیسـ
كمیته های فنـــی " ضوابط و  ــه متشـــکل از اعضاء   در جلسـ

ً
ــم پایتخـــت(، مقرر نمود موضوع مجددا ــران )حریـ تهـ

گرفته و با لحاظ  ح های فرادست " )كمیته های فنی شماره 4 و 5 شورای عالی( مورد بررسی قرار  مقررات " و " طر
كوتاه مدت  ــای  ــنهادی حفاظت و مدیریـــت حریم و راهکارهـ ــه جامع پیشـ ح شـــده، متن الیحـ ــای مطر گزینه هـ

برون رفت از مشکالت ساخت وسازهای غیرقانونی در حریم را به شورای عالی ارائه نماید.

ــا  ــر ب ــوص پل دخت ــتان در خص ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــه ش ــرت مصوب ــدم مغای ع
ــران ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــی ش ــت های ابالغ سیاس

ــور و با امعان نظر به مفاد نامه  كشـ ــعه  در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسـ
ــورای  ــرم حقوقی رئیس جمهور در این خصوص، شـ ــاون محتـ خ 1397/07/18 معـ ــور ــماره 3548/94816 مـ شـ
خ 1397/07/30 با موضوع ابالغ سیاست های شورای عالی  ــازی و معماری ایران پیرو مصوبه مور عالی شهرسـ
كمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت،  ح جامع شهرهای با جمعیت  شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طر
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ــزی و  ــورای برنامه ریـ خ 1398/03/18 و 1398/02/25 شـ ــور ــای مـ خ 1398/04/17، مصوبه هـ ــور ــه مـ در جلسـ
ک های ثبتی ـ به ترتیب ـ پنجاه ونه و شصت اصلی از  توسعه استان لرستان مبنی بر موافقت با الحاق اراضی پال
هشت اصلی به مساحت های هشت و چهار هکتار واقع در ضلع غربی و شرقی خیابان امام خمینی )ره( شهر 
كمیته فنی، مصوبات مزبور  خ 1398/04/12  ــور ــه مـ ــر را مورد بررســـی قرار داد و با مالحظه صورت جلسـ پل دختـ
ــایر مناطق آسیب پذیر  ــکان و سـ كشـ ــتر و حریم رودخانه  ــکونی واقع در بسـ ک مسـ را جهت تأمین جایگزین امال
ــتگاه های ذی ربط،  ک عمل دسـ ح جامع مصوب و با رعایت اصول و ضوابط مال ــیالب، مطابق طر در مقابل سـ
كلی با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص نداد؛ فلذا ابالغ  دارای مغایرت 

و اجرا مصوبات مذكور بالمانع است.

گیــالن در خصــوص پــره  عــدم مغایــرت مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان 
ســر بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 

ــورای  خ 97/03/10 شـ خ 1398/04/31، مصوبه مور ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ح جامع ـ تفصیلی شهر پره سر را در اجرای جزء 6 بند "ب "  گیالن در خصوص طر برنامه ریزی و توسعه استان 
خ 1397/07/18  ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور و مفاد نامه شماره 25481/94816 مور
كلی با سیاست های  ح مذكور را دارای مغایرت  معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی قرار داد و طر
ــورای  خ 1397/07/30 تشـــخیص نداد. لذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شـ ــورای عالی مصوب مور ابالغی شـ

برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.
ــند پهنه بندی  ــتورالعمل نحوه تهیه سـ كامل دسـ ــورای عالی مراتب اجرای  گردید دبیرخانه شـ  همچنین مقرر 
ــایر  ج حرائم خطوط انتقال انرژی و سـ ــورای عالـــی و در خ 95/11/18 شـ ــهر مصوب مور ح جامع شـ ــم در طر حریـ

گیالن منعکس نماید. كل راه و شهرسازی استان  عناصر زیربنایی را به اداره 

خصــوص  در  خوزســتان  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــه  انطبــاق  عــدم 
شــهر ســماله بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 

خ 1396/08/25 شورای  خ 1398/04/31، "مصوبه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــماله را در اجرای جزء 6  ــهر سـ ح جامع ـ تفصیلی شـ ــتان " در خصوص طر ــتان خوزسـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
خ  ــور و به مفاد نامه شماره 35481/94816 مور كشـ ــعه  بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسـ

1397/07/18 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی قرار داد و با عنایت به:
1ـ  تخصیص كاربری ها و معابر شهری بر روی باغات و اراضی كشاورزی علی رغم وجود ضرورت فنی و كارشناسی.

كارشناسی. 2 ـ الحاق اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر بدون توجیه 
ج از محدوده شهر بدون تعیین تکلیف آن ها در مراجع قانونی. 3 ـ الحاق ساخت وسازهای واقع در خار
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4 ـ عدم رعایت سلسله مراتب آئین نامه راه های شهری ایران.
ــورای عالی  خ 1397/07/30 شـ ــور ــد د مصوبه مـ ــد ج و قســـمت 1 بنـ ــا قســـمت های 2 و 8 بنـ ــور را بـ ــه مذكـ  مصوبـ
ــورای عالی ضمن اعالم عدم امکان ابالغ و اجرای مصوبه شورای  مغایر تشـــخیص داد و مقرر نمود دبیرخانه شـ
ــورت رفع مغایرت های  ــرار داده و در صـ ــی قـ ح مصوب اصالحی را مورد بررسـ ــتان، طر ــعه اسـ ــزی و توسـ برنامه ریـ

مذكور مراتب انطباق آن با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری را اعالم نماید.

طرح جامع ناحیه شرق خوزستان
ح توسعه  خ 1398/04/31 خود به بررسی موضوع " طر ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور شـ
ــعه  ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1396/03/24 شـ ــتان موضوع مصوبه مور ــرق خوزسـ و عمران )جامع( ناحیه شـ
ــورای عالی  ح های فرادســـت شـ كمیته فنی طر ــه  ــتان پرداخت و ضمن تایید مفاد صورت جلسـ ــتان خوزسـ اسـ

خ 1397/09/14، مقرر نمود: مور
كل راه و شهرسازی  ح با همکاری اداره  ــاور طر گاز توســـط مشـ ــیر و حریم خطوط آب، نفت و  ــتعالمات مسـ 1ـ  اسـ

گردد. ح لحاظ  استان اخذ و در طر
ح با حفظ ســـقف  ــانی و افق طر ــال 1395( به روزرسـ ــماری رســـمی )سـ ــه مطابـــق با آخرین سرشـ 2ـ  جمعیـــت پایـ

جمعیتی به سال 1415 افزایش یابد.
كاهش روند تبدیل  ــتاهای دارای شرایط شهر شدن با رویکرد  ح در خصوص تبدیل روسـ ــنهادهای طر 3ـ  پیشـ

گیرد. روستا به شهر مورد بازنگری قرار 
كز جمعیتی تدوین و ارائه شود. 4 ـ پیشنهادهای مشاور به منظور پایداری مرا

ح به همراه سند مناطق حفاظت شده به صورت مجزا مطابق با عناوین و مصوبات شورای  5 ـ اسناد اصلی طر
عالی برای انواع فعالیت ها ارائه شود.

ــور،  كشـ ح جامع حمل ونقل  ــنهادی راه آهن اهواز ـ اصفهان با طر ــیر پیشـ 6 ـ در صورت انطباق و هماهنگی مسـ
ح لحاظ شود. مستندات مربوطه و مسیر پیشنهادی در اسناد طر

7 ـ پروژه های محرک توسعه در سطوح مختلف برای ناحیه مورد بررسی و در اسناد پیشنهادی لحاظ شود.
گردد. ح ارائه  8 ـ پیشنهادهای مربوط به جهات توسعه شهرها با اولویت سیاست های توسعه درون زا در طر

تهیــه و ابــالغ نقشــه های محــدوده شــعاع 120 كیلومتــری تهــران، 50 كیلومتــری اصفهــان و 
30 كیلومتــری كالن شــهرها

ــه  ح در مصوبه جلسـ خ 98/۰۴/۳۱ خود، تکلیف مصر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــه های  ــیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیســـت دولت مبنی بر تهیه و ابالغ نقشـ كمیسـ خ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  مور
كالن شهرها توسط شورای عالی  كیلومتری  كیلومتری اصفهان و ۳۰  كیلومتری تهران، ۵۰  محدوده شعاع ۱۲۰ 
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ــماره ۱  كمیته فنی شـ ــه  گزارش و صورت جلسـ ــتماع  ــازی و معماری را مورد بررســـی قرار داده و ضمن اسـ شهرسـ
ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: شورای عالی شهرسازی و معماری به شر

كیلومتری تهران را بر اساس نقشه  ــعاع ۱۲۰  ــازی و معماری نقشه محدوده شـ ــورای عالی شهرسـ ۱ـ  دبیرخانه شـ
خ ۱۳۸۴/۰۵/۰۵ هیئت محترم وزیران تدقیق و ابالغ نماید. پیوست مصوبه مور

كشور )شهرهای با جمعیت  كالن شهرهای  كیلومتری سایر  كیلومتری اصفهان و ۳۰  ۲ـ  نقشه های محدوده ۵۰ 
ــتان  مربوطه تهیه و پس از تایید  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ بیش از ۵۰۰ هزار نفر( با رعایت موارد زیر توســـط ادارات 

كمیته فنی شماره ۱ توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابالغ شود.
ح جامع مبنای تعیین محدوده شعاعی مذكور خواهد بود. ۲ ـ ۱ ـ محدوده مصوب طر

كولوژیک،  ــای زیســـت محیطی و ا ــان نبوده و براســـاس مؤلفه هـ ۲ ـ ۲ ایـــن محـــدوده در تمامـــی جهات یکسـ
ــات مختلـــف دارای تلورانـــس )رواداری(  ــوده و در جهـ ــر آن قابل تغییر بـ ــم و نظایـ ــرایط توپوگرافیـــک، اقلیـ شـ

منطقی خواهد بود.
ــاز، محدوده یادشـــده پس از  ــای ادواری موردنیـ ــور و تدقیق هـ ــای مذكـ ــور تثبیـــت محدوده هـ ۳ ـ به منظـ
ــناد اصلی  ــهر« در چارچوب اسـ كالن شـ ــتی  ــا رعایت مفاد فوق، تحت عنوان »حریم محیط زیسـ ــن بـ تعییـ
ــهرها مورد بازنگری، تثبیت و یا تدقیق )حســـب ضرورت( قرار  كالن شـ ــعه و عمران جامع  ح های توسـ طر

گرفت. خواهد 
ــند،  مراتـــب تصمیم گیری در خصوص  ــتثنائات نمی توانند مبنای وضع قاعده عمومی  باشـ ــر به اینکه اسـ ۴ـ  نظـ
ــار تغییر  ــان دچـ ــبه ایشـ كه با این روش حقوق مکتسـ ــهرک های تولیـــدی، صنعتـــی و ...  ــا، نواحـــی و شـ واحدهـ

می شود، در قالب مصوبات هیئت محترم وزیران انجام خواهد شد.

ــد  ــزء 6 بن ــودن ج ــی نم ــوه عملیات ــوص نح ــورخ 97/7/30 در خص ــه م ــالح صورت جلس اص
ــی ــکام دائم ــون اح ب قان

خ 97/7/30، در  ــور خ 1398/4/31 و پیرو مصوبه مـ ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــور " و به منظور  كشـ ــعه  ــوه عملیاتـــی نمودن جزء 6 بنـــد ب قانون احکام دائمی برنامه های توسـ خصـــوص " نحـ
ــهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر با سیاســـت های  ح های جامع شـ ــریع در اعالم نتیجه بررســـی انطباق طر تسـ

گردید: شورای عالی شهرسازی و معماری موارد زیر مقرر 
ح با سیاست های شورای  ــورای عالی شهرسازی و معماری مسئولیت انطباق طر ــماره 1 شـ كمیته فنی شـ الف( 
ــورای عالی اعالم  كمیته فنی توســـط دبیر شـ كه نتیجه بر مبنای نظر  ــد  ــته باشـ ــازی را بر عهده داشـ عالی شهرسـ

می گردد.
ــتانی )كارگروه زیربنائی و  كار قانونی طی موضوع در مراجع اسـ ــردش  گـ ب( همچنیـــن مقرر شـــد صحت فرآیند و 

گردد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان( در مراحل مختلف رعایت 
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طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران
ــژه منطقه  ح تفصیلی ویـ ــر خ 98/5/14 موضوع طـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
خ  ــه مور خ 97/10/24 خود مورد بررســـی قرار داد و ضمن عنایت به صورت جلسـ ــور ــرو مصوبه مـ ــران را پیـ 22 تهـ
ــه 22 با افزایش  گرفته در منطقـ ــورت  كه اقدامات صـ ــه  كید بر این نکتـ ــماره یـــک و تأ ــه فنـــی شـ كمیتـ  98/5/13
كیفیت زیســـت و  كاهش  ــاری، ضمن  ــای بزرگ مقیـــاس تجـ ــد فعالیت هـ ــذاری بیش ازحـ ــری و بارگـ جمعیت پذیـ
گردشگری را مختل  سکونت محلی، ایفای مأموریت های منطقه در تأمین خدمات شهری و فراشهری با غلبه 
نموده و با تقلیل تاب آوری شهری منطقه، چالش های عمده ای را در حوزه حمل ونقل همگانی و سرانه های 
كه بر اساس مصوبه سال 93 شورای عالی،  خدماتی پشتیبان سکونت ایجاد نموده است. این در حالی است 
ح تفصیلی تهران در منطقه 22 نبوده است.  مدیریت وقت شهری تهران مجاز به تداوم اقدامات بر اساس طر
كه در مغایرت با  ــورای عالی مجموعه موارد منجر به وضعیت فعلی در منطقه را  لذا مقرر می گردد دبیرخانه شـ
ــکونی و تجاری فراتر از توان و مأموریت منطقه شده است را  ــورای عالی منجر به ایجاد ظرفیت مسـ مصوبات شـ

احصاء و به مراجع نظارتی مربوطه منعکس نماید.
كثری از  ــتفاده حدا ــه و اسـ ــه جهـــت توقـــف و تصحیـــح رویه های قبلـــی در مدیریـــت فضایی منطقـ  همچنیـــن بـ
كمی،  ــعه  كیفی به جای توسـ ــعه  ــای باقی مانـــده در منطقه در جهت حفاظت از محیط زیســـت، توسـ ظرفیت هـ
كیفیت عرصه های عمومی، توسعه شبکه حمل ونقل عمومی انبوه بر و رفع  احیاء نقش فرامنطقه ای، تقویت 
ح تفصیلی ویژه  كلیات "طر ح تفصیلـــی قبلی، ضمن تصویب  نقایـــص و ابهامات نظام پهنه بندی و ضوابط طر
گزینه شماره 2 مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مقرر می گردد:  منطقه 22 " بر اساس 
ح ویژه منطقه را با اخذ نقطه نظرات شورای اسالمی شهر تهران و اعمال اصالحات در دو  شهرداری تهران طر
كنترل و ابالغ نهایی  كمیسیون ماده 5 تهران رسانده و جهت  كثر ظرف مدت دو ماه به تایید  سرفصل زیر حدا

توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال نماید.
ــام و پس از تایید در  ــهرداری تهران انجـ ح زیر توســـط شـ ــر الـــفـ  در خصوص توافقات فاقد پروانه اقدامات به شـ

گردد. ح تفصیلی ویژه به دبیرخانه شورای عالی منعکس  كمیسیون ماده 5 در قالب اسناد طر
ــه معاونت  ج در آخرین مکاتبـ ح منـــدر ــر ــات فاقد پروانه به شـ ــهرداری تهران، توافقـ ــئولیت قانونـــی شـ ــا مسـ 1 ـ بـ
خ 98/2/14 بررسی و صرفًا موارد  ــماره 80/125643 مور ــورای عالی به شـ ــازی و معماری با دبیرخانه شـ شهرسـ

گردد. ح تفصیلی منطقه منعکس  منتج به ایجاد حقوق قانونی برای مالکین با پهنه متناسب در طر
ح زیر در جهت تعدیل  ــر ــازوكار تعاملی با مالکین در توافقات فاقد پروانه اقدامات به شـ 2ـ  متعاقبًا و در قالب سـ

گیرد. حتی االمکان ظرفیت مسکونی و تجاری انجام 
ــر اداری،  ــگری )نظیر هتل(، دفاتـ گردشـ ــه فعالیت های خدماتـــی،  ــم موردتوافـــق بـ كـ ــی از ترا 2 ـ 1 ـ تعدیـــل بخشـ

دانش بنیان و غیره و یا افزایش زیربنای واحدهای مسکونی.
ــا صرفًا محدود به  كاربری هـ ــایر  كاربری های تجاری با سـ ــای M و S اختـــالط  ــع در پهنه هـ ــات واقـ 2ـ  2ـ  در توافقـ
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گردد. طبقه همکف 
كلیه اراضی  كثر ظرف مدت 2 ماه  ــورای اسالمی شهر، حدا ــهرداری و اعالم نظر قطعی شـ 3ـ  با بررســـی مجدد شـ
ــترش  گسـ ح در آئین نامه اجرایی قانون حفظ و  ــازوكار قانونی مصر كه با طی سـ ــاحت بیش از یک هکتار  با مسـ
ــهری، "باغ " خواهند بود تحت پهنه G211 تثبیت و ضوابط احداث بنا در آن ها بر اســـاس بند 2  ــبز شـ فضای سـ
ــورای عالی شهرسازی و معماری  خ 98/4/3 شـ ــهری مصوب مور ــتورالعمل ماده 14 قانون زمین شـ ماده 2 دسـ
كنده دارای آرای قطعی باغ در پهنه های مختلف، مطابق بند  گیرد ضوابط احداث بنا در سایر باغات پرا انجام 

3 ماده 2 دستورالعمل مذكور خواهد بود.
ــری اراضی در  كاربـ ــر در آرای مربوط به باغات توســـط مراجع ذی ربـــط، تعیین  ــه تغییـ ــورت هرگونـ ــره: در صـ تبصـ

كاربری های خدماتی انجام خواهد شد. كمیسیون ماده 5 صرفًا با تخصیص به 
گردد. ح زیر اعمال  ح شامل نقشه ها و ضوابط و مقررات اصالحات به شر ب ـ در اسناد طر

1 ـ ســـطوح موجود و پیشنهادی خدماتی شامل آموزشـــی، درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی هنری، تفریحی 
توریستی، تجهیزات و تأسیسات شهری و فضای سبز به همراه كاربری های آموزش عالی و همچنین عرصه های 
ح تفصیلی تثبیت و در دو سطح " شهریـ  منطقه ای " و " ناحیه ای  كاربری مشخص در طر نظامی تحت عنوان 
گردد. شهرداری تهران دستورالعمل  ح لحاظ  گردند و به عنوان اساس در اسناد طر ـ محله ای " از پهنه S مجزا 
كاربری های انتفاعی را تهیه و به تصویب  كاربری های مذكور و جلوگیری از تبدیل آن به  اجرایی متضمن تحقق 

كمیسیون ماده 5 تهران برساند.
ــورای عالی و به منظور حفظ الگوی  خ 93/7/28 شـ ــتای بند 2ـ  1 مصوبه مور ح و در راسـ ــنهاد طر 2ـ  طبق پیشـ
گلستان، آزادشهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، زیبا دشتک )باال و پائین(،  سکونت موجود، شهرک های 

كم 180 درصد در سه طبقه تثبیت می گردند. كثر ترا یاس و چشمه، تحت پهنه جدید )نظیر R231-1( با حدا
كه  ــفافیت آن، قطعات ســـهم شهرداری حاصل از توافقات 30ـ  70  ح و شـ 3ـ  به جهت افزایش تحقق پذیری طر
كنون حقوق مکتسبه بر آن مترتب نشده است، به عنوان "بانک زمین خدمات عمومی " در اسناد پشتیبان  تا

گنجانده شود. ح  طر
گردد و از  كلیه پهنه های M متناسب با نقش و عملکرد هر یک ارائه  كثر ضریب سکونت برای  4 ـ حداقل و حدا

گردد. كم اراضی واقع در پهنه های M، به سکونت خودداری  كل ترا تخصیص 
كه در  ــتثناء اراضی سهم مالک  كلیه اراضی مشـــمول، به اسـ ــازی " در مورد  5ـ  الیه مربوط به اراضی "ذخیره نوسـ
كمیسیون ماده 5  ــتورالعمل مصوب  ــده اند، اعمال و در چهارچوب دسـ ــازوكار 30ـ  70 تعیین تکلیف شـ قالب سـ

در خصوص آن تعیین تکلیف شود.
ح با  ــنهادهای این طر گردید اختالف پیشـ ــرر  ح، مقـ ــبکه معابر طر ــد اصالحات انجام شـــده در شـ 6ـ  ضمـــن تاییـ
ــتفاده  ــعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی )TOD(، اسـ ح جامـــع حمل ونقل تهران در انطباق با مفاهیم توسـ ــر طـ
ــهر تهران،  ــورای اســـالمی شـ ــتگاهی با هماهنگی شـ ــِف حمل ونقل و ظرفیت مجتمع های ایسـ ــقوق مختلـ از شـ
گرفته و نتیجه نهایی پس  كشور مورد بررسی مجدد قرار  معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران وزارت 
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گردد. ح لحاظ  كمیسیون ماده 5 در اسناد طر از تایید در 
ح  ــناد طر ــا، خطوط انتقال نیرو انرژی تحت پهنه مشـــخص حفاظت )G( در اسـ ــیل ها و آبراهه هـ 7ـ  حرایـــم مسـ
ــاز در  ح منعکس و هرگونه ساخت وسـ ــر ــناد طـ گســـل ها در اسـ ــده  ــردد. همچنین خط حریم تدقیق شـ گـ ــاظ  لحـ

گیرد. عرصه های متداخل با آن با رعایت مالحظات و ضوابط مربوطه انجام 
ــه تعیین حریم حفاظتیـ   كز حیاتی و حســـاس در منطقه، بر رعایت قانون و آئین نامـ ــه وجود مرا ــا عنایـــت بـ 8ـ  بـ

كید می گردد. كشور تأ كن و تأسیسات حیاتی و حساس  امنیتی اما
ک های مجاور،  ــمان در پال ــهری و هماهنگی خط آسـ ــیما و منظر شـ كیفیت های فضایِی سـ 9 ـ به جهت حفظ 
ــتورالعمل "افزایش تعداد طبقات در ســـقف  ــازی و معماری، دسـ ــورای عالی شهرسـ ــو با مصوبات قبلی شـ همسـ
كاهش سطح اشغال " با رعایت همه جوانب مربوط به دید و منظر، سایه اندازی و  كِم مجاِز قطعه در صورت  ترا
كمیسیون  كریدورهای هوایی و سایر مالحظات محیط زیستی توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب  حفظ 

ماده 5 تهران برسد.
ج ـ اصالحات مختص نواحی

ناحیه 1
ــری علوم،  كاربـ ــگاه آزادی با  ــرب باشـ ــده المپیـــک و همچنین غـ ــاورت دهکـ ــه در مجـ ــگاه عالمـ 10 ـ اراضـــی دانشـ

گردد. ح تثبیت  تحقیقات، فناوری در اسناد طر
11 ـ در توافقات انجام شـــده در اراضی شـــهرک صدرا در صورت تایید بر اســـاس بند 1، احداث بنا در تراز ارتفاعی 
كاربری فضای سبز  ــهرداری در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه به  ــهم شـ بلوک های مجاور انجام و عرصه سـ

و خدمات تخصیص داده شود.
ــهر " با توجه به تداخل با بستر مسیل "وردآورد "  ــوم به "هزار و یک شـ ــنهادی در غرب اراضی موسـ 12ـ  معبر پیشـ
ح  گرفته و عرصه و حرایم مسیل مذكور در سرتاسر بخش تداخلی حفظ و در طر كلی قرار  مورد بازنگری و اصالح 

گردد. منعکس 
ناحیه 2

ــناد  كاربری آموزش، تحقیقات و فناوری در اسـ ــروی انتظامی امین " تحـــت  ــگاه نیـ 13 ـ اراضـــی متعلق به "دانشـ
گردد. ح تثبیت  طر

ناحیه 4
ح زیر در حد ممکن توســـط شهرداری تهران  ــر ــازوكار تعامل و توافق جدید، تعدیالت به شـ 14ـ  در چهارچوب سـ

گیرد: مورد پیگیری جدی قرار 
14ـ  1ـ  در پروژه تهران لند )هزار و یک شهر( با توجه به وضعیت بحرانی شبکه معابر و كمبود سرانه های خدماتی، 

گردشگری جایگزین شود. كاربری  كالن مقیاس منطقه با  احداث زیربنای تجاری همسو با نقش و عملکرد 
ــکونی و تجاری تمهیدات  14 ـ 2 ـ در پروژه 110 هکتاری مربوط به "بتاجا " با توجه به حجم عظیم بارگذاری مسـ

زیر جهت تعدیل بارگذاری مسکونی و تجاری اعمال شود.
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.)R122 یا R112( كم كم ترا ـ تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی به قطعات 
ـ در بخش جنوبی بیمارستان تات تغییر از پهنه S211 به S412 )پهنه جدید با عنوان "گردشگری سالمت "(.

كل  ــهری برای  ح ویژه طراحی شـ ــیر( به S222 و تهیه طر ـ تغییر پهنه طرفین محور چهارباغ )در تمام طول مسـ
كامل ". مسیر با حفظ حقوق مکتسبه ایجادشده قبلی و طراحی آن به صورت "خیابان 

ــفر، نقش اساســـی  ــاد احداثی، پروژه "ایران مال " با تولید و جذب سـ ــیار زیـ ــه به زیربنای تجاری بسـ ــا توجـ 15 ـ بـ
ــور را منوط به  كار پروژه مذكـ ــدور پایان  ــهرداری تهران صـ در چالـــش ترافیـــک آتی منطقه خواهد داشـــت. لذا شـ
ــرای  ــفر( و اجـ ــای سـ ــه TDM )مدیریـــت تقاضـ ــوزه پیرامونـــی و در قالـــب برنامـ ــنجی ترافیکـــی )TIS( حـ عارضه سـ

كمیسیون ماده 5، توسط بهره بردار نماید. پیشنهادهای تایید شده در 
ناحیه 5

گردد. ح لحاظ  كاربری نظامی در اسناد طر 16 ـ اراضی متعلق به پادگان شهید ناصر محمدی با 
ناحیه 6

كالبدی آن به صورت  ــهر و حفظ ارزش های طبیعی و  ــازی شهرک پیکانشـ ــهیل در فرآیند نوسـ 17 ـ به منظور تسـ
ــیون ماده 5  كمیسـ ــرایط زیر تهیه به تایید  ح موضعی با اعمال شـ توأمان ضمن تخصیص پهنه R231 به آن طر

تهران برسد.
كل شهرک. كم ساختمانی 200 درصد بر اساس مساحت  كثر ترا ـ حدا

كیفیت  كه ضمن حفظ  گردد  ـ بارگذاری بافت موجود با حفظ الگوی توده و فضای سبز موجود به نحوی انجام 
فضایی حیاط های مركزی بین بلوک ها و فاصله سایه اندازی بلوک ها حفظ شود.

كثر  ــر و با حدا كم صدرالذكـ ــمالی و غربی تا ســـقف ترا ــیه معابر شـ ــا در عرصه های خالی واقع در حاشـ ـ احـــداث بنـ
ارتفاع 11 طبقه.

ــبز )تأمیـــن پاركینگ  ــغال به منظور حفظ ســـطح فضای سـ ــر یک طبقه و در حد ســـطح اشـ كثـ ــرداری حدا گودبـ ـ 
سرپوشیده برای تمامی واحدها ضروری نیست(

كاربری نظامی  كل اراضی مربوط به تأسیسات " پنها " واقع در شمال و جنوب محور شهید همدانی تحت   18 ـ 
ح لحاظ شود. در اسناد طر

ناحیه 7
گردد. ح لحاظ  كاربری نظامی در اسناد طر كوثر با  19 ـ عرصه های جنوب شهرک 

ج اراضی متعلق به مترو، انبار و تأسیسات و تجهیزات موجود  كر 20 ـ در جنوب ناحیه و در امتداد محور تهران 
گردد. ح لحاظ  كاربری متناسب تدقیق و الباقی اراضی تحت پهنه حفاظت G121 در اسناد طر با 

كاربری اراضی ناجی آباد( كاشان )تغییر  مغایرت اساسی 
ح  ــوع مغایرت اساســـی طر خ 98/5/14 خود موضـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــازی و معماری ایـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
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خ 96/6/2  كاربری اراضی موسوم به ناجی آباد( مصوب جلسه مور كاشان )تغییر  ح جامع شهر  تفصیلی با طر
كاربری اراضی مذكور با رعایت  ــتان اصفهان را مورد بررســـی قرار داد و با تغییر  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ شـ
ــازی و  ــورای عالی شهرسـ ــماره یک شـ كمیته فنی شـ خ 98/4/12  ــه مور و اعمال موارد ذكرشـــده در صورت جلسـ

معماری )پیوست( موافقت نمود.

كاشان )ادامه بلوار شهیدان كشمشی در منطقه فین( مغایرت اساسی 
خ 98/05/14 خود، موضوع مغایرت اساســـی امتداد  ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای  عالی شهرسـ شـ
خ  ــه مور ــاد صورت جلسـ ــا عنایت به مفـ ــود و بـ ــان را بررســـی نمـ كاشـ ــه فیـــن  كشمشـــی در منطقـ ــهیدان  ــوار شـ بلـ
گذشته و تأثیر ایجاد  كمیته فنی ۳ مبنی بر اثرات و تبعات احداث این خیابان ازجمله، تجارب   1398/04/۲۵
ــروع روند  ک های مجاور و شـ خیابان در تخریب بافت های تاریخی، تفکیک قطعات و پیدایش ریزدانگی در پال
ــتی و نداشتن مؤلفه های مقصد شدن  ــاورزی، اثرات مخرب ثانویه محیط زیسـ كشـ تخریب نظام باغ ها و اراضی 

ح پیشنهادی مقرر نمود: و ایجاد نقاط تفرجگاهی، ضمن مخالفت با طر
 درصورتی كه بر اساس تحلیل ترافیکی ازجمله جذب و تولید سفر و سایر مؤلفه های مؤثر از قبیل محیط زیست 
گردد، الزم اســـت طراحی  ح جامع اثبات  كمربندی جنوبی پیشنهادشـــده در طر ــاد، عدم كفایت محور  و اقتصـ
كمیته  محوری به عنوان مسیر جایگزین، با رویکرد ساماندهی و با رعایت مالحظات زیر تهیه و پس از تایید در 

فنی 3 توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع مربوطه ابالغ شود:
كشاورزی كاربری  الف( حفاظت از باغات و اراضی با 

كالبد و ارزش های بافت تاریخی فین بزرگ ب( حفاظت و صیانت از 
كالبدی موجود ج( رفع مشکالت فضایی و 
كثری بر شبکه معابر موجود د( انطباق حدا

لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون
ــتناد به بند 10 مادۀ 1 فصل یکم  خ 1398/06/11 با اسـ ــۀ مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــه ای، منطقه ای و ملـــی و مقررات  ــعه و عمران محلی، ناحیـ ح های توسـ ــوۀ بررســـی و تصویب طر ــۀ نحـ آیین نامـ
خ 84/02/19 شورای عالی  خ 1378/10/12 هیئت محترم وزیران و اصالحات مور كشور مصوب مور شهرسازی 

كرد: شهرسازی و معماری تصویب 
ح ویژۀ منطقۀ تایباد  ـ  دوغارون با اهداف:  طر

كشور 1 ـ توزیع متوازن فرصت های مبادالت مرزی و تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای در شرق 
ــایه به ویژه  ــورهای همسـ كشـ ــترک با  ــعه ای مشـ ــتفاده از فرصت های توسـ ــا اسـ ــور بـ كشـ ــری  ــاء رقابت پذیـ 2ـ  ارتقـ

افغانستان
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كشور 3 ـ تمركززدایی از مركز استان خراسان رضوی و متعادل سازی توسعه نوار شرقی 
كیفیت زندگی مرزنشینان و جوامع محلی مرزی 4 ـ ارتقای 

گسترش:  از طریق 
1 ـ خدمات آموزش عالی،

گردشگری سالمت، گردشگری و اقامتی ویژه و  2 ـ خدمات تجاری، تفریحی، 
كاال، 3 ـ ارائۀ خدمات ویژۀ مرتبط با لجستیک و حمل ونقل 

4 ـ ارائه فرصت های سرمایه گذاری مشترک و بین المللی
بر اساس مشاركت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ذینفعان مرتبط در محدودۀ شهرستان تایباد تهیه شود.

كل راه و شهرسازی استان  ح مذكور و همچنین محدوده های مطالعاتی آن با همکاری اداره  ح خدمات طر شر
ــازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تایید دبیر شورای عالی ابالغ  ــان رضوی و معاونت شهرسـ خراسـ

خواهد شد.
ح های توسعه و عمران پس از تایید در شورای برنامه ریزی  ح ویژۀ منطقۀ تایباد ـ  دوغارون مطابق سایر طر طر
و توسعه استان خراسان رضوی با حضور نمایندۀ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژۀ اقتصادی به تصویب 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

اصــالح حریــم شــهر اسالمشــهر به منظــور فراهم ســازی امــکان قانونــی تبدیــل احمدآبــاد 
مســتوفی بــه شــهر

ــهر  خ 98/6/11 موضوع مغایرت اساســـی حریم شـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــیون سیاســـی و  كمیسـ خ 1398/03/29  ــه مور ــه تکلیف مقرر در جلسـ ــا توجه بـ ــم( را بـ ــهر )كاهـــش حریـ اسالمشـ
خ  دفاعی دولت مبنی بر فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر را بر اساس مصوبه مور
كه  كید بر این نکته  ــتان تهران مورد بررســـی قرارداد و ضمن تأ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ 1391/06/29 شـ
ــهری تهران " مصوب هیئت  ــهری و به طریق اولی بخش جدید در محدوده " مجموعه شـ ایجاد نقطه جدید شـ
ــران در مدیریت  ــازی و معماری ایـ ــورای عالی شهرسـ ــم پایتخـــت " مغایر با سیاســـت شـ ــران و " حریـ ــرم وزیـ محتـ
ــوذ در مدیریت فضایی  ــی از تعـــدد مراجع ذی نفـ ــهری تهران بوده و عماًل مشـــکالت ناشـ ــه شـ ــه مجموعـ یکپارچـ
ــیـ  دفاعـــی دولت و به منظور  ــیون سیاسـ كمیسـ ــدید می نماید، صرفًا معطوف به تکلیف  محـــدوده مذكور را تشـ

فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر مقرر می نماید:
ــهر را در بخش  ــهر اسالمشـ ــتانداری تهران، حریم شـ ــتان تهران با هماهنگی اسـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 1 ـ اداره 
كه  كاهش دهد  كثر به میزان 500 تا 600 هکتار به نحوی  ــهر حدا ــمالی آن و در غرب جاده احمدآبادـ  اسالمشـ شـ
ــهر بر عوارض طبیعی و مصنوعی قابل شناسایی، امکان تعیین حریم برای  ضمن انطباق حریم جدید اسالمشـ

گردد. احمدآباد در آتی در حدود 3 برابر محدوده شهر فراهم 
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كمیسیون سیاسی و دفاعی تنها به فراهم نمودن امکان شهر شدن احمدآباد  2ـ  تکلیف مقرر در صورت جلسه 
كاهش حداقلی حریم شهر اسالمشهر مقصود حاصل می گردد. لذا ازنظر شورای عالی  كه با  مستوفی اشاره دارد 
ــهر جهـــت ایجاد بخش جدید  كاهش ســـطح بزرگی از حریم اسالمشـ ــاری هیچ ضرورتی برای  ــازی و معمـ شهرسـ

وجود ندارد.
 همچنین پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیان بار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی ناشی 
ــهری و  ــعه شـ ح های توسـ ــور و به تبع آن عدم اثربخشـــی طر كشـ ــهری  از فقدان نظام مدیریت مجموعه های شـ
ــازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام  ــورای عالی شهرسـ ــهری مصوب شـ منطقه ای و مجموعه های شـ

كید می گردد. ع وقت تأ كشور در اسر كشور توسط وزارت  یکپارچه مدیریت مجموعه های شهری 

طرح جامع شهر شاهرود
ــهر شاهرود مصوب  ح جامع شـ خ 98/6/25 خود طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت  خ 1397/10/2 شـ ــه مور جلسـ
ح زیر تصویب و مقرر  ــر ح را با قید اصالحات به شـ ــماره یک، طر كمیته فنی شـ خ 98/6/3  ــه مور به صورت جلسـ

ح را پس از اعمال موارد زیر به مراجع قانونی ابالغ نماید. نمود دبیرخانه شورای عالی اسناد طر

 جمعیت شهر
گرفت. خ رشد 2/2% برای سال افق 1410 معادل 208 هزار نفر مورد تایید قرار  1 ـ جمعیت شهر بر اساس نر

 محدوده شهر
ــاهرود و تداوم حیات باغات در شهر، تحقق ایده توسعه به شرق و شهر  ــهری شـ 2ـ  به جهت حفظ هویت باغشـ
ــا مالکیت دولتی جهت  ــار و تخریب اراضـــی زراعی و باغی و همچنیـــن تأمین زمین بـ كاهـــش فشـ ــته ای،  دو هسـ

تحقق تکالیف در حوزه مسکن مقرر می گردد:
كل حفاظت محیط زیست،  ــاورزی، اداره  كشـ ــهرداری، سازمان جهاد  كمیته ای متشـــکل از نمایندگان شـ 2ـ  1ـ  
ــد و موارد  ــهر را ممیزی و تاییـ ــود شـ ــات موجـ ــه باغـ ــمنان نقشـ ــرق سـ ــازی شـ كل راه و شهرسـ ــتانداری و اداره  اسـ
كاربری وضع موجود در محدوده شهر  احتمالی حقوق مکتسبه را احصاء نمایند. باغات ممیزی شده با حفظ 
ــتورالعمل ماده 14 قانون زمین  ــری "زراعی و باغـــی تثبیت " و هرگونه احداث بنا در آن ها مطابق دسـ كاربـ تحـــت 

شهری خواهد بود.
ک عمل به محدوده شهر در  ح تفصیلی مال ج از محدوده طر 2 ـ 2 ـ ضمن مخالفت با الحاق ارضی واقع در خار
كه در  ح نقشه پیوســـت( مقرر می گردد معدود حقوق مکتسبه احتمالی  ــر ــهر )به شـ دو بخش واقع در جنوب شـ
كل  ح های مصوب قبلی و با طی فرآیند قانونی در این اراضی ایجاد شده اند، با مسئولیت اداره  چهارچوب طر
كنترل و در صورت تایید، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی در قالب الحاق به  راه و شهرسازی شرق سمنان 
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ــای خدماتی )دروازه ای( در  كاربری هـ ــهر( و یا تثبیت  كالبدی با محدوده شـ ــورت وجود اتصال  محـــدوده )در صـ
ح لحاظ شود. كالبدی با محدوده شهر( در طر حریم )در صورت انفصال 

كه بلوار شهری موجود موسوم به عالمه   تبصره: خط محدوده نهایی شهر در این بخش به نحوی تدقیق شود 
مجلسی در محدوده شهر باقی بماند.

ــده از  ــر شـ كسـ كثر معادل اراضی  ــمنان حدا ــرق سـ ــازی شـ كل راه و شهرسـ ــد نهایـــی اداره  ــا بررســـی و تاییـ 2ـ  3ـ  بـ
ــه محدوده اضافه  ــرق بـ ــمال شـ ــا 60 هکتار(، از اراضی با مالکیت بالمعارض دولتی در شـ محـــدوده )حـــدود 50 تـ
ح  ــکونت " خواهد بود و خدمات مربوطه در طر ــتیبان سـ ــکونی و خدمات پشـ كاربری اراضی الحاقی "مسـ گردد. 

تفصیلی این اراضی تدقیق خواهند شد.
ــتان، ضمن موافقت با الحاق ساخت وسازهای انجام شده  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــو با نظر شـ 3 ـ همسـ
ح تفصیلی  ج از محـــدوده، مقرر می گردد به جهت تأدیه حقـــوق دولتی و عمومی و تا تهیه و تصویب طر ــار در خـ
كاربری ساخت وسازهای موجوِد الحاقی به محدوده شهر بر اساس نوعیت وضع موجود آن ها "باغی  مربوطه، 

گردد. و زراعی " تعیین 
گردد. كالبدی موجود انجام   تبصره: الحاق اراضی مذكور صرفًا در حد بافت 

ــامل  ــهر شـ ــیرهای متداخل با شـ ــتر رودخانه ها و مسـ ــهر و قنات ها، حریم و بسـ 4 ـ چاه های تأمین كننده آب شـ
ــیل  ــکنان، مسـ ــیل نعل شـ ــار، مسـ ــیل آبشـ ــاه قلی، مسـ كال شـ ــتر،  كسـ ــاهرود، تل خا ــیل های شـ رودخانه و مسـ

گردد. ح منعکس  تیزهوشان، مسیل تپال، بر اساس اعالم نظر وزارت نیرو در اسناد طر
ــوده بر اســـاس  ــکونت گاه غیررســـمی و بافت فرسـ 5 ـ محدوده های هدف بازآفرینی به تفکیک بافت تاریخی، سـ
ــاغ پیرامونی آن،  ــارت امیراعظم و بـ گیرد. همچنین عمـ ــرار  ک عمل قـ ــاده 5 مال ــیون مـ كمیسـ آخریـــن مصوبات 

كاربری " میراث تاریخی "لحاظ شود. ح )نقشه ها( به عنوان  مطابق عرصه ثبتی در اسناد طر

 مطالعات حمل ونقل
ــازی در  ح مصوب وزارت راه و شهرسـ ــه راه مجن بر اســـاس آخرین طر ــینی به سـ ــیر ارتباطی میدان حسـ 6 ـ مسـ

ح منعکس شود. اسناد طر
ــبکه حمل ونقل عمومی،  ــامل شـ ــرد مبتنی بر TOD شـ كید بر رویکـ ــا تأ ــهر بـ ــند جامـــع حمل ونقـــل عمومی شـ 7ـ  سـ
ح ارائه شود. همچنین تدابیر الزم  ــتیبان طر ــتگاه های اصلی به عنوان یکی از اسناد پشـ ــتگاه های فرعی و ایسـ ایسـ
گردد. جهت افزایش اتصال شبکه حمل ونقل عمومی شهر با مجموعه ایستگاه راه آهن در قالب سند مذكور اتخاذ 

كاربری  ــهر تحـــت  ــابق در محدوده شـ كما فی السـ ــه راه آهن جمهوری اســـالمی ایران  ــه اراضـــی متعلـــق بـ كلیـ 8ـ  
گردد. حمل ونقل و به عنوان  هاب اصلی مجتمع ایستگاهی با رویکرد TOD تثبیت 

كل میراث فرهنگی،  ــا محوریت اداره  كید بر حركت پیاده بـ ح موضعـــی مربوط به محور "چهل پیچ " با تأ ــر 9 ـ طـ
كمیسیون ماده 5 برسد. گردشگری تهیه و به تایید  صنایع دستی و 

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است



1397-1398مصـوبات شـورای عـالـی شهرسـازی و معماری ایران  

106        

 پدافند غیرعامل
گردید تا زمان تحقق این  ــهر، مقرر  كید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شـ 10 ـ ضمن تأ

گردد: امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ 
گاز و همچنین حرایم مربوط به انبارهای نفت و تلمبه خانه ضوابط و مقررات مترتب  10 ـ 1 ـ حریم خط لوله نفت و 

گردد. ح منعکس  بر آن بر اساس اعالم نظر وزارت نفت و با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طر
ح تخلیه فوری محالت متأثر توسط استانداری سمنان تهیه و به مراجع مربوطه  10ـ  2ـ  پیوست پدافندی و طر

ابالغ شود.
ح منعکس و مطالعات پدافند غیرعامل بر  گســـل بر اســـاس اسناد سازمان زمین شناسی در اسناد طر 11ـ  حریم 

گردد. اساس دستورالعمل مصوب 96/2/11 شورای عالی تهیه 

 حریم شهر
كما فی السابق  12ـ  روستاهای واقع در حریم مصوب قبلی و همچنین شهرک صنعتی موجود و توسعه های آن 
ــود. تبعا به استناد بند 7 ماده واحد قانون تأسیس شهرک های صنعتی، شهرک های  ــهر تثبیت شـ در حریم شـ

مذكور درهرصورت از حریم و قانون شهرداری ها مستثنی می باشد.
كنارگذر  ح اصالحی شهرک با توجه به عبور  گردید طر 13 ـ ضمن تایید خروج شهرک مصوب نوین از حریم مقرر 
ــازی پس از تصویب در  ــتورالعمل ترویج شهرک سـ گرفته وفق دسـ ــان آن مورد بازنگری قرار  ــهد از میـ ــرانـ  مشـ تهـ
ــعه استان، جهت اصالح پروانه تأسیس و صدور پروانه بهره برداری مبنای اقدامات  ــورای برنامه ریزی و توسـ شـ
ــهرک مذكور از حریم شهر هرگونه صدور مجوز  گیرد. متعاقب خروج شـ ــور قرار  كشـ ــازی  ــتاد مدیریت شهرک سـ سـ

ح اصالحی مجاز خواهد بود. احداث بنا صرفًا بر اساس طر
گردند. 14 ـ اراضی مربوط به زاغه مهمات در حریم شهر تحت پهنه نظامی تثبیت 

 ضوابط و مقررات
ــر به تایید  ــا اعمال اصالحات زیـ ــازی و بـ كل راه و شهرسـ ــا با هماهنگـــی اداره  ــررات احـــداث بنـ 15ـ  ضوابـــط و مقـ

كشور و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری برسد: نمایندگان وزارت 
ــهر دو هسته ای خصوصًا در شرق رودخانه  ــهر در جهت تحقق ایده شـ كمی شـ ـ بازنگری در نظام پهنه بندی ترا

شاهرود و استفاده از ظرفیت جمعیت پذیری اراضی مستعد توسعه در شمال شرقی شهر
كم. كاهش سطح اشغال متناسب با افزایش ترا ـ 

ـ اعمال سرانه فضای باز واحد حداقل به میزان 20 مترمربع.
كاهش یابد. كثر سطح اشغال برای قطعات ریزدانه به %80.  ـ حدا

ـ ارائه ضوابط استقرار بنا در واحدهای تجاری، خدماتی انتفاعی مقیاس شهری.
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ضوابط مکان یابی و استقرار شركت ها و مؤسسات دانش بنیان
خ 1398/06/25 موضوع ضوابط مکان یابی و استقرار  ــازی و معماری ایران در جلسۀ مور ــورای عالی شهرسـ  شـ
كمیته فنی شماره 4 شورای عالی شهرسازی و معماری  گزارش  شركت ها و مؤسسات دانش بنیان را پس از ارائه 
كل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری موردبحث قرار داد و مقرر نمود پیشنهاد  و توضیحات دبیر 
كمیته فنی با انجام اصالحات زیر توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 

گردد: ایران ابالغ 
 تعاریف مربوط به انواع شركت های دانش بنیان به صورت دقیق و غیرقابل تفسیر ارائه شود.

 موضوع استقرار پارک های علم و فن آوری در حریم شهرها در متن مصوبه آورده شود.
 موضوع استقرار شركت های تولیدی دانش بنیان در شهرک های صنعتی تعریف و پیش بینی شود.

طرح ساماندهی اراضی پادگان 06 ارتش جمهوری اسالمی ایران
ــه  خ 98/7/22 خود پیرو مباحث مطروحه در جلسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــه  ــاماندهی اراضی پادگان 06 ارتش جمهوری اســـالمی ایران بر اســـاس آخرین جلسـ ح سـ 96/11/9 موضوع طر
خ 97/8/21 )بند 2 صورت جلسه 582( و توافق حاصله بین شهرداری تهران و  كمیسیون ماده 5 تهران در مور
خ 98/5/20 شهردار محترم تهران( را  ارتش جمهوری اسالمی ایران )اعالمی طی نامه شماره 10/553327 مور
كلیات توافق  كمیته فنی شماره 1،  خ 98/7/14  گزارش صورت جلسه مور مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع 
كن نیروهای مسلح  ح پیشنهادی را در اجرای ماده 3 "قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اما حاصله و طر
ج از حریم شهرها " را با توجه به تأمین سطح یکپارچه برای پارک عمومی به مساحت حدود 35 هکتار،  به خار
ــنهادی، مورد تصویب قرار  كم پیشـ كثری ارزش های طبیعی و میراثی پادگان و تعدیل قابل توجه ترا حفظ حدا

ح اعمال و اقدامات آتی بر اساس آن صورت پذیرد. ح زیر در طر داد و مقرر نمود اقدامات و اصالحات به شر
ح پیوست مورد تایید قرار  ــهم " ارتش جمهوری اسالمی " و " شهرداری " به شر ــه تفکیکی عرصه های سـ 1 ـ نقشـ

گرفت.
ــگری و  گردشـ خ 98/5/30 وزیر محترم میراث فرهنگی،  ــماره 982100/17324 مور تبصره: با عنایت به نامه شـ
ــتی مبنی بر ثبت اثر ملی پادگان 06 مقرر می گردد تمهیدات الزم جهت بازدید نمایندگان وزارتخانه  صنایع دسـ

گردد. مذكور و تدقیق محدوده اثر ثبتی از سوی "آجا " اتخاذ 
ــهم ارتش جمهوری اســـالمی، مجموعًا معادل 630 هزار مترمربع  2ـ  مجموع زیربنای قابل احداث در اراضی سـ
ــع تجاری( و حداقل  ــزار مترمربع اداری و 125 هزار مترمربـ ــکونی، 157 هـ ــر )250 هزار مترمربع مسـ كثـ ــامل حدا شـ
گردشگری، تفریحی و فرهنگی و حداقل 35 هزار مترمربع آموزشی، ورزشی و درمانی و سایر  )63 هزار مترمربع 

خدمات پشتیبان سکونت محله ای( تعیین می گردد.
ح جامع بدون امکاِن تغییر  ــهر تحت پهنه G111 "پارک عمومی " و به عنوان اساس طر ــهم شـ 3ـ  عرصه اراضی سـ
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كمیسیون ماده 5 تثبیت می گردد. كاربری آتی در 
ــهم ارتش تخصیص  كل زیربنای قابل احـــداث در پادگان، در سـ ــه به اینکه بر اســـاس توافـــق حاصله  ــا توجـ 4ـ  بـ
ــهر )پارک عمومی( نخواهد بود. تبعا  ــهرداری مجاز به احداث بنای جدید در اراضی مربوط به شـ یافته، فلذا شـ
ــود در عرصه پارک عمومی با رعایـــت مالحظات میراثی، جهت فعالیت های متناســـب فرهنگی و  ــای موجـ بناهـ

گردشگری و تجهیز پارک عمومی قابل استفاده خواهند بود. تفریحی و 
ــه و با تایید نماینده  ــهرداری تهران تهیـ ــر و احیای بناهای واجد ارزِش " پارک عمومی توســـط شـ ح "منظـ ــر 5ـ  طـ

كمیسیون ماده 5 تصویب شود. گردشگری و صنایع دستی در  وزارت میراث فرهنگی، 
ــغال احداثات در سهم ارتش جمهوری اســـالمی چهل درصد سهم عرصه )تقریبًا معادل  كثر ســـطح اشـ 6 ـ حدا
كاهش سطح اشغال  كثر تا طبقه چهارم خواهد بود و میزان  60 هزار مترمربع( تعیین می گردد. این سطح حدا
طبقات باالتر و تعداد طبقات با رعایت مالحظات مربوط به دید و منظر و ایجاد بدنه های متخلل و نفوذپذیر 
ــتقرار و معماری ساختمان های بلند مصوب 97/7/16 شورای عالی  )به لحاظ بصری( و همچنین ضوابط اسـ
كه پس از تدقیق محدوده اثر ثبت ملی "  ــهری خواهد بود  ــاره براســـاس طراحی شـ تا ســـقف زیربنای فوق االشـ
كثر ظرف مدت 3  پادگان 06" با رعایت مالحظات قانونی مربوطه، توسط ارتش جمهوری اسالمی، تهیه و حدا
ماه به تصویب كمیسیون ماده 5 تهران خواهید رسید و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی توسط دبیر شورای 

عالی به مراجع ذی ربط ابالغ خواهد شد.
كنترل ســـقف  ــه و حوزه پیرامونی،  ــرانه های عمومی در منطقـ ــه محدودیت های تأمین سـ ــا توجه بـ ــره 1 ـ بـ تبصـ

كثر در حد 5 هزار نفر ضروری است. ح حدا جمعیت پذیری طر
كید می گردد.  ــهم ارتـــش( تأ ــع در جنوب پادگان )در سـ ــبز یکپارچه موجود واقـ ــر حفـــظ عرصه سـ ــره 2ـ  بـ تبصـ

)نقشه پیوست(
كاربری ها الزامی است. ح تفصیلی تهران برای همه  تبصره 3 ـ رعایت ضوابط تأمین پاركینگ مطابق با طر

ح در حوزه ترافیک بستگی تام و حیاتی به اجرای تقاطع های روگذر  7ـ  با عنایت به اینکه تحقق پیشنهادها طر
ــبکه  كثر ظرف مدت یک ماه نظام شـ ــیرازی دارد، مقرر می گردد حدا ــهید صیاد شـ ــمال و جنوب بزرگراه شـ به شـ
ــر و حمل نقل عمومی پیرامونـــی و برنامه زمان بندی  ــبکه معابـ ح و دسترســـی آن به شـ ــواره و پیاده طر معابر سـ
گردد. هرگونه  ــهرداری تهران تایید  ــعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی )TOD( توســـط شـ اجرایی آن با اصول توسـ
ح در مراجع مربوطه  ــنهادهای ترافیکـــی طر ــدام اجرایی بر اســـاس این مصوبه تا قبل از تایید و تصویب پیشـ اقـ

مجاز نیست.
8 ـ تمهیدات الزم جهت تجهیز و تبدیل پارک عمومی سهم شهر به یکی از فضاهای امن شهری و ایفای نقش 

گردد. به لحاظ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اتخاذ 
كالبدی و تاریخی كل محدوده باغ سلطنت آباد مقرر می شود هرگونه اقدام در خصوص  9ـ  با عنایت به انسجام 
ح ویژه  ــوزات الزم در قالب طر ــان مغان( در صورت اخذ مجـ ــمالی خیابـ ــمال باغ )محدوده شـ اراضی واقع در شـ

گردد. یکپارچه در انسجام با بخش جنوبی انجام 
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ــهرداری تهران تهیه و پس از حصول توافق  ح توســـط شـ كامل اهداف طر 10 ـ پیوســـت حقوقی متضمن تحقق 
ــازی مبنای  ــران وزارت راه و شهرسـ ــهرداری تهـ ــلح، شـ ــای مسـ ــتیبانی نیروهـ ــاع و پشـ ــه جانبه بیـــن وزارت دفـ سـ
اقدامات اجرایی شامل تحویل عرصه عمومی و بناهای واقع در آن به شهرداری، صدور دستور نقشه، پروانه، 

گیرد. تغییر مالکیت ها و غیره قرار 

طرح های جامع مجموعه شهری
ح جامع مجموعه  خ 98/7/22 خود ضمن بررسی طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ح های مجموعه شهری به شر شهری همدان، در خصوص طر

ح های مجموعه شهری پیگیری نماید: گردید دبیرخانه شورای عالی موارد عام زیر را در خصوص طر مقرر 
ــود:  ــهری، مقرر می شـ ح های مجموعه شـ كارایی طر ــای موجود و در جهـــت افزایـــش  ــه ضرورت هـ ــه بـ ــا توجـ 1ـ  بـ
ح های توسعه و عمران  رویکرد، چارچوب و شاخص های مربوط به تشخیص مجموعه های شهری و تهیه طر
ــعه و عمران  ح های توسـ ــور و تمایز آن با طر ح های مذكـ ــه تهیه طر ــتگاه اصلی و اولیـ كید بر خاسـ ــا تأ ــه، بـ مربوطـ

گیرد. ناحیه ای و منطقه ای مورد اصالح و بازنگری قرار 
2ـ  تبیین جایگاه قانونی و سازوكار استقرار نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری به عنوان پیش شرط تحقق 

گیرد. كشور مورد پیگیری قرار  ح های مجموعه شهری توسط وزارت  طر

طرح ویژه ساماندهی تپه های سنندج
خ 95/12/2 خود،  ــور ــرو مصوبه مـ خ 98/7/22، پیـ ــور ــۀ مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ح ویژه سامان دهی  موضوع ساماندهی، حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج، "طر
ــازهای بدون برنامه " و  ــهر، باهدف "جلوگیری از ساخت وسـ ــنندج " را در محدوده قانونی و حریم شـ تپه های سـ
ــهر،  ــبز و باز " در جهت "حفاظت از تپه ها، تعیین نقش تپه ها در شـ ــامان دهی و ارتقاء فضاهای سـ با رویکرد "سـ
گردشگری غیرمتمركز " بررسی  ایجاد عرصه های عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت های 

ح شامل: ح، مقرر نمود اسناد طر كرده و ضمن تصویب طر
 نقشه های سازمان فضایی، پالن راهبردی، حوزه بندی رأس، میانه و قعر تپه ها، سیاست ها و ضوابط تپه های 
كمیته دائمی هماهنگی حفاظت از تپه ها و  داخل محدوده، پالن راهبردی تپه های واقع در حریم و اساسنامه 
كید  چشمه های سنندج توسط دبیر شورای عالی به مراجع مرتبط ابالغ شود. همچنین بر رعایت موارد زیر تأ

می گردد:
گردید اراضی  ــتقرار تجهیزات پدافندی و دیده بانـــی مقرر  ــات پدافند غیرعامل و اسـ ــاظ رعایت مالحظـ ــه لحـ 1ـ  بـ

گردد. واقع در رأس همه تپه ها به صورت عرصه طبیعی حفظ و از هرگونه بارگذاری بر روی آن ها خودداری 
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كالبدی شهر سنندج و لزوم حفظ و ارتقاء  2ـ  با توجه به اهمیت تپه ها در شکل دهی ساختار و استخوان بندی 
ــه حوزه بندی تپه های داخل محدوده شامل  ــازمان فضایی "، " پالن راهبردی " و "نقشـ ــه سـ این عناصر، "نقشـ

ح جامع قرار می گیرد. رأس، میانه و قعر " به عنوان اساس در طر
ح های موضوعی و  ح تفصیلی، طر ح جامع، طر 3 ـ "سیاست ها و ضوابط تپه های داخل محدوده " در تهیه طر

گیرد. ک عمل قرار  موضعی و هر نوع مداخله و ساخت وساز )صدور پروانه ساختمانی و پایان كار(، مال
ــند پهنه بندی حریم مطابق  كید بر لزوم تهیه سـ ــهر، ضمن تأ 4 ـ به منظور حفاظت از تپه های واقع در حریم شـ
ــای مصوب در " پالن  ــازی و معماری ایران، راهبردهـ ــورای عالی شهرسـ خ 95/12/2 شـ ــد "ب " مصوبه مور ــا بنـ بـ

گیرد. ک عمل قرار  راهبردی تپه های واقع در حریم شهر "، در تهیه سند مذكور مال
كمیته  ــنامه  كمیته ای طبق " اساسـ كثر شـــش ماه الزم اســـت  5ـ  پـــس از ابـــالغ ایـــن مصوبه، ظرف مدت حدا
ح زیر تشکیل و بر حسن  ــنندج " متشکل از اعضا به شر دائمی هماهنگی حفاظت از تپه ها و چشـــمه های سـ
كمیته مذكور موظف است به صورت  ــنندج نظارت خواهد نمود.  ــامان دهی تپه های سـ ح ویژه سـ اجرای طر
گزارش پیشرفت و اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری  منظم و در بازه زمانی 6 ماهه، 

ایران ارائه نماید.
كمیته(  ـ شهردار سنندج )رئیس 

كمیته( كل راه و شهرسازی استان )دبیر   ـ معاون شهرسازی و معماری اداره 
كل منطقه غرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  ـ نماینده اداره 

 ـ نماینده شركت آب و فاضالب استان
 ـ نماینده شركت آب منطقه ای استان

كمیسیون عمران شورای اسالمی شهر سنندج  ـ یکی از اعضای 
 ـ نماینده فنی استانداری استان

گردشگری و صنایع دستی استان  ـ نماینده میراث فرهنگی، 
 ـ نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری استان

كردستان  ـ نماینده دانشگاه 

طرح جامع مجموعه شهری همدان
ح جامع مجموعه شهری همدان  خ 98/7/22 خود طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
خ 96/12/19 شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان و با عنایت به صورت جلسه  را پیرو صورت جلسه مور
ح های فرادست( مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب  كمیته فنی شماره پنج )كمیته فنی طر خ 98/6/6  مور
ــر به مراجع  ح زیـ ــر ح پس از اعمال اصالحات به شـ ــدارک طر ــورای عالی مـ ح مقرر نمود دبیرخانه شـ ــر ــات طـ كلیـ

مربوطه ابالغ نماید.
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ــا روند تحـــوالت مربوطه، ضرورت  ــتغال بـ ــه به عـــدم همخوانی نتایـــج پیش بینی های جمعیتی و اشـ ــا توجـ 1 ـ بـ
ــه به واقعیت های  ح دراین ارتباط و یا ارائه سیاســـت های نگهداشـــت جمعیت با توجـ ــای طر ــری برآوردهـ بازنگـ

كید قرار می گیرد. موجود مورد تأ
ح جامع ناحیه مركزی همدان، محقق نشدن  ــهر جدید در قالب طر ــنهاد ضرورت ایجاد شـ 2ـ  نظر به عدم پیشـ
كز  ــدان و مرا ــهر همـ ــهر همـــدان، ظرفیـــت جمعیت پذیری موجود شـ ح جامع شـ ــم ناخالـــص جمعیتـــی طر كـ ترا
ــهری همدان طی سال های  خ رشـــد جمعیت مجموعه شـ كاهشـــی نر ــهری، روند  ــهری واقع در مجموعه شـ شـ
گردید ضمن  اخیر، بازنگری در سیاست های موجده شهر جدید مذكور ازنظر این شورا محرز می باشد. لذا مقرر 
ــتای تعیین نقش  ــهر جدید در راسـ ح جامع شـ ــات و تبعًا طر حفـــظ مالکیـــت دولتی اراضـــی، بازنگری در مطالعـ
ــه و نتیجه جهت  گرفتـ ــهری مورد بازنگری اساســـی قرار  ــد و متناســـب با نیازهای مجموعه شـ و مأموریـــت جدیـ

تصویب به شورای عالی ارجاع شود.
ح به سال 1410 افزایش می یابد. ح و برآوردهای انجام شده در قالب آن، افق طر 3 ـ با توجه به زمان تصویب طر
ــدان با رعایـــت مالحظات  ــهر همـ ــم شـ ــع در حریـ ــتاهای واقـ ــاق روسـ ــری در خصـــوص الحـ ــه تصمیم گیـ 4 ـ هرگونـ
ــتانی است  ح جامع همدان  كه در حال طی مراحل بررســـی و تصویب اسـ همه جانبه صرفًا در قالب بازنگری طر

انجام پذیرد.
ح اعمال و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی در  ــه های خروجی طر ــناد و نقشـ ح زیر در اسـ ــر 5ـ  اصالحات به شـ

اسناد ابالغی لحاظ شود.
ــه و در جهـــت رفع  ــهری ارائـ ــه شـ ــع در محـــدوده مجموعـ ــهرهای واقـ ــه محـــدوده و حریـــم مصـــوب شـ 5ـ  1ـ  نقشـ
ــان و همدان  ــهرهای مریانج، جورقـ ــه ازجمله شـ ــهرهای مجموعـ ــود در محـــدوده و حریم شـ ــای موجـ تداخل هـ

گردد. پیشنهادهای مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه 
ــنهادی،  كاربری اراضی پیشـ ــه  ــترده اراضی با قابلیت دیم به اراضی مرتعی در نقشـ گسـ 5ـ  2ـ  با عنایت به تبدیل 

ح اعمال شود. ضروری است بازبینی مجدد در این خصوص انجام و اصالحات الزم در طر
ــهرک ها و نواحی صنعتی مصوب و معادن واقع در محدوده مجموعه شهری،  5ـ  3ـ  ضروری اســـت اطالعات شـ

گردد. ح به روزرسانی  در اسناد نهایی طر
كاربری های نظامـــی و محدوده های تحت  كاربری اراضی، درجه بنـــدی مراتع،  ــه بنـــدی  ــه منطقـ 5ـ  4ـ  در نقشـ

گردد. مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست مشخص 
ــهری، الزم اســـت در مطالعات و  ــائل جدی موجود در حوزه منابع آبی در ســـطح مجموعه شـ 6ـ  با توجه به مسـ
ح در ارتباط با مناطق حساس و آسیب پذیر طبیعی، موضوع محدودیت های توسعه ناشی از ایجاد  اسناد طر

گردد. پدیده فرو چاله ها منعکس 
ــماند،  ــترك منطقه ای )مانند محل دفن پسـ ــات مشـ ــتقرار تجهیزات و تأسیسـ ــنهادی محل اسـ ــه پیشـ 7 ـ نقشـ

گورستان و ...(، با رعایت ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود.
ــبکه ارتباطی، با توجه به تعیین تکلیف  ــه های مرتبط با نظام حمل ونقل و شـ ــناد و نقشـ 8 ـ در مطالعات و اسـ
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ــتگاه موجود به ایستگاه جدید راه آهن مسافری شهر  ــیر اتصالی ایسـ ــیر راه آهن تهرانـ  همدان برای مسـ خط سـ
ــند  كربال، سـ ــیر  ــماره 6 به مسـ ــاوهـ  همدان با اتصال آزادراه شـ همدان و پروژه های مصوب دیگر )ادامه بزرگراه سـ
ــركت راه آهن  ــتیك و ...(، اطالعات مربوطه از معاونت حمل ونقل وزارت متبوع و شـ كز لجسـ مصوب آمایش مرا

گردد. ح لحاظ  جمهوری اسالمی ایران اخذ و در اسناد طر
ــراه حرائم آن ها،  ــهری به همـ 9 ـ فهرســـت و موقعیـــت جاذبه های طبیعـــی و آثار تاریخی موجود در مجموعه شـ
ــگری و  گردشـ ــراث فرهنگی،  ــا از وزارت میـ ــور آن هـ ــیر و محـ گردشـــگری مصوب و مسـ ــه  همچنیـــن مناطـــق نمونـ

گردد. ح و ضوابط و مقررات آن منعکس  صنایع دستی اخذ و در اسناد طر
ــور اخذ و در اسناد و مدارك  كشـ ــازمان پدافند غیرعامل  10ـ  مالحظات و معیارهای پدافند غیرعامل موردنظر سـ

گردد. ح لحاظ  طر
ــه ظرفیت های موجود و  ــهری با توجه بـ ــهرهای موجود در مجموعه شـ ــعه درون زای شـ 11ـ  اولویـــت راهبرد توسـ

گردد. محدودیت های توسعه افقی، در اسناد خروجی منعکس 
ــه اراضی مرتعی، با  ــگری در پهنـ گردشـ ــتقرار فعالیت های تفریحیـ   ــروط اسـ ــاز، ممنوع و مشـ 12ـ  در ضوابـــط مجـ

كید بر رعایت مالحظات دستگاه مرتبط ارائه شود. كالبدی و با تأ حداقل مداخله 

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر كرج
ح تفصیلی با  خ 98/8/20 خود مغایرت اساســـی طر ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــه اداریـ  انتظامی، مصوب  ــوزش عالی بـ ــری اراضی 5 هکتاری از آمـ كاربـ ج، موضوع تغییر  ــر كـ ــهر  ح جامع شـ ــر طـ
ــرار داد و ضمن عنایت  ــی قـ ــرز را مورد بررسـ ــتان البـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 97/9/22 شـ ــور ــه مـ جلسـ
ــری مذكور منوط به رعایـــت موارد زیر  كاربـ ــا تغییر  ــماره یک بـ كمیته فنی شـ خ 98/8/12  ــور ــه مـ به صورت جلسـ

موافقت می نماید:
گذاری اراضی، هرگونه بهره برداری  ــتان البرز به عنوان مرجع وا ــازی اسـ كل راه و شهرسـ كید اداره  1ـ  با توجه به تأ
كاربری اداری ـ انتظامی )شامل مسکونی ـ تجاری و ...( از اراضی موردنظر ممنوع است. همچنین تغییر  غیر از 

كمیسیون ماده 5 مشمول طی فرآیند مغایرت های اساسی خواهد بود. كاربری اراضی مذكور توسط 
كاربری های شهری پیرامونی )سکونت و فعالیت(، رعایت مالحظات  2ـ  با توجه به هم جواری اراضی موردنظر با 
كل پدافند غیرعامل استان  ــتی به تایید اداره  ــتقرار فعالیت های مختلف در آن، بایسـ پدافندی در خصوص اسـ

البرز برسد.
ک عمل، مقرر می گردد  3ـ  ضمن لزوم رعایت مالحظات مربوط به حرایم حفاظتی و امنیتی بر اساس قوانین مال
ــا در آن ها محدودیت و  ــتقرار و احداث بنـ ک عمل اسـ كه براســـاس ضوابط مال آن بخش هایـــی از حرایـــم مذكور 
ــتقرار توده و فضا  ــه جانمایی اسـ ــه دنبال خواهد داشـــت از داخـــل اراضی 5 هکتاری تأمین و نقشـ ممنوعیـــت بـ

سایت قبل از ابالغ به تایید دبیرخانه شورای عالی برسد.
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سیاســت های  بــا  اســتان ها  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــات  انطبــاق  فراینــد 
ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای عالی در  ــزارش دبیرخانه شـ گـ خ 1398/08/20  ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــتان ها با سیاست های ابالغی شورای عالی  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خصوص فرآیند انطباق مصوبات شـ
ــده از طرف  ــنهادات ارائه شـ ــتماع مالحظات و پیشـ طـــی مصوبه 97/7/30 را مورد بررســـی قرار داد و ضمن اسـ
كهگیلویه و بویراحمد و مركزی )اعالمی طی مکاتبه شماره  گلستان،  معاونین محترم عمرانی استانداری های 

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: كشور( به شر خ 98/7/1 معاون محترم وزیر  129650 مور
ــورای  ــتان با سیاســـت های ابالغی شـ ــعه اسـ ــی برنامه ریزی و توسـ ــورای عالـ ــاق مصوبات شـ ــزوم اعـــالم انطبـ 1 ـ لـ
ــهرهای  ــتان ها مربوط به شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ عالی به صورت موردی و برای هر یک از مصوبات شـ
ــورای  كاری( از ســـوی شـ ــه 97/7/30 )30 روز  ــر در مهلت زمانـــی مقرر در مصوبـ ــر از 50 هزار نفـ كمتـ ــا جمعیـــت  بـ
گرفت. تبعًا پیرو نظریه معاونت حقوقـــی رئیس جمهور )طی نامه  ــرار  كید قـ ــازی و معماری مورد تأ عالـــی شهرسـ
خ 97/7/18( مصوبات مذكور در صورت اعالم عدم انطباق با سیاست های ابالغی  شماره 35481/94816 مور

قابلیت اجرا ندارند.
ح زیر اصـــالح می گردد:  ــر ــازی و معماری ایران به شـ ــورای عالی شهرسـ خ 98/4/31 شـ ــه مور ــد الـــف مصوبـ 2ـ  بنـ
كمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو  ــورای عالی شهرسازی و معماری موظف است  دبیرخانه شـ
ــورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست های  كمیته انطباق مصوبات شـ ــورای عالی را تحت عنوان "  شـ
ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " تشکیل و در مهلت قانونی مقرر، در خصوص مغایرت یا عدم 
كمیته مذكور توســـط دبیر شورای  ــتان اعالم نظر نماید. نظر  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ مغایرت مصوبه شـ

عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اعالم می گردد.
كمیته مذكور حتی االمکان نسبت به  3 ـ اعضا شورای عالی شهرسازی و معماری به جهت تسریع در اعالم نظر 

كمیته های عضو شورای عالی اقدام نمایند. معرفی نماینده مستقل از سایر 
ــد پس از دریافت نظر  ح جامع موظفنـ ــوان مرجع تهیه كننده طر ــتان ها به عنـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 4 ـ ادارات 
ــعه استانـ  با  ــورای برنامه ریزی و توسـ ــازی و معماری ایران در خصوص انطباق مصوبه شـ ــورای عالی شهرسـ شـ

سیاست های ابالغی ـ نسبت به تهیه اسناد ابالغی اقدام نمایند.
ــزان انطباق یا عـــدم انطباق  ــی از میـ گزارشـ ــورای عالـــی موظف اســـت در بازه زمانی شـــش ماهه  ــه شـ 5ـ  دبیرخانـ

مصوبات استانی با سیاست های ابالغی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
ــران در چارچـــوب مفاد قانـــون »حمایـــت از حقوق معلـــوالن« مصوب  ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
كید بر رعایت مواد 2، 3، 4، 5 این قانون، همچنین پیرو بند 6 مصوبه  97/2/13 مجلس شورای اسالمی و با تأ
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خ 78/9/22 شورای عالی در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت،  مور
ــده و  ــا بازنگری مصوبه یادشـ ــازی در ارتباط بـ ــنهاد وزارت راه و شهرسـ ــود، پیشـ خ 98/8/20 خـ ــور ــه مـ در جلسـ

ح زیر و ضوابط ضمیمه تصویب نمود: پیوست آن را به شر
ح های  كلیه مراجع تهیه، بررسی، تصویب، نظارت، صدور پروانه، اجرا در تمامی طر 1ـ  رعایت این مصوبه برای 

توسعه و عمران شهری و روستایی الزامیست.
ــاده 42 آیین نامه »نحوه بررســـی  ــازی و معماری« و مـ ــورای عالی شهرسـ ــاده 4 قانون »تأســـیس شـ ــرای مـ 2ـ  اجـ
ــازمان نظام مهندســـی  ــعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی«، اعضای سـ ح های توسـ و تصویب طر
ــاختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت،  سـ
ــئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه  ــتند. مسـ اجرا، بهره برداری و نگهداری هسـ

بر عهده سازمان های نظام مهندسی ساختمان است.
ــات دولتی و عمومـــی موظف به رعایت  ــاختمان ها و تأسیسـ ــازمان مجری سـ ــهرداری ها و سـ ــا، شـ 3ـ  دهیاری هـ
ضوابط پیوست در تمام زمینه های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری 
ــده وزارت راه و  ــام این مصوبه بر عهـ ــئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط پیوســـت و حســـن انجـ ــتند. مسـ هسـ

شهرسازی است.
ــازی مکلف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر  4ـ  مركز تحقیقات راه، مســـکن و شهرسـ
كسب مهارت فنی  ــئول در جهت ترویج ضوابط مجموعه پیوســـت، ارتقاء دانش حرفه ای و  ــتگاه های مسـ دسـ
ــه ای برای جامعه مهندســـی،  ــزاری دوره های آموزشـــی تخصصی- حرفـ ــرای برگـ ــاد زمینه الزم بـ ــه ایجـ ــبت بـ نسـ

دست اندركاران موضوع، مهندسین مشاور، پیمانکاران و ... و همچنین آموزش همگانی اقدام نماید.
گاهی  ــازی و آ ــات الزم را به منظور فرهنگ سـ ــتی اقدامـ ــازمان بهزیسـ ــی با همکاری سـ ــورای عالـ ــه شـ 5 ـ دبیرخانـ
ــور آنان در  ــری فرصت ها برای حضـ ــراد دارای معلولیت و برابـ ــازی محیـــط برای افـ ــه مناسب سـ عمومـــی در زمینـ
جامعه از طریق برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان صدا و سیمای 
گنجاندن برنامه های درســـی مرتبط توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت  جمهوری اســـالمی ایران، 
كه با امر آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف ارتباط دارند  آموزش وپرورش و سایر سازمان ها و مؤسساتی 

انجام دهد.

كرمان مغایرت اساسی طرح جامع شهر 
 )الحــاق اراضــی 38 هکتــاری هوانیــروز بــه محــدوده شــهر كرمــان ـ كاهــش محــدوده شــهر كرمــان 

و انطبــاق خــط محــدوده مجــاورت روســتای اهلل آبــاد بــر لبــه كمربنــدی(

خ 98/8/29  خ 98/9/4 خود پیرو صورت جلسه مور ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كرمان در دو محور )الحاق اراضی 38  ــهر  ح جامع شـ ــماره یک موضوع مغایرت های اساســـی طر كمیته فنی شـ

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است



ن  
یرا

ی ا
مار

مع
ی و 

سـاز
هر

ش
ی 

ـالـ
ی ع

ورا
شـ

ت 
وبا

صـ
م

13
98

-13
97

115        

كرمان و تعیین  هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )هوانیروز( به محدوده قانونی شهر 
خ 96/6/23 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  كاربری مسکونی بر روی اراضی مذكور، مصوب مور و تثبیت 
كاهش محدوده شهر  كرمان در محل تداخل با محدوده روستای اهلل آباد،  كرمان و تدقیق خط محدوده شهر 
خ 94/8/25 شورای  كمربندی مصوب مور كرمان در لبه  كرمان و انطباق خط محدوده روستا و محدوده شهر 

ح زیر اتخاذ تصمیم نمود: كرمان( را مورد بررسی قرار داد و به شر برنامه ریزی و توسعه استان 
گردید: با الحاق اراضی 38 هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر 

كل  گردشکار ستاد  ــلح مبنی بر طی شـــدن  ــتیبانی نیروهای مسـ 1ـ  با عنایت به تایید نماینده وزارت دفاع و پشـ
كرمان و همچنین  ــروز  ــی از مأموریت های نظامی پایگاه هوانیـ كاهش و انتقال بخشـ ــلح و امکان  ــای مسـ نیروهـ
ــماره  ــور )وزارت نیرو( طی نامه به شـ كشـ ــركت مادر تخصصی مهندســـی آب و فاضالب  با عنایت به اعالم نظر شـ
ــاری متعلق به وزارت  ــر امکان تأمیـــن آب با الحاق اراضی 38 هکتـ ــی بـ خ 98/06/24 مبنـ ــور 98/200/11730 مـ
گردید طراحی شهری اراضی با تخصیص حداقل 60 درصد از  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر 
كمیسیون  كاربری های عمومی و معابر و با سقف جمعیت پذیری 3 هزار نفر تهیه و پس از تصویب در  اراضی به 

گردد. ماده 5 استان و تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری توسط استاندار ابالغ 
كمربندی مطابق مصوبه  ــتای اهلل آباد بر لبه  كرمان در مجاورت روسـ ــهر  2 ـ با تدقیق و انطباق خط محدوده شـ

گردید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان موافقت 
ــیع طبیعی و  كرمان عرصه های وسـ ــهرداری  ــتانداری و شـ ــتان با هماهنگی اسـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ 3ـ  اداره 
كاربری های  كارشناسی تحت  كه در شمال و شمال شرق محدوده علی رغم ضرورت فنی و  كشاورزی و باغی را 
ــاورزی  كشـ ج و در حریم به عنوان پهنه حفاظت یا  ــهری قرارگرفته اند، مجددًا بررســـی و موارد از محدوده خار شـ

تثبیت نماید. )حداقل به میزان اراضی الحاق شده(
كرمان را با اعمال موارد فوق الذكر پس از تایید به  ــهر  ــه نهایی خط محدوده شـ ــورای عالی نقشـ 4 ـ دبیرخانه شـ

مراجع ذی ربط ابالغ نماید.

اثــر  ـ  قزویــن  ســنتی  باغســتان  در  مطــرح  اقدامــات  و  مصوبــات  طرح هــا،  مجموعــه 
ملــی ثبــت  طبیعــی 

خ 97/7/2  ــه مور خ 98/9/4 پیرو تصمیمات جلسـ ــور ــه مـ ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ح در باغستان سنتی قزوین )اثر طبیعی ثبت ملی( را با توجه  ح ها، مصوبات و اقدامات مطر خود مجموعه طر
كید بر نقش بی بدیل باغستان سنتی  ــماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تأ كمیته فنی شـ ــه  به صورت جلسـ
قزوین در تداوم حیات پایدار شهر قزوین و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تخریب این سرمایه طبیعی و میراثی 
ح زیر در  شهر، مقرر می نماید با عنایت به تأثیرات مخرب بعضی از تصمیمات و مصوبات قبلی اصالحات به شر
كنترل دبیرخانه شورای عالی توسط دبیر  ــناد مذكور پس از  ــهر قزوین اعمال و اسـ ح جامع مصوب شـ ــناد طر اسـ
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شورا ابالغ شود:
الف ـ اصالحات در حوزه مباحث ترافیک و حمل ونقل

ح  گرفته اصالحات به شر ــرق " با عنایت به اقدامات اجرایی صورت  ــوم به "كمربند شـ 1ـ  در خصوص محور موسـ
زیر اعمال شود:

1 ـ 1 ـ از میدان شورا تا بند ارنجک در صورت تایید وزارت نیرو مبنی بر رعایت مالحظات مربوط به حریم و بستر 
ــده تثبیت و در غیر این صورت تدابیر الزم جهت حفظ حریم و بستر رودخانه  ــیر اجراشـ رودخانه ارنجک در مسـ

گردد. بر اساس نظر وزارت نیرو در مسیر اعمال 
ــا رعایت  ــهر بـ ــورت متصل با محدوده شـ ــا اصـــالح هندســـی و اتخاذ تمهیـــدات الزم به صـ ــد ارنجـــک بـ 1 ـ 2 ـ از بنـ
كمربند  كل اطالعات استان در انطباق با  مالحظات مربوط به حریم امنیتی در مجاورت با دیوار پادگان و اداره 

گردد. پیرامونی شهر اجرا 
ح  ــرقی حدفاصل بند ارنجک به طرف میدان مینودر با عنایت به مغایرت با طر كمربندی شـ 1 ـ 3 ـ آن بخش از 
خ 94/04/22 و عبور از اراضی زراعی و باغی و  ح جامع مصوب مور جامع حمل ونقل و ترافیک شهر قزوین و طر

گردد. كامل حذف  عدم وجود هرگونه ضرورت ترافیکی به طور 
ــمند باغستان )درختان انبوه( عبور  ــهر با توجه به اینکه بعضًا از عرصه ارزشـ كمربندی پیرامونی شـ ــیر  2 ـ در مسـ

ح زیر اعمال شود. می كند اصالحات به شر
ــورای عالی،  ــازی، دبیرخانه شـ ــدگان معاونـــت حمل ونقل وزارت راه و شهرسـ ــه ای متشـــکل از نماینـ كمیتـ 2 ـ 1 ـ 
ــگری  گردشـ ــهرداری قزوین و وزارت میراث فرهنگی،  ــتان، شـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــتانداری قزوین، اداره  اسـ
كید بر  ــرقی حدفاصل پل امام رضا )ع( تا بلوار ابوترابی را با تأ كمربندی را در جنوب شـ ــیر  ــتی، مسـ و صنایع دسـ
كثری  ــتفاده از ظرفیت حدا ــیر با عرصه باغستان و اسـ ــاندن تداخل مسـ ــتان و به حداقل رسـ حفظ عرصه باغسـ
معابر موجود بررسی و تدقیق نماید. همچنین در ادامه با استفاده از ظرفیت معابر موجود مسیر پیشنهادی از 
كوچک خان و بلوار باهنر، امتداد مسیر  میان باغات حذف و با استفاده از ظرفیت محورهای شیشه چیـ  میرزا 
ــورای عالی شهرسازی و  كمیته مذكور به عنوان نظر شـ گردد. نظر  ــمال تدقیق  كمربندی پیرامونی به ســـمت شـ

گردد. ح جامع لحاظ  معماری ایران در اسناد اصالحی طر
كالبدی  2ـ  2ـ  در جنوب غربی حدفاصل میدان قدس تا محور شیشه چی مسیر قبلی با نزدیک شدن به بافت 

گردد. ح نقشه پیوست اصالح  كثر ممکن به شر شهر در حدا
گردد. گاز( تدابیر و اصالحات زیر اتخاذ  3 ـ در خصوص معبر موسوم به نسیم شمال )جاده 

3 ـ 1 ـ با توجه به اینکه توسعه راه ها در باغات سنتی قزوین باعث افزایش نفوذپذیری به باغ ها و تخریب شبکه 
ــرر می گردد هرگونه  كید بر ضرورت خروج تدریجـــی ترافیک عبوری از آن، مقـ ــردد، ضمـــن تأ ــای آن می گـ آبراهه هـ
گردد. این محور  كثر 10 متر حفظ  ج و محور مذكور با عرض حدا كار خار ــتور  ــمال از دسـ ــیم شـ تعریض محور نسـ
ــگری با غلبه حركت پیاده ضمن تأمین  گردشـ در میان مـــدت می تواند با حذف ترافیک عبوری به عنوان محور 
گردشگری در مقیاس منطقه ای و ملی شهر مورداستفاده  نیاز دسترسی باغداران به عنوان یکی از جاذبه های 
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گیرد. قرار 
3 ـ 2 ـ تقاطع های غیر هم سطح پیشنهادی با محور نسیم شمال در محور منتهی به اقبالیه و محور منتهی به 
گردد. بهشت فاطمه )فارسیان( با توجه به عدم وجود ضرورت ترافیکی و افزایش تخریب عرصه باغات حذف 

گردید. كید بر حفظ عرض موجود محور دسترسی بهشت فاطمه )فارسیان( با تعریض آن مخالفت  4 ـ ضمن تأ
كه در حدفاصل معابر شهری و باغات سنتی قرار می گیرند،  5ـ  به جهت حفاظت از عرصه باغستان، در معابری 

گیرد. تعریض از طرف بدنه شهری صورت 
ح های فرادست، مناسب ترین ایده جهت سامان دهی ترافیک برون شهری شهر قزوین، كنارگذر  6ـ  براساس طر
ــهری در بخش جنوبی با فاصله مناســـب از باغستان است. لذا مقرر می گردد  ح مجموعه شـ ــنهادی در طر پیشـ
ــتان با هماهنگی معاونت حمل نقل اجرای محور مذكور را اولویت پروژه های در  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ اداره 

دست اقدام خود قرار دهد.
ح جامع اعمال  ــناد طر ح زیر در اسـ ــر ــده بر روی باغات اصالحات به شـ كاربری انجام شـ ب ـ با توجه به تغییرات 

گردد:
7 ـ در اراضی قرادآباد موسوم به عظیم زاده )غرب محدوده شهر( با توجه به نقشه تفکیکی تهیه شده بر اساس 
كه  ــهرداری ها و همچنین آراء و مکاتبات قضایی موجود، مقرر می گردد آن قســـمت از اراضی  ماده 101 قانون شـ
ج و در حریم شهر به عنوان عرصه  متعلق به شهرداری است، به عنوان بخشی از عرصه باغستان از محدوده خار

گردد. ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت 
كه با  ــی از عرصه باغستان سنتی قزوین هستند  َكتاباد: با توجه به اینکه این اراضی بخشـ ــوم به  8ـ  اراضی موسـ
ــبه برای آن ها متصور نیســـت از  ــبز در داخل محدوده قرارگرفته اند و تبعا حقوق مکتسـ كاربری پارک و فضای سـ

گردد. ج و در حریم، به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت  محدوده شهر خار
ح زیر اعمال شود: ج ـ در تداخالِت عرصه ثبتی باغستان با محورهای ورودی شهر اصالحات به شر

ــتان در  كاربری بر روی عرصه اثر ثبتی باغسـ ــور آیـــت ا... ابوترابـــی: ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص  9ـ  در محـ
كالبدی مستحدثات  گردید حد محدوده با خروج عرصه باغستان بر حد  شمال و جنوب محور ابوترابی، مقرر 
ــردد. در این خصوص لزوم  گـ ــتان به عنوان اثر ملی( منطبق  ــال 93)تاریخ ثبت باغسـ ــه قبل از سـ قانونـــی مربوطـ
ح ساماندهی صنوف بدنه محور و به تبع آن تسهیل عبور و مرور ترافیک ورودی به شهر ضروری است. تهیه طر
كمیسیون ماده پنج و صرفًا  كوره ملی در حد مصوبه  ح مربوط به صنوف مزاحم در اراضی موسوم به  تبصره: طر

گیاهی مورد تایید می باشد. در بخش های فاقد پوشش 
ــهر و هم  ــرقی شـ ــور آیـــت ا... خامنه ای: با توجه به اهمیت محور آیت ا... خامنه ای به عنوان ورودی شـ 10 ـ محـ
ــنتی واقع در حریم در طرفین بلوار آیت ا...  ــهر با باغستان های سـ ــرقی شـ پیوند بودن اراضی طرفین ورودی شـ
ح ساماندهی بدنه  خ 94/4/22 شورای عالی شهرسازی و معماری طر خامنه ای همسو با بند 8ـ  2 مصوبه مور
محور مذكور با غلبه فضای سبز عمومی هماهنگ با ضوابط میراث فرهنگی تهیه پس از اخذ مصوبات استانی 
گردد. همچنین  ــاع  ــورای عالی ارجـ ــماره 3 و متعاقب آن به شـ كمیته فنی شـ ــری به  جهـــت بررســـی و تصمیم گیـ
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مقرر می گردد ضمن پرهیز از هرگونه بارگذاری جدید بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان، خط محدوده شهر بر حد 
گردد. كالبدی مستحدثات قانونی تا قبل از سال 93 )تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثر ملی( منطبق 

كاربری  كوچک خان ورودی جاده رشـــت و جاده همـــدان: ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص  ــور میرزا  11ـ  محـ
كالبدی  ــتان بر حد  گردید خط محدوده با خروج عرصه های ثبتی باغسـ ــتان، مقرر  بر روی عرصه اثر ثبتی باغسـ

گردد. مستحدثات قانونی تا قبل از سال 93)تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثر ملی( منطبق 
د: تکالیف عمومی

ــاماندهی ترافیک و  ــزاری مدیریـــت و سـ ــر نرم افـ ــاد تدابیـ ــزوم ایجـ ــر لـ ــاری بـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ 12 ـ شـ
كلی  ــای رویکرِد  ــور به جـ كشـ ــاله  ــعه 5 سـ ــتای احکام برنامه های توسـ افزایـــش ســـهم حمل ونقل عمومی در راسـ
كه در شهر قزوین نمود  كمربندی و تقاطع های غیر هم ســـطح  ــبکه در قالب معابر،  ــاخت های شـ ــعه زیرسـ توسـ

كید می نماید. قابل توجهی دارد تأ
گردید ضوابط و مقرراِت  ــرر  ــتی مقـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ ــا تایید نماینده محترم وزارت میراث فرهنگی  13ـ  بـ
ــات مختلف  ــتمل بر مالحظـ ــتان و مشـ ــتان، متضمن حفـــظ و صیانت از حیات باغسـ ــر ثبتـــی باغسـ پیوســـت اثـ
ازجمله شبکه آبیاری ـ شبکه دسترسی باغات ـ حصار و دیوار ـ چاهخانه ها و ... توسط وزارت میراث فرهنگی، 
ع وقت )ظرف 2 ماه( تدوین و پس از  ــر كشاورزی در اسـ ــتی و با هماهنگی وزارت جهاد  ــگری و صنایع دسـ گردشـ

گردد. اخذ مصوبات قانونی الزم به مراجع ذی ربط ابالغ 
گردید با بررســـی  ــنتی قزوین، مقرر  ــنتی چاهخانه ها در فرهنگ باغداری سـ ــه به نقـــش تاریخی و سـ ــا توجـ 14ـ  بـ
ــده وزارت  ــه های تایید شـ ــوزات الزم جهـــت احداث و احیای ابنیه مذكور بر اســـاس نقشـ ــر تاریخـــی، مجـ تصاویـ

گردد. گردشگری و صنایع دستی صادر و به مراجع ذی ربط ابالغ  میراث فرهنگی، 
كوچک خان در محدوده اثر ثبتی  ــتان واقع در جنوب محور میرزا  ــی از عرصه باغسـ 15 ـ با عنایت به اینکه بخشـ
ــراث فرهنگی،  ــا الحاق این بخش توســـط وزارت میـ ــه محدوده اثر ثبتی بـ گردید نقشـ ــده اســـت، مقرر  ــع نشـ واقـ

گیرد. گردشگری و صنایع دستی مورد تدقیق قرار 
ــتان، در صورت عدم تخصیـــص حق آبه های الزم، عماًل  ــه به اینکه همه تدابیر حفاظتی برای باغسـ ــا توجـ 16ـ  بـ
ــر الزم در خصوص حفظ رژیـــم هیدرولوژیک  ــد وزارت نیرو تدابیـ گردیـ ــد، مقرر  ــه اخذ نتیجه نخواهد شـ ــر بـ منجـ
رودخانه باراجین )ارنجک(، بازار و سایر رودخانه های تغذیه كننده باغستان و عدم تخصیص حق آبه باغستان 
گردشگری و همچنین تخصیص آب یارانه ای )از خط انتقال آب طالقان( برای  به سایر فعالیت های عمرانی و 

باغداران را اتخاذ نماید.
ــور الزم است  كشـ ــهرهای  ــورای عالی هماهنگی ترافیک شـ 17ـ  به تصریح تبصره ذیل ماده 6 قانون تأســـیس شـ

گردد. ح جامع ترافیک شهر قزوین بر اساس مفاد این مصوبه اصالح  طر
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طرح جامع ناحیه طالقان
ح توسعه و عمران )جامع( ناحیه طالقان  خ 98/9/4 طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ح  ــماره پنج، مورد بررســـی قرار داد و ضمن تایید طر كمیته فنی شـ خ 98/5/2  ــه مور را با توجه به صورت جلسـ
ــر حفاظت از  ــتان البرز مبتنی بـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــردی مصوب شـ ــناریوی راهبـ ــا تایید سـ ــور بـ مذكـ
كشاورزی  ح های مرتبط با منطقه، احیاء نقش باغداری و  ــاندن اثرات منفی طر محیط زیســـت، به حداقل رسـ
ح زیر در اسناد  گردشگری طبیعی به عنوان عامل توسعه اقتصادی ناحیه، مقرر نمود اصالحات به شر منطقه و 

گردد: كنترل دبیرخانه شورای عالی توسط دبیر شورا ابالغ  ح اعمال و متعاقبًا پس از  طر
گسترده...( و ضوابط و مقررات  گردشگری )متمركز و  1 ـ انعکاس پهنه های مناسب برای استقرار انواع فعالیت 
ح لحاظ  كاربری اراضی پیشنهادی و جدول ضوابط و مقررات طر مربوط به هریک بر روی نقشه منطقه بندی 

گردد.
ــگری در منطقه وجود  گردشـ ح های متعددی برای ایجاد مناطق نمونه  2 ـ با توجه به اینکه در حال حاضر طر
ح  ح های مذكور با رعایـــت احکام طر ــرو،...( الزم اســـت طر ــو، یاس، سـ ــمان سـ ــد )تحت عناوینی مانند آسـ دارنـ
ح منطقه  گردشگری و صنایع دستی در قالب طر توسعه و عمران ناحیه طالقان توسط وزارت میراث فرهنگی، 
كالبدی آن در شورای عالی شهرسازی و  ح مذكور به دلیل تأثیرات  ــگری واحد یکپارچه شـــده و طر گردشـ نمونه 

ح مذكور از هرگونه اقدام اجرایی ممانعت به عمل آید. معماری به تصویب برسد و قبل از تصویب طر
ح را در محورهای زیر براساس استعالم از مراجع مربوطه  كل راه و شهرسازی استان البرز مطالعات طر 3 ـ اداره 

ح منعکس نماید: كثر ظرف مدت یک ماه در اسناد طر تکمیل و حدا
ح ناحیه از وزارت  گردشگری و پهنه های حفاظت میراثی با رعایت مقیاس طر كز فرهنگی و  3 ـ 1 ـ محورها و مرا

میراث فرهنگی
3 ـ 2 ـ مالحظات پدافند غیرعامل منطقه از سازمان پدافند غیرعامل

كلیه منابع آبی اعم از رودخانه، مسیل ها، دریاچه و سد طالقان و دیگر تأسیسات زیربنایی  3ـ  3ـ  آخرین حرایم 
منطقه از وزارت نیرو

ــهرک های منطبق  ــگری و فرهنگی منطقه، راه اندازی شـ گردشـ ــاورزی و  كشـ ــورای عالی با توجه به قابلیت  4ـ  شـ
باقابلیت های یادشده و با رعایت محدودیت های بارگذاری جمعیت و فعالیت در منطقه را مورد تأیید قرار داد 

و با احداث شهرک صنعتی جدید در این ناحیه مخالفت نمود.
كاربری اراضی پیشنهادی )نقشه و جداول ضوابط و مقررات( ضمن رعایت عناوین  5 ـ در اسناد منطقه بندی 
ح و تفسیرپذیر )مانند مناسب برای سکونت  ج عناوین غیرمصر كاربری ها در انطباق با قرارداد همسان 19 از در

گردد. و فعالیت( خودداری 
ــتان  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــتان البرز توســـط اداره  ــند آمایش اسـ ح ناحیه با احکام سـ 6 ـ هماهنگی احکام طر

گردد. كلی مراتب جهت اتخاذ تصمیم به دبیر شورای عالی منعکس  البرز بررسی و در صورت وجود مغایرت 
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ع  كشور در اسر كرده اســـت توســـط وزارت  ــهر طالقان عبور  كه از میان شـ ــیمات سیاســـی " بخش "  7ـ  خط تقسـ
وقت اصالح شود.

ح  ح جامع ناحیه طالقان تعریف و پس از تأیید دبیرخانه در اسناد طر 8 ـ آستانه های مغایرت های اساسی طر
گردد. منعکس 

كنترل شتاب آهنگ توسعه به  9 ـ با توجه به مسئولیت خطیر فرمانداری طالقان در مدیریت شرایط منطقه و 
ح های توسعه فضایی مصوب و به منظور تحقق  ســـمت پایداری و هدایت تصمیمات بخشـــی در چارچوب طر
مدیریت یکپارچه، پیشنهاد می شود فرمانداری طالقان به عنوان مدیر اجرایی شهرستان میزان تحقق پذیری 
ح ناحیه طالقان را در پایان هرسال مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه را به استانداری البرز و دبیرخانه شورای  طر

گزارش دهد. عالی شهرسازی و معماری 
ح توسعه و عمران ناحیه طالقان احکام عمومی الزم الرعایه طر

كه در حال حاضر برای منطقه طالقان در دست اقدام  ح های توسعه فضایی  10 ـ تسریع در تهیه و تصویب طر
ــاماندهی حوضه های آبریز  ح سـ ــان، طر ــهر طالقـ ح ویژه حریم شـ ــهر طالقان، طر ح ویژه تفصیلی شـ ــر اســـت )طـ
ــتان البرز و  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ ــرل هماهنگـــی آن ها طی مراحل تهیه و بررســـی توســـط اداره  كنتـ ــران( و  تهـ

كمیته های فنی ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ــرب پایتخت محسوب می شود و نظر به مسئولیت  ــد طالقان از منابع مهم تأمین آب شـ 11ـ  با توجه به اینکه سـ
كز جمعیت و فعالیت شهری و  كلیه مرا كیفیت آب این سد، تسریع در تجهیز  قانونی وزارت نیرو در حفاظت از 

روستایی منطقه به شبکه دفع فاضالب به عنوان یک اولویت توسط وزارت نیرو ضروری است.
12ـ  حفاظت از باغات و اراضی كشاورزی منطقه و ممنوعیت تغییر كاربری آن ها توسط دهیاری ها، شهرداری ها 

كشاورزی و جهاد 
كید می گردد: 13 ـ بر موارد زیر تأ

ح ها  كلیه طر ــتی بر اســـاس آیین نامه های مربوطه به عنوان شرط الزم در  13ـ  1ـ  انجام ارزیابی اثرات محیط زیسـ
و پروژه های توسعه ای و عمرانی مشمول در سطح ناحیه

ــترش غیرضروری آن ها توســـط بنیاد مسکن  گسـ ــتاهای منطقه و ممانعت از  كنترل محدوه و حریم روسـ 13ـ  2ـ  
انقالب اسالمی استان البرز و مسئولین اجرایی استانی

13 ـ 3 ـ لزوم اهتمام جدی جهت رفع و تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی موجود در منطقه به ویژه در حریم 
رودخانه و مسیل ها توسط نهادها و مراجع ذی ربط )استانداری، ضابطین قضایی، ...(

گردشگری متمركز دركل سطح ناحیه گسترده بر  ج  گردی و تفر 13 ـ 4 ـ ارجحیت بوم 

طرح ویژه مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی یزد
ــه  خ 98/9/18 خود و پیرو مباحث مطروحه در جلسـ ــه مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ  شـ
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ح ویژه مجتمع  ــازی استان یزد در خصوص »طر كل راه و شهرسـ گزارش اداره  ــتماع  94/9/23 خود، ضمن اسـ
ح های تفکیکی  كید بر ضرورت توقف تهیه، تصویب و ابالغ طر كوثر یزد« ضمن تأ فرهنگی و تفریحی و توریستی 
ــماره  كمیته فنی شـ ــکونی و نظایر آن مقرر نمود  ح به صورت خانه باغ، باغ ویال، باغ مسـ بخش های مختلف طر
ــنهادهای خود را در محورهای زیر جهت  ــورای عالی طی دو ماه آتی ضمن بازدید میدانی از پروژه پیشـ یک شـ

گزارش نماید: اتخاذ تصمیم به شورای عالی 
ح، ظرفیت های  ــگری و خدماتی طر گردشـ ــنجی فعالیت های  1ـ  تعییـــن محـــدوده نهایی پروژه مبتنی بر نیازسـ

كولوژیک منطقه، میزان آب قابل تخصیص، ظرفیت های شبکه و سایر جهات مؤثر. طبیعی و ا
ــازی و نقش آفرینی  ــه رویکردهای رایج ویالسـ ــری از تبدیل پروژه بـ ــکار مشـــخص جهت جلوگیـ ــنهاد راهـ 2ـ  پیشـ

گردشگری شهر یزد. كثری آن به عنوان تأسیسات عمومی  حدا
كشور. ح در آتی با توجه به نظام جاری حکمروایی  كنترل طر 3 ـ پیشنهاد راهکارهای مدیریت، پایش و 

ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس
ح جامع ناحیه منفصل شهری  خ 98/9/18 خود، »طر  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــتان  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1398/6/27 شـ ــه مور ــهر پردیس« مصوب جلسـ واصفجان در حریم شـ
ــرار داد و ضمـــن موافقت با  ــی قـ ــماره یک را مورد بررسـ كمیته فنی شـ خ 98/9/13  ــور ــه مـ ــران و صورت جلسـ تهـ
كاربری آن در مساحت 299 هکتار با جمعیت پذیری 16700 نفر مقرر نمود اصالحات به  ح و  كلیات محدوده طر
ح توسط دبیر شورا ابالغ شود. ح زیر در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی استان اعمال و متعاقبًا مدارک طر شر
ــهر  ــرق حریم شـ ــمال شـ ــمال و شـ 1 ـ زمین فوق صرفًا جهت تهاتر و تأمین عوض مالکین تعاونی های مســـکن شـ
خ 93/10/10 دولت با اولویت اراضی تعاونی زیتون  تهران در راستای منویات مقام معظم رهبری و مصوبه مور
كه  گردیده اســـت. لذا الزم اســـت پیوســـت حقوقی  ــازی اراضِی واقع در منطقه حفاظت شـــده، تعیین  و آزادسـ
ــازی  ــورای عالی شهرسـ ــتانداری تهیه و به تایید شـ فرایند اجرایی این تهاتر را تبیین و تضمین نماید توســـط اسـ
ــی از میزان  گزارشـ ــورای عالی موظف اســـت ظرف شـــش ماه از این مصوبه  ــد. دبیرخانه شـ و معماری ایران برسـ

تحقق مصوبه مذكور را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارائه نمایند.
ــیل های متداخل با آن بر اســـاس اعالم نظر وزارت نیرو  ــایت، حرایم مسـ گی های توپوگرافی سـ 2 ـ با توجه به ویژ

گردد. ح منعکس  )آب منطقه ای( در اسناد طر
كل راهداری استان  3 ـ حداقل 2 مسیر دسترسی ناحیه منفصل به شبکه راه های پیرامونی پس از تایید اداره 

گردد. ح منعکس  در اسناد طر
ــهری حداقل تا حد 50  ــات و تجهیزات شـ كاربری فرهنگی، درمانی، تأسیسـ ــرانه های مربوط به  4 ـ ســـطوح و سـ

درصد سرانه های استاندارد مصوِب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزایش یابد.
ــرانه های خدماتی، هرگونه تغییر در ســـقف  ــه مالحظات مربوط به تأمین آب و همچنین تأمین سـ ــا عنایـــت بـ 5ـ  بـ
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ح مشمول طی فرآیند مغایرت های اساسی خواهد بود. كاهش سطوح خدماتی طر جمعیت پذیری و یا 
ــتگاه های  ــهرهای جدید در تخصیص اراضی موردنیاز دسـ ــره ذیل ماده 5 قانون ایجاد شـ ــاد تبصـ 6ـ  رعایـــت مفـ

كید می باشد. خدمات رسان ازجمله شهرداری مورد تأ
ــورای عالی شهرسازی و معماری ایران  7ـ  مالحظات مربوط به پدافند غیرعامل بر اســـاس مصوبه 96/2/11 شـ

گردد. ح لحاظ  در اسناد طر
گرفت: ح زیر مورد تایید قرار  8 ـ ضوابط احداث بنا به شر

كم ساختمانی كاربری مسکونی الگوی سکونت ویالیی 50 درصد سطح اشغال و 75 در صد ترا 8 ـ 1 ـ در 
كم ساختمانی كاربری مسکونی الگوی سکونت آپارتمانی 40 درصد سطح اشغال و 120 درصد ترا 8 ـ 2 ـ در 

كم  كثر 75 درصد سطح اشغال و 120 درصد ترا ــکونت آپارتمانی تراسه حدا ــکونی الگوی سـ كاربری مسـ 8ـ  3ـ  در 
ساختمانی

كم  ــد ترا ــغال و 30 درصـ ــع 10 در صد ســـطح اشـ ــزار مترمربـ ــاب تفکیـــک 3 هـ ــا نصـ ــگری بـ گردشـ ــری  كاربـ 8 ـ 4 ـ در 
ساختمانی )در الگوی استقرار به صورت تراسه سطح اشغال تا 20 درصد قابل افزایش است(.

طرح جامع شهر ایالم
ح توسعه و عمران )جامع( شهر  خ 98/9/18 خود »طر ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
خ  ــه مور ــتان ایالم و صورت جلسـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1397/6/31 شـ ــور ــه مـ ایـــالم« مصوب جلسـ
ح  ــماره یک را مورد بررســـی قرار داد و ضمـــن تصویب طر ــه فنی شـ كمیتـ خ 98/8/29  ــور ــد مـ 98/9/13 و بازدیـ
ــناد مصوب  ح ذیل در اسـ ــر جامع ایالم با ســـقف جمعیتی 230 هزار نفر و افق 1410، مقرر نمود اصالحات به شـ

ح توسط دبیر شورای عالی ابالغ شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبًا طر
ــتای هفت چشـــمه، چال سرا، بانقالن و فاطمیه با شهر و انسجام  كالبدی چهار روسـ ــتگی  1ـ  با عنایت به پیوسـ
عملکردی آن ها با حوزه خدماتی شهر ضرورت الحاق این روستاها به محدوده شهری ازنظر شورای عالی محرز 
كثر  می باشد، لذا مقرر می گردد استانداری ایالم با بررسی مالحظات اجتماعیـ  شهری معطوف به موضوع حدا
ــتاهای  كد آبادی روسـ ــبت به این امر اعالم نظر نموده و در صورت تایید مراحل حذف  ظرف مدت یک ماه نسـ
ــهر الحاق  ح هادی به محدوده شـ ــتاها در حد محـــدوده مصوب طر گیرد و این روسـ ــرار  كار قـ ــتور  ــور در دسـ مذكـ
ح  كاربری های طر ــتاهای فوق الذكر صدور پروانه براســـاس  ــهر، در روسـ ح تفصیلی یکپارچه شـ گردند؛ تا تهیه طر

هادی انجام پذیرد.
2 ـ با توجه به اینکه اصلی ترین چالش پیش روی شهر در حوزه مدیریت بحران، موضوع سیل است، اقدامات 

كمیته فنی برسد. ح لحاظ و به تایید نماینده وزارت نیرو در  تکمیلی زیر در اسناد طر
كه الزم است با استعالم  1 ـ 2 ـ بعضًا حریم مسیل ها و رودخانه های شهر در اسناد ارسالی منعکس نشده است 
ــهر تعیین و در اسناد  ــیل رودخانه های متداخل با حریم و محدوده شـ ــتر و مسـ مجدد از وزارت نیرو، حریم، بسـ
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ح منعکس شود. طر
ــده توســـط سازمان منابع طبیعی در صورت وقوع در داخل حریم شهر  ح های آبخیزداری اجراشـ كلیه طر 2ـ  2ـ  

تحت پهنه "حفاظت آبخیزداری " منعکس و ضوابط مربوطه بر آن ها مترتب شود.
ــوم به  ــرقی ـ منطقه موسـ ــمال شـ ــیه )خصوصًا در شـ ــازها خصوصًا در بافت حاشـ 3 ـ 2 ـ در چند مورد ساخت وسـ
كه الزم است ضمن تعیین این محدوده ها به عنوان  هانی وان( بر روی حریم و بستر مسیل ها واقع شده است 

گیرد. كارآمد شهری، آزادسازی حریم و بستر مسیل در اولویت اقدامات بازآفرینی استان قرار  محدوده نا
4 ـ 2 ـ نقشه پهنه بندی خطر سیل بر اساس اطالعات سازمان منابع طبیعی به عنوان سند پشتیبان در اسناد 

گردد. ح جامع ارائه  طر
كاربری  3ـ  ضمن انعکاس عرصه بناها و محوطه های واجد ارزش میراثی و تاریخی )باستانی( در محدوده تحت 
ــه دو اثر "كاخ  گردید عرصه مربوط بـ ــرر  ــی " و در حریـــم تحت پهنه "حفاظـــت میراثی تاریخی " مقـ ــراث تاریخـ "میـ
كاربری اراضی  ــه  ــراث تاریخی در نقشـ كاربری میـ ــه ثبتی تحـــت  ــه والی " بر اســـاس نقشـ ــاورزی ایـــالم " و "قلعـ كشـ
گردشگری ارائه  كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  منعکس و حرائم و ضوابط مربوطه نیز بر اساس نظر اداره 

گردد.
ح زیر موردتوافق  ــتان با اعمال 3 مورد اصالح به شر ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ 4 ـ خط محدوده مصوب شـ

گرفت: و تایید قرار 
ح  گرسی واقع در جنوب غرب شهر از محدوده و تثبیت در حریم )به شر 1 ـ 4 ـ حذف اراضی با پوشش جنگل زا

نقشه پیوست(
ــرقی به استثناء اراضی با مالکیت  ــمال شـ ــمال و شـ ــهر در بخش شـ 2ـ  4ـ  حذف اراضی زراعی الحاقی محدوده شـ

ح نقشه پیوست( كل راه و شهرسازی استان( )به شر كنترل و تایید اداره  دولتی )با 
ــهر از  ــرقی شـ ــمال شـ ــده "مانشـــت و قالرنگ " در شـ ــای متداخـــل با منطقه حفاظت شـ 3ـ  4ـ  حـــذف محدوده هـ

محدوده شهر
ح زیر در حریم مصوب  ــر ــهر اصالحات به شـ ــه به وقوع عرصه جنگلی انبوه در بخش هایی از حریم شـ ــا توجـ 5 ـ بـ

ح نقشه پیوست( شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعمال شود. )به شر
1 ـ 5 ـ حذف عرصه جنگلی "تنگه ارغوان " و عرصه های پیرامونی آن در شرق حریم.

كما فی السابق در حریم  2ـ  5ـ  افزایش حریم در جنوب غربی تا حد عرصه جنگلی به نحوی كه روستای سرطاف 
واقع شود.

كمبود فضای سبز مقیاس شهری، عرصه های درختکاری شده واقع در  گردید جهت تأمین بخشی از  6 ـ مقرر 
گرس( تا حد عرصه های جنگلی به عنوان "پارک شهری تجهیز  ــوری و هتل زا ــهر )حدفاصل پیچ عاشـ جنوب شـ

ح نقشه پیوست( گردد )به شر شده " و در حریم تثبیت 
كثر  ــهر با حدا ــمال شـ كمربندی شـ ــیر  گردید مسـ ــهر مقرر  ــمال شـ ــنهادی در شـ كمربندی پیشـ 7 ـ ضمن حذف 
كل راه و شهرسازی استان مورد  ــهرداری و استانداری ایالم، توسط اداره  ــیر قبلی با هماهنگی شـ انطباق بر مسـ
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گیرد. تدقیق قرار 
كرمانشاه ـ مهران،  كید بر ضرورت قرارگیری شهر ایالم در مسیر اصلی )و نه به صورت آنتنی( راه آهن  8 ـ ضمن تأ
ــهر ایالم پس  ــتگاه راه آهـــن و پایانه چندمنظوره شـ ــاحت ایسـ ــیر نهائـــی و موقعیت دقیق و مسـ گردید مسـ ــرر  مقـ
گردد.  ح لحاظ  ــر ــناد طـ ــورای عالی در اسـ ــتگاه های راه آهن و تایید دبیر شـ ــه مکان یابی ایسـ كمیتـ از تدقیـــق در 
ــمال جاده  ایوان( مورد تایید قرار  ــهر )شـ ح در غرب شـ ــتگاه مذكور بر اســـاس مطالعات طر موقعیت تقریبی ایسـ

گرفت.
ح های مصوب قبل به دلیل ساخت وسازهای غیرمجاز  كاربری های خدماتی و معابر طر 9 ـ بخش قابل توجه از 
كمیتی نیز انجام شده است( محقق نشده و عماًل از بین رفته اند.  ــفانه بعضًا حتی از ســـوی مراجع حا )كه متأسـ
این موضوع در بخش هایی از شهر عماًل فرصت منحصربه فرد و تکرار نشدنی است و با توجه به موقعیت آن ها 
ح  كاربری های در قالب سند اساس طر به هیچ وجه قابل جبران در بخش های دیگر نیست. لذا الزم است این 

گیرد. شناسایی و هرگونه تغییر در آن ها با قاطعیت از سوی مراجع استانی مورد مخالفت قرار 
ــتورالعمل  ــرز در انطباق با دسـ ــد غیرعامـــل با عنایت به حساســـیت های مربـــوط به نزدیکی با مـ ــند پدافنـ 10ـ  سـ
ــتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند  ــورای عالی به تایید نمایندگان وزارت دفاع و پشـ مصوب 96/2/11 شـ

غیرعامل برسد.
گردید تا زمان تحقق این  ــهر، مقرر  كید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شـ 11 ـ ضمن تأ

گردد: امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ 
1 ـ 11 ـ حریم خط لوله و سایر تأسیسات مربوطه و ضوابط و مقررات مترتب بر آن بر اساس اعالم نظر وزارت نفت 

گردد. ح منعکس  كل پدافند غیرعامل در اسناد طر با هماهنگی اداره 
ــتانداری ایالم تهیه و به مراجع مربوطه  ح تخلیه فوری محالت متأثر توســـط اسـ 2 ـ 11 ـ پیوســـت پدافندی و طر

ابالغ شود.
ــورای عالی در  ــور، بنیاد مســـکن و دبیرخانه شـ كشـ ــررات احداث بنا توســـط نمایندگان وزارت  12ـ  ضوابـــط و مقـ

گردید: خ 98/9/15 بررسی و مقرر  كمیته فنی منتخب مور
ــازی و معماری ایران مربـــوط به ضوابط عام  ــورای عالی شهرسـ خ 97/7/16 شـ ــا عنایـــت به مصوبه مور 1 ـ 12 ـ بـ
بلندمرتبه سازی، مواضع مناسب جهت احداث ساختمان های بلند )تا حد طبقات تعیین شده ـ 10 طبقه( در 

ح جامع لحاظ شود. )در قالب الگوهای محوری و پهنه ای( كمی طر سند ترا
ــرانه فضای باز به ازای هر واحد متناســـب با هر پهنه و به طور  ــداول مربـــوط به احداث بنا، سـ ــه جـ كلیـ 2ـ  12ـ  در 

گردد. متوسط 20 مترمربع ارائه 
ــر،  ــامل خـــط محـــدوده و حریـــم، معابـ ــای مختلـــف شـ ح در محورهـ ــر ــای اساســـی طـ ــتانه مغایرت هـ 3 ـ 12 ـ آسـ
ــورای عالی  خ 1394/6/30 شـ ــازی، مطابق مصوبه مور كمی و بلندمرتبه سـ ــهری، پهنه های ترا ــای شـ كاربری هـ

گردد. شهرسازی و معماری ایران ارائه 
ــاحت 80  ــکونی با مسـ 4 ـ 12 ـ به منظور بهره مندی از حقوق مالکانه، قطعات ریزدانه احداث بنا در قطعات مسـ
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كمتر از 80  كم 70 درصد تعیین می گردد. در قطعات با مساحت  تا 120 مترمربع در سطح اشغال 70 درصد و ترا
مترمربع، با اولویت تملک توسط شهرداری صرفًا احداث یک واحد تجاری مجاز خواهد بود.

5 ـ 12 ـ حداقل عرض معابر قطعات مشمول احداث بنا 6 مترمربع تعیین می گردد.
كمیسیون ماده 5 استان یا سایر مراجع قانونی شان تصویبی تجویز  كه برای مرجعی غیر از  كلیه مواردی  6ـ  12ـ  

گردد. ح حذف  شده است از ضوابط طر

ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ 2
گزارش  خ 98/9/18  خ 98/10/21 خود پیرو جلسه مور شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــد تهاتر و تأمین عوض برای مالکین تعاونی های مســـکن  ــرفت فرآینـ ــتانداری تهران در خصوص میزان پیشـ اسـ
خ  كید بر ابـــالغ مصوبه مور ــتماع و ضمن تأ ــا اولویت تعاونی زیتون را اسـ ــرق تهران بـ ــمال شـ ــمال و شـ واقع در شـ

98/10/21 در خصوص ناحیه منفصل شهری واصفجان مقرر نمود:
1 ـ بانک اطالعات مربوط به اعضای تعاونی زیتون توسط استانداری تهران احصاء و اعضاء بر اساس مساحت 
قطعه، ساخت یا عدم ساخت ملک متعلقه، سبز یا قرمز بودن فرم جیم مالک، دریافت یا عدم دریافت زمین 

گردد. معوض و دیگر اطالعات مربوط دسته بندی شوند تا امکان تصمیم گیری درباره آنان میسر 
كل  ــازمان بازرســـی  ــتانداری تهران و عضویت نماینده وزارت اطالعات، سـ ــی با محوریت اسـ ــه ای اجرائـ كمیتـ 2ـ  
كل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان ملی زمین  كشاورزی، اداره  ــور، سازمان امور اراضی وزارت جهاد  كشـ
ح های توسعه و عمران معاونت  و مسکن، معاونت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر نظارت بر طر
ــکیل و ضمن تهیه پیوســـت حقوقی، فرایند اجرایی تهاتر اراضی و زمین  ــازی تشـ ــازی وزارت راه و شهرسـ شهرسـ

معوض را با عنایت به اطالعات صدراالشاره تدوین و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

مغایرت های اساسی طرح جامع شهر مالرد
خ 1398/10/21 خود، با توجه به نامه استانداری تهران  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
خ 1398/9/27 مبنی بر مدیریـــت چالش های احتمالی معطـــوف به توافقات  ــور ــماره 41487/4/98 مـ ــه شـ بـ
خ 1397/11/29 در خصوص الحاق اراضی  ــه مور ــده قبلی تعاونی های غرب مالرد، بند 2 صورت جلسـ انجام شـ

ح زیر مورد بازنگری قرار داد: تعاونی های ده گانۀ به محدوده شهر مالرد را به شر
كاربری های خدمات عمومی و معابر در اراضی الحاقی  »بند2: میزان ســـطوح سرانه های تخصیص یافته به 
ــوررای اســـالمی و  ــال 1390 مجلس شـ ــهرداری ها مصوب سـ براســـاس اعمال قانون اصالح ماده 101 قانون شـ
ح منعکس  ح های دولتی و شهرداری ها در طر ک واقع در طر تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت امال

شود.«
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طرح جامع شهر صدرا
ح جامع شهر صدرا  خ 1398/10/21 خود تجدیدنظر طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــه  ــتان فارس را با عنایت به صورت جلسـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1398/05/06 شـ ــه مور مصوب جلسـ
ح جامع شهر صدرا برای  كمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طر خ 1398/09/27  مور
ح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ  سال افق 1410، مقرر نمود اصالحات به شر

ح توسط دبیر شورای عالی ابالغ شود. و متعاقبًا طر
1ـ  با عنایت به تداخل بخش هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصالحی پارک ملی بمو اصالحات 

ح اعمال شود: ح زیر در اسناد طر به شر
خ 1377/10/1 رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست وزیر وقت مسکن  1ـ  1ـ  در تکمیل بند 1 توافق نامه مور
و شهرسازی و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر 
ــه آخرین محدوده مصوب  ــردد. تبعًا هرگونه الحاق جدید بـ گـ ــهر جدید مرتفع  جدیـــد صدرا به نفع محدوده شـ

شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت شده پارک ملی منتفی خواهد بود.
ــهر جدید به نفع محدوده پارک ملی بمو  كاهش حریم شـ ــده با  ــهر با منطقه حفاظت شـ 1ـ  2ـ  تداخالت حریم شـ

گردد. مرتفع 
ــورای عالی محیط زیســـت  بدیهی اســـت تکمیل فرآیند قانونی رفع تداخالت مذكور منوط به تایید نهایی در شـ

خواهد بود.
2 ـ اراضی زراعی و باغی در دو موضع در جنوب شرقی و جنوب غربی شهر جدید صدرا )طبق نقشه پیوست( از 
گردد. خط محدوده در  ج و با حفظ وضع موجود در حریم با پهنه متناسب موجود تثبیت  محدوده شهر خار

گردد. این دو بخش به ترتیب بر حریم مسیر راه آهن موجود و محدوده مصوب قبلی منطبق 
خ 1388/04/08 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی 500 هکتار در غرب  3 ـ پیرو مصوبه مور

شهر، با تثبیت اراضی مذكور با اعمال اصالحات زیر در محدوده شهر موافقت می گردد؛
كل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شركت عمران شهر  3ـ  1ـ  خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره 
كه قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی )مستثنیات(  ــتانداری فارس به نحوی اصالح شود  جدید صدرا و اسـ

گردد. ج  از محدوده شهر خار
ــهر را ندارند  كه امکان خروج از محدوده شـ كاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی  3 ـ 2 ـ 
كاربری "باغ و  ــاده 5  ــیون مـ كمیسـ ــول توافق و تأدیه حقـــوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایی در  ــا حصـ تـ

كشاورزی " تعیین و تثبیت می گردد.
گردید  كم " مقرر  ــیار  كم بسـ ــکونی ترا كاربری "مسـ ــکونی " به  ــوم به "باغ مسـ كاربری موسـ 4ـ  ضمن اصالح عنوان 
ــگری و  گردشـ كاربری های  كاهش ســـطوح  ــی از محـــل  ــای درمانـــی، اداری انتظامـــی و مذهبـ كاربری هـ ســـطوح 

كم " تا حداقل سرانه مصوب شورای عالی افزایش یابد. كم بسیار  "مسکونی با ترا
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ح  كاربری مصوب طر كاربری های تأسیسات و تجهیزات شهری الزم است  كنش مناسب  5ـ  با توجه به عدم پرا
ح  ــابق در طر كما فی السـ ــهری( در بخش جنوبی در محدوده صنعتی  ــات و تجهیزات شـ تفصیلی قبلی )تأسیسـ
كاربری تجهیزات شهری( در سطح شهر  ــانی )در قالب  ــتگاه های آتش نشـ كنش ایسـ ــود. همچنین پرا تثبیت شـ
ک عمل در قالب  ــای مال ــتگاه های جدید حســـب نیاز مطابق ضوابط و معیارهـ گرفته و ایسـ ــورد بازنگری قرار  مـ

گردد. ح اضافه  كاربری متناسب در طر
ــتعالم مجدد  ــهر بر اســـاس اسـ ــا متداخل با محدوده و حریم شـ ــیل ها و رودخانه هـ ــه مسـ كلیـ ــم  ــه و حریـ 6ـ  عرصـ

ح منعکس شود. دبیرخانه شورای عالی از وزارت نیرو در اسناد طر
ــای در انطباق با  ــتگاه ها و پایانه هـ ــیرها، ایسـ ــامل مسـ ــهر جدید صدرا شـ ــند جامع حمل ونقل عمومی شـ 7 ـ سـ
ــتفاده از مطالعات انجام شـــده موجود تهیه و  ح جامع با اسـ ــکونت طر ــام توزیع فعالیت و سـ ــول TOD و نظـ اصـ

گردد. ح جامع شهر جدید صدرا ارائه  به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طر
ــازی و  ــورای عالی شهرسـ ــتورالعمل مصوب 1396/2/11 شـ ــاق با دسـ ــهر در انطبـ ــند پهنه بنـــدی حریم شـ 8 ـ سـ

ح زیر اصالح شود: معماری ایران به شر
ــتی و  ــوان آموزش عالی با عنایـــت به عدم وجود هرگونه مصوبه فرادسـ ــنهادی تحت عنـ ــیع پیشـ ــه وسـ 8ـ  1ـ  پهنـ
ــروط و ممنوع استقرار فعالیت با اولویت استقرار  ــنجی معطوف بر آن حذف و در قالب ضوابط مجاز، مشـ نیازسـ

ح لحاظ شود. كز دانش بنیان در اسناد طر مرا
8ـ  2ـ  عرصه صنعتی پیشنهادی بر روی اراضی موسوم به تنگه " قره پیری " با توجه به وقوع بر روی عرصه های 
ــهرک های  ج از شـ ــتقرار صنایع در خار ــیراز، تخریب اراضی زراعی و باغی موجود وجود محدودیت اسـ آبخوان شـ

گردد. كیلومتر شهر شیراز حذف  صنعتی در شعاع 30 
كشاورزی " تغییر یابد. 8 ـ 3 ـ پهنه موسوم به " باغ مسکونی " در تنگه جالب به پهنه "باغ و 

كاربری  ــهر صرفًا با رعایت قانون حفظ  ــاورزی در حریم شـ كشـ تبصره: هرگونه اقدام در خصوص پهنه های باغ و 
كشاورزی و آئین نامه های آن ها مجاز خواهد بود. اراضی زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی 

كاربری مجاور  گردید مطالعات ایمن سازی مسیر و  گاز و نفت از میان شهر، مقرر  9 ـ با عنایت به عبور خط لوله 
ع وقت به  ــر كل پدافند غیرعامل( تهیه و در اسـ ــارس )اداره  ــتانداری فـ ــهر توســـط اسـ ــم و محدوده شـ آن در حریـ

مراجع ذی ربط استانی ابالغ شود.
ضوابط و مقررات

كثر  كم "باغ مسکونی " با نصاب تفکیک 1000 متر و حدا كم بسیار  كاربری مسکونی با ترا 10ـ  ضوابط احداث بنا در 
گرفت. ح تفصیلی مورد تایید قرار  كم 15 درصد مطابق ضوابط طر سطح اشغال 10 درصد و ترا

كمی الزامی می باشد. 11 ـ رعایت تعداد واحد قابل احداث در حدنصاب تفکیک در همه پهنه های ترا
كمی و استفاده بهینه از زمین، اصالحات  كم خالص جمعیتی در بعضی از پهنه های ترا 12ـ  به جهت افزایش ترا

كمی اعمال شود. ح زیر در برخی از پهنه های ترا به شر
ــغال و  كم " با نصاب تفکیک 1800 مترمربع، با 30 درصد ســـطح اشـ ــوم به "مجتمع  كمی موسـ 12 ـ 1 ـ در پهنه ترا
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گردد. كم با واحد پذیری 16 واحد اعمال  120 درصد ترا
كمی "تک خانواری " با نصاب تفکیک 200 تا 385 مترمربع، با 60 درصد سطح اشغال و 120  12 ـ 2 ـ در پهنه ترا

گردد. كم با واحد پذیری 1 واحد اعمال  درصد ترا
كمی " چند خانواری زیاد " میزان واحد پذیری از 14 به 16 افزایش یابد. 12 ـ 3 ـ در پهنه ترا

گردد. كمی "مجتمع انبوه سازی " ادغام  ج باغ " در پهنه ترا كمی موسوم به " بر 12 ـ 4 ـ پهنه ترا
كمی در جداول اضافه شود. كلیه حاالت ترا 12 ـ 5 ـ حداقل عرض معبر بر روی 

ــران در خصـــوص ضوابط عام  ــازی و معماری ایـ ــورای عالی شهرسـ خ 16/ 97/7 شـ ــور ــه مـ ــا مصوبـ ــو بـ 13ـ  همسـ
ح با  بلندمرتبه سازی، پهنه ها و محورهای مناسب جهت احداث ساختمان های بلند در تکمیل مطالعات طر
گونه محوری و پهنه ای برای احداث ساختمان های 8 تا 15 طبقه با هماهنگی  بررسی همه جهات در قالب دو 
ــهرداری صدرا شناسایی و به عنوان الیه  ــتان، شركت عمران شهرهای جدید و شـ ــازی اسـ كل راه و شهرسـ اداره 
ــود حداقل اندازه قطعات مشـــمول، 3000 مترمربع و  ــهر اضافه شـ ــاختمانی شـ كمی سـ ــند ترا تکمیلی بر روی سـ
ــز از تفکیک قطعات،  ــکان و پرهیـ ــویق مالـ ــود. ضمن اینکه به جهت تشـ ــر 24 متر خواهد بـ حداقـــل عـــرض معبـ

كم پهنه مربوطه مجاز خواهد بود. كثر معادل 10 درصد سقف ترا كم تشویقی حدا اعطای ترا
خ 1394/6/30 شورای عالی  ح در محورهای مختلف مطابق مصوبه مور ــتانه مغایرت های اساســـی طر 14ـ  آسـ

گردد. ح منعکس  شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی در اسناد طر
ــود و پس از  ح فـــوق مجددًا برآورد شـ ــر ــهر جدیـــد صدرا با اعمال اصالحات به شـ ــری نهایـــی شـ 15ـ  جمعیت پذیـ

گردد. ح لحاظ  كلیه اسناد ابالغی طر كنترل و تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در 

طراحی شهری اراضی پادگان لشگر 64 ارتش جمهوری اسالمی ایران
خ 96/8/22 و با  خ 98/10/21 پیرو مصوبه جلسه مور ــازی و معماری ایران در جلسه مور ــورای عالی شهرسـ شـ
كمیته  خ 98/8/21  كمیسیون ماده 5 شهر ارومیه و صورت جلسه مور خ 98/6/2  عنایت به صورت جلسه مور
ــهری اراضی پادگان لشگر 64 ارومیه« را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن  ــماره 3،  موضوع »طراحی شـ فنی شـ
ــاور محترم در تهیه و  ــتان، ارتش جمهوری اســـالمی و مشـ تقدیر از تعامل و همکاری حاصله در بین مدیران اسـ
تدوین طرحی فاخر، طراحی شهری یکپارچه تهیه شده را با توجه به حفظ ارزش های فضایی و سابقه تاریخی 
كولوژیك  ــهر ارومیه، همچنین توجه به ظرفیت های ا ــادگان و صیانـــت از میراث تاریخیـ  طبیعی و فرهنگی شـ پـ
ــهری پیشنهادی و الگوهای  ــعه قلمرو عمومی فضاهای شـ بالقوه موجود در آن و نیز توجه ویژه به احیاء و توسـ
ح با عناوین ذیل توســـط دبیر  ــر ــناد طـ ــورد تصویب قرار داد و مقرر نمود اسـ ــکونی، مـ ــای مسـ كاربری هـ ــژه در  ویـ

شورای عالی به مراجع مرتبط ابالغ شود:
كل  كاربری اراضی در  ح تفصیلی سایت پادگان با رویکرد طراحی شهری در مقیاس 1/2000 شامل:  1 ـ نقشه طر
سایت، سلسله مراتب شبکه ارتباطی در سایت و نحوه ارتباط آن با شبکه پیرامونی،  مقاطع عرضی خیابان ها، 
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ــازی و ضوابط و معیارهای  ــاختمانی، ضوابط و مقررات شهرسـ كم سـ ــتقرار توده و فضا و تعداد طبقات و ترا اسـ
طراحی شهری

ــا، مقاطع و  ــامل: پالن هـ ــع فضایی میـــدان صبحگاه ارتـــش در مقیـــاس 1/200 و 1/500 شـ ح جامـ ــر ــه طـ 2 ـ نقشـ
ترسیمات سه بعدی

كمیته راهبری طراحی شهری پادگان 3 ـ اساسنامه 
ــات  ح و الزامـ ــر ــرای طـ ــر حســـن اجـ ــارت بـ ــری و نظـ ــور هماهنگی، پیگیـ ــه، به منظـ 3ـ  1ـ  پـــس از ابـــالغ ایـــن مصوبـ
كمیته ای طبق  ــاه،  كثر شـــش مـ ــهری اراضی پادگان،  ضروری اســـت ظرف مدت حدا ــری طراحی شـ تحقق پذیـ

گردد: كمیته راهبری طراحی شهری اراضی پادگان متشکل از اعضای ذیل تشکیل  اساسنامه 
كمیته( • مدیركل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی )رئیس 

كمیته( • شهردار ارومیه )دبیر 
گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی • مدیركل میراث فرهنگی، 
• نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی

• نماینده شركت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی
• رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

• نماینده ارتش جمهوری اسالمی ایران
• دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه با تخصص معماری و طراحی شهری

ک استان آذربایجان غربی • مدیركل ثبت اسناد و امال
ح به عنوان عامل چهارم نظارتی • مشاور طر

ــده و در بازه های  ــکیل شـ كمیته تشـ ح، این  3 ـ 2 ـ به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر حســـن اجرای طر
گزارش اقدامات به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود. زمانی 6 ماهه 

ــگر 64 ارومیه در فهرســـت آثار ملـــی، وزارت  ــتاد لشـ ــه و مجموعه بناهای سـ ــه ثبـــت محوطـ ــر بـ 4ـ  همچنیـــن نظـ
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به طی مراتب تدقیق و ابالغ نقشه اصالح شده 

محدوده عرصه و حریم آن ظرف مدت 30 روز اقدام نماید.

شیوه نامه شناسایی محدوده ها و محالت هدف بهسازی و نوسازی شهری
ــعه و عمران محلی، ناحیه ای،  ح های توسـ در اجرای ماده 42 آئین نامه »آیین نامه نحوه بررســـی و تصویب طر
ــازی و معماری ایران در جلسه  ــورای عالی شهرسـ ــور«، شـ كشـ ــازی و معماری  منطقه ای و ملی و مقررات شهرسـ
گزارش "آسیب شناسی شیوه نامه شناسایی محدوده ها و محالت هدف بهسازی و نوسازی  خ 98/10/30  مور
خ 96/08/22 خود را؛ متعاقب انجام 3  شهری و ارائه راهکارهای مداخله در آن ها " موضوع تکلیف مصوبه مور
گردید، استماع  كه توسط شركت بازآفرینی شهری ایران ارائه  كرمان، ساوه و شهركرد  پروژه پایلوت در شهرهای 
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كاركردی بازنگری  ح ضرورت های  ح الزامات قانونی و طر نمود. در این ارائه، شركت بازآفرینی شهری، پس از شر
خ 85/2/11 شورای عالی(  كالبدی "ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری " )مصوبه مور در شاخص های سه گانه 
ــیوه نامه و  ــایی و طبقه بندی شـــاخص های معرفی شـــده در این شـ و مروری بر چارچوب مفهومی، مدل شناسـ
ــهركرد به دســـت آمده، موارد زیر را به عنوان آسیب ها و  ــاوه و شـ كرمان، سـ ــهر  ــه شـ كه بر اســـاس آن در سـ نتایجی 

ح نمود: كه منجر به نتایج غیرقابل اتکا برای برنامه ریزی محله محور شده است مطر چالش هایی 
1 ـ لحاظ نشدن برخی شاخص های مؤثر

كارآمدی برخی سنجه ها در ارزیابی وضعیت شاخص ها 2 ـ نا
كارآمدی روش اندازه گیری برخی متغیرها )واحد ارزیابی برخی شاخص ها( 3 ـ نا

ح وظایف و حوزه مأموریت دستگاه ها 4 ـ لزوم تفکیک و طبقه بندی شاخص ها بر اساس شر
5 ـ عدم وجود اطالعات یا عدم امکان دسترسی به برخی شاخص ها

6 ـ حذف بسیاری از محدوده های هدف به دلیل اتکاء صرف به اطالعات رسمی
7 ـ بلوک محور بودن محدوده های شناسایی شده

8 ـ عدم تمایز میان محدوده های سکونت و فعالیت در فرآیند شناسایی
9 ـ عدم توجه به محدوده های بالفصل محدوده شهرها

گزارش مذكور، پیشنهادهای شركت بازآفرینی   پس از استماع نظرات اعضای محترم شورای عالی مبنی بر تایید 
ح زیر مصوب شد: شهری در راستای رفع ابهامات و چالش های پیش رو به شر

ــایی محدوده ها و محالت هدف  ــیوه نامه شناسـ ــی ارائه شـــده در خصوص شـ گزارش آسیب شناسـ 1ـ  با توجه به 
ــركت بازآفرینی شهری ایران، 6 ماه فرصت داده  ــازی و ارائه راهکارهای مداخله در آن ها؛ به شـ ــازی و نوسـ بهسـ
ــود تا شـــاخص ها را بر اساس نتایج مطالعات پایلوت های خود مورد بازنگری و اصالح قرار داده و ضوابط  می شـ
ــنهاد دهد. ضمنًا بر اســـاس ماده 62 قانون برنامه  ــورای عالی پیشـ عام و خاص مداخله در محدوده ها را به شـ

كید می باشد. ششم، تعیین شاخص های شناسایی سکونتگاه های غیررسمی نیز در این بازنگری مورد تأ
كارآمدی موضوع مأموریت های هر سازمان و نهاد توسط شركت بازآفرینی شهری تفکیک و  2 ـ شاخص های نا

گردد. طبقه بندی شده و از طریق ستاد ملی بازآفرینی شهری به دستگاه های عضو ستاد ملی ابالغ 
خ  ــین شورای عالی )مصوبه مور گزارش بازنگری شـــاخص ها، مصوبه پیشـ 3 ـ تا زمان بازنگری و تایید و تصویب 
ــوده و مصوبه مشترک شورای عالی و ستاد توانمندسازی  ــایی بافت های فرسـ 1385/2/11( در خصوص شناسـ
ح  خ 85/9/20( مبنی بر راهنمای نحوه شناسایی و تعیین محدوده های سکونتگاه های غیررسمی به شر )مور

گیرد. ک عمل قرار  پیوست در خصوص محدوده های این سکونتگاه ها مال

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سامان زاینده رود
ــه نمونه  ح جامع منطقـ ــر ــود، " طـ خ 98/10/30 خـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــعه استان چهارمحال  ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1392/6/28 شـ ــامان زاینده رود "، مصوب مور ــگری سـ گردشـ
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ــگری( مورد بررسی قرار داد و مقرر  كمیته فنی 2 )گردشـ خ 98/9/11  ــه مور و بختیاری را با عنایت به صورت جلسـ
ح با اعمال اصالحات زیر و تایید دبیرخانه شورای عالی به مراجع مربوطه ابالغ شود: نمود اسناد و مدارک طر

ــاحت 30/7 هکتار اصالح و جمعیت متوسط  ــامان در محدوده ای به مسـ ــگری سـ گردشـ ح منطقه نمونه  1ـ  طر
ک برنامه ریزی فیزیکی و احداث فضاهای اقامتی، تفریحی و خدماتی پروژه مطابق  گردشگر روزانه 1300 نفر مال

گیرد. گردشگری و صنایع دستی قرار  معیارهای وزارت میراث فرهنگی، 
2ـ  با مکاتبه دبیرخانه شورای عالی با وزارت نیرو میزان دقیق آب قابل تخصیص به پروژه برای مصارف مختلف 
كثر سطح اشغال ساختمانی برای  گردد. درهرصورت حدا استعالم و با نیاز آبی احداثات مختلف پروژه منطبق 
كم  كثر ترا ــگری و خدماتی معادل 8 درصد و حدا گردشـ ح اعم از فضاهای اقامتی، تفریحی،  ــات طر ــه احداثـ كلیـ

قابل احداث در آن معادل 15 درصد خواهد بود.
كیفی و بستر رودخانه زاینده رود )تحت هر عنوان و اعم از اقامتی، خدماتی و ...(  3 ـ هرگونه بارگذاری در حریم 

ممنوع می باشد.
خ 89/2/8 سازمان حفاظت  4 ـ رعایت مالحظات زیســـت محیطی مطابق نامه شماره 89/10/21/7796 مور

ح الزامی است. محیط زیست در مراحل اجرای طر
گذاری و  ــتفاده عمومی اســـت و هرگونه تفکیـــک و وا گردشـــگری جهت اسـ ــه و اعیان منطقه نمونه  كل عرصـ 5ـ  

فروش عرصه و اعیان ممنوع است.

راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
ح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای  در اجرای ماده )42( آئین نامه نحوه بررســـی و تصویب طر
كشور، به پیوست متن راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل  و ملی و مقررات شهرسازی و معماری 
خ 98/10/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت اقدام ابالغ می شود.  همگانی مصوب جلسه مور

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه یادشده مقرر نمود:
ــند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری،  ــعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در چارچوب سـ 1ـ  رویکرد توسـ
در مواضع و موضوعات مناسب شهری و منطقه ای، متناسب با شرایط مکانی و مقتضیات هر شهر و منطقه، 
ــد. راهنما برای برنامه ریزی  ــهری و منطقه ای لحاظ خواهد شـ ــعه و عمران شـ ح های توسـ كلیه ســـطوح طر در 

كاربرد خواهد داشت. توسعه در سطح شهر، منطقه و فراتر از آن 
2 ـ هدف راهنما ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه ای با حمل ونقل همگانی و ایجاد وحدت رویه 

ح های توسعه و عمران است. كاربرد آن در طر در تعریف مفاهیم، نحوه رویکرد و 
ح ها هستند. ح ها و برنامه ها )مهندسان مشاور( و بررسی كنندگان طر 3 ـ مخاطب راهنما تهیه كنندگان طر

ح های توسعه و عمران مستلزم تدوین و اجرای برنامه های  كلیه سطوح طر 4 ـ رعایت و اجرای مفاد راهنما در 
ــازمان های ذی ربط است. تحقق این امر توسط وزارت راه و  كارشناسان، مهندسان مشاور و سـ آموزشـــی برای 
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كید است. شهرسازی مورد تأ
5ـ  تمهیدات الزم برای تدوین نسخه های جدید راهنما در بازه های زمانی مشخص با نظر متخصصان ذی ربط 

اندیشیده شود.
ح های  ــات تهیه طر ح خدمـ ــر ــران، هم زمان با اصالح شـ ــعه و عمـ ح های توسـ ــهری و طر ــزی شـ ح ریـ ــر طر 6ـ  دفتـ
ح خدمات  توسعه و عمران، مسئول پیگیری اعمال مفاد راهنمای توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در شر

مذكور خواهد بود.

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر
ــه نمونه  ح جامع منطقـ ــر ــود، " طـ خ 98/11/14 خـ ــور ــه مـ ــران در جلسـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ شـ
ــتان چهارمحال و  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1392/5/5 شـ ــور ــدر " مصوب مـ ــراب باباحیـ ــگری سـ گردشـ
ــگری( مورد بررسی قرار داد و مقرر  كمیته فنی 2 )گردشـ خ 98/10/23  ــه مور بختیاری را با عنایت به صورت جلسـ
ح با اعمال اصالحات زیر و تایید دبیرخانه شورای عالی به مراجع مربوطه ابالغ شود: نمود اسناد و مدارک طر

ک برنامه ریزی فیزیکی و احداث فضاهای اقامتی، تفریحی و  ــگر روزانه 1100 نفر، مال گردشـ 1 ـ جمعیت متوســـط 
گیرد. گردشگری سراب باباحیدر قرار  ح منطقه نمونه  خدماتی در محدوده 26/5 هکتارِی طر

2 ـ میزان آب قابل تخصیص پروژه مجددًا توسط دبیرخانه شورای عالی از وزارت نیرو استعالم و متعاقبًا میزان 
كلیه احداثات  ــاختمانی برای  ــغال سـ كثر ســـطح اشـ ــود. درهرصورت، حدا احداثات منطقه با آن هماهنگ شـ
كم قابل احداث  كثر ترا گردشگری و خدماتی معادل 5/7 درصد و حدا ح اعم از فضاهای اقامتی، تفریحی،  طر

در آن معادل 6/4 درصد خواهد بود.
ــتان و منطقه  ــاز اسـ ــا الگوی بومی ساخت وسـ ــگری بـ گردشـ ــتر منطقه نمونه  ــاق هرچه بیشـ ــه جهـــت انطبـ 3 ـ بـ
گردی و  ــگری به واحدهای بوم  گردشـ باباحیدر، اختصاص حداقل 50 درصد از فضاهای اقامتی منطقه نمونه 

متل های متمركز الزامی است. همچنین عنوان "واحدهای اقامتی خودپذیرا " به "متل " تغییر یابد.
ــتم  ــد باباحیدر، احداث و راه اندازی سیسـ ــگری در باالدســـت سـ گردشـ گرفتن منطقه نمونه  4 ـ با توجه به قرار 
ــروع  گردشـــگری، قبل از شـ ــای ســـطحی و تصفیه خانه فاضـــالب در منطقه نمونه  ــع آوری فاضـــالب و آب هـ جمـ

گردشگری الزامی است. فعالیت منطقه نمونه 
گذاری عرصه  گردشگری جهت استفاده عمومی است و هرگونه تفکیک وا كل عرصه و اعیان منطقه نمونه  5 ـ 
گذاری ذكرشده( ممنوع است. كه در سند وا كشور  و اعیان )با توجه به شرایط و مالحظات سازمان امور اراضی 
ــازمان حفاظـــت  خ 90/11/18 سـ ــور ــماره 90/50646 مـ ــه شـ ــتی مطابـــق نامـ ــات محیط زیسـ 6 ـ رعایـــت مالحظـ

ح الزامی است. محیط زیست در مراحل اجرای طر
7 ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم و حاشیه 100 متر جاده فارسان به چلگرد الزامی است.
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طرح جامع شهر ایرانشهر
ح جامع شهر ایرانشهر« مصوب  خ 98/11/14 خود »طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
خ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد  جلسه مور
ح  كمیته فنی شماره یک، ضمن تصویب طر خ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۵  و با عنایت به صورت جلسات مور
ح ذیل در اسناد  ــر ــال افق 1410، مقرر نمود اصالحات به شـ ــهر با جمعیت 163 هزار نفری سـ ــهر ایرانشـ جامع شـ

ح توسط دبیر شورای عالی ابالغ شود. مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقبًا طر
در خصوص محدوده شهر:

1- ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستای چاه جمال به محدوده 
كشور پیش از ابالغ اسناد  گردید انجام مراحل قانونی الحاق و اعالم موافقت معاونت سیاسی وزارت  شهر مقرر 

ح توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پیگیری شود. طر
كاربری های  ــوم به »مختلـــط خدمات منطقه ای« براســـاس مصوبه تدقیق تعاریـــف و مفاهیم  ــری موسـ 2-كاربـ
كاربری های خدماتی  ــرانه آن ها مصوب 1389/3/10 شورای عالی شهرسازی و معماری به  ــهری و تعیین سـ شـ
ــر یک از  ــهم هـ ــه جـــدول مربوط به سـ ــد. ضمـــن اینکـ ــکونت تخصیـــص یابـ ــتیبان سـ ــه پشـ غیرانتفاعـــی هفت گانـ
ح تفصیلی  ــوم به »خدمات محله ای«، به عنوان سند باالدستی برای طر كاربری موسـ كاربری های خدماتی در 

ح ارائه شود. در اسناد طر
كشاورزی از  ــهر اراضی باغی و  ــتان، در بخش هایی از شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ 3- بر اســـاس مصوبه شـ
ــده اند. ضمن تایید رویکرد مذكور پیشنهاد  می گردد به منظور اتخاذ رویه واحد، این رویکرد  ج شـ محدوده خار
ــازی  كل راه و شهرسـ ــه پیوســـت( نیز با هماهنگی اداره  ــابه در لبه جنوبی )مطابق نقشـ در مواجهه با اراضی مشـ

گردد. ایرانشهر اعمال 
كل راه و شهرسازی ایرانشهر مبنی بر الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال  4- با پیشنهاد اداره 
كاربری »مسکونی« )با تأمین خدمات(  غربی محدوده با رعایت حد حریم و بستر مسیل های متداخل با آن، با 
كاربری »اداری انتظامی« )ستاد فرماندهی انتظامی  ح اقدام ملی مسکن و  برای تأمین زمین موردنیاز برای طر

جنوب استان( موافقت می گردد.
ح، مطابق دستورالعمل مصوب 94/6/30 شورای عالی ارائه و پس از  5-سند آستانه مغایرت های اساسی طر
كاربری های خدماتی بزرگ مقیاس  كلیه  گردد.  ح جامع ابالغ  كنترل دبیرخانه شورای عالی به همراه اسناد طر

گردند. ح در اسناد منعکس  در بخش شمالی تحت عنوان اساس طر
در خصوص حریم شهر:

ــورای عالی  خ 1395/11/18 شـ ــور ــا در آن مطابق مصوبه مـ ــتقرار فعالیت هـ ــم و ضوابـــط اسـ 6- پهنه بنـــدی حریـ
گردد: شهرسازی و معماری و با رعایت مالحظات زیر اصالح 

ــتگاه راه آهن بر اساس آخرین اعالم نظر »كمیته مکان یابی ایستگاه های  ــیر و ایسـ تبصره 1- موقعیت نهایی مسـ
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گردد. ح منعکس  راه آهن« در اسناد طر
ــاماندهی  ــنهادی موضوع آئین نامه سـ كارگاهـــی پیشـ ــبت به جانمائـــی پهنه  ــره 2- با بررســـی مناســـب نسـ تبصـ

گردد. مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب 1396/7/30 هیئت وزیران در اراضی واقع در حریم اقدام 
در خصوص تدابیر در مقابل سیل:

ــاخه های آن و نیز رودخانه  گران و شـ كردن مسیل  كانالیزه  ــرقی شهر،  ــیل بند در لبه شـ ــنهاد تکمیل سـ 7- پیشـ
ــتان و بلوچستان اقدامات الزم جهت  ــتانداری سیسـ گردد. اسـ ح منعکس  ــناد طر كامل در اسـ كاروان در به طور 

عملیاتی شدن پیشنهادهای مربوطه ظرف مدت یک سال را هدایت و پیگیری نماید.
ح انعکاس  كلیه مسیل ها و رودخانه های متداخل با محدوده و حریم شهر در اسناد طر تبصره 1- بستر و حریم 
ــم رودخانه و  ــتر و حریـ ح بند 7، اصالحات احتمالی در بسـ ــر ــد. بدیهـــی اســـت پـــس از تکمیل اقدامات به شـ یابـ

ح جامع اعمال خواهد شد. مسیل ها بر اساس اعالم وزارت نیرو و تایید دبیرخانه شورای عالی در اسناد طر
كنین  ــا ــه از ایـــن ناحیه متوجه سـ كـ ــه اهمیـــت موضوع هدایـــت آب های ســـطحی و خطراتی  ــر بـ ــره 2- نظـ تبصـ
ــركت  ــتان با همکاری بنیاد مســـکن انقالب اســـالمی، شـ كل مدیریت بحران اسـ ــد، ضروری اســـت اداره  می باشـ
كلیه سکونت گاه های  ــتان، »برنامه جامع مدیریت سیالب« را در  كل پدافند غیرعامل اسـ آب منطقه ای، اداره 

مذكور تهیه و به مراجع ذی ربط ابالغ نماید.
ح جامع  ــناد طر ــاختمانی معطوف به آن در اسـ ــند جمع آوری آب های ســـطحی " و ضوابط و مقررات سـ 8-"سـ

گردد. ارائه 
در خصوص ضوابط و مقررات

كم ساختمانی و ضوابط ساخت وساز شهری با رعایت مالحظات زیر مورد بازنگری قرارگرفته  9- پهنه بندی ترا
و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی  شهرسازی  و معماری در اسناد ابالغی لحاظ شود:

گردد. كم  پیشنهادی حذف  كاربری غیرمسکونی از نقشه پهنه بندی ترا كلیه باغات و زمین های با  تبصره 1- 
ــم )%۱۲۰(،  كـ ــته  ــه دسـ ــکونی در سـ ــایر حوزه های مسـ ــنهادی برای سـ ــاختمانی پیشـ كم سـ تبصره 2- الگوی ترا

گردد. متوسط )۱۸۰%( و زیاد )۲۴۰%( تعریف 
كاهش یابد. كم ساختمانی پیشنهادی پهنه مربوط به بافت های روستایی به %۱۲۰  تبصره 3- سقف ترا

كثر  ــهری و منطقه ای حدا ــای دارای نقش و عملکرد شـ ــا بررســـی های دقیق برای بعضی از محورهـ ــره 4- بـ تبصـ
گردد. كم ساختمانی ۳۰۰% تعیین  ترا

ــد نمایندگان  خ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ به تاییـ ــور ــتورالعمل مـ ــد غیرعامل بر اســـاس دسـ ــات پدافنـ ــات و مالحظـ 10- الزامـ
وزارت دفاع و پشتیبانی  نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.
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طرح جامع شهر شیروان
ح جامع شهر شیروان« مصوب  خ 98/11/۲۸ خود »طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور
ــمالی را با توجه به صورت جلسه  ــورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شـ خ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ شـ ــه مور جلسـ
ــال افق 1410 با  ح برای سـ ــرار داد و ضمن تصویـــب طر ــی قـ ــماره یک مورد بررسـ ــه فنی شـ كمیتـ خ ۹۸/۱۰/2  ــور مـ
ــناد آن توســـط  ح اعمال و متعاقبًا اسـ ح ذیـــل در طر ــر ــزار نفر مقرر نمود اصالحات به شـ ــادل 91 هـ جمعیـــت معـ

دبیرخانه شورای عالی ابالغ شود.
كم ناخالص  ــه پیوســـت( به دلیل عدم تحقق ترا ــهر )مطابق نقشـ 1- با الحاق اراضی در 5 موضع به محدوده شـ
ــعه در داخل  كافی توسـ ح مصوب قبلی، نوعیت زراعـــی درجه یک اراضی مدنظر و وجود ظرفیت  ــر جمعیتـــی طـ

محدوده شهر مخالفت می گردد.
ــهرداری  ــادره از شـ كه بر اســـاس پروانه صـ ــم  ــدان معلـ ــرقی میـ ــع در جنـــوب شـ ــازهای واقـ ــره 1- ساخت وسـ تبصـ

گردد. كل راه و شهرسازی استان( در حد 5 هکتار به محدوده شهر الحاق  شکل گرفته اند )با تایید اداره 
كمافی السابق در حریم شهر باقی بماند. تبصره 2- بیمارستان واقع در جنوب شرقی شهر 

كاربری مسکونی  2-با الحاق 7/7 هکتار اراضی با مالکیت دولتی واقع در شمال مسکن مهر به محدوده شهر با 
)با تأمین خدمات( موافقت می گردد.

كاربری اراضی تثبیت و حرائم احتمالی نیز  ــه  كاربری میراث تاریخی در نقشـ كلیه آثار ثبتی به عنوان  3- عرصه 
ــهر حذف و  ــمال شـ گاز در شـ ــنهادی بر حریم قانونی خط انتقال  كاربری های پیشـ كلیه  ــود. همچنیـــن  ج شـ در

گردد. كاربری "حریم " جایگزین 
ــه(، تصمیم گیری در  گاز )مطابق نظر مراجع مربوطـ ــال  ــه تغییر در حریم خطوط انتقـ ــورت هرگونـ ــره- در صـ  تبصـ

كمیسیون ماده 5 محول می گردد. كاربری اراضی مشمول این تغییر به  خصوص 
ــتیبان سکونت جایگزین شود.  ــنهادی " با یکی از خدمات هفت گانه پشـ ــوم به "خدمات پیشـ كاربری موسـ  -4
ــهری و  كاربری های شـ خ ۱۳۸۹/۳/۱۰ تدقیق تعاریف و مفاهیم  ــور ــاق با مصوبه مـ ــهر و در انطبـ )مطابـــق نیاز شـ

تعیین سرانه آن ها(
ــیل های موجود در محدوده و حریم شهر مطابق اعالم وزارت نیرو در اسناد  ــتر و حریم رودخانه ها و مسـ 5- بسـ

گردد. ح لحاظ  طر
كمربندی  ــر داخلی و  كفایت معابـ ــرورت ترافیکی و  ــهر با عنایت به عدم احراز ضـ ــمالی شـ كنارگذر شـ 6- احـــداث 

گردد. ح حذف  جنوبی برای ترافیک عبوری و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی زراعی از پیشنهادهای طر
ــلح  ــتیبانی نیروهای مسـ كنترل نمایندگان وزارت دفاع و پشـ ــات پدافند غیرعامل پس از  ــات و مالحظـ 7- الزامـ
ک عمل  ــا ضوابط مال ــه جهت انطباق بـ ــردد. همچنین بـ گـ ح لحاظ  ــناد طر ــد غیرعامـــل در اسـ ــازمان پدافنـ و سـ
كثر طبقات به 5 طبقه  ــد و حدا كمی زیاد 300 درصـ ــم در پهنه ترا كـ كثر ترا ــکونی حدا كاربری مسـ ــهرداری، در  شـ

افزایش یابد.
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ــهر در بخش شمالی و خروج روستای خانلق از  كاهش حریم شـ ۸- نظر به حساســـیت های موجود در خصوص 
ــوزه پیرامونی آن، ابعاد مختلف موضوع با حضور  ــهر و حـ گردید با عنایت به تاثیرات این تصمیم بر شـ ــرر  آن، مقـ
كمیته فنی شماره یک  كشور و مسئولین محلی مجددًا در  معاون عمرانی استاندار و مدیركل دفتر فنی وزارت 
گردد. كمیته فنی به عنوان مصوبه شورای عالی توسط دبیر شورای عالی به مراجع مربوطه ابالغ  بررسی و نظر 

» ضرورت »تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب كشور
خ 1398/۱۱/۲۸ با استناد به بند 10 مادۀ 1 فصل یکم  ــۀ مور ــازی و معماری ایران در جلسـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــه ای، منطقه ای و ملـــی و مقررات  ــعه و عمران محلی، ناحیـ ح های توسـ ــوۀ بررســـی و تصویب طر ــۀ نحـ آیین نامـ
كشور« را به جهت  ح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب  ــور ضرورت »تهیه طر كشـ ــازی  شهرسـ
ــرزمین اعم از خشـــکی و دریا و ایفای نقش مؤثر و  كل سـ ــعه فضایی یکپارچه در  تحقق نگرش برنامه ریزی توسـ
ــارس در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاســـی و نظامی تصویـــب و مقرر نمود  ــر خلیج فـ هماهنـــگ جزایـ
ــاماندهی سواحل، بنادر و  كارگروه تخصصی سـ ــازمان بنادر و دریانوردی و با اخذ نظرات  ح مذكور توســـط سـ طر
كشور تحت نظارت و راهبری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۹ ماه و با  جزایر 

گردد. رعایت مالحظات زیر تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه 

ــاحلی و جزایر  ــعه نواحی سـ ــعه فضایی و با هدف برنامه ریزی هماهنگ توسـ ح با رویکرد برنامه ریزی توسـ 1 ـ طر
ــد و جنبه راهبردی دارد و بر اســـاس آن نقش و مأموریت های هریـــک از جزایر تعیین می گردد.  ــه خواهد شـ تهیـ
كلیه دستگاه های دولتی، عمومی و نظامی الزامی خواهد بود. تبعا نحوه هماهنگی  فلذا رعایت نتایج آن برای 

ح های موجود و آتی جزایر و دستگاه های متولی هریک از آن ها از خروجی های اصلی آن خواهد بود. طر
ــم روابط و تعامالت هر یک از  ــبکه ای در مواجهه با جزایر و درعین حال تنظیـ ــرد منظومه ای و شـ ــاذ رویکـ 2ـ  اتخـ

آن ها با سرزمین اصلی ضروری خواهد بود.
ح و بررســـی های  ح، تهیه طر ــاور و مجری طر ح خدمات، انتخاب مشـ ــر ح )تدوین شـ ــه مراحـــل تهیه طر كلیـ 3ـ  
ــازی انجام خواهد  ــازی و معماری وزارت راه و شهرسـ فنی و تخصصی آن( با نظارت و هماهنگی معاونت شهرسـ
ــتورالعمل اجرایی این نظارت و هماهنگی به صورت مشترک توسط معاونت مذكور و سازمان بنادر و  ــد. دسـ شـ

گذاشته خواهد شد. دریانوردی تدوین و به مورد اجرا 
ــازی و معماری وزارت راه و  كثر یک ماه به تایید معاونت شهرسـ ح ظرف مدت حدا ح خدمات تهیه طر ــر 4 ـ شـ
كلیدی در فرآیند  ــتگاه های اجرایی و ذی نفعان  كلیه دسـ ــازی رسیده و بر همین اســـاس مشاركت مؤثر  شهرسـ

ح ضروری است. تهیه طر
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پیوست 1

 طرح هــای توســعه و عمــران بــا جمعیــت كمتر از صــد هزار 
ایــران معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  مصــوب   ، نفــر

كمتر از صد  ح های توسعه و عمران با جمعیت  ــورای عالی، اسناد، مدارک و نقشه های طر براســـاس تصمیم شـ
كمیته فنی اصالح شده و متعاقبًا به شورای عالی جهت تصویب نهایی  هزار نفر پس از طی فرآیند استانی با نظر 

ارائه می گردد.

حتاریخ تصویبردیف استاننام طر

زنجانطرح جامعـ  تفصیلی شهر چورزق11397/1/20

ایالمطرح جامع شهر بدره21397/2/17

خوزستانطرح جامعـ  تفصیلی شهر حر ریاحی31397/2/3

گلزار41397/2/3 كرمانطرح جامعـ  تفصیلی شهر 

فارسطرح جامع شهر فیروزآباد51397/2/3

كلیبر61397/3/28  آذربایجان شرقیطرح جامع شهر 

كرمانطرح جامعـ  تفصیلی شهر جبالبارز71397/3/28

یزدطرح جامع تفصیلی شهر بهاباد81397/3/28

خوزستانطرح جامعـ  تفصیلی شهر تركالکی91397/3/28

كرمانطرح جامعـ  تفصیلی شهر محی آباد101397/3/28

ــازی و  ــورای عالی شهرسـ كمتر از صد هزار نفر، مصوب شـ ــعه و عمران، با جمعیت  ــای توسـ ح هـ جـــدول 1:  طر
معماری ایران، سال 1397
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سمنانطرح جامعـ  تفصیلی شهر ایوانکی111397/4/11

همدانطرح جامع شهر بهار121397/4/25

زنجانطرح جامعـ  تفصیلی شهر سهرورد131397/5/8

گلستانطرح جامعـ  تفصیلی شهر سیمین شهر141397/5/8

اصفهانطرح جامع شهر میمه151397/6/19

اصفهانطرح جامع شهر وزوان161397/6/19

فارسطرح جامع شهر جنت شهر171397/7/16

آذربایجان شرقیطرح جامع شهرجدید سهند181397/7/30

آذربایجان شرقیطرح جامع شهر اسکو191397/7/30

كو201397/7/30 آذربایجان غربیطرح جامع شهر ما

خوزستانطرح جامعـ  تفصیلی شهر الوان211397/8/28

گه221397/8/28 خوزستانطرح جامع شهر مشرا

كشکوییه231397/12/6 كرمانطرح جامعـ  تفصیلی شهر 

اصفهانطرح جامع شهر ورنامخواست241397/12/20

اصفهانطرح جامع شهر سده لنجان251397/12/20

خوزستانطرح جامع تفصیلی شهر فتح المبین261397/12/20

گوریه271397/12/20 خوزستانطرح جامع تفصیلی شهر 

خوزستانطرح جامع تفصیلی شهر حمزه281397/12/20

خوزستانطرح جامع تفصیلی شهر چغامیش291397/12/20

خوزستانطرح جامع تفصیلی شهر شمس آباد301397/12/20

حتاریخ تصویبردیف استاننام طر
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حتاریخ تصویبردیف استاننام طر

گلستانطرح جامع شهر مینودشت11398/3/20

مازندرانطرح جامع شهر شیرگاه21398/3/31

مازندرانطرح جامعـ  تفصیلی شهر پل سفید31398/4/3

كالچای41398/5/14 گیالنطرح جامعـ  تفصیلی شهر 

زنجانطرح جامعـ  تفصیلی شهر زرین رود51398/5/14

چ61398/6/11 یزدطرح جامعـ  تفصیلی شهر زار

خراسان رضویطرح جامعـ  تفصیلی شهر سنگان71398/6/11

خوزستانطرح جامعـ  تفصیلی شهر دارخوین81398/7/22

آذربایجان شرقیطرح جامع شهر باسمنج91398/9/4

خوزستانطرح جامع شهر جنت مکان101398/10/21

مازندرانطرح جامعـ  تفصیلی شهر خرم آباد111398/10/30

مازندرانطرح جامعـ  تفصیلی شهر عباس آباد121398/11/14

ــازی و  ــورای عالی شهرسـ كمتر از صد هزار نفر، مصوب شـ ــعه و عمران، با جمعیت  ح های توسـ جدول 2:  طر
معماری ایران، سال 1398

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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حتاریخردیف استانعنوان طر

11398/4/17
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با 

لرستانسیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

21398/4/31
گیالن در خصوص پره سر با  عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

گیالنسیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

31398/4/31
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر 

خوزستانسماله با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

41398/6/27
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مركزی در خصوص »طرح 

كمیجان« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مركزیجامع شهر 

51398/7/3
انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص »طرح جامع 

اصفهانشهر سمیرم« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

61398/7/10
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مركزی در خصوص شهر 

مركزیآشتیان با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

71398/8/12
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد در خصوص شهر 

یزداحمدآباد با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

81398/9/3
انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص شهر 

اسدیه با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
خراسان 

جنوبی

91398/9/3
انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت 
اساسی طرح جامعـ  تفصیلی شهر بندر خمیر )موضوع الحاق روستای لشتغان به 

محدوده شهر( با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
هرمزگان

پیوست 2
اعالم نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و كمیته انطباق 
در بررســی انطبــاق طرح هــای جامــع شــهرهای بــا جمعیــت زیر 50 
هزار نفر با سیاســت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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101398/9/20
گلستان در خصوص طرح جامع  عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

گلستانـ تفصیلی شهر جلین با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

111398/10/4
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین در خصوص شهر 

قزویننرجه با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

121398/10/8
خ 1398/08/11 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  انطباق مصوبه اصالحی مور

مركزی در خصوص »طرح جامع شهر محالت« با سیاست های ابالغی شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران

مركزی

131398/10/22
كرمانشاه در خصوص »طرح   عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

كرمانشاهجامع شهر هرسین« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

141398/10/29
كرمانشاه در خصوص »طرح  انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
كرمانشاهجامع شهر سنقر« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

151398/11/16
خ 1398/7/21 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس پیرامون  انطباق مصوبه مور

"مغایرت های اساسی در طرح جامع شهرهای لپویی و زرقان با موضوع اصالح 
محدوده و حریم " با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

فارس

161398/11/20
خ 1398/6/23 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  كلی مصوبه مور عدم مغایرِت 
كالته خیج« با سیاست های ابالغی  سمنان پیرامون »طرح جامعـ  تفصیلی شهر 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
سمنان

171398/11/26
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در خصوص »طرح 

جامعـ  تفصیلی شهر سورک« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران

مازندران

181398/11/27
خ 1398/5/3 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  كلی مصوبه مور عدم مغایرت 
هرمزگان پیرامون »طرح جامعـ  تفصیلی شهر سردشت« با سیاست های ابالغی 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
هرمزگان

191398/12/10
كهگیلویه و بویراحمد در  كلی، مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه  عدم مغایرِت 
خصوص »طرح جامع تفصیلی شهر مارگون« با سیاست های ابالغی شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران

كهگیلویه و 
بویراحمد

201398/12/10
كهگیلویه و بویراحمد در خصوص  عدم انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه 
»طرح جامع تفصیلی شهر چیتاب« با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی 

و معماری ایران

كهگیلویه و 
بویراحمد

حتاریخردیف استانعنوان طر
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توســعه اســتان مركــزی در خصــوص »طــرح  عــدم انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و 
كمیجــان« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران جامــع شــهر 

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر " انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
ــورای عالی و  كمیته فنی شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  ــورا " بدین وسـ ابالغ آن توســـط دبیر شـ
ح جامع  خ 1398/03/08 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مركزی در خصوص طر كشور، مصوبه مور توسعه 
ح مذكور در محورهای  گرفت و طر كمیته فنی مورد بررســـی قرار  خ 1398/06/27  ــه مور كمیجان در جلسـ ــهر  شـ
ــازی و معماری  ــورای عالی شهرسـ خ 1397/7/30 شـ كلی با سیاســـت های ابالغی مصوبه مور زیر دارای مغایرت 

تشخیص داده شد.
1 ـ الحاق سطح وسیعی از اراضی زراعی و باغی مرغوب پیرامون شهر به محدوده شهر علی رغم وجود حدود 120 

هکتار )قریب به یک سوم شهر( اراضی بایر و فاقد بارگذاری در داخل محدوده شهر و عدم نیاز شهر.
ــرانه  ــهر بیش از 3/5 برابر سـ ــنهادی شـ ــرانه های پیشـ كه مجموع سـ ــهر در حدی  ــعه افقی بیش ازحد شـ 2 ـ توسـ

استاندارد شورای عالی است.
ــر در هکتار(  ح مصوب قبلی )31/6 نفـ ــر ــبت به طـ ح جدید )29 نفر در هکتار( نسـ ــم ناخالـــص طر كـ كاهـــش ترا 3 ـ 

خ 1386/5/15 و اصالحیه 1388/5/5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. برخالف مصوبه مور
كنارگذر شمال شهر در مسیر تداخل با آبراهه و مسیل های متعدد موجود. 4 ـ پیشنهاد 

ــرم حقوقـــی  ــاون محتـ خ 1397/07/18 معـ ــور ــماره 35481/94816 مـ ــه  شـ ــرای نامـ ــد در اجـ ــتور فرمائیـ ــذا دسـ  لـ
رئیس جمهور، پس از رفع مغایرت های صدرالذكر، به جهت بررسی انطباق اسناد با سیاست های شورای عالی 

گردد. ح اصالحی مجددًا به دبیرخانه  شورای عالی ارسال  و در قالب دستورالعمل ابالغی، طر

انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان اصفهــان در خصــوص »طــرح جامــع 
شــهر ســمیرم« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر »انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
ــورای عالی و  كمیته فنی شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  ــورا« بدین وسـ ابالغ آن توســـط دبیر شـ
ح جامع  خ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص طر توسعه كشور، مصوبه مور
ــازی و معماری مورد بررسی قرار  ــورای عالی شهرسـ كمیته فنی شـ خ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  ــه مور ــمیرم در جلسـ ــهر سـ شـ
خ  كلی با سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مور ح مذكور دارای مغایرت  گرفت و طر

1397/07/30 تشخیص داده نشد.
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فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.
كامل سند پهنه بندی حریم  گردید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری،  مراتب انطباق  همچنین مقرر 
ــازی و معماری و تدقیق ســـطح پهنه ها  ــورای عالی شهرسـ خ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شـ ــتورالعمل مصوب مور ــهر با دسـ شـ
كل راه و  ــه اداره  ــناد ابالغی بـ ج در اسـ ــتقرار فعالیـــت در آن ها را جهـــت در ــروط اسـ ــاز، ممنوع، مشـ ــداول مجـ و جـ

شهرسازی استان اصفهان منعکس نماید.

شــهر  خصــوص  در  مركــزی  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــه  انطبــاق  عــدم 
ایــران معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  ابالغــی  سیاســت های  بــا  آشــتیان 

ــر »انطباق مصوبات  ــاری ایران مبنی بـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ خ 1398/04/31 شـ ــه مور ــرای مصوبـ در اجـ
كمیته فنی شورای  كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ شـ
كشور  عالی و ابالغ توسط دبیر شورا« همچنین جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ح جامع شهر آشتیان  ــعه استان مركزی در خصوص طر ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1398/03/08 شـ مصوبه  مور
ح مذكور با توجه به موارد ذیل مغایر با  گرفت و طر كمیته فنی مورد بررســـی قرار  خ 1398/07/10  ــه  مور در جلسـ
خ 1397/7/30 شورای عالی  بند 12 بخش "ب " و بندهای 3، 5 و 9 بخش "ج " سیاست های ابالغی مصوبه مور

شهرسازی و معماری تشخیص داده شد. لذا مصوبه مذكور قابلیت ابالغ و اجرا ندارد.
ــر در هکتار(  ح مصـــوب قبلی )58/7 نفـ ــد )40 نفر در هکتار( نســـبت به طر ح جدیـ ــم ناخالـــص طر كـ كاهـــش ترا 1ـ  

خ 1386/5/15 و اصالحیه 1388/5/5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. برخالف مصوبه  مور
ــر در داخل  ــود ظرفیت اراضی بایـ ــاق اراضی زراعـــی به صورت منفصـــل علی رغم وجـ ــهر و الحـ ــعه  افقـــی شـ 2 ـ توسـ
محدوده و نیز خروج اراضی با مالکیت دولتی واقع در شمال شرق شهر علی رغم امکان توسعه شهری در آن ها.

كاربری مزاحم و خطرزای شهری )صنوف مزاحم شهری  3 ـ توسعه شهر )48 هکتار به صورت منفصل( به طرف 
.)CNG و

ــازی و معماری  ــورای عالی شهرسـ خ 1395/11/18 شـ ــهر با مصوبه مور ــند پهنه بندی حریم شـ 4ـ  عدم انطباق سـ
ایران )دستورالعمل سند پهنه بندی حریم(.

ــورای  خ 1396/2/11 شـ ــتورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوبه مور 5 ـ عدم رعایت دسـ
عالی شهرسازی و معماری ایران.

ح جامع شهر. 6 ـ عدم انعکاس حرایم مسیل ها و آبراهه ها در اسناد طر

شــهر  خصــوص  در  یــزد  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــه  انطبــاق  عــدم 
ایــران معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  ابالغــی  سیاســت های  بــا  احمدآبــاد 

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر " انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
ــورای عالی و  كمیته فنی شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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ــیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  ــورا " بدین وسـ ابالغ آن توســـط دبیر شـ
ح  خ 1397/11/27 شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد در خصوص پایان افق طر كشور، مصوبه مور توسعه 
جامع احمدآباد مصوب سال 1392 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تجدیدنظر در آن به دلیل تکمیل 
خ  ــه مور ــال 1395 در جلسـ ــماری سـ ــه با آمار جمعیتی سرشـ ح جامع در مقایسـ ــنهادی طر ســـقف جمعیتی پیشـ
ــم ناخالص پائین  كـ ــا توجه به وجود ترا گرفـــت و مصوبه مذكور را بـ ــه فنـــی مورد بررســـی قرار  كمیتـ  1398/08/12
ــرانه های  ح جامع )حداقل تا 10 هزار نفر( و سـ ــهر )29 نفر در هکتار(، ظرفیت جمعیت پذیری مازاد طر موجود شـ
ــورای عالـــی مصوب  ــا سیاســـت های ابالغی شـ ــی بـ كلـ ــرت  ح مصـــوب فعلـــی، دارای مغایـ ــر ــازاد در طـ خدماتـــی مـ

1397/7/30 تشخیص داد. فلذا مصوبه مذكور قابلیت اجرا و ابالغ ندارد.
ــه و تقاضای اراضی قابـــل احداث و  ــهرداری در خصـــوص مدیریت عرضـ ــد چالش های شـ گردیـ ــرر  ــال مقـ بااین حـ
ــهر و در چارچوب  ــهر در قالـــب تدقیق خط محدوده شـ ج از محدوده فعلی شـ ــار ــازهای خـ همچنیـــن ساخت وسـ
ــتان، جهـــت انطباق با  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــور زیر بررســـی و پس از اخذ مصوبه مجدد از شـ ــار محـ چهـ

گردد. سیاست های ابالغی به دبیرخانه شورای عالی ارسال 
ــیون ماده 100 را  كمیسـ ح جامع دارای پروانه بوده اند یا رأی  كه قبل از ابالغ طر ــازهایی  الف ـ معدود ساخت وسـ

ح جامع لحاظ نشده اند. اخذ نموده اند و در طر
ب ـ اراضی دولتی و یا اراضی تحت مالکیت شهرداری، مشروط بر اینکه زراعی و باغی نباشند.

ــورت حصول توافق با  ــهری مشـــمول انتقال، در بالفصل خط محدوده در صـ كارگاه های مزاحم شـ ج ـ صنـــوف و 
ــهرداری و تبصره چهار ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت  مالکین در چارچوب ماده 101 اصالحی قانون شـ
كاربری  گذاری اراضـــی فاقد  ــروش و وا ــا رعایت قانون منع فـ ــهرداری ها، بـ ح های دولتی و شـ ــع در طر ک واقـ امـــال

مسکونی برای امر مسکن به شركت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
د ـ خروج اراضی زراعی و باغات )فاقد حقوق مکتسبه( از محدوده شهر.

انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان خراســان جنوبــی در خصــوص شــهر 
اســدیه بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای  ــر »انطباق مصوبات شـ ــی بـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ  پیـ
كمیته انطباق شورای عالی  كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــورا« بدین وسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  و ابالغ آن توســـط دبیر شـ
ــان جنوبی در خصوص  ــورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسـ خ 1398/05/19 شـ ــور، مصوبه مور كشـ ــعه  توسـ
الحاق اراضی دولتی در دو بخش در جنوب شرقی و غرب شهر مجموعًا به مساحت حدود 28 هکتار و همچنین 
كمیته انطباق شورای عالی شهرسازی  خ ۱۳۹۸/09/۰۳  الحاق معبر موجود در شمال شهر اسدیه در جلسه مور
ــورای عالی  كلی با سیاســـت های ابالغی شـ ــور دارای مغایرت  گرفـــت و مصوبه مذكـ ــورد بررســـی قرار  ــاری مـ و معمـ
ــد. فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر  خ 1397/07/30 تشـــخیص داده نشـ ــازی و معماری مصوب مور شهرسـ

شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.
mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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عــدم انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان هرمــزگان در خصــوص مغایــرت 
بــه  لشــتغان  روســتای  الحــاق  )موضــوع  خمیــر  بنــدر  شــهر  تفصیلــی  ـ  جامــع  طــرح  اساســی 

ایــران معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  ابالغــی  سیاســت های  بــا   ) شــهر محــدوده 

ــورای  ــر »انطباق مصوبات شـ ــی بـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ  پیـ
كمیته انطباق شورای عالی  كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــورا« بدین وسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  و ابالغ آن توســـط دبیر شـ
خ 1397/07/18 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور،  ــماره 25481/94816 مور كشور و مفاد نامه شـ ــعه   توسـ
ــرت اساســـی  ــزگان در خصـــوص مغایـ ــتان هرمـ ــعه اسـ ــزی و توسـ ــورای برنامه ریـ خ 1397/12/22 شـ ــور ــه مـ مصوبـ
ح هادی  ــهر در حد طر ــتغان به محدوده شـ ــتای لشـ ــهر بندر خمیر )موضوع الحاق روسـ ح جامعـ  تفصیلی شـ طر
كمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن  خ ۱۳۹۸/09/۰۳  مصوب(، در جلسه مور
ــماره 49408  ــتان بندر خمیر و شـ خ 93/10/04 فرمانداری شهرسـ ــور ــماره 9235/4173 مـ ــه مکاتبه شـ عنایـــت بـ
كلی با سیاســـت های ابالغی شورای عالی  ــتانداری هرمزگان، مصوبه مذكور دارای مغایرت  خ 94/10/29 اسـ مور
ــد. فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر  خ 1397/07/30 تشـــخیص داده نشـ ــازی و معماری مصوب مور شهرسـ

شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.

شــهر  خصــوص  در  قزویــن  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــه  انطبــاق  عــدم 
نرجــه بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر " انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/08/20 شـ ــرو مصوبـ پیـ
كمتر از 50 هزار نفر با سیاست های ابالغی شورای عالی  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــاده 31 قانون  ــیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " مـ ــورا " بدین وسـ ــه انطباق و ابالغ آن توســـط دبیر شـ كمیتـ توســـط 
خ 1398/07/20 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین  كشور، مصوبه مور احکام دائمی برنامه های توسعه 
ــهر نرجه مبنی بر الحاق 12 هکتار به محدوده شهر نرجه، در جلسه  ح جامع شـ در خصوص مغایرت اساســـی طر
ــای زیر دارای مغایرت  گرفت و مصوبه مذكور را در محورهـ ــرار  ــی قـ كمیته انطباق موردبررسـ خ 1398/10/04  ــور مـ
ــورای  كلی با "بند 1 بخش 2"،"بند 2 بخش 3" و " بندهای 1 و 2 بخش 5 " قســـمت )ج( سیاســـت های ابالغی شـ

عالی مصوب 1397/7/30 تشخیص داد.
ــهر باوجود اراضی بایر و فاقد  ــهر به محدوده شـ ــیعی از اراضی زراعی و باغی مرغوب حریم شـ 1 ـ الحاق ســـطح وسـ
كشاورزی علی رغم  كاربری ها و معابر شهری بر روی باغات و اراضی  بارگذاری در داخل محدوده شهر و تخصیص 

كارشناسی. عدم وجود ضرورت فنی و 
كاربری اراضی زراعی و باغ ها 2 ـ عدم وجود مجوز تبصره یک ماده یک ذیل قانون حفظ 

3 ـ عدم ارائه مستندات حقوقی در خصوص حقوق مکتسبه اراضی موردنظر جهت الحاق

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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كستان-همدان( و مشکالت تبعی آتی برای آن علی رغم عدم وجود  گسترش شهر به طرف بزرگراه موجود )تا 4 ـ 
ضرورت.

گسترش شهر پیرامون بستر رودخانه در شمال شرقی محدوده شهر 5 ـ 
ــعه  ــهر و در اولویت بودن این اراضی برای توسـ ــاورزی در غرب شـ كشـ كم بازده  كافی از اراضی  ــیل  6 ـ وجود پتانسـ

آتی شهر حسب نیاز
 فلذا مصوبه مذكور قابلیت اجرا و ابالغ ندارد.

همچنین با عنایت به اینکه توجیه اصلی مرجع محترم استانی در ارائه پیشنهاد الحاق این اراضی، پاسخگویی 
به برخی حقوق ادعایی مالکین در سال های گذشته است، این حقوق در صورت احراز می تواند بدون الحاق به 
كمیسیون  كاربری های خدماتی انتفاعی متناسب با نقش و عملکرد شهر با اخذ مجوز  محدوده در قالب تعیین 

تبصره یک ماده یک و سایر مراجع ذی ربط در حریم شهر مدیریت شود.

ــزی  ــتان مرك ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــورخ 1398/08/11 ش ــی م ــه اصالح ــاق مصوب انطب
در خصــوص »طــرح جامــع شــهر محــالت« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی 

و معمــاری ایــران

ــازی و معماری ایران مبنی بر  ــورای عالی شهرسـ خ 1397/07/30 و 1398/08/20 شـ  با عنایت به مصوبات مور
كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ »انطباق مصوبات شـ
ــاده 31 قانون احکام  ــزء 6 بند "ب " مـ ــورا« و در اجرای جـ ــورای عالی و ابالغ آن توســـط دبیر شـ ــاق شـ ــه انطبـ كمیتـ
خ  خ 1398/06/03، مصوبه اصالحی مور ــور ــماره 80280/300 مـ ــور، پیرو نامه شـ كشـ ــعه  دائمی برنامه های توسـ
خ  ح جامع شهر محالت در جلسه مور 1398/08/11 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مركزی در خصوص طر
گرفت و با توجه به اصالح معبر  كمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار   ۱۳۹۸/10/۰8
پیشنهادی و رفع تداخل با عرصه و حریم مسیل در شمال شرق شهر )بر اساس اعالم نظر شركت آب منطقه ای 
خ 1395/11/28( و همچنین اصالح سند پهنه بندی حریم  استان مركزی طی نامه شماره 95/200/8622 مور
كلی با سیاست های  ــورای عالی، مصوبه مذكور دارای مغایرت  ــتورالعمل مصوب 1395/11/18 شـ مطابق با دسـ
خ 1397/07/30 تشخیص داده نشد. فلذا ابالغ و اجرای  ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مور

مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.

انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان كرمانشــاه در خصــوص »طــرح جامــع 
شــهر هرســین« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر " انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
كمیته فنی شورای عالی و ابالغ  كمتر از 50 هزار نفر توسط  برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای با جمعیت 

mrud.ir   .تمامی حقوق نشر برای معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
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آن توسط دبیر شورا " بدین وسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ح جامع شهر  كرمانشاه در خصوص »طر خ 1398/05/19 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  كشور، مصوبه مور
ــور را با توجه به  گرفت و مصوبه مذكـ كمیته انطباق مورد بررســـی قرار  خ 1398/10/22  ــور ــه مـ ــین« در جلسـ هرسـ
كمربندی شهر بر روی عرصه های منابع طبیعی و متداخل آبراهه های موجود،  ج از  توسعه منفصل شهر در خار
كاربری مسکونی، مغایر با بند 3  كافی از اراضی ساخته نشده در داخل محدوده شهر، با  علیرغم وجود ظرفیت 
كمتر از  و 5 قسمت ج سیاست های ابالغی شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرهای با جمعیت 

خ 1397/7/30، تشخیص داد. فلذا مصوبه مذكور قابلیت اجرا و ابالغ ندارد. 50 هزار نفر مور
كافی و  كه بر اســـاس بررسی های انجام شـــده در جلسه و تایید مسئولین استانی، ظرفیت  الزم به توضیح اســـت 
ح اقدام ملی مسکن  كاربری مسکونی و خدماتی، جهت تأمین اراضی موردنیاز طر حتی مازاد از اراضی دولتی با 
كالبدی  كه باوجود زیرساخت های آماده شهری و اتصال با بافت  ــرق و شمال محدوده وجود دارد  ــمال شـ در شـ

ح مذكور را خواهد داشت. تکافوی نیاز طر

عــدم انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان گلســتان در خصــوص طــرح جامــع ـ 
تفصیلــی شــهر جلیــن بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر " انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
كمیته فنی شورای عالی و ابالغ  كمتر از 50 هزار نفر توسط  برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای با جمعیت 
آن توسط دبیر شورا " بدین وسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ح جامع ـ  ــتان در خصوص »طر گلسـ ــتان  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1397/09/29 شـ ــور، مصوبه مور كشـ
گرفت و مصوبه مذكور را  كمیته انطباق مورد بررســـی قرار  خ 1398/09/20  ــه مور ــهر جلین« در جلسـ تفصیلی شـ
ــهر )غرب محور موجود  ــی از اراضی یکپارچه زراعی درجه یک در ســـمت جنوب غربی شـ ــه به الحاق بخشـ ــا توجـ بـ
ــاخته نشده  كافی از اراضی سـ كارشناســـی و فنی و وجود ظرفیت  ــهری(، بدون وجود هرگونه توجیه و ضرورت  شـ
ــهر، مغایر با بندهای 2 و 5 قســـمت )ج( سیاست های ابالغی شورای  ــیع در داخل محدوده شـ و زراعی باغی وسـ
خ 1397/7/30، تشخیص  كمتر از 50 هزار نفر مور ــازی و معماری در خصوص شهرهای با جمعیت  عالی شهرسـ

داد. فلذا مصوبه مذكور قابلیت اجرا و ابالغ ندارد.
ــهری مبنای الحاق اراضی غرب جاده دسترســـی  ضمنًا با توجه به اینکه بر اســـاس اظهارات مدیریت محترم شـ
ــیر احـــداث و تعریض محور دسترســـی مســـکن مهر  ــوق ادعایی مالکین در مسـ ــر پاســـخگویی به حقـ مســـکن مهـ
ــتان، پاســـخگویی به  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــردد در قالب مصوبه جدید شـ ــنهاد می گـ بوده اســـت، پیشـ
گردد همچنین در بازنگری مصوبه شورای  ــهر تأمین  ــایر بخش های شـ حقوق مذكور از طریق الحاق زمین در سـ
ــورای  خ 1396/2/11 شـ ــد غیرعامل مطابق مصوبه مور ــتان بر رعایت مالحظات پدافنـ ــعه اسـ ــزی و توسـ برنامه ریـ

كید می گردد. عالی شهرسازی و معماری ایران تأ
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انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان كرمانشــاه در خصــوص »طــرح جامــع 
« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران شــهر ســنقر

خ 1398/08/20  ــور ــد 2 مصوبه مـ ح در بنـ ــرای تکلیف مصر خ 1397/07/30 و در اجـ ــور ــه مصوبه مـ ــا عنایـــت بـ  بـ
ــورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در  ــازی و معماری ایران مبنی بر »انطباق مصوبات شـ ــورای عالی شهرسـ شـ
كمیته  كمیته انطباق شورای عالی و ابالغ آن توسط دبیر شورا«،  كمتر از 50 هزار نفر توسط  شهرهای با جمعیت 
كرمانشاه  خ 98/5/19 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  خ 1398/10/29، "مصوبه مور انطباق در جلسه مور
ــکام دائمی برنامه های  ــرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احـ ــنقر« را در اجـ ــهر سـ ح جامع شـ " در خصـــوص »طر
خ 1397/07/18 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور  ــماره 35481/94816 مور ــور و مفاد نامه شـ كشـ ــعه  توسـ
خ  ــورای عالی مصوب مور كلی با سیاســـت های ابالغی شـ مورد بررســـی قرار داد و مصوبه مذكور را دارای مغایرت 

1397/07/30 تشخیص نداد.
فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بالمانع می باشد.

ح  ــناد ابالغی طر ــاه در اسـ كرمانشـ ــتان  ــازی اسـ كل راه و شهرسـ گردید اصالحات زیر توســـط اداره  همچنین مقرر 
گردد. لحاظ 

خ 89/3/10 شورای عالی شهرسازی و معماری  كاربری های پیشنهادی بر اساس مصوبه مور 1 ـ اصالح عناوین 
كاربری های شهری و تعیین سرانه آن ها ". ایران در خصوص "تدقیق تعاریف و مفاهیم 

ــند پدافند غیرعامل بر اســـاس "دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب  2ـ  اصالح سـ
96/2/11 شورای عالی شهرسازی و معماری ".

ــیالب با  ح، جهت جمع آوری آب های ســـطحی و مدیریت سـ ــه تهیه شـــده در این طر 3ـ  همچنین بر اجرای نقشـ
كید می گردد. هماهنگی سازمان آب منطقه ای استان تأ

ــون  ــارس پیرام ــتان ف ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــورخ 1398/7/21 ش ــه م ــاق مصوب انطب
"مغایرت هــای اساســی در طــرح جامــع شــهرهای لپویــی و زرقــان بــا موضوع اصــالح محدوده 

و حریــم " بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

خ 1398/08/20  ــور ــد 2 مصوبه مـ ح در بنـ خ 1397/07/30 و در اجرای تکلیـــف مصر ــور ــه مـ ــه مصوبـ ــا عنایـــت بـ بـ
ــتان ها  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ ــاری ایران مبنی بر »انطباق مصوبات شـ ــازی و معمـ ــورای عالی شهرسـ شـ
ــورا«،  ــورای عالی و ابالغ آن توســـط دبیر شـ كمیته انطباق شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  در شـ
خ 1398/7/21 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  خ 1398/11/16، "مصوبه مور ــه مور كمیته انطباق در جلسـ
ــهرهای لپویی و زرقان با موضوع اصالح محدوده  ح جامع شـ فارس " در خصوص »مغایرت های اساســـی در طر
كشور و مفاد نامه شماره  و حریم« را در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ــرار داد و مصوبه  ــی قـ ــرم حقوقـــی رئیس جمهور مورد بررسـ خ 1397/07/18 معاونـــت محتـ ــور 35481/94816 مـ
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خ 1397/07/30 تشخیص نداد. كلی با سیاست های ابالغی شورای عالی مصوب مور مذكور را دارای مغایرت 
فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بالمانع می باشد.

كما فی  ــر شده از حریم شهر زرقان(  ــهر لپویی )كسـ كید می گردد پهنه بخش های الحاقی به حریم شـ همچنین تأ
كشاورزی خواهد بود. السابق 

اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای   1398/6/23 مــورخ  مصوبــه  كلــی  مغایــرِت  عــدم 
ابالغــی  سیاســت های  بــا  خیــج«  كالتــه  شــهر  تفصیلــی   - جامــع  »طــرح  پیرامــون  ســمنان 

ایــران معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای 

خ 1398/08/20 شورای  ح در بند 2 مصوبه مور خ 1397/07/30 و در اجرای تکلیف مصر با عنایت به مصوبه مور
عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر »انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای 
كمیته انطباق  ــورای عالی و ابالغ آن توســـط دبیر شورا«،  كمیته انطباق شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  با جمعیت 
ــورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان " در  خ 1398/06/23 شـ خ 1398/11/20، "مصوبه مور ــه مور در جلسـ
ــاده 31 قانون احکام دائمی  ــرای جزء 6 بند "ب " مـ كالته خیج« را در اجـ ــهر  ح جامعـ  تفصیلی شـ ــر خصـــوص »طـ
خ 1397/07/18 معاونـــت محترم حقوقی  ــور ــماره 35481/94816 مـ ــور و مفاد نامه شـ كشـ ــعه  ــای توسـ برنامه هـ
ــورای عالی  كلی با سیاســـت های ابالغی شـ رئیس جمهور مورد بررســـی قرار داد و مصوبه مذكور را دارای مغایرت 

خ 1397/07/30 تشخیص نداد. مصوب مور
فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بالمانع می باشد.

ح  ــناد طر ح لحاظ و در اسـ كلیه اراضی زراعی و باغات داخل محدوده به عنوان اســـاس طر همچنین الزم اســـت 
منعکس شود.

ـ  توســعه اســتان مازنــدران در خصــوص »طــرح جامــع  انطبــاق مصوبــه شــورای برنامه ریــزی و 
تفصیلــی شــهر ســورک« بــا سیاســت های ابالغــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران

خ 98/8/20 شورای عالی شهرسازی  ح در بند 2 مصوبه مور پیرو مصوبه 1398/04/31 و در اجرای تکلیف مصر
كمتر  و معماری ایران مبنی بر " انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای با جمعیت 
ــورای عالی و ابالغ آن توســـط دبیر شورا " و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31  كمیته فنی شـ از 50 هزار نفر توســـط 
خ 1397/7/18 معاونت  كشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مور ــعه   قانون احکام دائمی برنامه های توسـ
ــتان مازندران در  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1398/03/18 شـ ــرم حقوقـــی رئیس جمهور مصوبه مور محتـ
كمیته انطباق مورد بررســـی قرار  خ 1398/11/26  ــه مور ــورک« در جلسـ ــهر سـ ح جامعـ  تفصیلی شـ خصوص »طر
ــا بندهای 2 و 5 و 8 قســـمت )ج( سیاســـت های ابالغی  ــوارد زیر مغایر بـ ــا عنایت به مـ ــور را بـ ــه مذكـ گرفـــت و مصوبـ
خ 1397/7/30،  كمتر از 50 هزار نفر مور ــهرهای با جمعیت  ــازی و معماری در خصوص شـ ــورای عالی شهرسـ شـ

تشخیص داد. فلذا مصوبه مذكور قابلیت اجرا و ابالغ ندارد.
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ح مصوب قبلی به 37 نفر در هکتار. كم ناخالص شهر از 45 نفر در هکتار در طر كاهش ترا 1 ـ توسعه افقی شهر و 
ــازهای غیرقانونی شـــکل گرفته بر روی اراضی عمدتًا زراعی پیرامونی شهر، به محدوده شهر  2 ـ الحاق ساخت وسـ

)بدون ضرورت فنی( و تبعًا تشویق متخلفان جهت ادامه این روند.
ــهر، علی رغم  ــهری(، به محدوده شـ كاربری زراعی و باغی )كاربری غیرشـ 3 ـ الحاق اراضی زراعی- باغی، با همان 

وجود هرگونه ضرورت فنی و شهرسازی.
ک عمـــل، خصوصًا در مورد ضوابط تفکیک و  ح، با موازین قانونی مال 4 ـ مغایـــرت ضوابـــط و مقررات مصوب طر

كشاورزی. استقرار فعالیت در حریم شهر و در پهنه 
ــر روی اراضی  ــبز، بـ ــمالی( و پارک و فضای سـ ــهری، ازجمله صنعتی )در طرفین جاده شـ ــری شـ كاربـ ــنهاد  5ـ  پیشـ

زراعی و باغی درجه یک موجود.

ــزگان  ــتان هرم ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ــورخ 1398/5/3 ش ــه م ــی مصوب ــرت كل ــدم مغای ع
عالــی  شــورای  ابالغــی  سیاســت های  بــا  سردشــت«  شــهر  تفصیلــی  ـ  جامــع  »طــرح  پیرامــون 

ایــران معمــاری  و  شهرســازی 

خ 1398/08/20 شورای  ح در بند 2 مصوبه مور خ 1397/07/30 و در اجرای تکلیف مصر با عنایت به مصوبه مور
عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر »انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای 
كمیته انطباق  ــورای عالی و ابالغ آن توســـط دبیر شورا«،  كمیته انطباق شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  با جمعیت 
ــتان هرمزگان "  ــعه اسـ ــورای برنامه ریزی و توسـ خ 1398/05/03 شـ خ 1398/11/27، "مصوبه مور ــه مور در جلسـ
ــاده 31 قانون احکام دائمی  ــهر سردشـــت« را در اجرای جزء 6 بند "ب " مـ ح جامعـ  تفصیلی شـ در خصـــوص »طر
خ 1397/07/18 معاونـــت محترم حقوقی  ــور ــماره 35481/94816 مـ ــور و مفاد نامه شـ كشـ ــعه  ــای توسـ برنامه هـ
ــورای عالی  كلی با سیاســـت های ابالغی شـ رئیس جمهور مورد بررســـی قرار داد و مصوبه مذكور را دارای مغایرت 

خ 1397/07/30 تشخیص نداد. مصوب مور
فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بالمانع می باشد.

ح حذف و  ــیل های موجود در طر ــتر مسـ ــنهادی بر روی حریم و بسـ كاربری های پیشـ كلیه  گردید  همچنین مقرر 
گردد. كاربری حریم بر روی آن ها تثبیت  صرفًا 

در  بویراحمــد  و  كهگیلویــه  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــه  كلــی،  مغایــرِت  عــدم 
عالــی  شــورای  ابالغــی  سیاســت های  بــا  مارگــون«  شــهر  تفصیلــی  جامــع  »طــرح  خصــوص 

ایــران معمــاری  و  شهرســازی 

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر »انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
كمیته فنی شورای عالی و ابالغ  كمتر از 50 هزار نفر توسط  برنامه ریزی و توسعه استان ها در شهرهای با جمعیت 
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آن توسط دبیر شورا« بدین وسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ح  كهگیلویه و بویراحمد در خصوص طر خ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان  كشور، مصوبه مور
ح مذكور  گرفـــت و طر كمیته فنی مورد بررســـی قرار  خ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰  ــور ــه مـ ــهر مارگون در جلسـ جامع تفصیلی شـ
خ 1397/07/30  ــور ــازی و معماری مصوب مـ ــورای عالی شهرسـ كلی با سیاســـت های ابالغی شـ ــرت  دارای مغایـ

تشخیص داده نشد.
فلذا ابالغ و اجرای مصوبه صدرالذكر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالمانع می باشد.

ــه اساس  ــهری در نقشـ كلیه اراضی زراعی و باغات و همچنین اراضی با مقیاس عملکرد شـ گردید   همچنین مقرر 
گردد. كاربری آن ها مغایرت اساسی محسوب  گردیده و هرگونه تغییر  ح منعکس  طر

ــوص  ــد در خص ــه و بویراحم ــعه كهگیلوی ــزی و توس ــورای برنامه ری ــه ش ــاق مصوب ــدم انطب ع
ــازی و  ــی شهرس ــورای عال ــی ش ــت های ابالغ ــا سیاس ــاب« ب ــهر چیت ــی ش ــع تفصیل ــرح جام »ط

ــران ــاری ای معم

ــورای  ــاق مصوبات شـ ــی بر »انطبـ ــران مبنـ ــاری ایـ ــازی و معمـ ــورای عالـــی شهرسـ ــه 1398/04/31 شـ ــرو مصوبـ پیـ
ــورای عالی و  كمیته فنی شـ كمتر از 50 هزار نفر توســـط  ــهرهای با جمعیت  ــتان ها در شـ ــعه اسـ برنامه ریزی و توسـ
ــیله و در اجرای جزء 6 بند "ب " ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های  ــورا« بدین وسـ ابالغ آن توســـط دبیر شـ
خ 1397/07/18 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور،  ــماره 35481/94816 مور كشور و مفاد نامه شـ ــعه  توسـ
ح جامع  كهگیلویه و بویراحمد در خصوص طر خ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان  مصوبه مور
ح مذكور با عنایت  گرفت و طر كمیته فنی مورد بررسی قرار  خ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰  ــه مور ــهر چیتاب در جلسـ تفصیلی شـ
خ  ــد د مصوبه مور ــا قســـمت های ۶ بنـــد ب، 2، ۵ و 8 بند ج و قســـمت 1 بنـ كلی بـ ــرت  ــر دارای مغایـ ــوارد زیـ ــه مـ بـ

1397/07/30 شورای عالی تشخیص داده شد:
ــهر  ــعه درون زا و الحاق اراضی زراعی و باغی به محدوده شـ ــتفاده بهینه از زمیـــن و بی توجهی به توسـ 1 ـ عـــدم اسـ
كم  ــود و ترا ــهری موجـ ــعه درون محدوده شـ ــود زمین های با قابلیت توسـ كارشناســـی علیرغم وجـ بـــدون توجیه 

ناخالص بسیار پائین شهر در وضع موجود )حدود 14 نفر در هکتار(
ــود هرگونه ضرورت فنی و  ــاورزی علی رغم وجـ كشـ ــهری بر روی باغات و اراضی  كاربری ها و معابر شـ 2 ـ تخصیـــص 

كاربری ها )ازجمله سرانه مسکونی معادل 333 متر( كارشناسی و وجود سرانه مازاد برای غالب 
ج از محدوده شهر بدون تعیین تکلیف آن ها در مراجع قانونی 3 ـ الحاق ساخت وسازهای خالف شکل گرفته در خار
ــته و الزم اســـت در جهت رفع  ــرا نداشـ ــتان قابلیـــت ابـــالغ و اجـ ــعه اسـ ــزی و توسـ ــورای برنامه ریـ ــه شـ ــذا مصوبـ  فلـ

گیرد. مغایرت های مذكور مورد بازنگری قرار 
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