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مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

تفسير ماده  5قانون تأسيس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ( مصوب )72/7/72
با توجه به ابهامي كه در برخي از انجمنهاي شهر در مورد تفسير ماده  7قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وجود
آمده است و تصور مي گردد كه چنانچه طرح تفصيلي شهري كه به تصويب كميسيون ماده  7قانون فوقالذكر ميرسد ،در صورت عدم تصويب
انجمن شهر اعتباري نخواهد داشت ،لذا به استناد تبصره ماده  2قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،ماده  7مزبور به شرح زير
توضيح داده ميشود:
 كميسيون ماده  7قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،طرح تفصيلي طرح جامع شهري را كه مهندسين مشاور شهرساز براساس اصول طرح جامع مصوب تهيه مي نمايند از نقطه نظر فني بررسي و در صورت صحت مطالعات و جوابگوئي به نيازهاي محلي ،آن را به
تصويب ميرساند .رعايت طرح مزبور بدين ترتيب براي همگان الزماالجرا است.
 انجمن شهر آن قسمت از نقشههاي طرح تفصيلي مصوب را كه از وظايف مشخص شه رداري بوده و ضمناً اجراي آن براي شهرداري از نظر ماليتعهدآور و يا امكانپذير است ،با توجه به اولويتها و خصوصاً تأمين منابع مالي براي اجرا ،تصويب مينمايد كه بدين ترتيب اجراي اين نقشههاي
طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده  7براي شهرداري مربوط الزماالجرا خواهد بود.
 شهرداري طبق ماده  2قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي (منجمله طرح جامعمصوب) مي باشد و عدم تصويب يا تأخير در تصويب انجمن شهر در مورد برخي از نقشههاي طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده  7رافع
مسئوليتهاي وي در قبال رعايت نمودن طرحهاي مذكور در هنگام صدور پروانههاي ساختمان ،تفكيك و يا ساير اقدامات شهرسازي نميباشد.

دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر (مصوب )32/23/32

از آنجا كه در تشخيص اساس طرح جامع موضوع ماده  7قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تاكنون ابهامات و اشكاالتي
وجود داشته است« ،دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر» كه مبتني بر تعاريف مندرج در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به
وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ،مصوب بيست و دو اسفند  1571ميباشد ،به شرح ذيل تصويب ميگردد:
الف) كليات محتواي نظري طرح جامع سرزمين كه در تهيه طرحهاي جامع شهرها به عنوان مباني
به كار ميرود به قرار زير است:

 -1ضرورت ها و برنامههاي افزايش جمعيت و توسعه
 -7اولويتهاي ملي و اقتصادي و زيست محيطي بهرهوري سرزمين و محدوديتهاي توسعه ناشي از آنها ،مثل كمبود آب به عنوان مهمترين عامل
تعيين نوع بهرهوري
 -5نقش و عملكرد اصلي شهر (در حال و آينده)  ،صنعتي ،كشاورزي ،خدماتي ،جهانگردي ،مختلط و غيره و اهميت آن در منطقه و كشور
 -4برنامههاي هماهنگ عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي
 -7ضرورتها و مباني ديگر
ب) محتواي اصلي يا اساس طرح جامع شهر:

 .1ساخت شهر (و توسعه)
 1.1مشخصات ساختي و كالبدي (مثل متمركز ،شعاعي ،خطي ،پيوسته ،ناپيوسته و غيره)

 7.1تعيين حوزه عملكردهاي اصلي (كاربريهاي عمده و مؤثر شهر)
 5.1خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي (و تسهيالت شهري عمده مثل خط آهن شهري ،فرودگاه و غيره)
 4.1نظام تقسيمات واحدهاي شهري (مثل مناطق و محالت و غيره)
 7.1تعيين عناصر و بافتهاي خاص (تاريخي ،صنعتي و اقليمي) و مناطق نوسازي و بهسازي
 .7جهات و حدود كلي توسعه و ظرفيت شهر
 1.7احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيتپذيري
 7.7منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاي شهري
 5.7حدود كلي تراكم جمعيت شهر
 4.7محدوده استحفاظي يا حريم شهر
 .5معيارها و ضوابط و مقررات در مورد:
 1.5سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين
 7.5استقرار عملكردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسيمات شهري (مثل مناطق و محالت و غيره)
 5.5چگونگي توزيع تراكم جمعيت
 4.5عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي
 7.5حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي
 6.5كليات معماري سيماي شهري ،بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگي و ويژگيهاي اقليمي
 2.5حفاظت محيط زيست
تبصره  :1عالوه بر اين در صورتي كه نياز به توضيحات كلي و موردي بيشتري باشد و به منظور راهنمايي كميسيون ماده  7و رفع ابهام و اشكال و
اختالفنظر ،موضوع تبصره ماده  2قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در صورتي كه خارج از چارچوب اين دستورالعمل نباشد
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند رأساً اقدام نمايد.
تبصره  :2همان طور كه نقشههاي تفصيلي توسط مهندسين مشاور تهيه ميشود ،مطالعات الزم براي بررسي تغييرات نيز بايستي به وسيله
مهندسين مشاور با وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود .با تصويب اين دستورالعمل ،دستورالعمل مربوط به تشخيص نوع مغايرتهاي اساسي و
غيراساسي طرحهاي تفصيلي با طرحهاي جامع كه در تاريخ  1567/17/17به تصويب رسيده و كليه دستورالعملهاي مغاير ديگر لغو ميگردد.

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی تأسيسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهرها

( مصوب

)2232/23/32

احداث و توسعه تأسيسات نظامي از قبيل پادگان ها و ميادين آموزشي و تمام يا هر قسمت از هر گونه تأسيسات ديگر متعلق به واحدهاي نظامي و
انتظامي كه عملكرد شهري ندارند ،در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهرها ممنوع است و تأسيسات مشابه موجود ،الزم است طي برنامه تدريجي از
محدوده و حريم شهرها خارج شده و اراضي و ساختمانهاي باقيمانده با رعايت اولويتهاي شهري به مصارف عمومي تبديل شود.

تبصره :در صورتي كه در برخي از شهرها استثنائاً بنا به مصالحي كه شورايعالي دفاع تشخيص دهد كه خروج تدريجي تأسيسات مذكور مستلزم زمان بيشتري
باشد ،مراتب از طريق شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به دستگاههاي ذيربط ابالغ خواهد شد.

لزوم تصویب طرحهای ملی مؤثر در توسع ه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران( مصوب )2232/23/32

با توجه به لزوم تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران نسبت به طرح جامع سرزمين طبق تبصره ذیل بند (ز) از ردیف  2ماده
 2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظایف آن و طرح جامع شهر طبق ردیف  2از ماده  3قانون
تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ،موارد زیر بایستي به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران برسد:
 .2هر طرح ملي كه در شهر یا حریم استحفاظي آن اجرا شود ،در صورت مغایرت یا عدم پيشبيني طرح جامع
 .3دستورالعملها و تغيير سياستهاي هر یك از دستگاههاي اجرائي كه در چگونگي رشد و توسعه و اساس طرح جامع هر شهر تأثير خواهد
گذاشت.
 .2هر گونه طرح یا سياستگذاري یا مقرراتي كه عملكرد و تأثير منطقهاي و ملي داشته و در واقع جزئي از طرح جامع سرزمين محسوب ميشود.

ضوابط منطقهبندی و تعيين تراكمهای ساختمانی و كاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری ( مصوب )2231/22/21
 .2شهرداريهايي كه داراي طرح جامع مي باشند مي توانند در قبال اضافه ارزشي كه براي هر يك از قطعات اراضي شهر بر اثر ضوابط منطقهبندي و تعيين
تراكمهاي ساختماني و كاربري اراضي بيش از قيمت اراضي در مناطق مسكوني با تراكم كم ايجاد ميشود ،با تعيين شوراي شهر(مستند به بند  1ماده  57قانون
تشكيل شوراهاي اسالمي) و تأييد وزارت كشور ،مستند به تبصره بند  8ماده  47قانون شهرداريها و تبصره آن عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضافه ارزش
حاصله وضع و وصول نموده و در حسابي جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعاليتهاي اقتصادي در ساختمانهاي شهري» نگهداري كرده و صرفاً در تهيه
طرحهاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شوراي شهر و عامليت دستگاههاي مربوطه به مصرف برسانند.
 .7در مورد ساختمانها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربريهاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و ضوابط منطقهبندي مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي
بدون پروانه احداث گرديده و همچنين در مواردي كه علي رغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غيرتجاري ،محل كسب و پيشه يا
تجارت احداث گرديده و يا به هر حال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساختمان رعايت نشده باشد ،شهرداري ميتواند در صورتي كه ضوابط مربوط به وصول
عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتيازات كاربري و تراكمهاي ساختماني را به تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور رسانيده باشد ،بنابر تقاضاي
صاحب ملك و يا صاحب محل كسب و پيشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ،قبل از طرح موضوع در
كميسيون ماده  111و قلع بنا يا تعطيل محل كسب و پيشه مورد را در كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده  7قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري
ايران مطرح سازد.
هر گاه كميسيون مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقهبندي تشخيص دهد كه ساختمانها و تأسيسات احداث شده و بهرهبرداري از آنها لطمه اساسي به توازن و
تناسب شهر وارد نمي سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نيست و لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمانها و تأسيسات
مذكور ،عوارض اختصاصي مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند ( )1فوق وصول و با صدور گواهي پايان كار يا عدم خالف و يا ادامه كار محل كسب و پيشه
موافقت خواهد نمود .ولي در صورتي كه كميسيون مذكور با اصال ح و تعديل ضوابط كاربري موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و
يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره  1ماده  111و تبصره
بند  74الحاقي به ماده  77قانون شهرداري رفتار خواهد شد.
تبصره :منظور از رعايت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ،رعايت حدود و سقفهاي كلي است كه در طرحهاي جامع هم براي مقادير كاربريهاي
مختلف و هم در ضوابط مكانيابي آنها تعيين شده است.
 اولويتهاي مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصي موضوع بند  1به شرح زير از طرف شورايعالي شهرسازي و معماري به وزارت كشور پيشنهاد ميشود: .1تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و توسعه و عمران شهري
 .7اصالح و احداث شبكه ارتباطي

 .5بهسازي و نوسازي بافتهاي كهنه و قديمي
 .4بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرساني (اگر انجام آن به عهده شهرداري باشد)
 .7كمك به تملك و احداث ساختمانهاي آموزشي

مقررات ایمنسازی و احداث پناهگاه در ساختمانهای مسكونی و عمومی شهری ( مصوب )2233/5/5

به منظور حفاظت جان ساكنين و استفاده كنندگان از كليه ساختمانهاي مسكوني و عمومي شهري در مقابل اثرات بمبهاي انفجاري
معمولي از تاريخ اعالم ضوابط توسط وزارت مسكن و شهرسازي طبق اصول كلي زير ايمنسازي ساختمان و يا احداث پناهگاه در كليه
ساختمانهاي مسكوني و عمومي شهري الزامي خواهد بود و شهرداريها و ساير مراجع مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت بر اجراي آن
موظفند فقط براي نقشههاي ساختماني كه اصول و ضوابط ايمن سازي و يا احداث پناهگاه در آنها رعايت شده باشد ،پروانه ساختمان صادر و در
اجراي صحيح آن نظارت نمايند:
 .1ضوابط مربوط به موقعيت ،ابعاد و مشخصات فني ،تأسيسات هوارساني ،تأسيسات الكتريكي ،تأسيسات و تجهيزات آب و فاضالب و همچنين تدابير و
ت جهيزات مربوط به مقابله با اثرات بمبهاي شيميايي و ساير مقررات الزم در زمينه ايمن سازي و يا احداث پناهگاه متناسب با وضع و اهميت
هريك از انواع ساختمانها ،حداكثر ظرف  5ماه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ خواهد شد.
وزارت مسكن و شهرسازي نحوه استفاده از انواع مصالح و روش هاي ساختماني بصورت تمام بتوني يا تركيب بتون و مصالح بنايي و يا تماماً از
مصالح بنايي را متناسب با ظرفيت ،ابعاد و ساير مشخصات فني به منظور ايجاد حداكثر تسهيالت جهت نيل به اهداف اين مصوبه براي مردم
تنظيم و تدوين خواهد نمود.
 .7وزارت مسكن و ش هرسازي تدريجاً متناسب با پيشرفت امكانات و مقدورات مردم و دولت ،براي باال بردن درجه ايمني ،ضوابط ايمن سازي و يا
احداث پناهگاه را تكميل خواهد نمود.
 .5در ساختمان هاي مسكوني استفاده از مقدار معيني از ساختمان كه ايمن سازي شده و يا پناهگاه كه طبق نقشههاي ساختماني و پروانههاي
صادره و ضوابط اين مصوبه به هر واحد مسكوني تعلق دارد ،منحصراً حق ساكنين و استفاده كنندگان از آن واحد مسكوني است.
 .4بكار بردن تجهيزات مربوط به مقابله با اثرات بمبهاي شيميايي در ايمنسازي ساختمانهاي مسكوني داراي  4واحد مسكوني و كمتر الزامي نيست مگر
آنچه كه تأمين آن پس از اجراي ساختمان مقدور نباشد.
 .7وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح مقررات حمايتي و تشويقي ايمن سازي و يا احداث پناهگاه از جمله استفاده از تسهيالت بانكي را
براي تصويب مراجع قانوني حداكثر ظرف مدت  5ماه تهيه نمايد.

لزوم تصویب محل احداث طرحها و پروژههای ملی در شورایعالی ( مصوب ) 2231/5/31

با توجه به اينكه مكان احداث طرحها و پروژههاي ملي از عوامل بسيار مؤثر در چگونگي توسعه شهرها خواهد بود (مثل تأسيسات پااليشگاه و
پتروشيمي نسبت به اراك) شورايعالي شهرسازي و معماري پيشنهاد نمود كه لزوم تصويب مكان طرحها و پروژههاي ملي توسط شورايعالي
شهرسازي و معماري ايران به تصويب هيأت وزيران برسد.

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها مصوب ( 2231/2/2اصالح شده براساس
مصوبه )2231/3/2

به منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جادههاي بين شهري و كمربنديها كه عموماً منجر به توسعه بيرويه شهرها به سمت جادههاي مذكور
ميگردد ،شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  1568/5/1ضوابط زير را تصويب نمود:
 .1اراضي واقع در حد فاصل جادههاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق  171متر از حد حريم قانوني راه در بر خارجي
جادههاي مذكور ،چنانچه در خارج از محدوده استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شدهاند ،به محدودههاي مذكور اضافه ميگردند،
مگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي في مابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح ،تأثيري در ميزان و جهت گسترش شهر
نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عمالً غير ممكن سازد كه تشخيص آن با كميسيون ماده  7شورايعالي شهرسازي و معماري
ايران در شهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسئول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب مورد خواهد بود.
 .7ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات تا عمق  171متر ،از بر حريم راه در طرفين جادههاي كمربندي واقع در حريمهاي استحفاظي و همچنين
ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به جادههاي مذكور ممنوع است.
 .5احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راههاي بين شهري واقع در محدوده استحفاظي و حريم شهرها به عمق  171متر از بر
حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راههاي دسترسي همسطح به جاده اصلي ممنوع است مگر در مورد كاربريهاي خاص كه هم محل كاربري و هم
راههاي دسترسي الزم عيناً در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد.
تبصره  :2تأسيسات الزم براي بهرهبرداري (كشت ،داشت و برداشت) از زمينهاي كشاورزي و باغات و همچنين خطوط پايههاي انتقال نيروي برق و
شبكههاي مخابراتي ،پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها ،لولههاي انتقال نفت و گاز ،كانالها و شبكههاي آبياري خطوط و لولههاي آبرساني،
سيل بندها و سيل گيرها ،از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند .كميسيونهاي ماده  7يا مراجع تصويب
طرحهاي هادي حسب مورد و در صورت لزوم ميتوانند جاده هاي ارتباطي ديگري را نيز كه از شهر به روستاها و يا نقاط ديگري از اطراف شهر
منتهي ميشوند مشمول اين مقررات بنمايند كه در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا  71متر قابل تقليل است همچنين حريم حفاظتي جادههاي
بين شهري در مواردي كه از روستا عبور مينمايند نيز چنانچه در قالب طرحهاي بهسازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرد تا  71متر
قابل تقليل است.
 .4كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دو طرف راههاي موضوع اين مصوبه ميبايست به
مجموعههاي متمركز جديد منتقل شوند.
شهرداريها در مورد حريم موضوع ماده  99و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در حد فاصل حريم شهرداري تا محدوده نهايي طرحهاي جامع
و هادي موظفند ،محلهاي مناسب براي انتقال اينگونه واحدها را با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها براساس طرحهاي مصوب
توسعه شهري تعيين و تسهيالت الزم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن و شهرسازي با استفاده از امكانات سازمان زمين شهري و
خصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق امر فوق را تسهيل خواهد كرد.
محلهاي قبلي براساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا ساير كاربريهاي عمومي تبديل و اعمال هرگونه كاربري
خصوصي مغاير با آن ممنوع است.
 .7آن قسمت از حريم راهها كه در داخل محدودههاي قانوني و حريم شهرها واقع ميشود و اضافه بر عرض سواره و پيادهرو ميباشد .به منظور
كمك به پاكيزگي و زيبايي منظر ورودي شهرها و جلوگيري از باز كردن راه دسترسي براي ساخت و سازهاي بعد از حريم راه توسط شهرداريها
در محدوده امكانات آنها و با هماهنگي وزارت راه و ترابري براي درختكاري و ايجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولين از مصوبه مورخ 2231/2/1

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  1568/5/8پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري
در عبور و مرور ،دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تأمين امكان شركت افراد داراي معلوليتهاي گوناگون جسمي در
زندگي روزمره جامعه را به شرح زير تصويب نمود:
 .1از اين تاريخ در كليه طرحهاي آتي و در دست تهيه شهرسازي ،شهرك سازي و مجمتعهاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم از اينكه
توسط دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و يا بخش خصوصي تهيه گردند ،رعايت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پيوست كه
شامل ضوابط برنامهريزي و طراحي براي تسهيل حركت معلولين در سطح شهر ميباشد الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب
و اجراي طرحهاي توسعه شهري ،شهرك سازي و مجتمعهاي ساختماني و مسكوني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت
ضوابط مذكور را رعايت نمايند.
 .7به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است كه اصالحات موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهيه و يا تجديد نظر در طرحهاي توسعه شهري به
منظور نزديك تر كردن شرايط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهري با توجه به اولويت هريك به اجرا درآيد.
 .5رعايت ضوابط فصل سوم در طراحي كليه ساختمانهاي موضوع فصل مذكور براي تهيه كنندگان طرحهاي فوقالذكر الزامي است و مراجع
مسئول صدور پروانه و نظارت ساختماني موظف به اجراي صحيح و دقيق آن هستند.
كليه ساختمانهاي عمومي موضوع اين آيين نامه بخصوص ادارات دولتي موجود بايد تدريجاً با شرايط اين آييننامه تطبيق داده شوند .تشخيص
ميزان تطبيق اين ضوابط و زمان الزم براي اعمال آن به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان بهزيستي ،بنياد جانبازان و وزارت مسكن و
شهرسازي خواهد بود .وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تضمين قانوني اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط كسب نمايد.
 .4اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعالً اختياري بوده ولي برحسب تشخيص كميسيون موضوع بند  5و با استفاده از تضمين قانوني كه كسب
خواهد شد الزام آور خواهد گرديد.
 .7وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر هر  7سال يكبار با جلب نظر سازمان بهزيستي و بنياد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع اين
مصوبه را مورد بازنگري و تطبيق با شرايط و امكانات جديد قرار داده و براي تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري پيشنهاد نمايد.

لزوم مطابقت كليه طرحهای آماده سازی با طرحهای جامع و تفصيلی و هادی (مصوب ) 2231/5/3

ب) شورايعالي شهرسازي و معماري مقرر نمود كه از اين تاريخ تا اطالع بعدي ،كليه طرحهاي آماده سازي بايستي كامالً با طرحهاي جامع و
تفصيلي و هادي مطابقت كامل داشته باشد و هرگونه مغايرت نسبت به كاربريها و محدوده مصوب توسعه مغايرت اساسي محسوب شده و تصويب
آن در اختيار شورايعالي شهرسازي و معماري است .در مورد شهرهاي فاقد طرح مصوب توسعه شهري نيز بايستي مكان و وسعت آماده سازي به
تأييد شورايعالي شهرسازي و معماري برسد.

منظور كردن دوره  21ساله طرحهای جامع از تاریخ تصویب (مصوب ) 2231/21/21

در كليه طرحهايي كه پس از اين بررسي و تصويب ميشود اوالً ،دوره ده ساله از تاريخ تصويب منظور گردد ،ثانياً ،توسعه بلندمدت بيست ساله از
حيث مسائل جمعيتي و محدوديتها و امكانات توسعه بطور كلي مورد بررسي قرار گيرد.

ضوابط مكانيابی شهرهای جدید (مصوب ) 2231/21/35

«بر پايه ماده  2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تعيين محل شهر و شهرك غير روستايي اصول كلي
مكانيابي شهرهاي جديد به منظور جلوگيري از رشد شهرهاي بزرگ و همچنين رفع نياز اسكان در مراكز جديد توسعه اشتغال بر پايه امكانات و
قابليت هاي موجود كشور در زمينه كشاورزي ،صنعت و معدن ،فرهنگ و آموزش به شرح زير در تاريخ  68/11/77در شورايعالي شهرسازي و
معماري تصويب شد:
 .1محاسبه ميزان افزايش جمعيت شهر اصلي در  71سال آينده (برآورد تقريبي)
 .7تعيين مقدار جمعيتي كه بايد سعي شود به شهر يا شهرهاي جديد منتقل گردد.
 .5بررسي امكانات دسترسي به اشتغال در شهر يا شهرهاي جديد
 .4ضوابط مكانيابي بهينه:
الف .حفظ زمينهاي كشاورزي و همچنين زمينهايي كه از حيث نوع خاك ،شيب و وجود آب ،مستعد كشاورزي باشد.
ب .حداكثر استفاده از اراضي دولتي
ج .فاصله كافي از شهر اصلي كه مانع اتصال شهر جديد به آن بشود.
د) تأمين آب مورد نياز بر پايه جمعيت
هـ .مناسب بودن شكل (ناهمواريها) و ابعاد و مسائل تكتونيكي (زمين ساختاري) بطور كلي
و) شرايط مناسب آب و هوايي و زيست محيطي و مسائل آبهاي زيرزميني و دفع آبهاي سطحي بطور كلي
ز) رعايت مالحظات امنيتي ،سياسي و نظامي
 .7بررسي صرفههاي اقتصادي– اجرايي تأسيس شهر جديد حسب شاخصها و توجيهات فني و اقتصادي نسبت به مفاد برنامه پنجساله توسعه
اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 .6در صورتي كه طرح جامع شهر اصلي تحت بررسي ميباشد ،بررسي مربوط به احداث شهر جديد به پس از تصويب مطالعات مربوط به طرح
جامع شهر اصلي موكول گردد.
 .2طرح جامع شهر جديد به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري خواهد رسيد.
 .8شهر جديد از زمان شروع تا قبل از شهر شدن تابع مقررات مربوط به شهرك بوده و پس از شهر شدن تابع مقررات طرحهاي جامع شهري
خواهد بود.

طراحی مسير مخصوص عبور دوچرخه در شهرهای باالی 51هزار نفر جمعيت (مصوب ) 2231/21/35

در كليه شهرهاي باالي  71هزار نفر جمعيت ،مسير مخصوص عبور دوچرخه مورد طراحي قرار گيرد.

نحوه تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر  311هزار نفر جمعيت( از مصوبه مورخ )2231/3/23

نحوه تصويب طرح جامع شهرهاي زير  711هزار نفر براساس سرشماري سال  1567در شوراي شهرسازي استانها موضوع مصوبه 1572/7/18
هيأت وزيران در شورايعالي شهرسازي و معماري مورد بررسي واقع و تصميمات زير اتخاذ گرديد:
 .1گزارش هريك از طرحهاي مصوب شوراي استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب توسط دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري به
شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه گردد.
 .7موارد استثنايي كه الزم است در شورايعالي شهرسازي و معماري بررسي و تصويب شود ،قبالً در شورايعالي شهرسازي و معماري تعيين خواهد
شد.
 .5نماينده وزارت دفاع در شوراي شهرسازي استان توسط وزير دفاع تعيين خواهد شد.
 .4در موارد خاص كه شوراي شهرسازي استان بررسي و تصويب طرح بعضي از شهرها را به داليل خاص از شورايعالي درخواست نمايد طرح در
شورايعالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ضوابط و مقررات نمای شهری ( ازمصوبه مورخ )2231/1/31

 .1كليه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است ،اعم از نماي اصلي يا
نماهاي جانبي ،نماي شهري محسوب شده ،الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب ،زيبا و هماهنگ نماسازي شود.
 .7صدور گواهي پايان كار ساختمان مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است.
 .5در كليه شهرهاي داراي طرح جامع و تفصيلي و هادي و شهركسازي الزم است ظرف  6ماه از اين تاريخ ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ
تهيه شده و به تصويب مراجع تصويب كننده طرحها برسد .همراه طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و شهركسازي كه بعد از تاريخ اين مصوبه
تهيه و به تصويب خواهد رسيد ،ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ نيز بايد به تصويب برسد.
 .4اصول كلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف يك ماه مشتركاً توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و ابالغ خواهد شد.
 .7تا زمان تهيه ضوابط و مشخصات موضوع بند  5شهرداريها با هماهنگي وزارت كشور در نحوه صدور گواهي پايان كار اقدام خواهند نمود.
 .6مهندسين مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در تهيه و اجرا و نظارت بر طرحهاي ساختماني نماسازي كامل كليه سطوح
نمايان را رعايت كنند.

ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهای عمومی و خدماتی شهرها (از مصوبه مورخ )2231/21/2

ضوابط و مقررات مربوط به سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي كه صاحبان اراضي اعم از دولتي و غيردولتي براي استفاده از
مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي پس از رعايت مقررات قانون زمين شهري بايد واگذار
نمايند به شرح زير است:
 .1نسبت به مازاد بر هزار مترمربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از  711هزارنفر جمعيت داشتهاند 71 ،درصد و
در ساير شهرها غير از تهران  77درصد و در تهران  21درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي و  71درصد موضوع تبصره 4
قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب  79آبان  1562مجلس شوراي اسالمي تعلق ميگيرد.
تبصره  :1در صورتي كه كاربريهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرحهاي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده ،بيش از سهم مقرر در اين
بند باشد مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي (مسكوني ،تجاري ،صنعتي) باشد واگذار خواهد شد.

تبصره  :7بديهي است معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از  1111متر نيز متعلق به شهرداري است.
 .7مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين ميشود و غير از آنچه
كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار ميشود بقيه طبق قانون زمين شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد كه طبق
كاربريهاي مصوب به دستگاههاي بهرهبردار تحويل دهد.
تبصره  :1از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي  %21متعلق به شهرداري و  %51متعلق به دولت است.
تبصره  :7وصول مازاد بر آنچه كه در اين مصوبه مقرر گرديد مجاز نميباشد.
 .5واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در اجراي اين ضوابط و مقررات در اختيار شهرداري و دولت قرار
گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است.
 .4تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آييننامه اجرايي تبصره  11قانون
برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.

بررسی مصوبات قبلی كميسيونهای ماده  ( 5از مصوبه مورخ )2231/21/21

شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه  1569/11/12مقرر نمود كه واحد شهرسازي و معماري ،مصوبات قبلي كميسيونهاي ماده  7را از لحاظ
عدم مغايرت با مصوبات شورايعالي و تطبيق با حدود اختيارات قانوني كميسيونهاي ماده  7بررسي نموده و نتايج را براي اتخاذ تصميم درباره لغو
مغايرتها تا ابتداي سال  1521در شورايعالي مطرح نمايد و منبعد نيز هر سه ماه يك بار گزارشي از كليه مصوبات كميسيونهاي ماده  7را در اين
راستا جهت بررسي مغايرتها در شورايعالي مطرح نمايد.

ضوابط و مقررات افزایش تراكم و بلند مرتبهسازی ( از مصوبه مورخ )2231/21/31

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  69/11/74به منظور نيل به اهداف:
 استفاده بيشتر و بهتر از سطح زمين در شهرها براي اسكان جمعيت تأمين فضاي باز و محيط زيست بهتر:و در هماهنگي با مصوبه مورخ  1569/2/1شوراي اقتصاد در خصوص تقليل سطح زيربناي واحدهاي مسكوني با تأكيد بر خط مشيهاي كلي:
 تشويق بلند مرتبهسازي تطبيق الگوي تفكيك با مقتضيات بلندمرتبهسازي تشويق به تجميع قطعات در مناطق نوسازي استفاده از ظرفيتهاي افزايش تراكم جمعيتي و ساختماني -انبوهسازي و بهكارگيري روشهاي صنعتي در ساختمانسازي

تصويب نمود كه كميسيونهاي ماده  7قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري موظفند طرحهاي تفصيلي و ضوابط و مقررات اجرايي آنها را
در كليه شهرهايي كه طبق سرشماري  1567بيش از 711هزار نفر جمعيت داشتهاند با رعايت موارد زير اصالح نمايند:
 .1نظام شبكه ارتباطي و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغييرات اساسي باشد ،تصويب آن به عهده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
خواهد بود.
 .7تعيين مناطق مسكوني و مختلط مسكوني با تراكم باال براي بلندمرتبهسازي و حداقل  4طبقه غير از زيرزمين در اراضي ساخته نشده
 .5تعيين مناطق مسكوني و مختلط مسكوني براي بلندمرتبهسازي تشويقي (حداقل  4طبقه غير از زيرزمين) در مناطق نوسازي محالت فرسوده و
قديمي و قطعات كوچك ساخته نشده ،براي استفاده از افزايش تراكم تشويقي الزم است قطعات كوچك در حد مساحت الزم براي بلندمرتبهسازي
تجميع شوند.
.4تعيين مناطق مسكوني  1يا  7خانواري با حداكثر ارتفاع  7طبقه غير از زيرزمين
 .7تعيين حداكثر سطح اشغال در مناطق بلندمرتبهسازي
 .6تعيين ضوابط تفكيك و تراكم ساختمان در مناطق بلندمرتبهسازي با رعايت حداقل  1111مترمربع مساحت و مقررات تشويقي افزايش تراكم
در مقابل افزايش سطح قطعات و كاهش سطح اشغال
 .2تعيين ضوابط تفكيك و تراكم ساختماني در مناطق  1و  7خانواري
 .8تعيين ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضالع زمين به منظور تأمين تهويه ،نور و آفتاب كافي بر حسب شرايط اقليمي و
جلوگيري از اشراف
 .9تعيين ضوابط حداقل عرض زمين و تناسب الزم بين عرض و عمق
 .11تعيين ضوابط مربوط به پاركينگ
 .11اجراي اين ضوابط و مقررات در شهرهايي كه طبق سرشماري  1567كمتر از 711هزار نفر جمعيت داشتهاند اجباري نميباشد .پيشنهادات
مربوط به اجراي اين مصوبه در شهرهاي مزبور پس از بررسي و پيشنهاد كميسيون ماده  7كه الزم است تا آخر خرداد  1521به وزارت مسكن و
شهرسازي ارسال گردد ،در شورايعالي مورد تصميمگيري قرار خواهد گرفت و تا آن زمان هر گونه تغييري در ضوابط تفكيك و تراكم ساختمان
طرحهاي مصوب ممنوع است مگر با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري.
 .17افزايش تراكم متوسط جمعيتي شهر ناشي از افزايش تراكم ساختمان حداكثر تا ميزان  %77نسبت به طرح جامع تصويب شده بيشتر نباشد.
 .15گزارش توجيهي افزايش تراكم موضوع بند  17و مشتمل بر اثرات آن بر روي سرانهها ،توزيع فضاهاي خدماتي و شبكه عبور و مرور و
تأسيسات آب و برق كه قبالً در كميسيون ماده  7با دعوت از نماينده وزارت نيرو و سازمانهاي برنامه و بودجه و محيط زيست مورد بررسي قرار
گرفته است براي تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري ارسال گردد.
 .14هر گونه تغييرات ديگري در ضوابط و مقررات تفكيك و تراكم ساختماني كه منجر به افزايش تراكم جمعيتي شهر شود بدون تصويب
شورايعالي شهرسازي ممنوع است.

ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی ( مصوب مورخ )2211/3/1

 .1پيرو مصوبه  1569/17/15شورايعالي ،ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي سندي است كه به عنوان جزيي از طرحهاي مزبور به
تصويب ميرسد و دو سند ديگر يعني نقشهها و تراز مالي ـ فيزيكي را تكميل مينمايد.
 .7ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي مجموعهاي است كه در آن ،منطقهبندي ضوابط و مقررات اجرايي شهر و محدوده استحفاظي،
مقررات اجرايي مربوط به نوع استفاده از زمين (شامل استفادههاي مجاز ،مشروط ،ممنوع) نحوه تفكيك آن و كيفيت احداث ساختمان در آن،
مسائل همجواري مشخصات مسيرهاي عبور و مرور سواره و پياده ،حريمها و غيره  ...تعيين ميگردد.
 .5شهرداريها موظفند ضوابط و مقررات اجرايي را همراه با نقشه منطقهبندي به تعداد كافي چاپ و منتشر كرده در اختيار مردم شهر قرار دهند.
 .4وزارت مسكن و شهرسازي ظرف  6ماه «راهنماي ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي» را كه حتي االمكان مشتمل بر تعريف كليه
منطقهبنديهاي قابل پيش بيني در شهرهاي مختلف كشور و يا به صورت كلي براي هر يك از مناطق كشور باشد و ضوابط مربوط به هر يك از
مناطق را تهيه كرده ،به تصويب شورايعالي خواهد رساند.
 .7ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي از اين تاريخ بايد مطابق الگوي پيوست اين مصوبه تهيه شود.
 .6وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع مصوب قبلي را نيز طبق راهنماي موضوع بند  4اصالح و تكميل
نموده به تصويب نهايي شورايعالي برساند.

الگوی تهيه ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای جامع و هادی  -مصوب 2211/3/23
پيوست مصوبه مورخ ( 11/3/1اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ )11/3/1
 .1تعاريف
تا زمان تهيه و تصويب «راهنماي ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي» كه تعاريف مربوط به واژهها و اصطالحات الزم در آن ارايه
خواهد گرديد ،در اين بخش بايد كليه واژه ها و اصالحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرايي به كار رفته و از لحاظ تعيين تكليف براي
استفادهكنندگان داراي معناي خاص و دقيقي است تعريف شود و حتيالمقدور كوشش شود كه از همان واژهها و اصطالحات رايج بين مردم
استفاده گردد.
 .7منطقهبندي
 1.7تعيين مناطق اصلي ( مسكوني ،صنعتي ،تجاري ،تاريخي ،فرهنگي ،استحفاظي و يا هر منطقه ديگري كه با توجه به شرايط خاص محلي
تشخيص داده شده و تعريف شود ،مثل مناطق ساحلي ،منطقه ديپلماتيك و غيره .)...
 7.7تعيين اجزاء مناطق اصلي:
الف) مناطق مسكوني به تعدادي منطقه فرعي تقسيم ميگردد كه بر حسب انواع ساختمانهاي مسكوني مجاز از لحاظ تراكم جمعيتي ،ميزان
مساحت و ارتفاع بنا و وسعت فضاهاي باز و طرز تركيب و قرارگيري آنها در كنار يكديگر به طور مشخص تعريف ميشود .مناطق فرعي ديگري كه
عالوه بر شرايط مزبور استفادههاي ديگر مثل تجاري و صنعتي نيز در داخل آنها اجازه داده ميشود به مناطق فرعي فوقالذكر اضافه ميشوند.

ب) استفادههاي تجاري و بازرگاني بايد به دستجات مختلف بر اساس نوع مغازه و محلهاي كار و كسب و بر اساس نوع و شكل معامالت مثل
خرده و عمده فروشي يا بر اساس صنوف مختلف و نظاير آن تقسيم گردد و الزم است كه فضاهاي عمده مورد نياز از قبيل بازارهاي روز ،فضاي باز
عمومي براي فروش اتومبيل يا مصالح ساختماني و نظاير آن نيز در اين تقسيمبنديها ملحوظ و تعيين شود.
ج) مناطق صنعتي بايد به بخشهاي مختلف بر اساس نوع صنايع( ،همگروه ،خدماتي ،تعميراتي ،بدون آلودگي و  )...و بر مبناي ميزان مجاز
آلودگي هوا ،لرزش صدا ،فاضالب و مواد زائد يا ساير عوامل تقسيمبندي شوند.
د) منطقه استحفاظي شهر بايد به حوزه هاي استفاده مجاز در منطقه مذكور از قبيل منطقه كشاورزي و باغات ،منطقه توسعه روستايي ،منطقه
كاربريهاي ويژه شهري كه به طور معمول در محدوده استحفاظي پيشبيني ميشوند ،منطقه كارگاهها ،انبارها و  ...تقسيم شوند.
 .5ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين ،تفكيك و احداث ساختمان در هر منطقه (به تفكيك اجزاء هر منطقه)
 1-5موارد استفاده از زمين:
 1-1 -5مجاز
 -7-1-5مشروط كه نياز به كسب مجوزهاي خاص از مراجع معين دارد.
 5-1-5ممنوع
 7-5ضوابط مربوط به تفكيك زمين:
 -1-7-5حداقل اندازه قطعات
 -7-7-5ابعاد و تناسب قطعات
 -5-7-5نحوهي دسترسيها
 -5-5ضوابط مربوط به احداث ساختمان:
 -1-5-5حداكثر زيربناي طبقات (تراكم ساختماني)
 -7-5-5حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين
 -5-5-5حداكثر ارتفاع ساختمان
 -4-5-5حداقل ابعاد حياط
 -7-5-5نحوه استقرار ساختمان در زمين و اشراف
 -6-5-5حداقل تعداد پاركينگ
 -2-5-5ساير فضاهاي باز (مثل پاسيوها و نورگيرها)
 -8-5-5مقررات مربوط به نورگيري و تهويه طبيعي
 -9-5-5ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمانها به حياطها و حياط خلوتها
 -11-5-5مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي بام

 -11-5-5مقررات شهرسازي مربوط به نماسازي
 -4مقررات مشترك (مورد عمل در تمام يا بعضي از مناطق):
 -1-4تفسير مرزهاي مناطق
 -7-4قطعات و كاربريهاي ناهماهنگ (كاربريهايي كه به موجب مقررات قبلي قانوني بوده ولي با اين مجموعه ضوابط هماهنگي ندارد):
 -1-7-4قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي و نحوه ساختمان در آنها
 -7-7-4ساختمانهايي كه از قبل آغاز شدهاند.
 -5-7-4شرايط ادامه كار كاربريهاي ناهماهنگ و محدوديتهاي مربوط به آن
 -5-4شرايط ساختمان در زمينهاي واقع در تقاطع شبكههاي ارتباطي
 -4-4مقررات مربوط به ارتفاع حصارها ،ديوارها و ...
 -7-4موارد استثنايي در مورد محدوديتهاي حياط ،ميزان عقب نشيني و محدوديتهاي ارتفاع (مثالً براي كاربريهاي خاص كه در منطقه مجاز
تشخيص داده شدهاند همراه با ضوابط جديد هريك)
 -6-4مقررات مربوط به همجواري و دسترسيهاي مجاز كاربريهاي مختلف
 -2-4ضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير سرويس در مورد ساختمانهاي عمومي پر تردد
 -8-4ضوابط مربوط به احداث پاركينگهاي مشترك و عمومي
 -9-4ضوابط مربوط به پاركينگهاي عمومي چند طبقه
 -11-4مساحت پاركينگ
 -11-4ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگاني
 -1-11-4استفادههاي مجاز
 -7-11-4ميزان محدوديت احداث ساختمان
 -5-11-4تأسيسات و تجهيزات الزم و ضوابط مربوط به آنها
 -4-11-4ضوابط مربوط به سازههاي موقت
 -7-11-4مقررات مربوط به ساختمانهاي مجاور نسبت به فضاهاي باز همگاني
 -17-4ضوابط و مقررات بازشوها بطرف معابر ،پاركها و ميادين عمومي و امالك مجاور
 -15-4ضوابط مربوط به اقامت موقت (كمپينگ)
 -14-4طبقهبندي راهها و دسترسيها و تعريف و ارائه ضوابط زير براي هريك از معابر طبقهبندي شده فوق:
 -1-14-4نوع تقاطع

 -7-14-4تعداد خطوط عبوري
 -5-14-4ضوابط مربوط به احداث خطوط عبور دوچرخه (در صورت شمول)
 -4-14-4حداقل عرض سوارهرو
 -7-14-4حداقل عرض پيادهرو (به تفكيك مناطق)
 -6-14-4حداقل فاصله بين تقاطعها
 -2-14-4حداقل عرض نسبت به طول معبر با توجه به عملكرد
 -8-14-4حداكثر شيب
 -9-14-4عرض حريم معبر
 -11-14-4پاركينگ حاشيهاي
 -11-14-4دور برگردان (در صورت نياز) و مقررات مربوط به آن
 -17-14-4مقررات مربوط به امكان ارتباط طرفين معبر از طريق ايجاد پل سرپوشيده و ساختمانهاي عمومي و نظاير آن و ضوابط الزم در اين
زمينه
 -15-14-4مشخصات و ضوابط مسيرهاي مخصوص پياده
 -14-14-4ضوابط عبور و مرور معلولين جسمي و حركتي
 -17-14-4پيشامدگيهاي مجاز در گذرها و مقررات مربوط به آنها
 -17-4حريمهاي قانوني و ضوابط آنها :اين ضوابط ممكن است باعث ممنوعيت و محدوديت تمام يا بعضي از فعاليتهاي مربوط به استفاده و
بهرهبرداري از زمين باشد.
 -1-17-4حريمهايي كه رعايت به عهده ايجاد كنندگان ساختمان و تأسيسات داخل آن حريم است:
 -1-1-17-4حريم تأسيسات و منابع مولد راديواكتيويته
 -7-1-17-4ضوابط مربوط به ساختمانها و تأسيساتي كه داراي حريم امنيتي هستند.
 -5-1-17-4حريم صنايع مزاحم و آلوده كننده
 -4-1-17-4ساير حريمهايي كه رعايت آنها در ايجاد ساختمانهاي خاص الزامي است.
 -7-17-4حريمهايي كه رعايت آن بعهده استفاده كنندگان از زمين و ساختمان در خارج از حريم است.
 -1-7-17-4حريم فضاي سبز اتوبانها و بزرگراهها
 -7-7-17-4حريم سبز معابر درجه  1و 7
 -5-7-17-4حريم حفاظتي يا محدوديت احداث ساختمان در اطراف جادههاي بين شهري و كمربنديهاي داخل محدوده استحفاظي و راهآهن

 -4-7-17-4حريم رودخانهها و انهار و قنوات و چاههاي تأمين آب مشروب
 -7-7-17-4حريم خطوط فشار قوي
 -6-7-17-4حريم خطوط انتقال گاز
 -2-7-17-4حريم دريا (در صورت لزوم)
 -8-7-17-4حريم مسيلها و تاالبها و ...
 -9-7-17-4حريم فرودگاه
 -11-7-17-4حريم خطوط و تصفيه خانههاي فاضالب
 -11-7-17-4حريم آثار تاريخي و بناهاي با ارزش
 -17-7-17-4حريم كوههاي آتشفشان
 -15-7-17-4كليه حريمهايي كه قانوناً تعيين گرديدهاند و جهت تصميمگيري مراجع مربوطه در نحوه استفاده از اراضي و صدور پروانه ساختمان
و تفكيك اراضي الزم است.
 -16-4ضوابط اجرايي در مورد كاربريهايي كه توليد صدا ،ارتعاش ،لرزش ،دود و ساير آلودگيهاي هوا ،بو ،راديواكتيويته و ضايعات مايع و جامد و
يا روشنايي زننده مينمايند.
 -12-4ضوابط و مقررات خاص فني كه بايد در مناطق مختلف به دليل مسائل خاص زمين شناسي ساختماني و سطح آبهاي زيرسطحي و نظاير
آن در صدور پروانه ساختمان سازي رعايت گردد.
 -18-4ضوابط و مقررات خاص براي بخشهايي از شهر كه در آنها گسل يا عوارض زمين شناسي وجود دارد.
 -7ساير مقررات و ضوابط الزم در ارتباط با شرايط و مقتضيات خاص محلي از قبيل تعيين جهات مناسب براي قطعهبندي زمين و استقرار
ساختمانها و معابر و دسترسيها.

ضوابط و نحوه تعيين عرض بستر و حریم رودخانهها ،انهار طبيعی و مسيلهای واقع در شهرها و حریم استحفاظی
آنها مصوب ( 2211/5/1اصالح شده براساس مصوبه مورخ )2211/3/1

 -1وزارت نيرو حجم سيالب رودخانه ها ،انهار طبيعي و مسيلهاي واقع در شهرها و محدوده استحفاظي آنها را در دورههاي تناوب  71 ،77 ،71و
 111ساله در نقاط ورود به شهر تعيين و براي استفاده در مطالعات طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي حسب درخواست در اختيار وزارتخانههاي
مسكن و شهرسازي و كشور قرار خواهد داد.
تبصره  :1در مواردي كه بدليل اهميت مسئله ،بررسي دوره هاي تناوب ديگري نيز مورد نياز باشد ،وزارت نيرو ،حجم سيالب مربوطه را نيز اعالم
خواهد نمود.
تبصره  :7در صورتيكه در طرحهاي هادي ،وزارت كشور عالوه بر نقطه ورودي ،متقاضي تعيين دبي سيالب و بستر طبيعي در نقاط مهم ديگري از
رودخانه باشد ،وزارت نيرو اعالم خواهد نمود.

 -7عرض بستر طبيعي و حريم و در موارد الزم روشهاي تقليل عرض بستر طبيعي با استفاده از سازههاي مناسب روباز يا سرپوشيده برحسب
دورههاي تناوب مختلف در طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي با تاييد وزارت نيرو مشخص ميگردد و ضوابط نحوه استفاده از زمين و احداث
ساختمان ،طبق شرح خدمات و روش انجام مطالعات كه ظرف  4ماه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ خواهد گرديد ،پيشنهاد
خواهد شد.
 -5مراجع تصويب طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي براساس مطالعات انجام شده موضوع بند  7عرض بستر و حريم و ضوابط استفاده از زمين و
احداث ساختمان را تصويب خواهند نمود.
 -4اعمال ضوابط اين مصوبه در طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي كه بعد از اين تاريخ تصويب شود الزم بوده و در ساير شهرها به ترتيب اولويتي
كه وزارت نيرو پيشنهاد نمايد صورت خواهد گرفت و تا قبل از آن تاريخ ضوابطي كه قبالً از طرف وزارت نيرو اعالم شده به قوت خود باقي است.

ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهيه تا زمان تصویب طرحهای هادی ،جامع و تفصيلی (مصوب )2211/21/1

 -1در مواردي كه طرح هادي و يا جامع در دست تهيه ميباشد تا زمان ابالغ طرح مصوب ضوابط و مقررات طرح مصوب قبلي يا اگر شهر فاقد
طرح باشد ،ضوابط و مقررات قبلي مورد عمل شهرداريها مالك عمل خواهد بود.
 -7مدت رسيدگي شوراهاي شهرسازي استان نسبت به طرحهاي جامع شهري حداكثر يكماه تعيين ميشود.
در صورتيكه شوراي شهرسازي استان انجام تغييرات و اصالحاتي را پيشنهاد نمايد ،زمان انجام آن را كه نبايد از يكماه بيشتر باشد تعيين خواهند
نمود و در هر حال زمان رسيدگي و تغييرات و اصالحات جمعاً نبايد از دو ماه تجاوز نمايد.
 -5در مواردي كه براساس طرح جامع مصوب قبلي ،طرح تفصيلي در دست تهيه ميباشد ،بجز در قسمتهايي كه الزم است احتياطاً تا قبل از
تعيين موقعيت و مساحت دقيق زمين براي كاربريهاي عمومي و خدماتي و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور مورد حفاظت قرار گرفته و
تفكيك و ساخت و ساز در آنها اجازه داده نشود در بقيه قسمتها ،تفكيك زمين و احداث ساختمان طبق ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع مجاز
خواهد بود.
نقشه موضوع اين بند كه در مقياس  1:7111يا  1:7711براساس دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي توسط تهيه كنندگان طرح تفصيلي تهيه
و به همراه مدارك و نقشههاي وضع موجود تحويل خواهد گرديد ،بايد به تصويب كميسيون ماده  7برسد.
(دستورالعمل موضوع بند  5اين ضوابط ،پيوست اين مجموعه است)

دستورالعمل موضوع بند « 2ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهيه تا زمان تصویب طرحهای هادی ،جامع و
تفصيلی» مصوب  2211/21/1شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

نقشه حريمهاي احتياطي يا زمينهاي ذخيره مربوط به معابر و كاربريهاي عمومي و خدماتي كه بايد توسط تهيه كنندگان طرح تفصيلي به
همراه مدارك و نقشههاي وضع موجود در مقياس  1:7111يا  1:7711تهيه شده و به تصويب كميسيون ماده  7برسد ،مشتمل بر موارد زير خواهد
بود:
 -2حریم احتياطي كليه كاربريهاي عمومي و خدماتي مقياس طرح جامع ،طوري كه جمع مساحت كاربريها و حریم آنها از دو برابر اصل
مساحت كاربريها بيشتر نباشد.
 -3زمين ذخيره براي كاربريهاي عمومي خدماتي مقياس طرح تفصيلي در اراضي ساخته نشده یا ساختمانهاي تخریبي ،طوري كه مساحت آنها از
دو برابر مساحت مورد نياز بيشتر نباشد.
 -2حریم احتياطي براي تعریض كليه بزرگراهها و معابر درجه  2و  3كه در طرح جامع مشمول تعریض قرار گرفتهاند از هر طرف معبر به اندازه
تمام تعریض مورد نياز ،و تا منتهياليه پالكي كه حریم احتياطي تعریض ،داخل آن قرار دارد.

 -4حریم احتياطي كليه بزرگراهها و معابر درجه  2و  3احداثي جدید در بافت پر ،از هر طرف معبر به اندازه تمام عرض معبر و تا منتهياليه
پالكي كه حریم احتياطي داخل آن قرار دارد.
در موارد خاص كه به نظر مشاور حریم احتياطي مزبور كافي نباشد مشاور موظف است حداكثر مدت سه ماه نقشه دقيق لبه هاي معبر را تهيه كند تا
در كميسيون ماده  5مورد تصویب قرار گيرد.
 -5حریم احتياطي كليه معابر تعریضي مقياس طرح تفصيلي از هر طرف معبر به اندازهاي كه به اضافه عرض معبر موجود جمعاً به  23متر برسد
تا منتهياليه پالكي كه لبه حریم داخل آن واقع شده است ،مگر در مواردي كه مشاور تعریض بيش از  23متر را پيشنهاد كرده باشد.
در مواردي كه حریم احتياطي بر مبناي تعریض تا  23متر پيشبيني شده است ،تعریض قطعي كه در طرح تفصيلي مشخص خواهد شد ممكن است
حسب مورد  23متر یا كمتر از آن باشد.
 -3حریم رودخانهها ،مسيلها ،شبكههاي تأسيسات زیربنایي و سایر حریمهاي قانوني.
 -7كليه قسمتهاي بافت خالي شهر.
 -1تهيه نقشه موضوع این دستورالعمل براي كليه طرحهاي تفصيلي كه بعد از تاریخ  71/21/1شروع شدهاند الزامي بوده و در مورد آن دسته از
طرحهاي تفصيلي كه قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تهيه آنها شروع شده نيز در صورتي كه تحویل طرح تفصيلي بيش از سه ماه طول خواهد كشيد،
تهيه كنندگان طرح تفصيلي موظف به تهيه نقشه حریمهاي احتياطي و زمينهاي ذخيره مربوط به معابر و كاربریهاي عمومي و خدماتي و حریمهاي
قانوني موضوع این دستورالعمل و تسليم آن به كميسيون ماده  5هستند.

مقررات تغيير كاربریهای آموزشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش (مصوب )2212/2/22

تغيير كاربريهاي آموزشي مربوط به وزارت آموزش و پرورش ،توسط كميسيونهاي ماده  7طرح تفصيلي و مراجع تصويب طرح هادي مجاز نيست
مگر با رعايت جميع شرايط زير و فقط براي يكبار:
 -1تغيير كاربري توسط وزير آموزش و پرورش يا نمايندگان معرفي شده از سوي ايشان در هر استان درخواست شده باشد.
 -7داليل فني و اجرايي غيرقابل استفاده بودن محل تعيين شده ،در طرح يا عدم امكان تملك آن به تأييد كميسيون ماده  7يا مرجع تصويب
طرح هادي برسد.
 -5محل جديدي با مساحت معادل و موقعيت قابل قبول و عدم مغايرت اساسي با طرح جامع كه هم مشكل فني و اجرايي نداشته و هم داراي
امكان تملك باشد معرفي شده و به تاييد كميسيون ماده  7يا مرجع تصويب طرح هادي برسد.

ضوابط و مقررات منطقه بندی مسكونی شهرها به مجتمع آپارتمانی ،چندخانواری و تك واحدی در جهت حفظ حقوق
همسایگی در واحدهای مسكونی (به لحاظ تأمين نور ،آفتاب و عدم اشراف) ( مصوب )2212/3/21

 -1سطوح مسكوني شهرها بايد در طرحهاي هادي ،جامع و تفصيلي به يكي از صورتهاي مجتمع آپارتماني ،چندخانواري يا تك واحدي مشخص
شود.
 -7در سطوحي كه در هر شهر مربوط به ساخت تك واحدي است ،واحدها داراي حياط اختصاصي محصور بوده و اصوالً براي يك طبقه با زيرزمين
طراحي ميشود.
تبصره :1استفاده از يك طبقه اضافي در سطوح تك واحدي به شرطي مجاز است كه واحد مستقل مسكوني و غير آن در ساختمان بوجود نيايد و
در طراحي آن حقوق همسايگان (به لحاظ تامين نور ،آفتاب و عدم اشراف) محفوظ و دفاع از حقوق مذكور پذيرفته ميشود.
تبصره  :7حداقل مساحت تفكيكي در مناطق تك واحدي  171مترمربع است ،كمتر از اين مقدار بايد به تصويب مراجع ذيربط برسد.

 -5در سطوح چندخانواري محوطه ساختمان اختصاصي نبوده و بصورت مشاع به كليه واحدهاي مسكوني آن ساختمان تعلق دارد .تعداد طبقات
ساختمانها در اين منطقه بين  7تا  4طبقه بوده و طراحي آنها حتي المقدور با رعايت حقوق همسايگان موضوع اين مصوبه انجام خواهد شد.
حداقل تفكيك اين گونه اراضي  711مترمربع است.
تبصره :در مورد زمينهاي تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي كه مساحت آنها كمتر از  711متر مربع باشد ،طبق بند  1-7-4مصوبه 21/7/16
شورايعالي عمل خواهد شد.
 -4در سطوح مربوط به مجتمعهاي آپارتماني ،محوطه ساختمانها بصورت مشاع به كليه واحدهاي مسكوني تعلق دارد .تعداد طبقات اين
ساختمانها با رعايت تراكم مجاز و حقوق ساختمانهاي مجاور محدوديتي ندارد .طراحان اين مجموعهها بايد گزارش امكان سنجي مربوط به تأمين
نور ،آفتاب و عدم اشراف را به تاييد مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند.
تبصره  :1در صورت اختالف نظر در بين طراحان و مراجع صدور پروانه ،حسب مورد نظر مراجع تصويب طرحهاي تفصيلي و هادي مالك عمل
خواهد بود.
تبصره  :7ضوابط تفكيك زمين و احداث ساختمان در مجتمعهاي آپارتماني بايد طوري باشد كه ضمن رعايت تراكم جمعيتي باعث تشويق كاهش
سطح اشغال و استفاده از زمينهاي بزرگتر و تجميع و عدم تفكيك باشد.
 -7ضوابط اين مصوبه بايد در كليه طرحهاي آماده سازي زمين ،شهرهاي جديد و توسعه جديد شهرها عيناً به اجرا درآيد و در طرحهاي مصوب
قبلي آماده سازي ،شهرهاي جديد و توسعه جديد شهرها نيز اصالحات الزم به عمل آمده به تصويب مراجع ذيربط برسد .در مورد بافت موجود
شهرها در طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در دست تهيه در صورتي كه اجراي اين ضوابط در همه شهر و يا بعضي از محالت مقدور نباشد،
مراتب بايد توسط تهيهكنندگان طرح همراه با داليل كافي به مراجع تصويب طرحهاي مذكور گزارش گردد و از طريق دبيرخانه شورايعالي به
اطالع اين شورا برسد.
 .6وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت  5ماه تعاريف و جداول راهنما و دستورالعمل و الگوهاي مناسب را ضمن آموزش الزم به
طراحان و متصديان اجرايي جهت اجراي اين مصوبه تهيه و ابالغ نمايد( .دستورالعمل بند  6اين مصوبه تحت عنوان «دستورالعمل كنترل تراكم
ساختماني و تعيين سطح اشغال در مناطق مسكوني» پيوست اين مجموعه است)

دستورالعمل كنترل تراكم ساختمانی و تعيين سطح اشغال در مناطق مسكونی (براساس حفظ سرانه فضای باز ،تشویق بلند
مرتبه سازی ،كاهش سطح زیربنای مسكونی و عدم تفكيك)
موضوع بند  -3ضوابط و مقررات منطقه بندی مسكونی شهر مصوب 12/3/21
براساس بند  6مصوبه  21/7/14شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان «منطقه بندي مسكوني شهرها به تك خانواري ،چند
خانواري و مجتمعهاي آپارتماني  »....دستورالعمل شماره  1به شرح زير ابالغ ميگردد:
 -1به منظور تأمين فضاي باز كافي در ساختمانها يا مجتمعهاي مسكوني الزم است در تهيه ضوابط و مقررات اجرايي كليه طرحهاي هادي،
جامع و تفصيلي آتي يا در دست تهيه حداقل فضاي باز ،متناسب با تعداد طبقات يا واحدهاي مسكوني به شرح زير رعايت گردد:

تعداد طبقات

يا

حداقل تعداد واحد
مسكوني

حداقل فضاي باز به
ازاي هر واحد
مسكوني

 7طبقه

-

-

 61متر مربع

 5و  4طبقه

-

-

 77متر مربع

 7و  6طبقه

يا

74

 71متر مربع

 2و  8طبقه

يا

57

 47متر مربع

 9طبقه و بيشتر

يا

41

 41متر مربع

تبصره  :1پاركينگ و معابر ماشين رو جزء فضاي باز محسوب نميشوند.
تبصره  :2رعايت اين دستورالعمل در طرح تهران نيز الزامي است لكن چنانچه رعايت حداقل فضاي باز در سطوحي از طرح مقدور نباشد ،حداقل
فضاي باز در سطوح مزبور با رعايت ضوابط طرح جامع به تصويب كميسيون ماده  7برسد.
 -7از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل شهرداريها موظفند هنگام صدور پروانه ساختمان ،سطح فضاي باز را مطابق جدول بند  1كنترل نمايند تا از
حداقلهاي تعيين شده كمتر نباشد .در اين صورت چنانچه رعايت حداقل فضاي باز حتي با افزايش تعداد طبقات و كاهش سطح اشغال با تراكم
ساختماني طرح منافات داشته باشد ،تراكم ساختماني بايد تا حد تطابق با حداقل فضاي باز تقليل پيدا كند.
تبصره :در مواردي كه تقليل تراكم در سطوح قابل توجهي از طرح مصوب قبلي ضرورت پيدا كند الزم است طرحهاي مربوطه پس از انجام
مطالعات الزم و تجديدنظر در تراكم و ضوابط ساختماني با تصويب كميسيونهاي ماده  7يا مرجع تصويب طرحهاي هادي حسب مورد اصالح شوند.

نحوه بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری (مصوب )2212/1/2

مراحل مختلف بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهري به استناد بند  1ماده  4قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بشرح زير
تعيين مي شود:
 .1مراحل بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت بيش از 711هزار نفر:
 1ـ الف ـ بررسي طرح در شوراي شهرسازي استان حداكثر ظرف مدت يك ماه و ارسال گزارش بررسي به دبيرخانه شورايعالي
تبصره :در صورتي كه شوراي شهرسازي استان انجام تغييرات و اصالحاتي را پيشنهاد نمايد ،زمان انجام آن را نيز تعيين خواهد نمود .بديهي است
در اين صورت مهلت شوراي شهرسازي استان براي بررسي مجدد طرح و رسيدگي به تغييرات و اصالحات يك ماه از تاريخ تحويل مجدد طرح
خواهد بود ولي به هر حال بررسي طرح در شوراي شهرسازي استان جمعاً نبايد از دو ماه تجاوز نمايد.
1ـ ب ـ بررسي طرح در كميتههاي فني زير و گزارش نتايج بررسيها توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران:
1ـ ب ـ  1ـ كميته فني كالبدي متشكل از نمايندگان وزارت كشور ،وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي (ميراث فرهنگي)،
سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارت نيرو ،وزارت كشاورزي ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه (حداكثر  5جلسه)
1ـ ب ـ 7ـ كميته فني اجتماعي ـ اقتصادي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه ،وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت صنايع ،وزارت
كشاورزي ،وزارت جهاد سازندگي ،وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
1ـ ب ـ 5ـ كميته فني ضوابط و مقررات متشكل از نمايندگان وزارت كشور ،وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي (ميراث
فرهنگي) (حداكثر  5جلسه)
 1ـ ج ـ استماع گزارش دبيرخانه از تلفيق نظرات كميتهها ،مذاكره نهايي و رأيگيري براي تصويب توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 .7مراحل بررسي و تصويب طرح جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 711هزار نفر طبق مصوبه مورخ  1569/6/17شورايعالي

 7ـ الف ـ بررسي طرح در كميتههاي فني متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي شهرسازي استان ،با تركيب و مدت پيشبيني شده در بند  1ـ ب
اين مصوبه و گزارش نتايج بررسيها توسط اداره كل مسكن و شهرسازي به شوراي شهرسازي استان
 7ـ ب ـ استماع گزارش اداره كل مسكن و شهرسازي ،مذاكره نهايي و رأيگيري براي اتخاذ تصميم توسط شوراي شهرسازي استان
 7ـ ج ـ ارائه گزارش شوراي شهرسازي استان به شورايعالي شهرسازي و معماري توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري حداكثر ظرف
يك ماه براي تصويب شورايعالي
 .5مصوبه مورخ  1569/7/7مربوط به شهرهاي واقع در استانهاي جنگزده از اين تاريخ لغو ميگردد و در اين استانها نيز حسب مورد به يكي از
دو روش مربوط به شهرهاي كمتر يا بيشتر از  711هزار نفر عمل خواهد شد.

ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ( مصوب
2231مجلس شورای اسالمی)

شهرداريها موظفند در تمام كاربريهاي طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي اعم از مسكوني ،تجاري و خدماتي طبق ضوابط و مقررات طرحهاي
مزبور براي مالكيني كه متقاضي احداث ساختمان مطابق كاربريهاي مصوب هستند ،پروانه ساختمان صادر نمايند مگر اينكه اجراي طرحهاي
دولتي يا طرحهاي شهرداريها توسط دستگاههاي ذيربط در امالك مالكين مزبور اعالم شده باشد كه در اين صورت با توجه به قانون تعيين
وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ترتيب زير عمل خواهد شد:
 .1در صورت اعالم نظر دستگاه اجرايي مبني بر تصميم به اجراي طرح ،ظرف  18ماه مقرر در قانون تعيين وضعيت امالك ،اجازه احداث و تجديد
بنا يا افزايش ساختمان به مالك داده نخواهد شد.
 .7در صورت اعالم نظر دستگاه اجرايي مبني بر عدم تصميم به اجراي طرح ظرف  18ماه مقرر در قانون و موكول كردن آن به آينده خواه قبل و
خواه بعد از ده سال يا انقضاي مهلت  18ماه مقرر در قانون ،در مناطق مسكوني و تجاري اجازه احداث يا تجديد بنا و افزايش ساختمان مسكوني با
رعايت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراكم مجاز ،حداكثر تا  171مترمربع در كل زيربنا داده شود.
تبصره  :1در صورتي كه اجراي طرح به قبل از ده سال موكول شده باشد ،تعهد الزم مبني بر عدم مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا مطابق تبصره
 1قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها از مالك اخذ خواهد گرديد.
تبصره  :7در صورت تعدد مالكين مشاع بر اساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و
شهرداريها ( )62/9/79به هر يك از مالكين احداث يك واحد مسكوني به مساحت حداكثر  171مترمربع اجازه داده ميشود مشروط بر اينكه در
مجموع از تراكم ساختماني مجاز منطقه بيشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعايت شود.

ضوابط مربوط به تعيين مقدار زمين مورد نياز مؤسسات آموزش عالی ( مصوب )2212/3/32

 .1زمين مورد نياز مؤسسات آموزش عالي شامل فضاهاي آموزشي ،كمك آموزشي ،فضاهاي خدماتي و فوقبرنامه ،خدمات پشتوانهاي ،فضاهاي باز
و سبز و درختكاري و ورزشي ،با توجه به امكانات موجود در شهرهاي مختلف كشور به شرح زير تعيين ميگردد:
 1.1در داخل محدوده ساخته شده كليه شهرها و محدوده توسعه آتي شهرهاي مشهد ،اصفهان ،تبريز و شيراز  21مترمربع به ازاي هر دانشجو
 7.1داخل محدوده توسعه آتي شهرها (به جز شهرهاي مشهد ،اصفهان ،تبريز و شيراز)  111مترمربع به ازاي هر دانشجو

تبصره  :1در مواردي كه خوابگاههاي دانشجويي و منازل سازماني بنا به تشخيص شوراي گسترش آموزش عالي در داخل محوطه دانشگاه
پيشبيني شود ،در مورد بند  71 ،1.1مترمربع و در مورد بند  71 ،7.1مترمربع به سرانههاي اين بند اضافه خواهد شد.
تبصره  :7اين ارقام با در نظر گرفتن شرايط خاص زمين از لحاظ وجود حرايم يا شيبهاي تند و نظاير آن يا وجود محدوديت در واگذاري زمين به
تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي تا 71درصد قابل افرايش يا كاهش مي باشد.
تبصره :5ارقام سرانه موضوع اين بند شامل زمينهاي مورد نياز براي مزارع نمونه و تحقيقاتي دانشكدههاي كشاورزي ،منابع طبيعي و دامپزشكي
نميباشد.
 .7تعيين كاربري آموزش عالي در طرحهاي جامع و هادي متناسب با تعداد دانشجويان در
 11سال بعد ،بر اساس درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و متناسب با مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي خواهد بود.
 .5سطوحي كه مطابق سرانههاي اين مصوبه تخصيص يابد تا زماني كه تحت اشغال ساختمان در نيامده ،بايد متناسب با برنامه اجرايي پروژه تحت
پوشش فضاي سبز درآيد.
 .4طرح مؤسسات آموزش عالي به صورت شهرها يا شهركهاي مستقل دانشگاهي در خارج از محدوده استحفاظي شهرها بايد به تصويب
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
 .7چنانچه در دانشگاههاي علوم پزشكي ،ايجاد بيمارستان در داخل محوطه دانشگاه پيشبيني شود 71 ،هكتار براي احداث يك بيمارستان 741
تختخوابي قابل توسعه تا  271تخت و يك كلينيك دندانپزشكي به سطح مورد نياز اضافه خواهد شد.
 .6در كليه زمينهاي واگذاري قبلي ،سطوح مازاد بر سرانههاي اين مصوبه بايد با تصويب كميسيون ماده  7يا شورايعالي به كاربريهاي الزم شهر
اختصاص يابد.
 .2ضوابط مربوط به تعيين سطوح مورد نياز دانشگاه پيام نور و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي تكميلي ،توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيشنهاد
و به تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد رسيد.

آیيننامه طراحی راهها و خيابانهای شهری ( مصوب )2212/1/1

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،با استفاده از اختيارات موضوع بند  4ماده  7قانون تأسيس خود ،بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي
«آييننامه طراحي راههاي شهري» شامل  17بخش ،يكم «مباني طراحي راهها و خيابانهاي شهري» ،دوم «پالن و نيمرخهاي طولي» ،سوم
«اجزاي نيمرخهاي عرضي» ،چهارم «راههاي شرياني درجه  ،»1پنجم «تبادلها» ،ششم «راههاي شرياني درجه  ،»7هفتم «تقاطعها» ،هشتم
«خيابانهاي محلي» ،نهم «دسترسيها» ،دهم «مسيرهاي پياده» ،يازدهم «راهنماي برنامهريزي و طرح مسيرهاي دوچرخه» و دوازدهم
«تجهيزات ايمني راه» را به شرح پيوست تصويب و مقرر نموده كه:
 .1كليه تهيهكنندگان طرحهاي هادي ،طرحهاي جامع ،طرحهاي تفصيلي ،طرحهاي بهسازي و نوسازي ،طرحهاي آمادهسازي ،طرحهاي جزييات
شهرسازي ،طرحهاي احداث راه جديد شهري ،طرحهاي بازسازي و نوسازي راه موجود شهري ،طرحهاي اصالح ترافيكي ،طرحهاي سنجش تأثيرات
ترافيكي توسعه ،طرحهاي ساختماني (از لحاظ نحوه اتصال به راههاي شهري) كه محدوده عمل آنها داخل محدوده و حريم شهرهاست و طرحهاي
انواع شهركها مانند مسكوني ،تفريحي ،صنعتي مكلفند در تهيه طرحهاي مزبور و تغييرات آنها ،موارد مربوطه در آييننامه طراحي راههاي شهري
را رعايت كنند و موارد استفاده يا استثناء را همراه با داليل فني و اقتصادي در گزارش فني ضميمه طرح مشخص نمايند .داليل فني و اقتصادي
موارد استثناء بايد حسب مورد به تصويب مراجع تصويب و صدور مجوز برسد.

 .7وزارت مسكن و شهرسازي ،در اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان ،شرايط احراز صالحيتهاي الزم براي تهيه طرح كلي شبكه و طراحي
هندسي راههاي شهري را براي مهندسان رشتههاي ذي ربط تعيين كرده ،ظرف مدت يك سال آينده تسهيالت الزم براي توسعه سريع و آموزش
آييننامه طراحي را ههاي شهري و اعطاي گواهي صالحيت به واجدين شرايط را فراهم كرده و حدود صالحيت آنها را در پروانه اشتغال به كار
مهندسي آنها درج مينمايد.
 .5در آن دسته از طرحهاي موضوع بند  1كه از تاريخ ( 1526/11/1اين تاريخ بر اساس مصوبه  1526/5/19اصالح شده است) توسط مؤسسات
مهندس مشاور تهيه شود و طرح كلي شبكه يا طرح هندسي راههاي شهري و گزارش فني آن بايد حسب مورد به امضاي مهندس داراي پروانه
اشتغال و صالحيت الزم برسد.
 .4آن دسته از طرحهاي موضوع بند  1كه قابل واگذاري به اشخاص حقيقي باشد از تاريخي كه در هر يك از شهرستانهاي كشور از طرف وزارت
مسكن و شهرسازي با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي قابل اجرا اعالم شود بايد به امضاي مهندسان داراي صالحيت براي تهيه طرح كلي
شبكه يا طراحي هندسي راههاي شهري حسب مورد برسد.
 .7اخذ گواهي صالحيتهاي موضوع اين آييننامه براي تهيهكنندگان طرحهاي ساختماني كه در طراحي نحوه اتصال به راههاي شهري مكلف به
رعايت آن هستند الزم نيست.
 .6وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با تشكيل يك كميته دائمي متشكل از كارشناسان و متخصصان ذيصالح نسبت به بازنگري مداوم اين
آييننامه اقدام نمايد.
اين كميته با بررسي نتايج حاصل از اجراي اين آييننامه كه به صورت داليل فني و اقتصادي و فرهنگي موارد استثناء موضوع بند  1اين مصوبه
اعالم خواهد شد و هر نظر و پيشنهاد اصالحي ديگري كه به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري برسد ،اصالحات الزم در آييننامه را به عمل
خواهد آورد يا چنانچه تحقيقاتي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خواهد نمود.

نحوه بررسی طرح های جامع شهرهای مركز استان با جمعيت كمتر از  311.111نفر (مصوب )2211/1/5

طرحهاي جامع شهرهاي مركز استان كه جمعيت آنها كمتر از 711هزار نفر است از شمول نحوه بررسي و تصويب موضوع مصوبه مورخ 69/6/17
شورايعالي مستثني و تابع نحوه بررسي و تصويب شهرهاي با جمعيت بيش از 711هزار نفر شود.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسالمی ( مصوب )2215/1/3

پيرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد ضرورت رعايت اصول و ارزشهاي اسالمي در طرحهاي شهرسازي و معماري و همچنين تأكيد
معظمله در بندهاي  11و  17منشور اقامه نماز ،بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي ،شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و مقرر
نموده اقدامات زير توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود:
 .1مطالعه مستمر درباره شهرها و معماري اسالمي گذشته و حال ايران و جهان به منظور دسترسي به اصول و ارزشهاي حاكم بر ساختار آنها و
تطبيق اين اصول با دانش نوين بشري و دستيابي به ارزشها و اصول طراحي جديد شهري و معماري.
 .7ظرف سال جاري اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول و ضوابط معماري ساخت و ساز بناها بر اساس معيارها و ارزشهاي اسالمي
با هدف رشد و اعتالي طراحي شهري و معماري اسالمي و ايراني تهيه و به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
اين اصول و ضوابط پس از تصويب شورايعالي شهرسازي از سوي كليه مهندسان مشاور و مهندسان داراي پروانه فعاليت مهندسي در تهيه
طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي ،تهيه طرحهاي شهركسازي و طراحي بناها اعم از مسكوني ،خدماتي ،عمومي ،اداري و تجاري الزمالرعايه است.

 .5با توجه به نقش ويژه عنصر مسجد به عنوان نماد اساسي شهر اسالمي و محل سكونت مسلمانان ،ضروري است مسجد به عنوان نقطه عطف
مركزي شهرها ،مناطق و محالت در كليه طرحهاي كاربري اراضي اعم از طرحهاي جامع ،تفصيلي ،هادي و آمادهسازي منظور شود.

ضوابط جلوگيری از افزایش محدوده شهرها ( مصوب مورخ )11/1/21

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عالوه بر وظيفه اظهارنظر درباره لوايح و آييننامههاي شهرسازي ،عهدهدار تصويب طرحهاي توسعه و عمران
در مقياسهاي ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و محلي و بررسي و تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي است كه به خصوص در بند  4ماده  7قانون
تأسيس شورايعالي مذكور تصريح شده است.
اينگونه ضوابط كه با هدف فراهم شدن موازين اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي كشور تهيه ميشوند ،با توجه به دامنه شمول
(شهر ،ناحيه ،منطقه و كشور) و تأثيرگذاري وسيع آنها بر توسعه و عمران كشور ،يكي از پايههاي اصلي نظام طرحريزي و كنترل توسعه كالبدي
كشور ميباشند.
در سالهاي اخير گسترش تدريجي محدوده مصوب شهرها در شرايطي روي داده كه جمعيت واقعي شهرها در افق طرحهاي جامع يا هادي و يا در
مقاطع زمان معين ،از رقم جمعيت پيشبيني شده براي آنها در طرحهاي مذكور در همان مقاطع با اختالف قابل مالحظه اي كمتر بود .مقايسه
جمعيت چند شهر بزرگ و كوچك كه به صورت اتفاقي هم انتخاب شد نشان داد كه اين امر قابل تعميم به وضعيت قريب به اتفاق شهرهاي كشور
است و قطع نظر از عوامل به وجود آورنده ،نشاندهنده عدم تحقق تراكمهاي پيشبيني شده در طرح و توان جمعيتپذيري شهر حتي تا سالهايي
دورتر از افق طرحها است .در چنين مواردي گسترش محدوده شهرها حتي پس از پايان يافتن دوره اجرايي ده ساله آنها نيز منطقي نبوده و
حاصلي جز تشديد تخريب اراضي كشاورزي و باغات پيرامون شهرها ،تحميل هزينههاي گزاف به دستگاههاي مسئول تأمين خدمات شهري و در
نتيجه دشوارتر شدن مديريت شهري و عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و باالخره پراكندهسازي و زشت شدن سيما و منظر شهر
ندارد.
با توجه به موارد فوق و بررسيهاي انجام شده ،مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  28/8/11به شرح زير ميباشد:
 .1از تاريخ تصويب اين مصوبه ،هر گونه افزايش در محدوده مصوب طرحهاي هادي و جامع شهري تا زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي شهر (يعني
نسبت جمعيت به سطح مصوب) در محدوده فعلي طرح (يعني محدوده طرح مصوب به اضافه كليه تغييرات احتمالي قانوني و مصوب بعدي تا اين
تاريخ) بر اساس طرحهاي مصوب تحقق پيدا نكرده باشد ممنوع است.
تبصره :آن دسته از پيشنهادات مربوط به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران واصل و در
نوبت دستور كار شورايعالي قرار گرفته است مشمول مفاد اين مصوبه نبوده و بررسيهاي كارشناسي الزم جهت طرح در شورايعالي در مورد آنها به
عمل خواهد آمد.
 .7دستگاههاي ذيربط موظفند براي ارتقاء كيفيت و شرايط زندگي در محلههاي مركزي و قديمي شهرها و به وجود آمدن امكان عرضه بيشتر و
به موقع زمين در بخش هاي مذكور ،پس از تعيين حدود مناطق مشمول بهسازي ،بازسازي و نوسازي در طرحهاي جامع شهري ،بالفاصله طرحهاي
تفصيلي موضعي و طراحي شهري الزم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري و شهرسازي بومي شهر تهيه و به تصويب
كميسيون ماده ( )7استان مربوطه برسانند ،در مورد بافتهاي با ارزش تاريخي الزم است پيش از طرح در كميسيون ماده ( ،)7طرحهاي مذكور به
تأييد سازمان ميراث فرهنگي برسد.
 .5وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص شهري ،به عنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه،
ضوابط بلندمرتبه سازي و مكانيابي آن را بر حسب اولويت و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداريها ،مطالعه و تهيه نمايد و براي طي مراحل
تصويب و اجرا ارائه نمايد.

 .4هر گونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد ،شركتهاي تعاوني يا ارگانهاي دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم و
محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مي باشد.
 .7قبول تقاضاهاي مربوط به افزايش محدوده طرحهاي مصوب اعم از اينكه از طريق سازمانها ،اشخاص يا شركتهاي تعاوني و غيره درخواست
شده باشد ،توسط شهرداريها و ساير اعضاء كميسيون ماده ( )7و طرح اين تقاضاها در كميسيونهاي مذكور و شوراهاي شهرسازي استانها تا
حصول به شرايط تعيين شده در اين مصوبه ممنوع ميباشد.
 .6تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرحهاي مصوب شهري و تبديل جنگلها به كاربريهاي شهري
ممنوع است.
 .2صدور هر گونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرحهاي مصوب شهري داراي كاربري
مسكوني هستند ،تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيشبيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد
ممنوع است.
 .8به منظور جلوگيري از گسترش بيرويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمينهاي با قابليت كشاورزي و جنگلها در پيرامون شهرهاي
كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه ،از تاريخ تصويب اين مقررات ،دستگاههاي تهيهكننده طرحهاي توسعه شهري موظفند در تجديدنظر و يا
تهيه طرحهاي جامع و هادي شهرها ،نقشه منطقهبندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي و حريم تعيين شده در طرحهاي مذكور را با
حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگلهاي موجود و همچنين حفظ و حراست از جرايم راههاي عبوري بين شهري و رعايت محدوده هاي مناطق
چهارگانه محيط زيست و تعيين كاربريهاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس شهري و ناحيهاي كه ميتوانند در حريم شهر
مستقر شوند و كمربند سبز ،تهيه و براي تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارائه نمايند.
 .9دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران موظف است مفاد اين مصوبه را براي اطالع عموم در دو روزنامه كثيراالنتشار درج نمايد.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حركتی مصوب مورخ ( 11/1/33بازنگری در مصوبه
مورخ )31/2/1

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به استناد بند  7مصوبه مورخ  68/5/8خود در خصوص «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد
معلول جسمي ـ حركتي» در جلسه مورخ  28/9/77پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در ارتباط با بازنگري مصوبه
ياد شده و پيوست آن را به شرح زير تصويب نمود .بنابراين از اين تاريخ مصوبه حاضر و پيوست آن جايگزين مصوبه مورخ  68/5/8و پيوست
مربوطه ميگردد:
 .1از اين تاريخ در كليه طرحهاي آتي و در دست تهيه شهرسازي ،شهركسازي و مجتمعهاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم از اينكه
توسط دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و يا بخش خصوصي تهيه گردند ،رعايت ضوابط موضوع بند يك مجموعه پيوست كه
شامل ضوابط برنامهريزي و طراحي براي تسهيل حركت معلولين در سطح شهر ميباشد الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب
و اجراي طرحهاي توسعه شهري ،شهركسازي و مجتمعهاي ساختماني و مسكوني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت
ضوابط مذكور را رعايت نمايند.
 .7به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است كه اصالحات موضوع بند دو ضوابط پيوست تا قبل از تهيه و يا تجديدنظر در طرحهاي توسعه
شهري به منظور نزديك تر كردن شرايط موجود به شرايط مناسب ،توسط مراجع مسئول عمران شهري با توجه به اولويت هر يك به اجرا درآيد.
 .5رعايت ضوابط بند  4ضوابط پيوست (در خصوص ساختمانهاي عمومي) در طراحي كليه ساختمانهاي موضوع فصل مذكور براي تهيهكنندگان
طرحهاي فوق الذكر الزامي است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختماني موظف به اجراي صحيح و دقيق آن هستند.

كليه ساختمانهاي عمومي موضوع اين آييننامه به خصوص ادارات دولتي موجود ،بايد تدريجاً با شرايط اين آييننامه تطبيق داده شوند .تشخيص
ميزان تطبيق اين ضوابط و زمان الزم براي اعمال آن به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان بهزيستي ،بنياد جانبازان ،وزارت مسكن و
شهرسازي ،وزارت كشور ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خواهد بود .وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تضمين
قانوني اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط كسب نمايد.
 .4اعمال ضوابط و مقررات بند سه ضوابط پيوست (در خصوص ضوابط توصيهاي مناسبسازي محيط شهري) اختياري بوده ولي بر حسب تشخيص
كميسيون موضوع بند  5اين مصوبه و با استفاده از تضمينهاي قانوني كه كسب خواهد شد ،الزامآور خواهد گرديد.
 .7رعايت مفاد بند  7ضوابط پيوست (در خصوص ساختمانهاي مسكوني) در كليه ساختمانها و مجموعههاي مسكوني موضوع آن بند الزامي
است.
 .6وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر هر  7سال يك بار با جلب نظر كميسيون موضوع بند  5اين مصوبه ،ضوابط و مقررات موضوع آن
را مورد بازنگري و تطبيق با شرايط و امكانات جديد قرار داده و براي تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد نمايد.
 .2در جهت تحقق كامل بخشنامه شماره  12181مورخ  21/4/79رياست محترم جمهوري ،در هر استان كميته دائمي پيگيري اعمال ضوابط و
مقررات پيوست با حضور نمايندگان دستگاههاي مندرج در بند  5اين مصوبه زير نظر استاندار تشكيل ميگردد .دبيرخانه اين كميتهها به استناد
بخشنامه مذكور در سازمانهاي بهزيستي استان مستقر خواهد شد.
 .8پيشنهاد ميگردد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمانها و مؤسساتي كه با امر آموزش نيروي انساني در
سطوح مختلف ارتباط دارند ،در رشتههاي مرتبط با طراحي كالبدي تدابير الزم را جهت گنجاندن واحد درسي مستقلي براي تدريس اصول و
ضوابط طراحي براي افراد معلول جسمي ـ حركتي اتخاذ نموده و در رشتههاي غيرمرتبط با طراحي كالبدي ،حقوق شهري و معماري معلولين،
ضرورت مناسب سازي محيط براي دسترسي آنان و همچنين نيازهاي جسمي اين افراد در رابطه با موضوع تخصص موردنظر را حداقل در شرح
يكي از دروس موجود بيفزايد.
 .9پيشنهاد ميگردد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در برنامههاي خود ،آگاهسازي عمومي در زمينه مناسبسازي محيط براي افراد
معلول جسمي ـ حركتي را در جهت حمايت از ايجاد فرصتهاي مساوي براي حضور آنان در جامعه ،در نظر بگيرد.
 .11پيشنهاد ميشود مراكز و دستگاههاي ذيربط در هنگام آمارگيري سرشماري نفوس و مسكن ،آمار و اطالعات خاص معلولين جسمي و
حركتي را تهيه نمايند.

الگوی سطح بندی مناطق و مراكز روستایی و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی كشور( مصوب مورخ
)11/21/3

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،به دنبال بررسيها و تصميمات خود در جلسات  22/11/2 ،22/9/16 ،22/9/7 ،22/8/18و
« 22/11/14الگوي سطحبندي مناطق و مراكز روستايي» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور» را با توجه به ضرورتها ،اهداف،
خط مشيها و روشهاي مربوطه در سطوح ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و محلي در جلسه مورخ  ،28/11/6به شرح زير مورد تصويب قرار داد:
 -1مناطق روستايي كشور در سه سطح ،حوزه ،مجموعه و منظومه روستايي به شرح زير تعريف و سطح بندي مي شوند:
الف ـ حوزه روستايي؛ اجتماعي از چند آبادي همجوار و مرتبط در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي همگن با عملكردهاي بالنسبه همسان با يك كانون
جمعيتي برتر را شامل ميشود و جمعيت آن (هر حوزه) تا ()7هزار نفر ميباشد .مناطق روستايي كشور حدوداً شامل  8111حوزه روستايي خواهد
بود.

ب ـ مجموعه روستايي؛ تجمعي از چند حوزه روستايي است كه به داليلي به هم پيوسته يا وابسته هستند و حوزه نفوذ كنوني يا آتي يك مركز
برتر روستايي را تشكيل داده و جمعيتي حداكثر تا 17هزار نفر را در برميگيرد .حدوداً  7711مجموعه روستايي در كل مناطق روستايي كشور
پيشبيني ميشود.
ج ـ منظومه روستایي؛ از تجمع چند مجموعه روستایي شكل ميگيرد ،وسيعترین قلمرو جغرافيایي براي عملكرد یكپارچه و پوشش خدماتي در محيط

روستايي است كه با مركزيت حداقل يك كانون شهري و يا روستاي بزرگ شكل گرفته است .جمعيت منظومه روستايي با توجه به شرايط مختلف
بدون احتساب جمعيت شهري و مركز منظومه بين  71تا 41هزار نفر ميباشد .عرصههاي روستايي كشور در قالب نواحي طرح كالبدي ملي (87
ناحيه) حدوداً شامل  811منظومه روستايي خواهد بود.
 .7استانداردها و ضوابط خدماترساني روستايي؛ بر اساس سطح بندي بند يك با آستانههاي جمعيتي و فاصلههاي دسترسي با توجه به محيطهاي
هموار و ناهموار به شرح جدول پيوست تعيين ميگردند.
تبصره  :1براي هر يك از روستاها و بر حسب مورد و با اولويت به مراكز و كانونهاي جمعيتي برتر« ،طرح هادي روستايي» طبق ضوابط مصوب
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،تهيه و پس از تصويب در مراجع ذيربط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره  :7براي فضاها و محيطهاي روستايي حسب مورد (كه ضرورت و محدوده آن در طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين خواهد شد) ،طرح
ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي طبق ضوابط مصوب شورايعالي تهيه و پس از تصويب در مرجع ذيربط به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره  :5تصويب حوزهها ،مجموعهها و منظومههاي روستايي و مراكز آنها در مناطقي كه طرحهاي مصوب باالدست (طرح توسعه و عمران
«جامع ناحيهاي») وجود ندارد و همچنين تعيين اولويت تأمين و استقرار هريك از خدمات و تسهيالت موضوع جدول فوقالذكر بعهده مرجع
تصويب طرحهاي توسعه و عمران در استان خواهد بود.
تبصره  :4اولويت نحوه سرمايه گذ اري و تأمين اعتبار براي ايجاد خدمات و تسهيالت موضوع جدول فوق با بخش خصوصي و مردمي است .موارد و
نحوه سرمايه گذاري دولتي و مشاركتي در اين امور توسط مراجع ذيربط و در چارچوب سياستهاي دولت تعيين خواهد شد.
 -5در تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي ،دستگاههاي تهيه كننده اينگونه طرحها موظفند الگوي سطح بندي مناطق و مراكز
روستايي موضوع اين مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند.
بديهي است با توجه به مفاد اين مصوبه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي مصوب ،توسط وزارت مسكن و شهرسازي مورد بازنگري قرار
خواهد گرفت تا بمنظور تطبيق طرحهاي مذكور با مفاد اين مصوبه اصالحات الزم در آنها بعمل آيد.
 -4سطح بندي ،تعيين مراكز روستايي و خدمات رساني موضوع اين مصوبه تا تهيه و ابالغ طرحهاي فرادست شامل طرحهاي توسعه و عمران
(جامع) ناحيهاي و طرحهاي كالبدي منطقهاي ،مالك عمل ميباشند.
 -7رعايت مفاد اين مصوبه در سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات رساني روستايي براي كليه دستگاههاي ذيربط الزامي
است.
 -6هرگونه تغيير و اصالح در الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردهاي خدمات روستايي موضوع اين مصوبه ،به تصويب
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
 -2الگوي تقسيمات فضايي موضوع اين مصوبه با رعايت ماده  14قانون تعاريف ضوابط و تقسيمات كشوري از مرزهاي تقسيماتي مذكور تبعيت
خواهد نمود .ضمناً پيشنهاد ميشود وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه در زمينه
اصالح تقسيمات سياسي كشور ،به نحوي اقدام نمايد تا نتايج اين الگو و دستاوردهاي پيشنهادي طرح پايه آمايش سرزمين و ساير طرحهاي توسعه
و عمران ملي ،منطقهاي و ناحيهاي و تقسيمات فضايي طرحهاي مذكور در تقسيمات سياسي كشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداكثر
انطباق بين آنها فراهم گردد.

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()2

سطح منطقه روستايي

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

آستانه جمعيتي (نفر)

توضيحات
تقسيمات

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

مراكز آموزش قبل از دبستان
دبستان
مدرسه راهنمايي عادي
آموزشي

مدرسه راهنمايي مركزي

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*

-

مدرسه راهنمايي شبانه روزي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

+1711

+1111

-

-

+711

+171

7/7

7/7

+1711

+1111

5

5

-

-

11

2

+5711

دبيرستان عادي

-

دبيرستان مركزي
دبيرستان شبانه روزي

+7711
-

8
71

7
17

-

-

-

-

هنرستان هاي فني،حرفه اي و كشاورزي

*

-

-

+71111

+71111

-

-

كالس نهضت سوادآموزي

*

*

*

-

-

-

-

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()3
سطح منطقه روستايي
تقسيمات

آستانه جمعيتي (نفر)

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

خانه بهداشت

-

*

*

611-1711

مركز بهداشتي -درماني

*

*

-

+11111

+6111

*

-

-

41111

41111

-

*

*

*
-

-

17

8

-

-

-

-

بهداشتي

مركز بهداشتي-درماني با تسهيالت زايماني

و

داروخانه

درماني

مطب

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

-

-

جمع آوري و دفع بهداشتي زباله
جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

711-1111

7

5

17

8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

كشتارگاه بهداشتي صنعتي

*

*

-

-

-

-

-

كشتارگاه بهداشتي سنتي

*

*

*

-

-

-

-

غسالخانه و گورستان

*

*

*

-

-

-

-

بهسازي محيط روستا

*

*

-

-

-

-

-

*

*

*

4111

5111

-

-

-

-

*

+771

+771

-

-

-

-

*

*

*

*

مجتمع بهزيستي
آب آشاميدني با شير برداشت متمركز
آب آشاميدني با شبكه انشعاب خصوصي
آب آشاميدني با منبع بهداشتي

111-771
-111

حمام عمومي
-

111-771

-

-

-111

-

-

-

-

-

توضيحات

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()2
سطح منطقه روستايي
تقسيمات

انرژي

آستانه جمعيتي (نفر)

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

تأمين برق

*

*

*

+111

پمپ بنزين

*

*

-

+7111

+4111

-

-

*

+711

+411

5

راه اصلي

*

-

-

-

-

-

-

راه فرعي

*

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

*

+1111

+811

-

-

ترمينال وسايل حمل و نقل

*

*

*

-111

-111

-

-

صندوق پست

-

-

*

711-7711

711-7711

7

5

نمايندگي پست

*

*

*
+711

+711

17

17

دفتر پست و مخابرات

-

-

*
+7711

+7711

17

17

-

-

*
711-7711

711-7711

71

17

*

*

*
1111-7111

1111-7111

71

17

جايگاه عرضه مواد سوختي

راه روستايي درجه ( )1با رويه آسفالت

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

+111

-

-

-

7

راه روستايي درجه ( )1با رويه شني
راه روستايي درجه ( )7با رويه شني
ارتباطات

راه روستايي درجه ( )5با رويه شني
دفتر شركت حمل و نقل كاال ،بار و مسافر

دفتر مستقل پستي
دفتر مخابراتي
مركز تلفن

توضيحات

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()1
سطح منطقه روستايي
تقسيمات

آستانه جمعيتي (نفر)

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

مسجد و حسينيه

*

*

*

-

كتابخانه عمومي

*

*

-

+7111

+4711

*

*

*

-

-

-

*

-

-

+71111

+17111

71

17

41111

51111

71

17

فرهنگي ،مذهبي،

كتابخانه روستايي

ورزشي

مجموعه فرهنگي – هنري

و

سينما

گردشگري

مجموعه ورزشي

*

-

-

*

*

-

*

*

*

*

*

*

بوستان بازي كودكان

*

*

*

امكانات ورزشي روباز

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

-

-

-

17

8
-

+7111

+4711

-

-

17
-

11
-

-

-

-

-

بوستان

*

*

-

-

-

-

-

مهمانپذير و سالن پذيرايي

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

انجمن ميراث فرهنگي

توضيحات

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()5
سطح منطقه روستايي

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

آستانه جمعيتي (نفر)

توضيحات
تقسيمات

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

بانك

*

*

*

+11111

شركت تعاوني روستايي

*

*

*

-

-

*

*

*

-

-

-

*

*

*

-

-

-

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دفتر تلقيح مصنوعي و اصالح نژاد دام

*

*

*

تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي و نقليه

*

-

-

مركز آموزش و ترويج صنايع دستي و خانگي

*

-

-

مركز آموزش فني و حرفه اي

*

*

-

فروشگاه تعاوني روستايي
مالي،

مركز خريد و فروش كاال

اقتصادي

مركز خدمات روستايي و عشايري

و

دفتر ترويج كشاورزي

پشتيباني

دفتر ترويج و آموزش روستايي

توليد

دفتر دامپزشكي و داروخانه دامي

جهاد دهستان
خانه سازماني

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

+11111

17

11

-

-

-

*

*

-

-

-

2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محيط روستایی كشور و نحوه تجهيز مراكز روستایی ()3
سطح منطقه روستايي
تقسيمات

توليد

آستانه جمعيتي (نفر)

خدمات

منظومه

مجموعه

حوزه

واحدهاي صنعتي و معدني

*

*

*

-

ناحيه صنعتي

*

*

*

-

-

*

*

*

-

-

مجتمع هاي توليد كشاورزي (زراعت و

حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

فضاهاي

هموار

ناهموار

هموار

ناهموار

-

-

-

-

-

-

-

توضيحات

باغباني ،دام و طيور ،شيالت و آبزيان) متناسب
با استعدادهاي منطقه

چارچوب ضوابط تهيه طرحهای ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی (مصوب مورخ )11/22/21

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به استناد رديف  7بند الف ماده  152قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور و در
اجراي تبصره ( )7بند ( )7مصوبه الگوي سطحبندي مناطق و مراكز روستايي مصوب  28/11/6شورايعالي ،در جلسه مورخ  29/11/12خود موارد
ذيل را به عنوان چارچوب ضوابط تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي در  9بند و يك تبصره به تصويب رساند:
 -2تعریف طرح :براساس بند  7ماده يك مصوبه مورخ  28/11/17هيأت محترم وزيران در خصوص انواع طرحهاي توسعه و عمران كشور“ ،طرح
ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي” طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي ،صنعتي و خدماتي از طريق
توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها و استقرار بهينه خدمات در محيطهاي روستایي ،هماهنگ با نظام و شبكه شهري تهيه ميشود.

 -3هدف طرح :هدف از “طرح ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي” ،ايجاد بستر و زمينههاي مناسب براي توسعه پايدار محيط روستايي و
سازماندهي سلسله مراتبي خدمات و تأسيسات روستايي و پي ريزي نظام استقرار مناسب سكونت گاههاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت است.
 -2ماهيت طرح :طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي ،ماهيتي همه جانبه و ميان بخشي داشته و برنامهاي يكپارچه و راهبردي براي
توسعه اقتصادي  -اجتماعي ،كالبدي محيط روستايي با تأكيد بر جنبههاي اجرايي بويژه در زمينههاي فضايي  -كالبدي است.
 -1جایگاه طرح :طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي ،كه حسب مورد بنا به توصيه طرحهاي ناحيهاي تهيه ميشوند به منزله طرح
فرا دست براي طرحهاي هادي روستايي و طرحهاي بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي است.
 -5چارچوب كلی طرح (شرح خدمات) :چارچوب كلي شرح خدمات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي ،سه مرحله به قرار زير را در
بر ميگيرد:
 -2تشخيص وضعيت (در مقياس  2:35111تا )2:21111

شامل بررسيهاي پايهاي براي شناسايي وضعيت طبيعي و زيست محيطي ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي ،زيربنايي (زير ساختها) و كالبدي
فضاها و سكونت گاههاي روستايي.
 -3تحليل وضعيت

شامل بررسيهاي تحليلي در زمينه امكانات و قابليتهاي توسعه ،محدوديتها و موانع توسعه ،نيازها و ضرورتهاي توسعه ،تحليل روندها و
گرايشات ،اولويتبندي فعاليتهاي مقتضي براي ساماندهي.

 -2برنامهریزی و ساماندهی

شامل برنامهريزي راهبردي (تدقيق هدفها ،سياستهاي كلي و بخشي) و برنامهريزي ساختاري (تعيين برنامهها و چارچوب كلي طرحهاي اجرايي
بصورت هماهنگ و يكپارچه)
تبصره :شرح خدمات تفضيلي تهيه “طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي” توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با
همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقالب اسالمي تهيه و جهت تصويب و ابالغ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است شرح خدمات مذكور را حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ارائه ،تصويب و ابالغ نمايد.
 -3محدوده مطالعاتی طرح :محدودههاي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي ،قلمرو يك يا چند مجموعه روستايي است كه در
طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه (يا شهرستان) بعنوان طرحهاي فرادست مشخص ميگردد.
 -1دستگاه تهيه كننده طرح :با توجه به اهداف و جايگاه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي در نظام طرح ريزي كالبدي و وظايف
بنياد مسكن انقالب اسالمي و وزارت جهاد كشاورزي ،تهيه اين طرح ها بنا به تشخيص دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران حسب مورد
به دو دستگاه محول خواهد شد و دستگاههاي مذكور از طريق مهندسين مشاور برنامهريزي منطقهاي و شهرسازي ذيصالح و طبق ضوابط سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور ،نسبت به تهيه طرح اقدام خواهند كرد.
 -1تصویب طرح :به استناد ماده  2آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي
و معماري كشور مصوب مورخ  1528/11/17هيات محترم وزيران طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي پس از بررسي در
كميته هاي فني استان به تصويب شوراي شهرسازي و معماري استان و يا در اجراي بند ج ماده  21قانون برنامه سوم توسعه به تصويب شوراي
برنامهريزي و توسعه استان خواهند رسيد.
 -1اجرای طرح :حمايت از اجراء و همچنين نظارت بر اجراي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي براساس دستورالعمل اجرايي
پيشبيني شده در رديف  7بند الف ماده  152قانون برنامه سوم به انجام خواهد رسيد كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با همكاري
وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقالب اسالمي و ساير دستگاههاي ذيربط تدوين و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت
اجرا به شوراي برنامهريزي و توسعه استان ابالغ خواهد شد.
اين ضوابط پس از ابالغ براي تمامي دستگاههاي ذيربط الزم االجرا ميباشد.

ضوابط طراحی مهدكودك ( مصوب مورخ )12/3/21

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  85/7/14پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در مورد «ضوابط طراحي معماري مهدكودك»
را به شرح زير تصويب نمود .از اين تاريخ اجراي مصوبه حاضر و پيوست آن در كليه طرح هاي آتي و در دست تهيه انواع مهدكودك اعم از دولتي،
خصوصي و خودكفا در سراسر كشور الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب و اجراي طرح هاي مهدهاي كودك موظفند در
مراحل مختلف تصويب ،صدور پروانه و نظارت بر اجرا ضوابط مذكور را رعايت نمايند:
رعايت ضوابط بند  1-7-1مجموعه پيوست مربوط به انتخاب مكان مناسب براي استقرار مهد كودك در تهيه طرح هاي آتي و در دست تهيه
شهرسازي ،شهرك سازي و مجتمعهاي مسكوني و ساختماني سراسر كشور اعم از اين كه توسط دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري
ها و يا بخش خصوصي تهيه گردد الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب و اجراي طرح هاي توسعه شهري ،شهرك سازي و
مجتمعهاي ساختماني و مسكوني موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت بر اجرا ضوابط مذكور را رعايت نمايند .موارد مندرج
در بند  7-7-1اختياري بوده ولي بر حسب تشخيص كميسيوني متشكل از نمايندگان سازمان بهزيستي ،وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت كشور،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور الزامي مي گردد.

اعمال ضوابط بند  1-7مجموعه پيوست مربوط به طراحي فضاهاي داخلي مهد كودك شامل :بخش اداري ،بخش هاي كودكان (بخش شيرخوار،
بخش نوپا و بخش نوباوه) ،فضاهاي مشترك و فضاهاي خدماتي و تاسيساتي ،در كليه طرح هاي آتي و در دست تهيه انواع مهد كودك اعم از
دولتي ،خصوصي و خودكفا در سراسر كشور اعم از آنكه توسط دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و يا توسط بخش خصوصي
تهيه گردند ،الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب و اجراي طرح هاي مهد كودك موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور
پروانه و نظارت بر اجرا ،ضوابط مذكور را رعايت نمايند.
اعمال ضوابط بند  7-7-7 . 1-7-7مجموعه پيوست مربوط به تجهيزات فضاهاي مختلف مهدكودك الزامي بوده و كليه مراجع مسئول موظفند بر
اجراي آنها نظارت داشته باشند .موارد مندرج در بند  5-7-7اختياري است ولي بر حسب تشخيص سازمان بهزيستي الزامي مي گردد.
رعايت ضوابط بند  1-5و  7-5و  5-5مربوط به طراحي فضاي باز و زمين بازي مهدكودك در كليه طرح هاي آتي و در دست تهيه انواع مهدكودك
اعم از دولتي ،خصوصي و خودكفا در سراسر كشور الزامي بوده و كليه مراجع مسئول تهيه ،بررسي و تصويب و اجراي طرح هاي مهدكودك
موظفند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانه و نظارت بر اجرا ،ضوابط مذكور را رعايت نمايند .موارد مندرج در بند  4-5مربوط به زمين بازي
است و اختياري بوده ولي بر حسب تشخيص سازمان بهزيستي الزامي است.
براي مناسب سازي ساختمان هاي موجود جهت كاربري مهدكودك ،تنها عدول از ضوابط در برخي موارد مطابق مندرجات بند  1-4مربوط به
ضوابط مناسب سازي فضاهاي داخلي و بند  7-4مربوط به ضوابط مناسب سازي فضاي باز و محوطه مجاز است و در ساير موارد رعايت ضوابط
مجموعه پيوست مطابق مندرجات فوق الزامي است.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر هر  7سال يك بار با جلب نظر كميسيون موضوع بند  1اين مصوبه ،ضوابط مربوط را مورد بازنگري
و تطبيق با شرايط و امكانات جديد قرار داده و براي تصويب به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد نمايد.
پيشنهاد مي گردد سازمان بهزيستي دوره هاي آموزشي به منظور تاكيد بر ضرورت استفاده از ضوابط طراحي معماري مهدكودك براي طراحي و
احداث ساختمان هاي جديد مهدكودك و مناسب سازي ساختمان هاي موجود برگزار نمايد.
پيشنهاد مي گردد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در برنامه هاي خود ،ضرورت طراحي فضا متناسب با شرايط جسمي و رواني
كودكان و اهميت آن را مطرح نمايد.
توضيح :پيوست اين مصوبه (جزييات ضوابط و مقررات) بصورت كتاب جداگانه اي توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به چاپ رسيده است.

بررسی ضوابط مكانيابی پایگاه های آتش نشانی در مجموعه های روستایی كشور (مصوب مورخ )12/21/32

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  ،85/11/71پيرو صورتجلسه كميته فني ،ضوابط مكانيابي پايگاههاي آتش نشاني در مجموعه هاي
روستايي كشور را بررسي و مقرر نمود:
در بند  7نظريه كميته فني ،وضعيت مالكيت پايگاه هاي آتش نشاني ،با توجه به عدم ارتباط موضوع به شورايعالي ،در متن اصالح و نظريه كميته
فني را مورد تصويب قرار داد.
ضمنا بايستي شرح وظايف دهياري ها نيز بر همين اساس اصالح و تكميل گردد.


نظارت بر تهيه و اجرای طرح های توسعه و عمران در چارچوب قوانين و مقررات و تحقق ماده  12قانون برنامه چهارم
( مصوب مورخ )11/1/35

شورايعالي در تاريخ  ، 84/2/77به منظور نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران در چارچوب قوانين و مقررات و تحقق ماده  85قانون
برنامه چهارم مقرر نمود:
دبي رخانه شورايعالي با نگرش مشاركت استان ها در تهيه ،بررسي و تصويب طرح هاي مذكور در چارچوب قانون برنامه چهارم و تفويض اين بخش
از اختيارات شورايعالي به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موضوع را بررسي و پيش نويس چارچوب مذكور ،با هدف ارتقاي توان تخصصي
سازمان هاي م سكن و شهرسازي استان ها در زمينه شهرسازي و معماري طي سه ماه آينده تهيه و جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي ارايه دهد.

شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده (مصوب )15/3/22
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سومين جلسه سال جاري در تاريخ ،87/7/11
بر اساس مصوبه مورخ  84/5/16خود شاخصهاي زير را جهت شناسايي بافتهاي فرسوده در اين مرحله مورد تصويب قرار داد و مقرر نمود دبيرخانه
براي مواردي كه اين شاخص ها امكان معرفي و شناسايي در پهنه هايي را ناممكن مي سازد ،بررسي و راه كار مناسب جهت تصميم گيري به شورا
ارايه نمايد.
شاخص  -1ريزدانگي :بلوك هايي كه بيش از  71درصد پالكهاي آنها مساحت كمتر از  711مترمربع دارند.
شاخص  -7ناپايداري :بلوك هايي كه بيش از  71درصد بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه است.
شاخص  -5نفوذناپذيري :بلوك هايي كه بيش از  71درصد معابر آن عرض كمتر از  6متر دارند.
ضمناً مقرر گرديد دبيرخانه شورايعالي ،بررسي هاي الزم را در خصوص پيش بيني شاخص جديد و نحوه رسيدگي به موارد استثناء كه همه
شاخص هاي سه گانه در آن قابل اعمال نيست با بررسي و به شورايعالي پيشنهاد نمايد.
تبصره :تا زماني كه بررسي دبيرخانه انجام و به تصويب شورا برسد ،بافتهايي مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرند كه هر  5شاخص را دارا باشند.

مصوبه مشترك شورایعالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی( مورخ )15/1/21

به منظور رسيدگي به وضعيت ساكنين سكونتگاههاي غيررسمي و تأمين عدالت اجتماعي از طريق ارتقاء ،سطح خدمات زيربنايي و روبنايي و
اعمال كنترل و نظارتهاي دولتي و يافتن راهكارهاي پيشگيري از گسترش اينگونه سكونتگاهها از طريق قوانين و برنامه هاي موجود ،دبيرخانه ستاد
ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و سازمان
شهرداريها و دهياريها و ستادهاي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي استانهاي كشور و حداكثر ظرف  5ماه از تاريخ اين مصوبه با
رويكردهاي ذيل:
كاهش فقر و آسيب هاي اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب پذير
ايجاد امنيت اجتماعي براي ساكنين
افزايش حس قانون پذيري و فرهنگ انضباط اجتماعي در سطح اين مناطق
جهت گيري تبديل اقتصاد غيررسمي و پنهان موجود در اين بافتها به اقتصاد مولد و رسمي
امكان بهره مندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از خدمات شهري

استفاده از ظرفي تهاي موجود بخش خصوصي و تعاوني و همچنين جلب مشاركت ساكنين براي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاهها
بازنگري قوانين و مقررات موجود
نسبت به پيگيري موارد زير اقدام نموده و نتيجه را به جلسه آينده مشترك شورايعالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي
سكونتگاههاي غيررسمي ارائه نمايد:
شناسايي و تعيين محدوده مناطق با اسكان غيررسمي در هر شهر به تفكيك داخل و خارج از محدوده شهري و ذكر داليل اصلي شكل گيري
جمعيت و بافت اجتماعي غالب هر سكونتگاه
تعريف سطح جديدي از خدمات شهري (شامل خدمات روبنايي و زيربنايي) با رويكرد توانمندسازي و مشاركت ساكنين سكونتگاههاي غيررسمي
واقع در محدوده شهرها
پيشنهاد روشهاي عملياتي به منظور حفظ محدوده شهرها و پيشگيري از توسعه اسكان غيررسمي در داخل و خارج از محدوده شهرها
فعال كردن ستادهاي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي استانها به منظور هدايت فعاليتهاي مربوط به توانمندسازي اين مناطق
ارائه راهكارهاي تأمين منابع مالي براي تحقق طرحهاي توانمندسازي با تأكيد بر جلب مشاركت مردمي و فعال نمودن بخشهاي خصوصي و تعاوني
در اين زمينه

اعطای تراكم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری (مصوب )13/2/32

در اجراي جزء  5-4بند (د) تبصره  6قانون بودجه سال  1586كل كشور و به منظور تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده
شهرهاي كشور ،شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  86/5/71خود تصويب نمود:
 .1تراكم پايه در بافتهاي فرسوده همه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند 171 ،درصد تعيين مي شود.
 .7تراكم پايه براي احداث بنا در عرصه هايي از بافتهاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد ،فقط براي يكبار به
ميزان  61درصد (به نحوي كه از سقف تراكم تفصيلي تجاوز ننمايد) افزايش مي يابد.
مالك تشخيص بافت هاي فرسوده شهرها تعاريف موضوع مصوبه مورخ  87/7/11شورايعالي شهرسازي و معماري ايران اعالم شده طي نامه شماره
 511/511/17575مورخ  87/4/6مي باشد .محدوده اين بافتها در كالن شهرها ،به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري و در ساير شهرها ،به
تصويب كميسيونهاي ماده  7و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان مربوط رسيده يا خواهد رسيد.
رعايت ساير ضوابط و مقررات موجود در طرحهاي مصوب در بافتهاي مشمول اين مصوبه از جمله سقف جمعيت پذيري شهر در طرحهاي مصوب،
عرض معابر ،حداقل تفكيك سطح اشغال الزامي است.
رعايت اصول معماري ايراني  -اسالمي بومي و هماهنگ با بناهاي ارزشمند واقع در بافتهاي مربوط در طراحي ساختمان و به ويژه طراحي نماهاي
اصلي ساختمانهاي مشمول اين مصوبه الزامي است.
 .5شهرداري هاي مربوطه موظفند ضمن استناد و درج شماره و تاريخ اين مصوبه در پروانه هاي صادره هر  5ماه يكبار ،گزارش ميزان افزايش
سطوح زيربناي مندرج در پروانه هاي صادره ،ناشي از اين مصوبه را به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايند.
سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با توجه به گزارش هاي واصله از شهرداريها ،سازوكار الزم براي تأمين كسري احتمالي سطوح
كاربري هاي عمومي و خدماتي موردنياز اين مناطق را در چارچوب طرح جامع مصوب ،به كميسيون ماده  7ارائه نمايد.

تفویض اختيار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار
نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها (مصوب  13/5/25با اصالحيه مورخ )11/5/5

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  86/7/17بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و در اجراي مصوبه شماره
 52487/41411مورخ  86/5/71هيأت محترم وزيران تصويب نمود:
تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از  111.111نفر در چارچوب مفاد اين مصوبه به شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها واگذار
مي شود و اين اختيار قابل واگذاري به غير نيست.
تبصره :در صورت وجود شرايط ويژه ،بنا به پيشنهاد رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يا هر يك از اعضاي شورايعالي و تأييد رئيس
شورايعالي ،طرح جامع شهرهاي كمتر از  111.111نفر نيز در شورايعالي شهرسازي و معماري قابل بررسي است.
در تصويب طرحهاي جامع آن دسته از شهرهاي با جمعيت كمتر از  111.111نفر كه مركز شهرستان باشند ،حضور نماينده يا نمايندگان
شورايعالي در جلسه كارگروه مسكن وشهرسازي استانها ضروري است.
تبصره  :1انتخاب نماينده يا نمايندگان شورايعالي متناسب با ويژگي شهر مربوط توسط دبير شورايعالي و از بين اعضاي شورايعالي يا كميته فني يا
مديران دفاتر ذيربط در وزارت مسكن و شهرسازي و يا كارشناسان خبره (كه ليست كارشناسان خبره بايد به تأييد شورايعالي شهرسازي و معماري
رسيده باشد) صورت مي پذيرد و حكم مأموريت نيز توسط دبير شورايعالي صادر خواهد شد.
تبصره  :7سازمان مسكن وشهرسازي استان موظف است حداقل  17روز قبل از برگزاري جلسه كارگروه مسكن و شهرسازي ،دعوتنامه جلسه
مذكور را به همراه خالصه گزارش طرح براي دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايد.
تبصره  :5دبير شورايعالي ضمن تعيين نماينده يا نمايندگان خود براي شركت در جلسه كارگروه ،اطالعات دريافتي را در اختيار ايشان قرار خواهد
داد.
تبصره  :4نماينده مذكور موظف است در جلسه شركت نموده و گزارش خود را در فرم هايي كه توسط دبيرخانه شورايعالي تهيه مي شود ظرف
مدت يك هفته از تاريخ تشكيل جلسه به دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.
تبصره  :7سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است يك نسخه از مصوبه شوراي
برنامه ريزي را به انضمام مدارك الزم براي اظهارنظر دبير شورايعالي به دبيرخانه ارسال نمايد.
مالك تعيين جمعيت شهرها جمعيت مندرج در آخرين سالنامه آماري مركز آمار ايران است.
تبصره :دبيرخانه شورايعالي موظف است بر مبناي اين بند از ابتداي سال  1582به بعد در فروردين ماه هر سال ليست شهرهاي هر استان كه بايد
طرح جامع آنها در شورايعالي به تصويب برسد تدوين و به استانها اعالم نمايد.
طرح هاي مربوط به شهرهاي جديد و شهرك ها در شورايعالي بررسي و تصويب مي شوند.
بررسي مغايرت هاي اساسي نيز در چارچوب سقف هاي جمعيتي تعيين شده در اين مصوبه حسب مورد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و
يا شورايعالي صورت مي پذيرد.
تشخيص نهايي مغايرت اساسي در چارچوب ماده  47آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران در مورد شهرهاي كمتر از
 111.111نفر بر اساس معيارهاي مصوب شورايعالي با رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان و در مورد شهرهاي باالتر از  111.111نفر با
شهرهاي جديد و شهركها اين مسئوليت با دبيرشورايعالي مي باشد.
گردش كار تفصيلي اين موضوع توسط دبيرخانه شورايعالي تهيه و به استانها ابالغ خواهد گرديد.

تبصره  :1دبيرخانه شورايعالي مكلف است دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر ،مصوب  65/17/75شورايعالي و اصالحيه هاي بعدي آن
را ،حداكثر ظرف مدت  5ماه بازنگري نموده و پس از تصويب شورايعالي مبناي اقدامات بعدي قرار دهد.
تبصره  :7در صورتي كه مواردي از تصميمات كميسيون ماده  7شهرهاي زير  111.111نفر توسط دبيرخانه شورايعالي مغاير با اساس طرح جامع
شهر تشخيص داده شود ،موضوع بايد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان طرح و مورد تصميم گيري قرار گيرد.
شوراهاي برنامه ريزي استانها موظفند رسيدگي به طرحها را پس از بررسي و تصويب طرحها در كارگروه شهرسازي و معماري استانها در دستور
كار خود قرار دهند .مواردي كه الزاماً بايد در جلسه شوراي برنامه ريزي و كارگروه مسكن و شهرسازي استان ارائه و مورد بررسي قرار گيرد به شرح
پيوست ( )1مي باشد.
كارگروههاي مسكن و شهرسازي و شوراهاي برنامه ريزي استانها به هنگام بررسي و تصويب طرحها موظفند اصول زير را رعايت نمايند:
توجه به راهبردهاي باالدست در خصوص نقش شهر -جهات توسعه و جمعيت كل و جمعيت شاغلين و ارتباط آنها با يكديگر
توجه به رعايت حرائم ،قوانين و ضوابط و مقررات قانوني دستگاههاي ذيربط
توجه به قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» در خصوص عدم تداخل محدوده و حريم شهرها و روستاها با
يكديگر و عدم تجاوز محدوده يا حريم شهرها از خطوط (مرز) تقسيمات كشوري و اصالح تداخالت احتمالي موجود
توجه به ظرفيت منابع آب شهر
توجه به جدول سطوح و سرانه ها و تأكيد بر رعايت سرانه ها و استانداردهاي مصوب دستگاهها در جدول مذكور
توجه به افزايش حداقل  17درصدي تراكم جمعيتي پيشنهادي (نفر در هكتار) نسبت به تراكم جمعيتي طرح قبلي
توجه به اولويت توسعه شهر در اراضي غيركشاورزي
تعيين محدوده شهر براي افق  11ساله (چنانچه سطح شهر بر اساس طرحهاي مصوب قانوني قبلي بيش از نياز  11ساله شهر بوده و نتوان به
داليل موجه محدوده شهر را متناسب با آن نيازها كوچك نمود ،افق طرح متناسب با سطح موجود تا  7سال قابل افزايش است)
تعيين حريم شهر متناسب با سطح محدوده و افق طرح و امكان نظارت بر آن با هدف پيش بيني اراضي كه حفاظت آنها براي توسعه درازمدت
شهر ضروري مي باشد و با رعايت موارد زير:
الف) قرارگيري نقاط سكونتي مستعد توسعه هاي برنامه ريزي نشده در داخل حريم
ب) پرهيز از ورود اراضي كه بنا به قوانين خاص خود ،قابليت كنترل و نظارت دارند.
ج) توجه به موقعيت شهركهاي صنعتي موجود و مصوب
د) سطح حريم شهر حدوداً  5تا  7برابر سطح محدوده باشد.
با توجه به ضرورت قانوني براي تصويب نهايي كليه طرحهاي جامع در شورايعالي ،اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهايي كه بر اساس اين
مصوبه در شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها به تصويب مي رسد به دبير شورايعالي تفويض مي شود.
دبير شورايعالي پس از وصول صورتجلسه و مدارك نسبت به صدور نامه تنفيذ اقدام نموده و يا در صورتي كه به تشخيص وي ،برخي از قوانين و
مقررات يا سياستهاي اصلي شهرسازي و مصوبات شورايعالي در تصويب طرحهاي جامع رعايت نشده باشد ،موضوع را ظرف مدت دو هفته از

دريافت مدارك فوق الذكر به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت عدم ابالغ مصوبه اعالم و براي تصميم گيري نهايي در دستور كار
شورايعالي قرار خواهد داد.
مراحل بررسي و تصويب تغييرات طرحهاي هادي شهري معتبر بوسيله كميسيوني به عضويت نمايندگان معاونت عمراني استانداري (رئيس)،
شهردار ،سازمان مسكن و شهرسازي استان ،سازمان جهاد كشاورزي استان ،سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان و با حضور
رئيس شوراي اسالمي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) انجام مي شود.
تبصره  :1دبيرخانه اين كميسيون در محل سازمان مسكن و شهرسازي استان استقرار مي يابد.
د بيرخانه شورايعالي موظف است ظرف مدت يك ماه دستورالعمل هاي الزم شامل مدارك موردنياز ،زمانبندي ارسال مدارك ،نحوه ابالغ تصميمات
شورايعالي و ساير جزئيات مربوط را در چارچوب اين مصوبه تنظيم و با امضاء رياست شورايعالي به كليه مراجع ذيربط ابالغ نمايد.
دبيرخانه شور ايعالي موظف است هر ساله در پايان خرداد گزارش كمي و كيفي از عملكرد شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها در اجراي اين
مصوبه را تهيه و به شورايعالي ارائه نمايد .شورايعالي بر اساس اين گزارش براي دوره زماني جديد و در مورد تمام و يا تعدادي از استانها تصميم
گيري خواهد نمود.

بررسی اقدامات اجرایی مرتبط با آئين نامه ماده  ( 32مصوب مورخ )13/5/31

موضوع اقدامات اجرايي مرتبط با آيين نامه ماده  65قانون برنامه چهارم (طرح جامع ساماندهي سواحل) توسط دبير شورايعالي شهرسازي و
معماري ايران در جلسه مورخ  86/7/79شورا توضيح داده شد و با توجه به مسئوليت شورايعالي در تصويب طرح جامع ساماندهي سواحل كشور و
همچنين تص ويب آيين نامه اجرايي مربوط به چگونگي بهره برداري عموم از امكانات اقامتي دولتي موجود در خارج از  61متر حريم ساحل ،مقرر
گرديد:
دستگاههاي مرتبط ،اعتبارات موردنياز خود را براي انجام مطالعات و اقدامات اجرايي موضوع آيين نامه را به تفكيك جهت پيگيري هاي الزم از
طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به دبيرخانه شورايعالي اعالم نمايند.
دستگاههاي مرتبط ،هر ماه گزارش مختصري از اقدامات انجام شده و مسايل و مشكالت احتمالي موجود را به شورايعالي ارايه نمايند.

لزوم تهيه طرحهای جامع شهری با رویكرد ساختاری و راهبردی  -مصوب 13/22/2
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و هشتمين جلسه سال جاري در جلسه مورخ  86/11/1مقرر نمود «موضوع تهيه طرحهاي جامع
شهري با رويكرد ساختاري و راهبردي» در اولين فرصت توسط دبيرخانه به شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه گردد.

دستورالع مل ترویج شهرك سازی در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره برداری از آن (مصوب
)13/23/31

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  86/17/72بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده  7قانون تأسيس
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و تبصره ذيل ماده  17آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده
قانوني و حريم شهرها و با توجه به قوانين و آئين نامه هاي مصوب موخر ،از جمله قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب  ،1581قانون تعاريف
محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب  1584و آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيه
اي ،منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  1528هيأت وزيران و ماده  75آن و اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد

(مادر تخصصي) مصوب 1587هيأت وزيران «دستورالعمل ترويج شهرك سازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره برداري
از آن» را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول :تعاریف ،موارد شمول و تشكيل ستاد مدیریت شهرك سازی در كشور
ماده  -2تعاریف

در اين دستورالعمل به جاي عبارات مشروح زير از مفاهيم اختصاري آنها به شرح مرقوم استفاده مي شود:
 -1-1شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

:

شورايعالي

 -7-1شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

:

شوراي استان

 -5-1كميته كارگروه مسكن و شهرسازي استان

:

كميته كار گروه

 -4-1شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)

:

شركت مادر تخصصي

 -7-1شهرك مسكوني ،تفريحي ،زيارتي و ...

:

شهرك

 -6-1ستاد مديريت شهرك سازي در كشور

:

ستاد

 -2-1حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي :معاونت شهرسازي و معماري
 -8-1آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  1577هيأت وزيران :آئين نامه
استفاده از اراضي و احداث بنا.
ماده  -7موارد شمول
تأسيس هر نوع شهرك اعم از مسكوني ،تفريحي ،زيارتي ،تجاري ،گردشگري ،تحقيقات و
فن آوری ،هوشمند و سایر شهرک های تخصصی (به استثنای شهرک های صنعتی که به طور کلی از شمول این دستورالعمل خارج و تابع ضوابط
خاص خود می باشد) مشمول مفاد این دستورالعمل است.
ماده  -2تشكيل ستاد مدیریت شهرك سازی در كشور و اهداف آن

به منظور تشويق و ترويج شهرك ساز ي و استفاده از تمامي امكانات سرزمين براي دست يابي به اهداف و سياست هاي دولت و ايجاد محيط
زيست بهتر و تأمين مسكن و ساير مراكز موردنياز براي افراد جامعه و ساماندهي امر شهرك سازي در كشور و مديريت و راهبري مناسب آن از يك
طرف و نزديكي اصول و امور مربوط به ايجاد شهر جديد با احداث شهرك و با توجه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر محول شدن
اين امور به شركت مادر تخصصي از طرف ديگر ،ستادي تحت عنوان «ستاد مديريت شهرك سازي در كشور» در شركت مادر تخصصي و با
عضويت مديرعامل شركت مذكور ،مديركل دفتر تخصصي مرتبط در حوزه معاونت شهرسازي و معماري ،نمايندگان وزارت كشور ،وزارت جهاد
كشاورزي ،وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي كه حداقل داراي  11سال سابقه كار مرتبط ،با اولويت در رشته هاي معماري ،شهرسازي ،برنامه
ريزي شهري يا طراحي شهري و از نظر مرتبه اداري حداقل داراي سمت مديركل يا م شاور معاون وزير باشند ،به عنوان اعضاي ثابت و مدير
شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوطه ،كه حسب محل مورد تقاضا متغير خواهد بود ،تشكيل مي گردد...
- 1- 5
- 7- 5
- 5- 5

در مورد شهركهاي مسكوني كه در موارد خاص ،پيشنهاد ايجاد آنها در جوار شهركهاي صنعتي ارائه مي شود ،حضور نماينـده وزارت صـنايع نيـز در
ستاد ضروري است.
در مورد شهركهاي غيرمسكوني ،ستاد از نماينده يا نمايندگان باالترين دستگاه ذيربط با موضوع شهرك در جلسات مربوط دعوت به عمل مي آورد.
رياست ستاد به عهده مديرعامل شركت مادر تخصصي مي باشد و وظايف دبيرخانه اي ستاد توسط شركت مادر تخصصـي صـورت مـي گيـرد .كليـه
مطالبات ستاد نيز با امضاي مديرعامل شركت مذكور مي باشد.

- 4- 5

ستاد مي تواند با توجه به حجم وظايف محوله و در صورت لزوم ،كميته هاي كارگروه تخصصي تشكيل دهد.

ماده  -1وظایف ستاد

اهم وظایف ستاد بشرح زیر است:
1- 4

7- 4
4
4
4
4

5476-

2- 4
8- 4

مطالعــــــه و بررســـــــي تمـــــــامي اســــــناد توســـــــعه و عمـــــــران مصــــــوب كشـــــــور بـــــــه ويــــــژه طـــــــرح هـــــــاي
ناحيه اي و مجموعه هاي شهري كالن شهرها با استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران متخصص و شناسائي مكان هـاي مناسـب بـراي ايجـاد انـواع
شهرك.
شناسائي مكانهائي كه براي تحقق اهداف مندرج در صدر ماده  5اين دستورالعمل مناسب تشخيص داده مي شود لكن فاقد طرح ناحيه اي يا ديگر اسناد
توسعه و عمران مصوب مي باشد و يا با آنها مغايرت دارد.
تهيه گزارش توجيهي براي مكانهاي موضوع بند  7-4و ارسال آن به دبيرخانه شورايعالي جهت طرح و اتخاذ تصميم در شورايعالي.
اعالن مكا نهاي مناسب مصوب و فراخوان عمومي براي دعوت از سرمايه گذاران براي ايجاد شهركهاي مورد نظر و ترويج شهرك سازي در كشور.
بررسي و تصويب نقشه هاي فاز يك و دو (نقشه هاي مقدماتي و اجرائي) شهرك.
رعايت ضوابط و مقررات و معيارهاي شهرسازي و معماري با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي ،اقليمـي ،محـدوديت هـا ،امكانـات و
استعدادهاي محلي در مطالعات خود يا هنگام بررسي و تصويب نقشه هاي فاز يك و اجرائي شهرك.
صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره برداري.
انجام ساير اموري كه به موجب مواد آتي اين دستورالعمل به ستاد محول مي شود.

فصل دوم :نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك
ماده  -5تهيه و تسليم تقاضا و مدارك مقدماتی

متقاضيان پروانه احداث شهرك ،تقاضاي خود را با ذكر داليل احداث شهرك ،همراه با گزارش توجيهي مبني بر انطباق مورد با طرح ناحيه اي يا ساير طرحهاي
توسعه و عمران مصوب و توجيه مناسب بودن زمين از لحاظ شبكه هاي ارتباطي و مواصالتي و امكانات تأمين آب و برق و چگونگي تأمين آنها همراه ايده اوليـه
(فاز صفر) شهرك به انضمام ساير مدارك الزم به شرح زير در  5نسخه تهيه و به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم مي كنند:
- 1- 7
- 7- 7
- 5- 7
- 4- 7

- 7- 7

- 6- 7

نقشه ثبتي به انضمام فتوكپي اسناد مالكيت به نام متقاضي و در صورتي كه زمين موردنظر بيش از يك مالك اعم از مشاع يـا مفـروز داشـته باشـد،
فتوكپي شركت نامه يا قرارداد يا موافقتنامه بين مالكين.
گواهي شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو از نظر وجود يا امكان ايجاد منابع آب و برق كافي براي تأمين احتياجات شهرك در قالب سقف جمعيتـي و
برنامه هاي احداث شهرك.
توجيه بالمانع بودن زمين موردنظر از لحاظ رعايت حريمهاي قانوني و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در مورد اراضي مشجر و باغها (بندهاي  1و
 7و  5ماده  4آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا).
ارائه گواهي بالمانع بودن استفاده از زمين (به ويژه از نظر عدم تخريب اراضي كشاورزي) از اداره جهاد كشاورزي و اينكه زمين موردنظر جزء اراضـي
مشمول قانون اصالحات ارضي و يا ملي شده يا دولتي (موات) نبوده يا در صورتي كه جزء اين قبيل اراضي باشد ،مجوزهاي الزم در مـورد آنهـا قـبالً
اخذ شده است.
ارائه گواهي شهرداري يا ساير مراجع ذيربط و تأييد دبيرخانه كميته كار گروه (سازمان مسكن و شهرسازي استان) مبني بر اينكه زمين مـوردنظر در
محدوده قانوني يا حريم شهرهاي مجاور قرار نگرفته است .در صورت اختالف نظر بين شهرداري و دبيرخانه كميته كارگروه ،نظر دبيرخانه كميته كار
گروه كه به استناد طرحهاي مصوب كميته كار گروه و شوراي استان اعالم مي شود مالك عمل خواهد بود.
ارائه موافقت اصولي سازمان ذيربط در مورد شهركهاي غيرمسكوني.

ماده  -6رسيدگي و تكميل مدارك

سازمان مسكن و شهرسازي استان ،پس از تشكيل پرونده ،به عنوان دبيرخانه كميته كارگروه تقاضا و مدارك اوليه و گزارش توجيهي ايجاد شهرك را با توجه به
طرح ناحيه اي يا ساير طرحهاي توسعه و عمران مصوب مورد رسيدگي قرار داده و پس از بازديد از محل ،در صورت ضرورت ،مكاتبـات الزم را بـا متقاضـي بـه
منظور تكميل مدارك يا اطالعات و يا با شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و هر يك از سازمانهاي ديگري كه حسب مورد ايجاب كند انجام و يا با آنهـا تشـكيل
جلسه داده و پس از اينكه اطالعات و مدارك مربوط را كامل تشخيص داد گزارش خود را جهت اتخاذ تصميم در كميته كارگروه طرح مي كند.
ماده  -2رسيدگي و تصويب تقاضا

- 1- 2

- 7- 2
- 5- 2

- 4- 2

- 7- 2

- 6- 2
- 2- 2

پس از اينكه درخواست متقاضي و گزارش دبيرخانه كميته كارگروه مورد بررسي كميته كارگروه قـرار گرفـت يـك نسـخه از صورتجلسـه كـه در آن
نظرات كميته كارگروه درج و تشريح شده همراه با  5نسخه از گزارش توجيهي و مدارك ضميمه و طرح اوليه كه توسط متقاضي احـداث شـهرك بـا
ملحوظ داشتن نظرات كميته كارگروه تهيه شده به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در شوراي استان در اختيار دبيرخانه شوراي مذكور قرار مي گيرد.
پس از بررسي طرح در شوراي استان ،چنانچه شوراي مذكور با درخواست و طرح اوليه موافقت نكند ،مراتب به متقاضي اعالم مي شود ولي در صورت
تصويب طرح ،مصوبه مزبور همراه با گزارش و كليه مدارك مربوط براي دبيرخانه شورايعالي ارسال مي گردد.
در صورتيكه مكان موردنظر براي ايجاد و احداث شهرك قبالً به عنوان مراكز جمعيتي مناسب در طرحهاي ناحيـه اي يـا سـاير طرحهـاي توسـعه و
عمران باالدست به تصويب شورايعالي رسيده و اين امر مورد تأييد دبيرخانه شورايعالي باشد ،فقـط گـزارش مربـوط در شـورايعالي مطـرح و پـس از
تصويب ،مصوبه مزبور همراه با مدارك و مستندات مربوط در  7نسخه جهت اقدامات بعدي به ستاد ابالغ مي شود و يك نسخه از سوابق در دبيرخانه
شورايعالي نگهداري مي گردد.
در صورتي كه مكان موردنظر براي ايجاد و احداث شهرك قبالً به عنوان مراكز جمعيتي مناسب در طرحهاي ناحيه اي يـا سـاير طرحهـاي توسـعه و
عمران باالدست به تصويب شورايعالي نرسيده باشد و يا با آنها مغايرت داشته باشد ،دبيرخانه شور ايعالي مراتب را همراه با گـزارش تـوجيهي و كليـه
سوابق و مدارك مربوط جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهائي در شورايعالي مطرح مي كند.
در صورت رد تقاضا در شورايعالي ،مراتب به اطالع سازمان مسكن و شهرسازي استان جهت ابالغ به متقاضي مي رسـد و در صـورت تصـويب طـرح،
مصوبه مذكور همراه با كليه مدارك و مستندات طي  7نسخه جهت اقدامات بعدي به ستاد ابالغ مي شود و يك نسخه در دبيرخانه شورايعالي ضـبط
مي گردد.
تغييرات اساسي بعدي شهركهاي موضوع اين ماده به پيشنهاد ستاد به تصويب شوراي استان خواهد رسيد.
در راستاي سياست هاي دولت مبني بر تشويق ش هرك سازي در كشور ،كليه تقاضاها و امور مربوط به احداث شهرك خارج از نوبت و با اولويـت اول
در شورايعالي مطرح و مورد اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.

ماده  -8صدور پروانه تأسيس شهرك

- 1- 8

- 7- 8
- 5- 8

- 4- 8
- 7- 8
- 6- 8

ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرك ،به متقاضي ابالغ مي كند تا حسب نوع شهرك نقشه هاي فاز يك شـهرك را كـه توسـط مهندسـين
مشاور ذيصالح تهيه شده باشد و همچنين نقشه هاي اجرائي شهرك (فاز  )7و تأسيسات عمومي و ضوابط سـاختماني و نحـوه مـديريت و نگهـداري
شهرك را حسب مورد با توجه به مصوبات شوراي استان يا شورايعالي همراه با ساير مدارك موردنياز در  5نسخه تهيه و تسليم كند.
نقشه هاي مذكور و ضوابط پيشنهادي همراه با تأييديه شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و محيط زيسـت منطقـه در اسـتان ،ارائـه شـده توسـط
متقاضي ،در ستاد و با رعايت مفاد بند  6-4اين دستورالعمل مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
پس از بررسي و تأييد نقشه ها و مدارك فوق الذكر توسط ستاد ،پروانه تأسيس شهرك به امضاي مديرعامل شركت مـادر تخصصـي (رئـيس سـتاد)
صادر و همراه با يك سري از نقشه ها و مدارك طرح كه مورد تصويب قرار گرفته و به امضاي مديرعامل و مهر شركت مادر تخصصي و امضاي رئيس
و مهر ساز مان مسكن و شهرسازي استان رسيده به متقاضي تحويل مي شود و يك سري ديگر از نقشه ها و مدارك همـراه بـا يـك نسـخه از پروانـه
صادره براي دبيرخانه كارگروه (سازمان مسكن و شهرسازي استان)  ،ارسال و يك نسخه نيز در دبيرخانه ستاد نگاهـداري مـي شـود .همچنـين يـك
نسخه از نقشه كاربري اراضي به انضمام تصوير پروانه صادره جهت اطالع و ضبط در سوابق براي دبيرخانه شـوراي اسـتان و شـركتهاي زيرمجموعـه
وزارت نيرو ارسال مي گردد.
مدت اعتبار پروانه براي شروع ايجاد و احداث شهرك يك سال شمسي از تاريخ صدور پروانه تأسيس مي باشد و فقط براي يكسال ديگر به تشـخيص
رئيس ستاد قابل تمديد خواهد بود.
هرگونه تغييرات در نقشه هاي اجرائي مصوب كه صرفاً به دليل مسائل اجرائي عمليات ساختماني الزم باشد و اصول را تغيير ندهـد ،پـس از تصـويب
ستاد قابل اجرا خواهد بود .
تنها مرجع ذيصالح براي صدور پروانه ايجاد و احداث شهركهاي موضوع اين دستورالعمل شركت مادر تخصصي است و تعيين تعرفه عـوارض و حـق
النظاره به موجب قانون ايجاد شهرهاي جديد و آئين نامه اجرائي آن و ساير مصوبات قانوني مي باشد.

فصل سوم :صدور مجوز و پروانه بهره برداري و اخذ تضمين
ماده  -9مراحل صدور مجوز بهره برداري با توجه به پيشرفت عمليات اجرائي شهرك

 - 1- 9عمليات اجرائي هر شهرك شامل عمليات زيربنائي ،ايجاد تأسيسات روبنائي و احداث ساير ساختمانها مي باشد.
 -1-1-9منظور از عمليات زيربنائي تسطيح ،كف سازي معابر ،ايجاد شبكه ها و تأسيسات شهري و روشنائي معابر است.
 -7-1-9منظور از تأسيسات روبنائ ي حسب نوع شهرك ،ايجاد تأسيسات آموزشي ،بهداشتي ،ورزشي ،تفريحي ،مذهبي ،پارك و فضاي سبز و غيره طبـق نقشـه
هاي كاربري اراضي و اجرائي مصوب مي باشد.
 -5-1-9منظور از احداث ساير ساختمانها ،حسب نوع شهرك ،احداث واحدهاي مسكوني ،واحدهاي مهمانپذير ،واحدها و تأسيسات تفريحي ،واحدهاي تجاري
و خدماتي و غيره طبق نقشه هاي كاربري اراضي و اجرائي مصوب مي باشد.

- 7- 9

اراضي محدوده شهرك به سه قسمت و عمليات اجرائي آن به سه بخش به شرح جدول زير تقسيم مي گردد و پس از خاتمه عمليات در هر بخش از
هر قسمت ،شهرك ساز بايد گزارش نتيجه عمليات انجام ش ده را همراه با نقشه هاي تفكيكي و گواهي مهندس مشاور در مورد خاتمه عمليات اجرائي
آن بخش (طبق جدول زير) جهت صدور مجوز بهره برداري هر يك از قسمت هاي سه گانه و اجازه تفكيك و فروش قطعات همان بخش بـه شـركت
مادر تخصصي تحويل دهد.

جدول درصد پيشرفت عمليات اجرائي به منظور صدور مجوز و پروانه بهره برداري
بخش اراضي
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

عمليات زيربنائي

عمليات تأسيسات روبنائي

احداث ساير ساختمانها

عمليات اجرائي
بخش اول

%111

%41

__

بخش اول

%111

%81

بخش دوم

%111

%41

%71
__

بخش اول

%111

%91

%91

بخش دوم

%111

%81

بخش سوم

%111

%41

%71
__

ماده  -11صدور مجوز و پروانه بهره برداري به منظور اجازه تفكيك و فروش قطعات

 - 1- 11گزارش مذكور در ماده فوق توسط ستاد بررسي و در صورت تأييد گواهي مهندس مشاور در مورد خاتمه عمليات اجرائي بخش مربوطه ،ستاد پروانـه
بهره برداري و اجازه تفكيك و فروش قطعات همان بخش از اراضي شهرك را با امضاي مديرعامل شركت مادر تخصصي (رئيس ستاد) صادر و همـراه
با نقش ه هاي تفكيكي مصوب كه به امضاء مديرعامل و مهر شركت مادر تخصصي و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان رسيده و ممهور شده به
متقاضي تسليم و يك نسخه از آن را به ثبت محل ارسال و رونوشتي نيز جهت اطالع و ضبط در سـوابق بـه دبيرخانـه كميتـه كـارگروه و دبيرخانـه
شورايعالي ارسال مي دارد .مجوز بهره برداري از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائي و پروانه بهره برداري محسوب مي شود.
 - 7- 11در نقشه هاي تفكيكي مصوب ،مذكور در بند فوق ،قطعاتي از اراضي شهرك كه حسـب نـوع شـهرك ،بـراي ايجـاد و احـداث تأسيسـات زيربنـائي و
تأسيسات روبنائي و ساير تأسيسات عمومي ،اختصاص داده شده جزء مشاعات شهرك محسوب گرديده و احداث كننده شهرك حق تصرف مالكانه نسبت بـه
آنها را نخواهد داشت.
احداث كننده شهرك مكلف است اراضي مربوط به تأسيسات زيربنائي آب ،برق و فاضالب را پس از آماده سـازي طـي صورتجلسـه اي (بـه رايگـان) در اختيـار
شركتهاي زيرمجموع ه وزارت نيرو يا شركتهاي صاحب صالحيت بخش خصوصي و تعاوني مورد تأييد وزارت نيرو يا معاونت راهبردي رياست جمهوري قرار دهد.
در صورتي كه نوع شهرك ،مسكوني باشد ،احداث كننده شهرك موظف است پارك و فضاي سبز و تأسيسات آموزشي و مسجد را با هزينه خـود ايجـاد نمايـد و
بقيه ق طعات را در اختيار سازمانهاي ذيربط براي احداث تأسيسات الزم قرار دهد .انتقال گيرندگان اجازه تغيير كاربري قطعات مذكور را ندارند.
 - 5- 11چنانچه شهرك ساز با هزينه خود تأسيسات روبنائي و ساير كاربريها را (حسب نوع شهرك) احداث نمايد (مانند تأسيسات ورزشي ،درمانگاه ،سـينما،
باشگاههاي فرهنگي ،نمايشگاه و  )...مي تواند تصرفات مالكانه داشته و مورد بهره برداري قرار دهد ولي تحت هيچ عنوان تغيير كاربري قطعات مذكور
ممكن نمي باشد.
ماده  -11اخذ تضمين

 - 1- 11در صورت ضرورت حسب مورد به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازي استان و موافقت شركت مادر تخصصي (ستاد) هر يك از درصدهاي مذكور در
جدول ماده  9مي تواند با اخذ ضمانتنامه بانكي يا وثيقه ملكي مورد قبول شركت مادر تخصصي تا  %51تقليل يابد.
 - 7- 11در صورتيكه احداث كننده شهرك پس از اخذ موافقت مبني بر تقليل تا  %51مذكور در بند فوق ،در انجام تعهـدات خـود قصـور يـا تخلـف نمايـد و
عمليات اجرائي آن بخش از شهرك را ناتمام بگذارد و با دوبار تمديد مدت اقدام مؤثري انجام ندهد ،شركت مادر تخصصي مكلف خواهد بود حسب مورد از
محل وجه ضمانتنامه بانكي يا فر وش مورد وثيقه و با هماهنگي ستاد و سازمان مسكن و شهرسازي استان ،ترتيب اجرا يـا اتمـام عمليـات مـذكور را
فراهم سازد.

فصل چهارم :نظارت و رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرك سازي
ماده  -17نظارت ساختماني و شهرك سازي

 - 1- 17نظارت بر اجراي عمليات شهرسازي و ساختماني شهرك ه ا بر اساس نقشه هاي اجرائي مصوب به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد
و نظارت عاليه بعهده شركت مادر تخصصي است.
سازمان مسكن و شهرسازي استان به منظور رعايت ضوابط و مقررات در مورد تأسيسات و شبكه هاي آب ،فاضالب ،برق ،گاز و مخابرات موظـف اسـت
پس از دريافت ا عالم صدور پروانه تأسيس شهرك ،مراتب را جهت انجام نظارت هاي فني الزم ،به سازمانهاي مربوطه منعكس نمايد.
اين نظارتها به هيچ وجه موجب سلب مسئوليت از احداث كننده شهرك و مهندس مشاور و مهندس ناظر تعيين شده از طرف او نخواهد بود.
 - 7- 17در صورتيكه احداث كننده شهرك در حين اجراي طرح به تمام يا قسمتي از تعهدات خود عمل نكند و يا ضوابط مصوب در طـرح را رعايـت ننمايـد
سازمان مسكن و شهرسازي استان ،موارد تخلف را كتب ًا به احداث كننده شهرك و مهندس ناظر آن ابـالغ و بـا تعيـين فرجـه مناسـب دسـتور رفـع
تخلفات و رعايت ضوابط مصوب را اعالم مي دارد .در صورت عدم توجه به تذكر مذكور ،بنا به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسـازي اسـتان ،شـركت
مادر تخصصي در اجراي ماده  57قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب  1524دستور توقف عمليات اجرائي شهرك را به مهنـدس نـاظر و
احداث كننده شهرك صادر و مراتب را به سازمان مسكن و شهرسازي استان جهت پيگيري امر ابالغ مي كند.
 - 5- 17در كليه مواردي كه شهرك ساز مجاز به انتقال اراضي به متقاضيان خود به منظور احداث ساختمان موردنظر مي باشد ،موظف است در اسناد نقـل و
انتقال خود (اعم از اسناد رسمي يا عادي يا قراردادي) قيد نمايد كه انتقال گيرندگان اراضي ني ز موظف و متعهد به رعايت نقشه هاي اجرائي مصوب
شهرك و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مربوط به شهرك كه مورد تعهد شهرك ساز است مي باشند و موظف به قيـد مراتـب فـوق در
انتقاالت خود به ايادي بعدي نيز هستند.
در هر حال چنانچه سازندگان مذكور نيز نسبت به عمليات ا جرائي و ساختماني خود مرتكب تخلف شوند مشمول مفاد مواد  17و  15اين دستورالعمل خواهنـد
بود.
ماده  -15مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرك سازي

 - 1- 15بنا به درخواست سازمان مسكن و شهرسازي استان ،كميسيون موضوع تبصره  7بند  5الحاقي به ماده  99قانون شـهرداريها ،بـا رعايـت نقشـه هـاي
اجرائي مصوب شهرك و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و تعهدات شهرك ساز يا سازنده ،وفق قانون مذكور به تخلفـات وي رسـيدگي و
اقدام به صدور رأي مي كند.
 - 7- 15در صورت تكرار تخلف و يا عدم رفع آن ،به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازي استان و موافقت شوراي استان و تأييد ستاد ،پروانه شـهرك سـازي
لغو و در اجراي ماده  57قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با همكاري استانداري ،قوه قضائيه و نيروي انتظامي از ادامه عمليات جلوگيري مـي
شود.
 - 5- 15در صورت لغو پروانه ،با هماهنگي ستاد و سازمان مسكن و شهرسازي استان ،حسب مورد ترتيب اجرا يا اتمام عمليات شهرك سازي داده مي شود.

فصل پنجم :اداره امور شهرك

ماده  -14تا زماني كه سازمان مالكان شهرك (هيأت مديره شهرك) به استناد اليحه قانوني شماره  8228مورخ  78/4/16شوراي انقالب اسالمي و تبصره  4ماده
 7قانون اصالح قانون تملك آپارتمانها مصوب  26/5/11مجلس شوراي اسالمي تشكيل نشده و در اداره ثبت شركتها به ثبت نرسيده است ،اداره امور شهرك بـه
عهده شهرك ساز است .ضوابط اداره امور هر شهرك با توجه به مقتضيات و شرايط خاص آنها ،از لحاظ كيفيت تأمين هزينه اداره و نگاهداري تأسيسات و ارائـه
خدمات شهري با رعايت تملك آ پارتمانها و آئين نامه اجرائي آن توسط احداث كننده شهرك تهيه و پس از تصويب شركت مادر تخصصي به مورد اجرا گذاشـته
مي شود.
 - 1- 14پس از تأسيس سازمان مالكان در شهرك ،شهرك ساز مكلف است كليه فضاهاي عمومي و تأسيسات شهري و اسناد و مدارك و صورتجلسات ثبتي و
طرح هاي مصوب و نقشه هاي اجرائي شهرك و ساير اموال مربوط به اداره امور شهرك را به سازمان مالكان تحويل و تسليم نمايد.
 - 7- 14از تـــــــاريخ تأســـــــيس ســـــــازمان مالكـــــــان در شـــــــهرك ،كليـــــــه وظـــــــايف و اختيـــــــارات شـــــــهرك ســـــــاز
در خصوص حفظ و نگهداري فضاهاي عمومي و تأسيسات شهري و اموال و دارائي هاي شهرك و نظـارت بـر رعايـت نقشـه هـاي اجرائـي و ضـوابط
شهرسازي و معماري و غيره به هيأت مديره سازمان مالكان شهرك منتقل مي گردد.
 - 5- 14در صورتيكه پس از تأسيس سازمان مالكان در شهرك ،هنوز شهرك ساز مالك قطعاتي از اراضي يا واحدهاي ساختماني باشـد ،طبـق قـانون تملـك
آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن (با رعايت اصالحات بعدي) با وي مانند ساير مالكين رفتار مي شود.
فصل ششم :ساماندهي شهرك هاي غيرمصوب

ماده  -17آن دسته از شهرك هاي غيرمصوب موجود كه مشمول تعريف بند الف ماده  5آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا مي باشند ولي تاكنون شـهرك
سازان آنها اقدام ي جهت مصوب نمودن شهرك به عمل نياورده و يا اقدامات خود و يا شهرك سازي را نيمه تمام گذاشته اند ،موظف مـي باشـند حـداكثر ظـرف

يكسال از تاريخ اين دستورالعمل با رعايت تبصره هاي  1و  7ماده  17آئين نامه استفاده از اراضي و احداث بنا (با لحاظ اصالحات بعدي آئين نامه ياد شـده) نسـبت بـه
انطباق خود با آئين نامه مذكور و مصوب كردن شهرك اقدام نمايند .در غير اين صورت از ادامه هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي مزبـور جلـوگيري بـه عمـل
خواهد آمد.
ماده  -16در صورت عدم امكان دسترسي به شهرك ساز يا عدم تمايل يا عدم امكان الزام وي به مصوب نمودن شهرك ،در صورت وجود سازمان مالكـان و ثبـت
رسمي اساسنامه و اعضاي هيأت مديره آن در اداره ثبت شركتها ،سازمان مذكور به عنوان جانشين شهرك ساز ملزم به انطباق شهرك با آئين نامه فوق الـذكر و
اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهد بود.
فصل هفتم :ساير مقررات

ماده -12سياستهاي مربوط به نحوه تشويق و ترويج شهرك سازي در كشور و چگونگي فراخوان عمومي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و نحوه مشاركت
و اجرا و همچنين امكانات و تسهيالتي كه مي توان در چارچوب قوانين و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسط ستاد تهيه و به تصويب شورايعالي خواهد
رسيد.
سياستهاي مذكور به همراه راه كارهاي اجرائي و ساير جزئيات مربوط به نحوه اجراي مفاد اين دستورالعمل توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ خواهد شد.
ماده  -18از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ،دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري از شهرك در خارج از محدوده قانوني حريم شهرها مصـوب 1576
لغو مي گردد.

ضوابط طراحی معماری خانه های مناسب سالمندان (مصوب )11/2/21
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ  ،82/1/19پيرو مباحث جلسه  86/8/77خود و  71جلسـه كميتـه تخصصـي و دو جلسـه كميتـه فنـي ،ضـوابط
طراحي معماري خانه هاي سالمندان را با تأكيد بر صورتجلسه مورخ  86/17/17كميته فني تصويب نمود.

پيش بينی و طراحی مسير مخصوص عبور دوچرخه

(صورتجلسه مورخ )11/3/23

شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران در تاريخ  ،82/7/16پيرو مصوبه مورخ  68/11/77شورايعالي ،به منظور كاهش آلودگي هواي شهرها ،كمك به پـاكيزه نگـه
داشتن محيط زيست و كاهش مصرف سوخت مقرر نمود از اين پس در طرحهاي تفصيلي شهرها ،شهرهاي جديد ،شهرك هاي مسـكوني و طـرح هـاي آمـاده
سازي الحاقي به شهرها ،مسير مخصوص عبور دوچرخه با استانداردهاي الزم پيش بيني و طراحي شود.

آئين نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امكانات اقامتی موجود در خارج از حریم  31متر ساحل دریا
(مصوب ) 11/3/22
وزراي عضو كارگروه تبصره ذيل ماده  5آئين نامه اجرايي ماده « »65قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران (وزراي
عضو شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) در جلسه مورخ  1582/7/51بر اساس پيشنهاد مشـترك سـازمان ميـراث فرهنگـي ،صـنايع دسـتي و گردشـگري،
وزارتخانه هاي كشور ،امور اقتصادي و دارايي ،فرهنگ و ارشاد اسالمي و مسكن و شهرسازي آئين نامه اجرايي مربوط بـه چگـونگي اسـتفاده عمـوم از امكانـات
اقامتي موجود در خارج از حريم شصت متر ساحل دريا را به شرح زير تصويب نمودند.
فصل اول :تعاریف و اصطالحات
ماده  -1مناطق ساحلي (ساحل دريا) عبارت مي باشند از پهنه ساحلي كشور با اولويت استانهاي گيالن ،مازندران و گلستان كه از اين پس در اين آئين نامه به
اختصار سواحل ناميده مي شود.

ماده  -7امكانات اقامتي ،مشمول اين آئين نامه شامل كليه امكاناتي مي باشند كه با استفاده از بودجه كل كشور توسط دستگاههاي اجرايي در پهنه ساحلي
كشور موضوع ماده يك اين آئين نامه ايجاد شده است.
ماده  -5حريم  61متري دريا :حريم مصوب موجود و يا حريمي است كه بر اساس بند (ب) ماده ( )7طرح جامع ساماندهي سواحل كشور توسط دستگاه ذيربط
تعيين مي شود.
ماده  -4منظور از عموم مردم :آحاد جامعه اعم از شاغل و غيرشاغل در دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي مي باشند كه در قبال پرداخت كامل هزينه از
كليه خدمات قابل ارائه مجتمع هاي موضوع ماده ( )7اين آئين نامه استفاده مي نمايند.
ماده  -7منظور از دستگاههاي اجرايي :كليه دستگاههاي موضوع ماده  161قانون برنامه چهارم ،شهرداري ها ،نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه به
هر نحو از منابع بودجه عمومي كشور و يا ساير منابع شركت هاي دولتي براي ايجاد اين تأسيسات استفاده كرده اند.
فصل دوم -شناسايي و ساماندهي
ماده  -6وزارت امور اقتصاد ي و دارايي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين آئين نامه فهرست مجتمع هاي اقامتي تحت مالكيت
دستگاههاي اجرايي مشمول اين آئين نامه در پهنه ساحلي كشور را با تعيين دستگاه بهره بردار ،مساحت زمين و محل استقرار آنها به سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري اعالم نمايد.

تبصره :موارد مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوطه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
ماده  -2دستگاههاي اجرايي موضوع اين آئين نامه موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي
اطالعات موردنياز را در اختيار وزارت مذكور قرار دهند ،مسئوليت صحت اطالعات ارائه شده به عهده باالترين مقام دستگاه اجرايي مي باشد.
ماده  -8سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است پس از دريافت فهرست مربوط به مجتمع هاي اقامتي مشمول اين آئين نامه از وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،حداكثر ظرف مدت چهارماه اقدامات زير را انجام دهد:
الف) درجه بندي تأسيسات موضوع اين آئين نامه بر اساس ضوابط و آئين نامه هاي مورد عمل تأسيسات گردشگري
ب) نرخ گذاري كليه خدمات قابل ارائه مجتمع هاي موصوف اعم از اقامت ،پذيرائي و تفريحات
ج) صدور پروانه بهره برداري و كارت مديريت
د) تدوين آئين نامه نظارت بر فعاليت آنها
ه) ايجاد سامانه الكترونيكي به منظور اطالع رساني
فصل سوم -سياست گذاري و برنامه ريزي

ماده  -9سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري موظف است به منظور ترويج فرهنگ همه مكاني ،همه زماني و همگاني نمودن سفر با
استفاده از سازوكارهاي زير بر نحوه استفاده عمومي از تأسيسات موردنظر اعمال هدايت و نظارت نمايد.
الف) استفاده از سازوكار سفر كارت ملي
ب) استفاده از تأسيسات مذكور در اجراي طرح سفرهاي ارزان قيمت
ج) اعمال تخفيف در تعرفه كليه خدمات براي گروههاي توريستي داخلي و خارجي
تبصره :براي اجرايي شدن بند (الف) اين ماده ،مديران تأسيسات مشمول اين آئين نامه موظفند حداكثر يكماه پس از اعالم سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كليه اطالعات موردنياز براي ثبت در سيستم نرم افرازي سفركارت ملي را در اختيار سازمان موصوف قرار داده

و سخت افزار و نرم افزار مورد نياز براي برقراري ارتباط با سيستم
نرم افزاري مذكور را فراهم نموده و كليه مقررات و ضوابط عمومي سازوكار سفر كارت ملي را رعايت نمايند.
ماده  -11وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي اجرايي مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده ( )147قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر واگذاري تأسيسات موضوع ماده ( )7اين آئين نامه به بخش خصوصي اقدامات الزم را با رعايت
ماده ( )88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي آن معمول و تا زمان واگذاري ،مطابق مقررات دولتي و اين آئين نامه عمل
نمايند.
فصل چهارم -نظارت
ماده  -11سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري موظف است كليه مراحل اجرايي مربوط به عملياتي شدن مفاد اين آئين نامه را
بدون دخالت در امور اجرايي ،نظارت نمايد و گزارشهاي الزم را در زمينه عملكرد دستگاههاي اجرايي در مقاطع  5ماهه به معاون اول رئيس
جمهور و استانداران ذيربط ارائه نمايد.

ضرورت تهيه طرح ویژه هدایت و ساماندهی فضاهای اطراف سدها و پيكره های آبی ( مصوب مورخ )11/2/22

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در پنجمين جلسه سال جاري در تاريخ  ،82/5/15مقرر نمود :به منظور هدايت و ساماندهي فضاهاي اطراف
سدها و پيكره هاي آبي در دست ساخت و سدهاي آتي ،متناسب با شرايط محلي با پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري
ايران منطقه اي به مركزيت سد و به شعاع حدود  5كيلومتر براي تهيه طرح ويژه تعيين و هرگونه ساخت و ساز در اين محدوده متوقف و صرفاً
پس از تصويب طرح ويژه امكان پذير خواهد بود .مسئوليت تهيه اين طرح به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري وزارت نيرو ،سازمان
حفاظت محيط زيست ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي باشد.

ضرورت تصویب طرحهای جامع گردشگری در شورایعالی شهرسازی و معماری (مصوب مورخ ) 11/2/22

كليه طرحهاي جامع گردشگري (تهيه شده براي مناطق نمونه گردشگري مصوب هيأت دولت) ،به لحاظ وجود تأثيرات كالبدي در سطح منطقه
مورد مطالع ه و ابهام در شرح خدمات اينگونه طرحها ،بايد در شورايعالي شهرسازي و معماري مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

ساماندهی مدیریت و تشكيالت اجرایی به منظور حفاظت و جلوگيری از آلودگی آب سدها (مصوب )11/1/31

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در هشتمين جلسه سالجاري در تاريخ  82/4/74طرح ويژه حوضه آبخيز سد كرج را تصويب نمود.
ضمناً به منظور حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب سدها ،ساماندهي مديريت و تشكيالت اجرايي ،به شرح پيوست بررسي و مورد تصويب قرار
گرفت.
به رغم توجه به مديريت سرزمين در حوضه هاي آبريز و عرصه هاي فرادست سدها ،ت الش الزم براي بكارگيري شيوه و ابزارهاي كارآمد اجرايي و
سازمان يافته براي حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب اين منابع انجام نگرفته است .با افزايش جمعيت و گسترش فعاليتها در گستره هاي فرادست
سدها ،آلودگي آب ها ،ابعاد وسيع تري يافته و به جز آلودگي هاي فيزيكي ،آلودگي هاي بيولوژيكي و شيميايي را نيز به همراه داشته است .با توجه
به اهميت و ابعاد پيچيده مسئله ،توجه همه جانبه و تالش هاي هماهنگ اجرايي با رويكرد چند انضباطي و بين بخشي براي مديريت هماهنگ در
قلمرو فرادست سدها (آبريز سدها) ،بيش از پيش ضروري است .در ارتباط با چنين رويكردي ،مطالعات جامع حوضه آبريز سدهاي كرج و لتيان ،به
منظور حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران انجام گرفته كه مي توان از نتايج آن در سطح ملي بهره گرفت .بدين ترتيب تعريف
چارچوبي مناسب براي مديريت و تشكيالت اجرايي با هدف ساماندهي اين حوضه ها يكي از ضرورتهاي اساسي است.

( )1مديريت و تشكيالت
ضرورت ايجاد نهاد اجرايي مناسب براي حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب سدها

ساماندهي حوضه آبريز سدها ،با هدف حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب آنها ،نيازمند ساماندهي تشكيالت ساختمند با مديريت اجرايي هماهنگ در حوضه ها
است ،تابا اختيارات فرابخشي ،موجبات اجراي وظايف نهادهاي ذيربط در اين عرصه را به نحوي بايسته در چارچوب برنامه هاي راهبردي – ساختاري هماهنـگ
كرده و اقدامات الزم را براي توسعه پايدار حوضه و كنترل آلودگي آب سدها محقق سازد.
ستاد هماهنگي ،حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب سدها

به منظور سازماندهي مديريت اجرايي هماهنگ براي حفاظت و كنترل آلودگي حوضه آبريز سدها« ،ستاد هماهنگي ،حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب سدها»
تشكيل مي شود .اعضاء اين ستاد را نمايندگان تام االختيار نهادهاي اجرايي ذيربط با فعاليت هاي مرتبط و فعال در حوضه هاي آبريز سدها ،تشكيل مي دهنـد.
وظايف نهادهاي عضو اين ستاد ،بايد به نوعي با عرصه اي فعاليت هاي جاري در حوضه آبريز از قبيل فعاليتهاي مربـوط بـه سـاخت و سـازها ،كـاربري و نحـوه
استفاده از زمين ،محيط زيست ،گردشگري ،عمران روستايي و شهري و كنترل و سنجش مستمر ميزان آلودگي آب سدها و برخورد با تخلفـات انجـام شـده در
اين زمينه ها مرتبط باشد.
جايگاه ستاد

ستاد هماهنگي ،حفاظت و جلوگيري از آلودگ ي آب سدها ،عمدتاً بر بسترهاي قوانين فرادست و مراجع حمايتي موجـود متكـي اسـت .مراجـع تصـويب كننـده
تشكيالت ياد شده ،نخست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در نهايت هيأت وزيران است .در صورت تصويب اين پيشنهاد در مراجع مذكور ،جهت اجرا از
سوي هيأت وزيران به مراجع ذيربط ابالغ خواهد شد.
وظايف ستاد

بــــــه طــــــور كلــــــي ،وظــــــايف ســــــتاد ،در برگيرنــــــده وظــــــايف قــــــانوني نهادهــــــاي ذيــــــربط عضــــــو ايــــــن ســــــتاد
مي باشد .اين ستاد آن بخشي از وظايف قانوني اعضاء ،را كه مرتبط با راهبردهاي ساماندهي و كنترل آلودگي آب حوضه آبريز سدها است ،هماهنگ كـرده و در
مسير اجرائي ،عملياتي خواهد كرد .به عبارت ديگر ،نقش و وظيفه اصلي سـتاد اجرايـي ،حفاظـت و جلـوگيري از آلـودگي آب حوضـه آبريـز سـدها ،از طريـق
هماهنگي ،ساماندهي ،هدايت و اجرائي كردن فعاليتهاي مختلف در اين زمينه و در چارچوب موارد زير است:
.1
.7
.5

بررسي قوانين  -آئين نامه ها و ضوابط و مقررات موجود براي حفاظت  -كنترل و روشهاي جلوگيري از آلودگي آب سدها و تدوين پيشنهاد قـوانين
و دستورالعملهاي جديد به همين منظور
پايش و كنترل دائمي عوامل مرتبط با آلودگي آب حوزه از طريق ارائه گزارش دستگاههاي مرتبط
واكنش سريع به تحوالت پيش بيني نشده در سطح حوزه از طريق دستگاههاي عضو ستاد مراجع قضايي و ...

وظايف ستاد و نهادها در ارتباط با راهبردهاي ساماندهي

وظايف اعضاء ستاد ،در ارتباط با راهبردهاي ساماندهي حوضه هاي آبريز سدها ،تعريف ،تنظيم و هماهنگ خواهد شـد .ايـن همـاهنگي بـر حسـب راهبردهـاي
ساماندهي ،و بر اساس ارتباط آن با وظايف يك يا چند نهاد اجرايي عضو بوده كه هماهنگي هاي آن در ستاد انجام مي گيرد.
( )7ساختار تشكيالتي

ستاد هماهنگي ،حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب سدها ،بدون تشكيالتي گسترده ،نقش هماهنگ كننده نهادهاي عضو را به عهده خواهد داشـت .بـه عبـارت
ديگر آن بخشي از فعاليتهاي نهادهاي ذيربط كه مرتبط با كنترل آلودگي آب سدها است ،در اين ستاد ،هماهنگ و يكپارچه شده و در جهـت عمليـاتي شـدن،
هدايت خواهد شد .اين ستاد در دو سطح ملي و حوضه هاي فرعي سدها تشكيل مي شود.
ستاد ملي – ستاد حوضه هاي فرعي سدها

اين ستاد در سطح دوم به شكل استاني و يا حوضه اي ( مشروط بر اينكه يك حوضه در يك استان يا بيش از يك استان قرار گرفته باشد) تشكيل شده و رياست
آن به عهده استاندار و يا يكي از استانداران متشكله قلمرو حوضه خواهد بود.

مسئوليت اين ستاد در سطح ملي بر عهده وزارت نيرو است .اين ستاد داراي دبيرخ انه اي خواهد بود كه در وزارت نيرو مستقر بوده و وظايف آن ،پيشبرد امور
اداري ،ارتباطات بين بخشي ،خدمات پشتيباني و پيگيري مصوبات شوراي راهبري است .دبيرخانه ستاد در جهت انجام وظايف محوله و همچنين تصميم سازي
براي شوراي راهبري مي تواند از خدمات كميته هاي كارشناسي در زمينه هاي مختلف از قبيل گردشگري ،حقوقي و قضايي ،پايش هاي مردمي ،زيست محيطي و
 ...بهره برداري نمايد.
 نماينده وزارت نيرو
 نماينده سازمان حفاظت محيط زيست
 نماينده وزارت كشور
 نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
 نماينده وزارت جهاد كشاورزي
 نماينده سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
 نماينده قوه قضائيه
 نماينده بنياد مسكن انقالب اسالمي
تبصره  :1ستادهاي حوضه آبريز فرعي با عضويت نمايندگان اعضاء ستاد ملي و استاندار يا استانداران مربوطه تشكيل خواهد شد.
تبصره  :7در مواقعي كه حوضه آبريز فرعي بيش از يك استان را در بر بگيرد ،همه استانداران مربوطه عضو ستاد خواهند بود و رياست سـتاد از بـين اسـتانداران
ذيربط انتخاب مي شود.
تبصره  :5دبيرخانه ستادهاي حوضه آبريز فرعي از بين شركت آب منطقه اي استان ذيربط به انتخاب وزير نيرو
ستاد مي تواند براي سدهاي خاص (كه يك يا چند ويژگي قابل مالحظه در زمينه هاي مختلف از قبيل گردشگري ،زيست محيطي و  ...را دارا باشند) ستادهاي
اجرايي با حضور نمايندگان استاني دستگاههاي عضو شورا ايجاد نمايد.
( )5نيازهاي اجرايي برنامه (قوانين و مقررات ،تجهيز منابع انساني ،مالي و )...

طرح ساماندهي حفاظت و جلوگير ي از آلودگي آب حوضه آبريز سد كرج ،طرح ويژه اي است كه بر طبق تصميم گيري و دستور دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي
و در وزارت مسكن و شهرسازي (دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) به انجام رسيده است .ايجاد و شكل گيري يك ستاد اجرايي به منظـور تحقـق
راهبردهاي طر ح ،از دستاوردهاي مهم و از ضرورت هاي اجرا و تحقق طرح اين حوضه هاي آبريز است كه مي توانند به عنوان الگويي در امـر سـاماندهي حـوزه
هاي مديريت اجرايي آن نه تنها با موانع قانوني اجرايي روبرو نبوده ،بلكه از پشتوانه هاي قانوني متعددي نيز برخوردار است
 از نظر تجهيز ن يروي انساني ،اعضاء اين نهاد اجرايي جديد ،بالقوه و بالفعل موجودند و نيازي به تجهيز نيروي انساني جديد نيست .نهادهـاي اجرايـي
موجود ،عضو اين ستاد بوده و در اين ستاد ،فعاليت ها و وظايف آنها در جهت تحقق اهداف طرح ،ساماندهي و هدايت خواهد شد.
 به لحاظ تجهيز منابع م الي ،تأمين اعتبارات الزم براي فعاليت ستاد از دو محل زير قابل حصول است:
 از محل اعتبارات عمراني؛به دليل ويژه بودن طرح و همسويي با برنامه هاي عمراني در سطح كالن و منطقه ،امكان استفاده از منابع اعتبارات عمراني وجود دارد.
 از محل استفاده از حداقل حقابه هر سد؛با توجه به منابع آب موردنياز شهرهاو ضرورت كنترل و سالم نگهداشتن آب مصرفي آنها ،استفاده از منابع حاصله از عوارض آب مصرفي (پيشنهاد مبلغـي بـراي
يك ليتر آب مصرفي) امكانپذير است.
( )4بسترهاي قانوني

برنامه ريزي براي حفاظت و جلوگيري از آلودگي آب و ساماندهي حوضه آبريز سدها با توجه به نتايج و رهنمودهاي اسناد فرادست ،مصوبات قانوني و ضوابط و
مقررات موجود ،انجام مي گيرد .مهمترين اسناد مورد استناد ،به قرار زير است:




فرمان مقام معظم رهبري به نيروي انتظامي براي پيشگيري از آلودگي آب سد كرج و لتيان ()1521
دستور رياست جمهور ي اسالمي ايران براي اجراي پيشنهادات دبيرخانه شورايعالي امنيت ملـي در زمينـه جلـوگيري از آلـودگي آب شـرب تهـران،
()1522
قانون توزيع عادالنه آب (مصوب  -1561مجلس شوراي اسالمي)















قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ()1575
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها (مصوب  -1524مجلس شوراي اسالمي)
آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب (مصوب  1525هيأت وزيران)
آئين نامه حريم مخازن ،تأسيسات آبي و ( ...مصوب  – 1561هيأت وزيران)
آئين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها (مصوب  -1524هيأت وزيران)
آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا وتأسيسات در خارج از حريم شهرها ()1577
مصوبات شورايعالي محيط زيست در زمينه پيشنهادات وزارت نيرو براي جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران ()1522
راهبردهاي بلندمدت توسعه استان تهران (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان)
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ضوابط و مقررات مكانيابی مساجد در طرحهای توسعه و عمران شهری (مصوب )11/5/1
در راستاي تحقق وظايف محوله بر اساس بندهاي الف و ب از ماده  112قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگـي و بنـا بـه پيشـنهاد معاونـت
شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي ،شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ  82/7/2ضوابط و مقررات مكانيابي مساجد در طرحهاي توسعه
شهري را به شرح زير تصويب نمود.
 .1مكانيابي مساجد در بخش هاي توسعه شهري:

با توجه به اينكه توسعه شهري داراي ساختار محله ،كالن محله (ناحيه شهري) و منطقه شهري مي باشد ،دستگاه تهيه كننده طرحهاي توسعه شهري مكلف
است در ساختار هر يك از مراكز محالت يك مسجد محله اي در كنار ساير كاربريها و خدمات محله اي پيش بيني شده ،مكانيابي و منظور نمايند .بديهي است
در چنين ساختاري مركز محله ارتباط مستقيم با ساختار كالن محله (ناحيه شهري) خواهد داشت.
براي مراكز كالن محله ها (ناحيه هاي شهري) و مراكز مناطق نيز دستگاه تهيه كننده طرحهاي توسعه شهري مكلف به پيش بيني مكان احداث مساجد
كالن محله اي (ناحيه شهري) و منطقه اي متناسب با ساختار سلسله مراتبي شهري خواهند بود.
تبصره  :1در شهرهايي كه مساحت مسجد جامع شهر موجود پاسخگوي نياز نمازگزاران جمعه ،اعياد و مناسبتها نيستند ،احداث مسجد جامع جديـد (مصـالي)
شهر در ارتباط با ساختار شهري از تكاليف دستگاه تهيه كننده در هنگام تهيه طرح هاي توسعه شهري مي باشد.
تبصره  :7اولويت در مكانيابي مساجد احداثي در اراضي داراي مالكيت دولتي و با موقوفات مردمي جهت احـداث مسـجد ،اسـت .در صـورتي كـه اراضـي داراي
مالكيت دولتي يا موقوفات مردمي در محل موردنظر موجود نباشد ،پيش بيني محدوده اي از بافت توسعه شهري كه در صورت تملك بخشي از اراضي آن امكان
احداث مسجد را داشته باشد ،ضروري خواهد بود.
تبصره  :5مساحت اراضي مساجد محله اي حدود  711مترمربع و مساحت اراضي مساجد كالن محله اي حدود  1111مترمربع پيشنهاد مي گردد.
تبصره  :4از اين پس پيش بيني و مكانيابي مساجد در طرحهاي توسعه شهري الزاماً متمايز از كاربريهاي فرهنگي خواهد بود.
 .7مكانيابي مساجد در شهرهاي جديد:

دستگاه تهيه كننده طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي جديد مكلف به مكانيابي مسجد جامع شهر در اراضي با مالكيت دولتي و يا موقوفات مسجد و متناسـب
با سرانه موردنياز جمعيت افق طرح ودر مركز ساختار اصلي شهر است .ضمن آنكه مكانيابي مساجد محله اي ،كالن محله اي (ناحيه شهري) ،نيز تكليف دستگاه
تهيه كننده طرح جامع و تفصيلي شهر جديد همانند موارد مذكور در بند يك اين مصوبه (مكانيابي مسجد در بخش هاي توسعه شهري) مي باشد.
 .5مكانيابي مساجد در شهركهاي مسكوني:

در تهيه طرح هاي مربوط به شهركهاي مسكوني ،نهاد ،دستگاه و يا سازمان تهيه كننده طرح مكلف است متناسب با جمعيت پذيري شهرك در سال افق طرح و
مطابقت طرح با سطوح شهري (محله« ،ناحيه» ،كالن محله ،شهرك) حد اقل يك مسجد در مركز شهرك و مرتبط با ساختار اصلي در مجـاورت سـاير خـدمات
عمومي پيش بيني نمايند .بديهي است كه چنانچه جمعيت پذيري شهرك بيش از سه محله شهري باشد ،نياز به پيش بيني يك مسجد براي كل شهرك و نيـز
پيش بيني مساجد محله اي براي هر يك از محالت جز تكليف طراحان و مجريان شهرك خواهد بود.
 .4محوريت مسجد در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي:

در بخشهاي موجود شهرها و به هنگام تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي ،دستگاه تهيه كننده ،مكلف است ساختار فضايي شهر مـوردنظر را بـه گونـه اي تنظـيم
نمايند تا مساجد موجود و جديداالحداث با توجه به موقعيت و ايفاي نقش شهري ،مساحت و بعد مكان به عنوان مساجد محالت ،مساجد كـالن محلـه (ناحيـه
هاي شهري) و شهري منظور شوند .بديهي است در صورتيكه مطالعات طرح نشانگر كمبود سطح سرانه مساجد در هر يك از تقسـيمات شـهري (محلـه ،كـالن
محله «ناحيه») باشد ،دستگاه تهيه كننده طرح جامع و تفصيلي مكلف به مكانيابي مساجد در اراضي با مالكيت دولتي و يا موقوفـات مسـجد متناسـب بـا نيـاز
ساكنين و با اولويت توسعه فضاهاي موجود در آينده است.
تبصره  :1در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي توجه به محوريت مساجد از نظر كالبدي و ساختاري ضروري است.
تبصره  :7در مساجد جديداالحداث پيش فضا بعنوان تجمع افراد (جدا از مساحت مفيد مسجد) و توسعه آتي پيش بيني شود.
تبصره  :5در مناطقي كه از حسينيه ها زياد استفاده مي كنند ،توصيه مي شود كه مساجد به صورت تركيبي از مسجد و حسينيه پيش بيني شود.
 .7روستاها:

در طرح هاي هادي روستايي نهاد تهيه كننده طرح ها مكلف است متناسب با ويژگيهاي فرهنگي ،قومي و ميزان جمعيت روستا ،اراضي موردنياز بـراي احـداث
حداقل يك مسجد در اراضي دولتي در ساختار اصلي روستا را مكانيابي نمايد و چنانچه جمعيت يك روستا مقياس بـيش از جمعيـت سـه محلـه مسـكوني بـه
نزد يكترين شهر مركز آن شهرستان باشد ،عالوه بر مسجد اصلي روستا ،مسجد در مقياس محله اي براي هر يك از محالت نيـز پـيش بينـي و در طـرح هـادي
منظور نمايد.
بديهي است در بخش هاي توسعه كالبدي روستا ،چنانچه اين بخش ها مشمول پيش بيني جمعيت پذيري بيش از يـك محلـه باشـد ،پـيش بينـي مسـجد يـا مسـاجد
متناسب با جمعيت افق محله ،از تكاليف نهاد تهيه كننده طرح خواهد بود.
چنانچه در روستايي كه ساكنين آن مسلمان مي باشند مسجد وجود نداشته باشد در طرحهاي هادي روستايي نهاد تهيه كننده طرح ها مكلف است متناسب با
ويژگيهاي فرهنگي ،قومي و ميزان جمعيت رو ستا ،نسبت به ارائه پيشنهاد احداث يك مسجد در ساختار اصلي روستا اقدام نمايد .پيشـنهاد مـذكور بايسـتي در
اراضي دولتي و يا موقوفات اهالي براي احداث مسجد جانمايي شود .چنانچه در محالت روستا مساجد محله اي موجود است در طرح توسعه روسـتا بـه تناسـب
جمعيت افق ،محالت جديد م كانيابي مساجد محله اي در اراضي داراي مالكيت دولتي و يا موقوفات مسجد الزامي است.
 .6الزامات عمومي:

 - 1- 6به منظور حفظ ،اشاعه و توسعه علوم و فنون مرتبط با معماري مساجد نظير كاشيكاري ،گره چيني ،مقـرنس كـاري و  ...اسـتفاده از ايـن مصـالح در
مساجد الزامي است.
 - 7- 6وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت  4سال نسبت به تدوين استانداردهاي فضايي مساجد براي پهنه هـاي اقليمـي پـنج گانـه ايـران
(اقليم گرم و خشك ،گرم و مرطوب ،گرم و نيمه مرطوب ،معتدل و سرد) اقدام و مراتب را به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران برساند.
 .2الزامات شهرسازي:
- 1- 2
- 7- 2
- 5- 2

تقويت محورهاي ديد (كريدورهاي بصري) به مساجد در مكانيابي آنها مورد توجه قرار گيرد.
ارتفاع ابنيه اطراف مساجد (حداقل تا سه پالك) بايستي كمتر و يا هم ارتفاع مساجد پيش بيني شده باشد.
كاربري اراضي اطراف مساجد حتي االمكان از ميان كاربريهاي هم خانواده با كاربري مساجد (فرهنگي ،آموزشي و  )...انتخاب شود.

 .8الزامات معماري مساجد:

- 1- 8
- 7- 8

در مساجد جديد االحداث رعايت مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است.
در طراحي مساجد جديد استفاده از الگوهاي معماري تاريخي و فرهنگي كشور الزامي است.

- 5- 8
- 4- 8
- 7- 8
- 6- 8
- 2- 8

مساجد بايستي با استفاده از مصالح بومي احداث شوند.
در احداث مساجد پيش بيني پاركينگ به ميزان يك پاركينگ به ازاي هر  7نفر از گنجايش شبستان اصلي الزامي است.
چنانچه جز برگزاري نماز و مراسم مذهبي از فضاي مسجد براي انجام فعاليت هاي ديگر استفاده مي شود رعايت عدم تداخل اين عملكردهـا بـا نقـش
عبادي مسجد و انجام فرايض مذهبي ضروري بوده و پيش بيني فضاهاي موردنياز اين كاربريها الزامي است.
احجام مربوط به بناي مساجد و نسبت فضاي پر و خالي آنها بايستي متناسب با نمونه هاي مشابه آنها در بافتهاي فرهنگي و تاريخي شهر باشد.
ريخت كلي (مرفولوژي) مساجد بايستي از ريخت مساجد موجود در بافتهاي تاريخي و فرهنگي شهر تبعيت كند.

 .9بازنگري:

در صورت لزوم ،اين مصوبه هر پنج سال يك بار قابل تجديدنظر ،اصالح و تكميل خواهد بود.

ضرورت تصویب محدوده های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شورایعالی شهرسازی و معماری(مصوب مورخ ) 11/1/25

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  82/2/17پيشنهاد نمود :با توجه به تأثيرات كالبدي متقابل بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ساير مناطق همجوار آنها
و همچنين قرارگيري مراكز جمعيتي موجود (شهر و روستا) در اين پهنه ها ،محدوده هاي مربوط به اين مناطق و درخواستهاي احتمالي براي گسترش آنها در شورايعالي
شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب برسد.

طرح استراتژیك حوزه نفوذ آزاد راه تهران  -شمال ( مصوب ) 11/1/31
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  82/2/79خود ضمن بررسي «طرح استراتژيك حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال» موارد زير را مصوب نمود:
مقدمه:
آزاد راه تهران  -شمال يكي از طرح هاي زيربنائي مهم كشور است كه مي تواند در توسعه منطقه تحت نفوذ خود تغييرات فضايي و مديريتي شامل زيست
محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي ،گردشگري ،كالبدي ،حمل و نقلي و مديريتي ايجاد نمايد .اين برنامه براي افق زماني  17ساله تا سال 1411ه.ش تهيه شده است.
بر اساس طرح برنامه ريزي استراتژيك حوزه نفوذ آزاد راه تهران  -شمال ،راهبردهاي تغيير و توسعه منطقه حوزه نفوذ با تكيه بر اصول توسعه پايدار و اهداف
مشخصي شامل تعادل بخشي به آثار آزاد راه تهران – شمال در حوزه نفوذ ،حفظ محيط زيست در سه محدوده البرز جنوبي ،مركزي و شمالي و مديريت توسعه
گردشگري و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در محدوده عنوان مي كند .
 .2حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال بر اساس مطالعات و تحليل هاي صورت گرفته به مساحت تقريبي  722111هكتار (پانصد و هفتاد و هفت هزار هكتار)
است؛ كه بر طبق جدول  1-1بخش ها و دهستان هاي مشخصي از دو استان مازندران و تهران را شامل مي شود (نقشه شماره  .)1مختصات جغرافيايي
نقاط اصلي محدوده حوزه نفوذ روي نقشه سند مشخص شده است.
جدول  :2-2محدوده جغرافيایی حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال *
شهرستان

بخش  /دهستان

تهران

بخش كن

كرج

بخش آسارا

نوشهر

بخش مركزي -كجور

چالوس

بخش مركزي – كالردشت

تنكابن

بخش عباس آباد – نشتارود

نور

دهستان اوزورد

* بر اساس نقشه تقسيمات سياسي كشور ،سال 1587

.7

مبدل هاي رسمي آزاد راه مطابق با نقشه هاي فني آزاد راه شامل چهار مبدل رسمي اول مبدل كن ،دوم مبدل شهرستانك ،سوم مبدل مرزن آباد و
كالردشت ،و چهارم مبدل چالوس است.

.5

محورهاي عمده گردشگري در مسير آزاد راه تهران – شمال شامل محور جاده ساحلي – دشت نظير و مرزن آباد – كالردشت – شهرستانك و
ديزين است.

.4

سياستهاي راهبردي حوزه نفوذ آزادراه تهران – شمال در پنج بخش اقتصادي و اجتماعي ،زيست محيطي ،ترافيك و حمل و نقل و گردشگري و
مديريتي به شرح زير است:

 1-2راهبردهای اقتصادی و اجتماعی
 4-1-2تهيه طرحهاي گردشگري اشتغالزا و پايدار در حوزه هاي ارتباطي مبدل هاي حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال و تأسيس واحدهاي خدماتي و
گردشگري متناسب با تقاضاي گروههاي مختلف درآمدي در چارچوب طرحهاي مذكور
 4-1-7ساماندهي اشتغال در نقاط سكونتگاهي ،با پيش بيني توسعه بر اساس نرخ رشد طبيعي ،كه امكان جذب به سوي آزاد راه را دارند ،به منظور كنترل
ايجاد مشاغل غيررسمي در اطراف آزاد راه تهران – شمال و باال بردن توان اقتصادي اين مراكز جمعيتي براي كاهش تعرض به مسير آزاد راه بايستي انجام
گيرد .دستيابي به اين مهم مي تواند با حمايت و تقويت صنايع دستي؛ تبديلي و كشاورزي مكانيزه صورت گيرد.
 4-1-5تقويت توان اقتصادي روستاييان از طريق حمايت از گردشگري روستائي در حوزه نفوذ و با تأكيد بيشتر در حوزه مبدل هاي آزاد راه.
 4-7راهبردهاي زيست محيطي
راهبردهاي مرتبط با حفظ محيط زيست و دستيابي به اهداف توسعه پايدار به شرح زير است:
 4-7-1راهبردهاي عمومي

 4-7-1-1به منظور حفاظت از جنگل ها در حوزه البرز شمالي در مناطق مستعد جذب توريسم طبيعت گرد ،شناسائي و تبديل به پارك جنگلي و ملي گردند.
 4-7-1-7مديريت زيستگاههاي محيط زيست با توجه به مسائل ايجاد شده در اثر اجراي آزاد راه تهران – شمال بايستي مجدداً سازماندهي گردند.
 4-7-1-5نواحي با ارزش زيست محيطي و مناظر طبيعي در حوزه نفوذ با تأكيد بر مناطق پيراموني مبدل هاي آزاد راه تهران – شمال به دقت شناسائي و
مورد برنامه ريزي قرار گيرند.
 4-7-1-4كاربريهاي آلوده كننده زيست محيطي به منظور كنترل و كاهش و رفع آاليندگي ،انتقال و تجميع گردند.
 4-7-1-7نيازهاي انرژي ساكنين بومي به منظور جلوگيري از تخريب جنگلها در حوزه نفوذ آزاد راه از طريق انرژيهاي فسيلي و ساير انرژيهاي پاك جايگزين
گردد.
 4-7-1-6در رابطه با مسائل زيست محيطي حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال ،ضوابط و مقررات خاص با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست تدوين گردد.
 4-7-1-2منابع و مصارف آب در حوزه نفوذ مي بايست تحت برنامه اي ويژه كنترل شود و ذخاير آبي حوزه نفوذ نبايد در اثر مصرف بي رويه يا آلودگي منابع
كه به مصارف محيطي طبيعي ،خانگي ،صنعتي و تغذيه منابع لطمه وارد مي سازد مورد تهديد قرار گيرد.
 4-7-1-8ارتقاء و انجام حفاظت هاي ويژه براي مناطق چهارگانه زيست محيطي (پناهگاه حيات وحش ،شكار ممنوع ،آثار طبيعي  )...در حوزه هاي زيست
محيطي البرز شمالي – مياني و جنوبي كه در حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال قرار دارند با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست انجام گيرد.
 4-7-7راهبردهاي بخشي مرتبط با حوزه هاي البرز شمالي – مياني و جنوبي

 4-7-7-1حوزه البرز جنوبي ،به عنوان شكننده ترين حوزه زيست محيطي در محدوده نفوذ آزاد راه تهران – شمال مطرح مي باشد و مي بايست از نظر
مديريت و كنترل اراضي منابع طبيعي در اولويت اول باشد.
 4-7-7-7حوزه البرز شمالي ،به لحاظ حفاظت از تخريب جنگل ها و اراضي ساحلي در اولويت دوم قرار دارد و مي بايست در محدوده نفوذ آزاد راه تهران –
شمال ،از ساز و كارهاي مديريتي به منظور كنترل اراضي ساحلي و جنگلي بهره گرفته شود.
 4-7-7-5حوزه البرز مياني ،به منظور حفظ حيات وحش و اكولوژي جانوري به عنوان اولويت سوم است و مي بايست تحت مديريت و كنترل زيست محيطي
قرار گيرد.

 4-7-5راهبردهاي زيست محيطي مرتبط با مبدل هاي مهم مسير آزاد راه تهران – شمال

 4-7-5-1در پهنه هاي مجاور مبدل چالوس مي بايست كنترل و حفاظت با اولويت روي اكولوژي گياهي و سپس خاك و قابليت اراضي و در مرحله سوم
اكولوژي جانوري به انجام برسد.
 4-7-5-7در پهنه هاي مجاور مبدل مرزن آباد و كالردشت مي بايست كنترل و حفاظت روي اكولوژي جانوري و سپس اكولوژي گياهي و در مرحله سوم
توسعه ساخت و ساز و نهايتاً خاك و قابليت اراضي به انجام برسد.
 4-7-5-5در پهنه هاي مجاور مبدل كن و شهرستانك مي بايست كنترل و حفا ظت روي اكولوژي جانوري و سپس اكولوژي گياهي و در مرحله سوم خاك،
قابليت اراضي و نهايتاً توسعه ساخت و ساز به انجام برسد.
 4-5راهبردهاي مرتبط با بخش گردشگري
 4-5-1به منظور استفاده بهينه از دسترسي آزاد راه به محور شهرستانك (البرز جنوبي) توسعه گردشگري مبتني بر ورزش هاي زمستاني به عنوان اولويت اول با رعايت
اصول زيست محيطي به اجرا گذاشته شود و توسعه گردشگري مبتني بر ورزش هاي ماجراجويانه نظير صخره نوردي ،قايق راني آب هاي خروشان ،به عنوان اولويت
دوم مطمح نظر قرار گيرد.
 4-5-7توسعه گردشگري مبتني بر طبيعت گردي و ورز ش هاي آبي با ايجاد جشنواره هاي فرهنگي ،تاريخي در فصول كم گردشگر سال در حوزه گردشگري
البرز شمالي
 4-5-5تنوع بخشي به واحدهاي ارائه دهنده خدمات گردشگري به منظور ارائه خدمات به گروههاي مختلف درآمدي.
 4-5-4تمركز مكاني تأسيسات و تسهيالت در نواحي مناسب گردشگري در حيطه هاي مرتبط با مبدل ها در حوزه نفوذ
 4-5-7پهنه بندي هاي مرتبط با هر يك از محورهاي گردشگري در طول مسير آزاد راه و در حيطه هاي مرتبط با مبدل ها از نظر ادامه و نوع خدمات
گردشگري و اختصاص امكانات و تجهيزات بايستي مورد برنامه ريزي و پهنه بندي با رعايت سلسله مراتب قرار گيرند.
 4-5-6شناسائي پتانسيل هاي مناسب گردشگري در رابطه با محيط زيست و منابع طبيعي به نحوي كه بتواند خدمات گردشگري مناسبي در حيطه هاي
مرتبط با مبدل هاي آزاد راه ارائه نمايد.
 4-5-2محور ارتباطي شمشك – ديزين مي تواند به عنوان يكي از محورهاي مهم گردشگري تقويت گردد.
 4-5-8به منظور حفاظت از آثار تاريخي و انجام مالحظات ميراث تاريخي و فرهنگي كشور مي بايست در طرح هاي گردشگري در حوزه نفوذ مجوز الزم از
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كسب گردد.
 4-4راهبردهاي مرتبط با بخش ترافيك و حمل و نقل
 4-4-1به منظور حفظ سرعت و زمان آزاد راه و براي رسيدن به اهداف احداث آن در مسير آزاد راه از ايجاد مبدل هاي جديد ،واحدهاي خدماتي و ايجاد
مشاغل غيررسمي مي بايست خودداري گردد و خدمات بين راهي نظير تأسيسات راه دارخانه ،امداد پليس ،مجتمع خدماتي و رفاهي در جوار مبدل ها و
خروجي هاي اصلي ايجاد گردد.
 4-4-7تأسيس پاركينگ و تلفن هاي يك سويه جهت دريافت خدمات امدادي به اتومبيلها و مسافران در مسير آزاد راه .
 4-4-5گسترش و تجهيز امكانات حمل و نقل نظير پايانه هاي سبك ،مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي متناسب با فعاليتهاي پيش بيني شده در حوزه
نفوذ آزاد راه در ارتباط با مبدل ها به منظور كاهش بار خدمات رساني در مسير آزاد راه .
 4-4-4ساماندهي مبادي ورودي و خروجي ابتدا و انتهاي آزاد راه به عنوان يكي از اصلي ترين مراكز تجمع و بار ترافيكي
 4-4-7حفظ يكپارچگي داالن ترافيكي آزاد راه از طريق جلوگيري و كنترل ،نظارت و مديريت بر ايجاد آنتن هاي ارتباطي بومي به آزاد راه به منظور دستيابي به
اهداف ايجاد آزاد راه و كاهش بار حوزه نفوذ.
 4-4-6تعيين سلسله مراتب مناسب دسترسي مراكز مولد و جاذب سفر در داخل حوزه نفوذ به مبدل هاي آزاد راه تعيين گردد.

 4-4-2استفاده از ابزار كنترلي تعيين عوارض ،به منظور كنترل تحرك جمعيتي و ايجاد شهرك هاي خوابگاهي در حوزه نفوذ
 4-7راهبردهاي بخش مديريت
 4-7-1توسعه و ساخت و ساز ناشي از تحوالت احداث آزاد راه تهران – شمال در حوزه نفوذ ،با تأكيد ويژه بر حوزه هاي ساحلي و جنگلي ،مي بايست تحت
مديريت و كنترل دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.
 4-7-7قيمت بازار زمين و مسكن از طريق ابزارهاي كنترل بازار نظير تعرفه آزاد راه ،پروانه هاي ساختماني ،ممنوعيت تبديل زمين هاي منابع طبيعي و كشاورزي
به مسكوني و ساختماني و سياست گزاري براي صدور مجوزهاي رسمي مي بايست تحت نظارت و مديريت قرار گيرد.
 4-7-5تبديل اراضي كشاورزي ،جنگلي و مرتعي به ساير كاربريها در حوزه نفوذ حريم آزاد راه ممنوع است .مگر در مورد طرح هاي ملي و منطقه اي كه بايد با
مجوز مراجع ذي ربط قانوني انجام پذيرد .اين كار مستلزم انجام مديريت ،هدايت و كنترل است.
 4-7-4مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه نفوذ ،مشمول هيچ كاربري نخواهد بود مگر با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست
 4-7-7آزاد راه صرفاً داراي مبدل هاي رسمي است كه طبق نقشه و مقررات تعيين مي گردد .بنابراين هرگونه دسترسي غيرمجاز به آزاد راه كه موجب كندي
حركت و خارج شدن آزاد راه از اهداف احداث آن مي گردد بدون كسب مجوز از مراجع مربوطه ممنوع است .روي اين امر مي بايست مديريت و كنترل صورت
پذيرد.
 4-7-6هر نوع خدمات بين راهي مي بايست بطور م جتمع و در جوار مبدل ها و در محورهاي منتهي به مبدل هاي رسمي صورت گيرد .همچنين روي اصل
مجتمع بودن آن و همجواري در كنار مبدل هاي رسمي مي بايست مديريت و كنترل دقيق صورت گيرد.
 4-7-2شناسايي و توسعه پتانسيل هاي گردشگري و تأسيس نقاط گردشگري با مالحظات زيست محيطي صورت مي گيرد و دسترسي آن به آزاد راه صرفاً از
طريق مبدل هاي رسمي است .مديريت و كنترل دقيق مي بايد بر اجراي آن صورت گيرد.
 4-7-8توسعه شهرها و روستاهاي موجود در محدوده ي حوزه نفوذ آزاد راه تهران – شمال تابع طرحهاي فضايي – كالبدي (طرحهاي جامع و هادي) است؛
لكن از آنجا كه اسكان موقت ناشي از فعاليت گردشگري تهديد اصلي حوزه نفوذ به ويژه منطقه مرزن آباد و كالردشت ،دشت نظير ،كجور و محور شهرستانك
است ،طرح هاي ويژة سامان دهي اسكان جمعيت موقت و گردشگري مستلزم مطالعه اي جداگانه در چارچوب طرحهاي مصوب فرادست خواهد بود.
 4-7-9با توجه به اينكه ايجاد اشتغال غيررسمي و ارائه انواع خدمات كوچك از نقاط جمعيتي حوزه نفوذ به جدار آزاد راه و ايستگاهها متصور است و از آنجايي
كه اين امر موجب كندي ترافيك مي گردد و با اهداف احداث آزاد راه مغاير است مي بايست از آن به شدت جلوگيري و اينگونه فعاليتها به مجتمع هاي
خدماتي در جوار مبدل هاي رسمي هدايت شوند و اين امر تحت مديريت و كنترل قرار گيرد.
 4-7-11به منظور مديريت و هدايت و كنترل كالن مسائل حوزه نفوذ اعم از ساخت و ساز و كاربري زمين ،محيط زيست و منابع طبيعي ،دسترسي به آزاد راه،
تمركز خدمات بين راهي ،گردشگري و قيمت زمين شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد تأسيس «سازمان مديريت حوزه نفوذ آزاد راه تهران –
شمال» را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين طرح با همكاري دستگاههاي ذيربط به هيأت دولت ارائه مي نمايد.
 4-7-11اراضي واقع در حريم قانوني آزاد راه تهران – شمال مي بايست در اسرع وقت خريداري و تحت كنترل و مديريت حوزه نفوذ آزاد راه قرار گيرد.
 4-7-17كنترل و مديريت گسترش نقاط جمعيتي در حوزه نفوذ و يا احياناً در مسير عبور آزاد راه از طريق تدوين مقررات معماري و شهرسازي خاص در محدوده
نفوذ آزاد راه تهران – شمال.
 4-7-15از آنجا كه حريم ساحل درياي خزر مورد تعرض ساخت و سازهاي شخصي ،تعاوني و يا ارگانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي قرار گرفته و از زيبايي و
جذابيت هاي آن كاسته شده است ،و با توجه به اينكه اين منبع ملي متعلق به تمام ايرانيان است و نه افراد خاص ،پيشنهاد مي گردد هر چه سريعتر ستاد ويژة
حفظ حريم دريا تشكيل گردد و برنامه ضربتي پاكسازي تعرضات و ايجاد مكانهاي تفريحي عمومي به اجرا گذارده شود.
 4-7-14با توجه به اهميت مقوله گردشگري در استان مازندران و با توجه به اينكه پيش بيني مي گردد كه با ايجاد آزاد راه تهران – شمال ميزان گردشگر در
استان افزايش چشمگيري يابد؛ و با توجه به پيشنهادات طرح جامع گردشگري ملي ،تهيه برنامه هاي ذيل در اسرع وقت و قبل از اتمام پروژه آزاد راه و به
منظور جلوگيري از آثار تخريبي احتمالي گردشگري در حوزه نفوذ آزاد راه با هدف افزايش امكانات و شنا سايي پتانسيل هاي جديد و بهره گيري بهتر از

پتانسيل هاي موجود و تغيير الگوي گردشگري در استان مازندران از اسكان موقت به استفاده از امكانات عمومي نظير هتل ها و اقامتگاههاي عمومي گردشگري
موارد زير تأكيد مي گردد:
 4-7-14-1تهيه طرح جامع گردشگري استان مازندران
 4-7-14-7تهيه طرح جامع گردشگري شهرستانهاي نوشهر ،چالوس ،تنكابن ،رامسر و تهيه طرح امكان سنجي گردشگري شهرستان نور با تأكيد بر محدوده حوزه
نفوذ آزاد راه تهران – شمال.
 4-7-14-5تهيه طرح تفصيلي محورهاي گردشگري شامل محور جاده ساحلي ،محور دشت نظير – كندلوس و كجور ،محور مرزن آباد و كالردشت ،محور
دوآب – شهرستانك ،محور يوش و بلده ،محور دره چالوس و محور دره كرج و همچنين تهيه طرح امكان سنجي گردشگري محور ديزين و ناتر – دلير.
 4-7-14-4تهيه طرح توسعه ظرفيت هاي حمل و نقل ارتباطي برون و درون شهري ،زيرساخت هاي شهري و خدمات گردشگري با اولويت شهرهاي نوشهر،
چالوس ،تنكابن ،نور و محمودآباد و اجراي آن به موازات اجراي طرح آزاد راه تهران – شمال.

ضوابط و مقررات ارتقاء كيفی سيما و منظر شهری (پاكسازی و بهسازی نماها و جداره ها ،مناسب سازی معابر پياده
راهی و پياده روها ،ساماندهی به منظر شهری) مصوب مورخ 11/1/35
 -2كليات

در راستاي وظايف محوله بر اساس ماد  51قانون برنامه چهارم توسعه ،تكميل مصوبه مورخ  1569/8/78شورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران تحـت عنـوان
ضوابط و مقررات نماي شهري و بمنظور ارتقاء كيفي بصري و ادراكي سيما و منظر شهري ،شورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران در جلسـه مـورخ 82/9/77
ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري را به شرح زير تصويب نمود.
 -1-1دامنه كاربرد

اين مصوبه از تاريخ ابالغ براي كليه معماران ،طراحان شهري ،دستگا ههاي تهيه و تصويب و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه شهري و شهرداريها و ديگر مراجع
صدور پايان كار ساختماني و سازمانهاي نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط الزم االجرا خواهد بود.
 -1-7حوزه شمول

توسعه هاي شهري آتي ،شهرهاي جديد و شهرك هاي مسكوني جديداالحداث از زمان ابالغ ،مشمول اين مصوبه خواهند بود .براي بافت هـاي موجـود نيـز بـه
ترتيب اولويت طرح هاي موضعي ساماندهي منظر شهري تهيه مي شود .اين طرحها مطابق برنامه تنظيمي و حداكثر ظـرف مـدت  7سـال از تـاريخ ابـالغ ايـن
مصوبه تهيه خواهند شد.
 -1-5هدف

هدف از اجراي اين مصوبه:
الف -تالش در جهت استفاده بهينه از منابع و تأمين سالمت و رفاه ساكنين،
ب -ساماندهي به سيما و منظر شهري در شهرها ،روستاها و ساير مجتمع هاي زيستي در كشور و تالش در جهت ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،
ج -احياي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته كشور،
د -جلوگيري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و كاركردي در فضاها و فعاليت هاي شهري،
ه -افزايش تعامالت اجتماعي و كوشش در جهت تنظيم جريان حيات مدني.
 -7تعاريف

 -1-7منظر شهري :در اين مصوبه منظور از منظر شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوع (ساختمانها و الحاقـات آنهـا ،مبلمـان شـهري ،پوشـش گيـاهي و  )...قابـل
مشاهده از عرصه هاي عمومي شهر شامل خيابانها ،ميادين ،گره ها و پهنه هاي عمومي است.
 -7-7نما :منظور از نما در اين مصوبه ،نماي شهري و در انطباق با تعريف ارائه شده در بند  1مصوبه  1569/8/78شورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران (كليـه
سطوح نمايان س اختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي) مي باشد.
 -5-7جداره :منظور از جداره ،سطوح مربوط به ديوارهاي محوطه هايي است كه هيچ ساختماني به صورت بالفصل به آن ملحق نيست نظير ديوار باغـات و نظـاير
آن.
 -4-7پياده راه :منظور از پياده راه ،خيابانها و گذرگاههايي است كه منحصراً براي عبور پياده مورد استفاده قرار مي گيرد.
 -7-7كميته هاي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري :اين كميته نهادي پيشنهادي است كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان كليه سازمانها ،نهادهـا ،دسـتگاهها ،شـركتها و
مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء كيفي سيما و منظر ،در شهرها تشكيل مي گردد .نهادهاي مذكور در اين مصوبه از اين پس به اختصار «كميته» ناميده مي شود.
 -5ضوابط كلي
 -1-5ضوابط مربوط به سيما و منظر

 -1-1-5طــــــرح و اجــــــراي بناهــــــاي واقــــــع در منــــــاطق تــــــاريخي شــــــهر بايــــــد داراي مقيــــــاس انســــــاني بــــــوده و
دانه بندي و ريخت شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد .در طراحي معماري بناهاي كالن مقياس ،تقسيم بنا به احجام متناسب بـا دانـه بنـدي بخـش
تاريخي شهر الزامي است.
 -7-1-5در احداث ابنيه ،انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر رعايـت ضـوابط و مقـررات طرحهـاي جـامع و تفصـيلي و سـاير
مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،موجب آلودگي محيط زيست نشود و قابل بازيافت و پاكسازي باشد.
به شهرداريها امكان داده مي شود تا طي برنامه اي  7ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمايند.
 -5-1-5در پاكسازي مصالح ساختماني ،رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هاي تاريخي شهر همخواني داشته و ترجيحاً از مصـالح بـوم آورد (محلـي) انتخـاب
شوند.
 -4-1-5كليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اعم از تجاري ،درماني ،خدماتي ،اداري و  ...در سـطح شـهرها بايـد در انطبـاق بـا مبحـث بيسـتم مقـررات ملـي
ساختمان ،به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود .ابعاد ،فرم ،طرح و محل نصب تابلوها بايد توسط "كميته" تعيين و مالكين و بهره برداران ملزم به
رعايت اين مقررات مي باشند.
 -7-1-5تعدد تابلوهاي معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از يك تابلو در نمـا يـا جـداره هـر يـك از معـابر
شهري كه تصرف مذكور در حاشيه آن قرار دارد ،است.
 -6-1-5به م نظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري ،به شهرداريها اختيار داده مـي شـود تـا نسـبت بـه تهيـه ضـوابط و
مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري (بيلبوردها)  ،نقاشي ها ،جداره ها ،استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ،تابلوهـاي تبليغـاتي ،تابلوهـاي
راهنماي شهري (نام خيابانها و ميادين و  )...اقدام نمايد و به تصويب «كميته» برساند .رعايت تصميمات «كميتـه» در ايـن زمينـه بـراي دسـتگاهها ،سـازمانها،
نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي در الويت قرار دارد.
 -2-1-5پيش آمدگي بدنه ساختمانها (نظير بالكن ،تراس و  )...در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهـاي خـارجي از
حد زمين تأمين خواهد شد .اين فضاهاي نيمه باز جهت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري ،كاهش اثر تابش شديد خورشيد ،نگهداري گـل و گيـاه و مـوارد
مشابه بوده و بهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري مواد غذايي ،سوخت و  )...و خشك نمودن البسه ممنوع است.
 -8-1-5طراحان موظفند در طراحي ابنيه ،فضاي موردنياز جهت انباري و محل خشك نمودن البسه را در درون ابنيه پيش بيني نمايند .مساحت اين فضاها تـا
سقف ( %11ده درصد) كل مساحت زيربنا جزء مساحت مفيد محاسبه نمي شود.

 -9-1-5تمامي پيش آمدگيهاي موجود بدنه ساختمانها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند.
 -11-1-5از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  %17مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه باز و پـيش فضـاي ورودي اختصـاص خواهـد
داشت اين بخش جزء زيربنا محسوب نمي شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي باشد.
 -11-1-5طراحان و مجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي و اجرا نمايند كه به ارتقاء كيفيت بصري و فضـايي تقـاطع هـا
منجر شود.
 -17-1-5با توجه به اهميت معماري نبش ،كنج ،دروازه ها ،طرح و نماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد به تأييد «كميته» برسد.
 -15-1-5در شهرهايي كه پوشش نهايي غالب آنها از انواع پوششهاي شيبدار مي باشد «كميته» رنگ ها ،جنس و حدود شيب مجاز آن را به گونه اي معين مي
نمايد كه هماهنگي در سيما و منظر شهري فراهم آيد.
 -14-1-5استفاده از پوشش هاي شيبدار ،در شهرهايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد ،ممنوع خواهد بود.
 -17-1-5استفاده از فرمهاي نامتعارف (نظير كشتي ،ميوه ها و  )...در طراحي و احداث بناها ،به تشخيص «كميته» ممنوع مي باشد .رعايت اين مصوبه براي
دستگاهها ،نهادها و سازمانهاي دولتي در اولويت قرار دارد.
 -16-1-5استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومينيومي ،شيشه اي ،كامپوزيت ،شيشه هاي
جيوه اي و  )...در جداره هاي بيروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي ،ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ،براي كليه بناهاي دولتي و
عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصالح صرفاً درون بناها مجاز است .به مالكين ابنيه موجود فرصت داده
مي شود تا ظرف مدت  5سال ،با اولويت بناهاي دولتي و عمومي به اصالح نماي اين ابنيه با مصالح جايگزيني كه توسط «كميته» تعيين مي شود ،اقدام نمايند.
 -12-1-5در طراحي و اجراي ابنيه احداث تأسيسات (نظير چيلر ،كولر و  )...بصورت نمايان در منظر شهري ممنوع است و تأسيسات بايد با تمهيدات مناسب از
معرض ديد عمومي حذف شوند .در ابنيه موجود به مالكان فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي كه از سوي «كميته» مشخص مي شود ظرف مدت  5سال
به اصالح نما اقدام نمايند.
 -18-1-5از اين پس احداث ابنيه اي كه به دليل ارتفاع زياد و يا درشت دانگي و  ...حقوق همسايگان را در استفاده از نور ،مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد
ممنوع مي باشد« .كميته» سنجه هاي موردنياز در اين خصوص (نظير حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسايگي واحدها) را تعيين خواهد نمود.
 -19-1-5استفاده از بامهاي سبز در محل هايي كه «كميته» تصويب نمايد مجاز خواهد بود.
 -7-5ضوابط مربوط به ساماندهي كالبدي فضاهاي شهري

 -1-7-5به مالكين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف  7سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،كليه كانالهاي تأسيساتي نمايان در نماها و در جداره هاي شهري شامل
كولرها (اسپيلت ها) كانالهاي كولر ،ناودانها ،سيمها و كابلهاي برق و تلفن ،دودكش بخاري ،لوله هاي تأسيساتي
(به استثناء لوله هاي گاز شهري) و نظاير آن به تدريج از نماهاي شهري حذف و يا به گونه اي ساماندهي شوند كه در نما يا جداره شهري قابل مشاهده نباشد.
لوله هاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آميزي شود.
 -7-7-5نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختالل در حركت عابرين شود ،مطابق مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ممنوع است.
 -5-7-5مكانيابي كابين ها ،كيوسكها در معابر پياده ( اعم از تلفن عمومي ،روزنامه فروشي ،صندوقهاي جمع آوري صدقات و  )...بايد به گونه اي انجام شود كه
مزاحم حركت عابرين پياده نباشد.
 -4-7-5به شهرداريها امكان داده مي شود تا مطابق برنامه اي  5ساله نسبت به ساماندهي كابينها و كيوسكها و اثاثه شهري موجود اقدام نمايند.
 -7-7-5ايجاد هرگونه اختالف سطح (لبه ،پله ،سكو و  )...در مسير عبور در معابر پياده ممنوع است و تغييرات سطوح بايستي بوسيله شيب راهه و رمپ انجام
شود.

 -6-7-5كفسازي معابر پياده بايستي به گونه اي انتخاب شود كه امكان سر خوردن عابرين به حداقل كاهش يافته ،امكان پاكسازي داشته و از مصالح بوم آورد
انتخاب شده باشد.
 -2-7-5كفسازي معابر بايد با همكاري و مشاركت عمومي مالكين بناهاي حاشيه معبر و شهرداري ،نگهداري و مرمت شود.
 -8-7-5اثاثه شهري بكار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم ،اندازه ،رنگ و مصالح بايستي مطابق با طرح اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري
اطراف اين فضاها طراحي و اجرا شوند.
 -9-7-5حفظ و توسعه فضاي سبز شهري بايد حتي االمكان با گونه هاي گياهي بومي صورت گيرد« .كميته» گونه هاي گياهي بومي را متناسب با ويژگيهاي
طبيعي ،تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و اعالم مي نمايد.
 -5-5ضوابط مربوط به ساماندهي زيرساخت هاي شهري

 -1-5-5تعبيه تأسيسات گرمايشي و سرمايشي و كانالهاي موردنياز در فضاهاي داخلي ساختمان الزامي است.
 -7-5-5كليه مسيرها و كانالهاي تأسيساتي موجود در معابر (پياده روها و پياده راهها) بايد بوسيله كفسازي مشخص شود .كانال ها بايد به گونه اي احداث
شوند كه دسترسي به آنها براي تعمير به سهولت فراهم آيد.
« -5-5-5كميته» موظف است تا زمينه شكل گيري ايجاد كانال مشترك ان رژي در معابر را با همكاري شهرداري ،وزارت كشور و سازمانها و دستگاههاي ذيربط
پيگيري نمايد.
 -4-5ضوابط مربوط به ساماندهي كاركردي فضاهاي شهري

 -1-4-5به منظور استفاده بهينه از فضاهاي شهري و ايجاد سرزندگي در آنها ،به شهرداريها اختيار داده مي شود تا با هماهنگي «كميته» ها در شهرها و
ساكنان مجاور ،در معابري كه عرض بخشي از پياده رو آنها بيش از سه متر باشد ،در ايام تعطيل و ساعات شبانگاهي به كاربري هائي چون اغذيه فروشي و
عرضه كنندگان آبميوه و نوشيدني هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهيز و از مراجعين پذيرائي نمايند ،لكن احداث نرده و يا
ايجاد مانع ثابت در مسير عابرين در آن ممنوع است.
 -7-5ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات

 -1-7-5تحويل نقشه حجمي ابنيه و راندوي مصالح بكار گرفته شده در طراحي ابنيه جديد و ابنيه مجاور (همسايگي) براي اخذ پروانه ساختماني به مراكز
بررسي و كنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختماني از سوي متقاضيان الزامي است .در اين نقشه ها ايجاد هماهنگي ميان احجام از نظر فرم ،جنس و رنگ
مصالح ،دانه بندي و ريخت در واحدهاي همسايگي الزامي است .دستورالعملها و راهنماهاي موردنياز در اين خصوص از سوي كميته تدوين و ابالغ خواهد شد.
 -7-7-5صدور پايانكار و گواهي عدم خالف براي ابنيه جديداالحداث منوط به اجراي
نقشه هاي ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختماني است .مهندسين ناظر مسئول اجراي دقيق نقشه هاي مصوب (بويژه نما و حجم) خواهند بود.
 -4سازمان اجراي مقررات

 -1-4به منظور تدوين ضوابط محلي و تكميلي و فراهم نمودن شرايط تحقق پذيري اين مصوبه« ،كميته» هاي بين بخشي تحت عنوان «كميته ارتقاء كيفي
سيما و منظر شهري» ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين مصوبه در كليه شهرها به شرح زير تشكيل خواهد شد .دبيرخانه اين كميته در سازمان مسكن و
شهرسازي استان مستقر خواهد بود.
 -7-4كميته هاي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري

 -1-7-4اين كميته نهادي تخصصي غيربخشي ،غيرانتفاعي است (بر اساس مفاد تبصره بند  5از ماده  5آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و
عمران محلي ،ناحيه اي و منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  28/11/17هيأت محترم وزيران) كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان
كليه سازمانها ،نهادها ،دستگاهها ،شركتها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري و با عضويت نمايندگان شهرداري ،مهندسين مشاور تهيه
كننده طرح توسع ه شهري ،سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان ،سازمان نظام مهندسي استان ،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان،
دو نفر از اعضاء هيأت علمي دانشكده هاي معماري و شهرسازي استان و سازمان مسكن و شهرسازي استان تشكيل مي گردد.

 -7-7-4در صورت تشكيل شوراي سي ما و منظر شهري در استانها اين كميته به عنوان يكي از كميته هاي تخصصي شوراي مذكور خواهد بود.
 -5-7-4كميته حسب مورد از نمايندگان سازمانها ،دستگاهها و نهادهاي ذيربط جهت شركت در جلسات مرتبط دعوت به عمل مي آورد.
 -4-7-4مدير (معاون) شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان دبير كميته خواهد بود.
 -7-7-4اعضاء كميته توسط باالترين مقام سازمان ،نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعيين و احكام آن توسط رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان صادر و
ابالغ خواهد شد.
 -6-7-4اعضاء كميته بايستي داراي تخصص معماري ،طراحي شهري و يا طراحي منظر باشند.
 -2-7-4ارتباط استخدامي نمايندگان با نهادها ،سازمانها و دستگاههاي ذيربط الزامي نخواهد بود.
 -8-7-4ضوابط و مقررات تكميلي در خصوص اين مصوبه توسط «كميته» تهيه و به تصويب كميسيون ماده  7استان خواهد رسيد.
 -9-7-4وظايف كميته عبارت است از:
الف -ايجاد هماهنگي در خصوص مطالعات ،اقدامات اجرايي و عمراني در سيما و منظر شهري
ب -منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري
پ -بررسي و تأييد طرحهاي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهري
ت -تعيين مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري ،كفسازي بستر معابر
پياده راهي و پياده روها با عنايت به موارد اقليمي ،فرهنگي و ساير ويژگيهاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي ميان مصالح نماها و جداره ها و كفسازي معابر
پياده راهي يا پياده راهها با اولويت بكارگيري مصالح بومي.
ث -تعيين ميزان نور موردنياز فضاهاي شهري (معابر ،ميادين ،پهنه ها و بناهاي مهم
بر حسب لوكس) و نحوه نورپردازي به آنها ( به گونه اي كه باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عين حال مانع از مشاهده
ستارگان نشود)
ج -تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي ،اندازه ها و فواصل ميان مبلمان شهري
چ -تدقيق ضوابط ،مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي
ح -تدوين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري ،بهسازي ،مرمت ،بازسازي و نوسازي نماها ،جداره ها و كفسازي معابر
خ -تدوين ضوابط و مقررا ت مربوط به جانمايي مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب مقتضيات محلي و بومي
د -تدوين ضوابط ،مقررات و دستورالعملهاي موردنياز در خصوص نحوه مكانيابي ،نحوه استقرار ،جنس ،رنگ و فرم تابلوهاي شهري و محلي
ذ -اولويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه ،طراحي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري
 -11-7-4هرگاه بر اساس تصميمات و مصوبات اين كميته ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرحهاي توسعه شهري دچار تغييراتـي شـود ايـن تغييـرات
بايستي به تصويب كميسيون ماده  7استان برسد.
 -11-7-4نحوه مديريت و تشكيل جلسات و تصميم گيريها بر اساس آئين نامه داخلي كميته ها انجام خواهد شد.
 -7بازنگري در ضوابط

در صورت تشخيص كميته و نياز ،اين مصوبه هر  7سال يكبار مورد تجديدنظر ،تكميل و اصالح قرار خواهد گرفت.

تعریف مجموعه شهری و تبيين شاخص های آن ( مصوب )11/2/22
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  88/1/51باستناد ماده  9قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب
 )1584و تبصره  1ماده  1مصوبه شماره /9861ت17511ه مورخ  1524/8/15هيأت محترم وزيران تحت عنوان "طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران
و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها" تعريف مجموعه هاي شهري و شاخص هاي تبيين آنها را بشرح زير تصويب نمود:
 .1مجموعه شهري:

مجموعه شهري محدوده اي است جغرافيايي كه از يك شهر مركزي و حداقل  7شهر پيراموني و نواحي روستايي مابين آنها تشكيل يافته كه تمامي شهرهاي
پيراموني آن با شهر مركزي داراي يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بوده و الزمست تحت مديريت يكپارچه باشد.
 .7طبقه بندي مجموعه هاي شهري

مجموعه هاي شهري كشور در  5گروه زير طبقه بندي مي شوند:
 -7-1در صورتي كه جمعيت شهر مركزي هر مجموعه شهري ،بر اساس آخرين سرشماري رسمي كشور ،بين  711هزار تا  711هزار نفر باشد ،مجموعه شهري
مذكور مجموعه شهري مياني ناميده مي شود.
 -7-7در صورتي كه جمعيت شهر مركزي هر مجموعه شهري ،بر اساس آخرين سرشماري رسمي كشور ،بين  711هزار تا يك ميليون نفر باشد ،مجموعه
شهري مذكور مجموعه شهري بزرگ ناميده مي شود.
 -7-5در صورتي كه جمعيت شهر مركزي هر مجموعه شهري ،بر اساس آخرين سرشماري رسمي كشور ،يك ميليون نفر و يا بيشتر باشد ،مجموعه شهري
مذكور منطقه كالنشهري ناميده مي شود.
تبصره  :1در م وارد استثنايي با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري امكان تعريف طرح مجموعه شهري براي شهرهايي كه فاقد شرايط اين مصوبه هستند
وجود د ارد.
تبصره  :7شهرهاي مركز مجموعه هاي بندهاي  7-7و  5-7از تاريخ تصويب اين مصوبه بعنوان كالن شهر محسوب مي شوند.
 .5طرحهاي مجموعه هاي شهري

 -5-1براي مجموعه هاي شهري مياني طرحهاي ويژه اي با مقياس  ،1:77111با در نظر گرفتن ماهيت اين مجموعه هاي شهري كه به صورت يك مجموعه
شهري منسجم عمل مي كنند ،تهيه مي شود.
 -5-7براي مجموعه هاي شهري بزرگ و مناطق كالنشهري طرحهاي مجموعه شهري تهيه مي شود.
 .4محدوده هاي مجموعه هاي شهري

 -4-1محدوده هر مجموعه شهري بايد به صورت يك واحد سرزميني بهم پيوسته بوده و اين محدوده نبايد از مرز استاني كه شهر مركزي مجموعه شهري در
آن قرار دارد فراتر رود.
 -4-7كوچكترين واحد سرزميني تشكيل دهنده مجموعه هاي شهري بخش ها هستند.
 -4-5محدوده اوليه هر مجموعه شهري از بهم پيوستن بخش هايي كه شهر مركزي و شهرهاي پيراموني در آن واقع شده اند ،حاصل مي شود.
 -4-4محدوده نهايي هر مجموعه شهري در طرح مصوب آن كه به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد ،تعيين مي شود.
 .7شهر مركزي

 -7-1شهر مركزي مجموعه شهري بزرگترين شهر واقع در محدوده مجموعه شهري است كه طبق آخرين سرشماري كشور حداقل  711هزار نفر جمعيت دارد
و در محدوده شعاع عملكردي خود حداقل با  7شهر ديگر يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بااليي دارد

 -7-7محدوده شعاع عملكردي يك شهر مركزي حداقل 57كيلومتر يا حداقل  51دقيقه از نظر فاصله زماني است.
 -7-5در صورتيكه در شعاع عملكردي يك شهر مركزي ،شهر پيراموني كه خود داراي شرايط و ويژگيهاي يك شهر مركزي است ،وجود داشته باشد ،در اين
صورت محدوده اوليه اين مجموعه شهري شامل شهرهاي مركزي فوق االشاره و شهرهاي پيراموني آنها خواهد بود .در چنين شرايطي ،طبقه بندي اين مجموعه
شهري بر اساس مجموع جمعيت شهرهاي مركزي واقع در محدوده اوليه آن انجام و عنوان مجموعه شهري آن نام شهرهاي مركزي فوق االشاره را ،به ترتيب
جمعيت آخرين سرشماري ،در برخواهد داشت.
 -7-4در صورتيكه جمعيت يك شهر مركزي كمتر از  711هزار نفر بوده ولي در محدوده شعاع عملكردي آن حداقل  6شهر 1پيراموني وجود داشته باشد كه با
شهر مركزي مذكور داراي يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بااليي هستند و مجموع جمعيت شهري آنها از حداقل جمعيت شهري مجموعه هاي شهري
مصوب كشور بيشتر باشد ،در آن صورت شهر مركزي مذكور و شهرهاي پيراموني فوق االشاره يك مجموعه شهري را تشكيل مي دهند.
 .6شهرهاي پيراموني

 -6-1شهرهاي پيراموني شهرهايي هستند كه در محدوده شعاع عملكردي يك شهر مركزي واقع شده و با شهر مركزي يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و
خدماتي بااليي دارند.
 -6-7شهرهاي پيراموني واقع در محدوده مجموعه هاي شهري بايستي در استاني كه شهر مركزي در آن قرار دارد واقع شده باشند.
 -6-5در صورتي كه يك شهر پيراموني در محدوده شعاع عملكردي  7شهر مركزي واقع در يك استان قرار گرفته باشد ،شهر پيراموني آن شهر مركزي محسوب
مي شود كه با آن يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بيشتري دارد.
 .2يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي

 -2-1يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي معياري براي اندازه گيري و سنجش ميزان وابستگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بين شهر مركزي با شهرهاي
پيراموني آن است و مقدار آن براي مجموعه هاي شهري مياني و بزرگ از طريق محاسبه ضريب مكاني صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي سنجيده
مي شود ميزان يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي براي مناطق كالنشهري از محاسبه ضريب مكاني صنعت ،ضريب مكاني خدمات و همچنين ضريب
عملكردي مناطق كالنشهري سنجيده مي شود ( نحوه محاسبه ضريب صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي و همچنين ضريب عملكردي مناطق
كالنشهري در پيوست اين مصوبه ارائه شده است).
 -2-7اگر ضريب مكاني صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي هر مجموعه شهري برابر با و يا بيش از  1باشد ،در آن صورت شهر مركزي مذكور و
شهرهاي پيراموني آن داراي يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي بااليي هستند.
تبصره :در صورتيكه ضريب مكاني صنعت در يك شهر مركزي مجموعه شهري اندكي كمتر از  1بوده ولي ضريب مكاني صنعت براي يكي از شهرهاي پيراموني
آن برابر با و يا بيش از  1باشد ،در آن صورت ضريب مكاني صنعت شهر مركزي مذكور ،بدون احتساب شهر پيراموني فوق ،مي تواند به حداقل  1/9تقليل يابد.
 -2-5براي مناطق كالنشهري عالوه بر اينكه ضريب مكاني صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي آنها بايد برابر با و يا بيش از  1باشد ،ضريب عملكردي
منطقه كالنشهري آنها نيز بايد حداقل  27باشد ،در آن صورت شهر مركزي مذكور و شهرهاي پيراموني آن داراي يكپارچگي اقتصادي ،اجتماعي و خدماتي
بااليي هستند.
 -8شاخصهاي  8گانه تعيين مجموعه شهري عالوه بر نكات نامبرده به شرح پيوست مي باشد.
 -9در صورتي كه محدوده مجموعه شهري كه به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري
مي رسد از مرز تقسيمات كشوري (حداقل بخش) فراتر رود مراحل تغيير و اصالح تقسيمات كشوري توسط وزارت كشور انجام خواهد شد.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است ظرف مدت دو ماه نسبت به شناسايي مجموعه هاي شهري كشور بر اساس اين مصوبه اقدام و مراحل مربوطه به تهيه
طرح را ادامه دهد.

1

پيوست  :1نحوه محاسبه ضريب مكاني صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي و ضريب عملكردي مجموعه هاي شهري و مناطق كالنشهري
الف :نحوه محاسبه ضريب مكاني صنعت و ضريب مكاني خدمات شهر مركزي

o

ضريب مكاني صنعت :ضر يب مكاني صنعت از تقسيم دو نسبت تعداد اشتغال در بخش صنعت شهر مركزي به كل اشتغال در شهر مركزي و تعداد
اشتغال در بخش صنعت مجموعه شهري به كل اشتغال در مجموعه شهري بدست مي آيد:

تعداد اشتغال در بخش صنعت شهر مركزي
كل اشتغال در شهر مركزي
ضريب مكاني صنعت =
اشتغال در بخش صنعت مجموعه شهري
كل اشتغال در مجموعه شهري

o

ضريب مكاني خدمات :ضريب مكاني خدمات از تقسيم دو نسبت تعداد اشتغال در بخش خدمات شهر مركزي به كل اشتغال در شهر مركزي و تعداد
اشتغال در بخش خدمات مجموعه شهري به كل اشتغال در مجموعه شهري بدست مي آيد.

تعداد اشتغال در بخش خدمات شهر مركزي
كل اشتغال در شهر مركزي
ضريب مكاني خدمات =
اشتغال در بخش خدمات مجموعه شهري
كل اشتغال در مجموعه شهري

ب :نحوه محاسبه ضريب عملكردي مناطق كالنشهري

ضريب عملكردي مناطق كالنشهري معياري براي اندازه گيري و سنجش دارا بودن ويژگيها ي مناطق كالنشهري است و مقدار آن از محاسبه ميانگين امتياز
شاخص هاي 8گانه عملكردي پيشنهادي (شاخص هاي  1تا  8و به شرحي كه در زير مي آيد) در محدوده اوليه هر مجموعه شهري منطقه كالنشهري ،بدست
مي آيد.
جمع امتياز شاخص هاي هشت گانه عملكردي مناطق كالنشهري

ضريب عملكردي مناطق كالنشهري=
8

شاخص هاي  8گانه عملكردي مناطق كالنشهري به شرح زير مي باشند:
شاخص  .1ايستگاه تلويزيوني با برنامه هاي محلي:

در صورتيكه درمحدوده اوليه هر منطقه كالنشهري ايستگاه تلويزيوني كه برنامه هاي محلي نيز توليد كند وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين
شاخص  111و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .7روزنامه يا هفته نامه محلي:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري روزنامه يا هفته نامه محلي به طور منظم منتشر شود ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  111و
در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .5شهرنشيني:

در صورتي كه نرخ شهرنشيني در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري برابر با يا بيشتر از نرخ شهرنشيني كشور بر اساس آخرين سرشماري باشد ،امتياز آن
منطقه كالنشهري از اين شاخص  111و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .4خدمات اتوبوسراني محلي:

در صورتي كه در شهر مركزي هر منطقه كالنشهري خدمات اتوبوسراني درون شهري با برنامه كاري منظم وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين
شاخص  111و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .7دانشگاه:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري حداقل يك دانشگاهي كه دوره هاي كارشناسي برگزار مي كند وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه
كالنشهري از اين شاخص  111و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .6خدمات منظم خطوط هوايي:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كال نشهري خدمات منظم خطوط هوايي به ساير نقاط كشور وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين
شاخص  111و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .2موزه:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري حداقل يك موزه وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري ازاين شاخص  111و در غير اين صورت
امتياز آن (صفر) است.
شاخص  .8خدمات تخصصي بيمارستاني:

حداكثر امتياز شاخص خدمات تخصصي بيمارستاني  111است و از جمع امتيازهاي  6زير شاخص زير بدست مي آيد:
شاخص  -8-1مراقبت هاي ويژه قلبي:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري بيمارستان و يا مؤسسه درماني كه در آن عمل تهاجمي قلب (عمل جراحي باز يا آنژيوگرافي) انجام مي
شود وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  -8-7پرتو درماني سرطاني:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري بيمارستان يا مؤسسه درماني كه در آن پرتودرماني براي بيماران سرطاني انجام مي شود وجود داشته
باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  -8-5دياليز:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه به كالنشهري بيمارستان يا مؤسسه درماني كه در آن دياليز خون (دياليز صفاقي يا دياليز خوني (همودياليز) انجام
مي شود وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.

شاخص  -8-4متخصص بيماريهاي شغلي:

در صورتي كه محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري بيمارستان يا مؤسسه درماني كه در آن حداقل يك نفر متخصص بيماريهاي شغلي شاغل به كار باشد ،امتياز
آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  -8-7مراقبت هاي ويژه پرستاري:

در صورتي ك ه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري بيمارستان يا مؤسسه درماني كه داراي بخش مراقبت هاي ويژه پرستاري سطح ( 7مراقبت از نوزادان
مريضي كه به مراقبت هاي ويژه نياز ندارند) و سطح  ( 5مراقبت از نوزادان مريضي كه به مراقبت هاي ويژه نياز دارند) است وجود داشته باشد ،امتياز آن منطقه
كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.
شاخص  -8-6روان شناسي باليني:

در صورتي كه در محدوده اوليه هر منطقه كالنشهري بيمارستان يا مؤسسه درماني كه در آن حداقل يك نفر متخصص روان شناسي باليني شاغل به كار باشد،
امتياز آن منطقه كالنشهري از اين شاخص  16/62و در غير اين صورت امتياز آن (صفر) است.

آیين نامه ها و دستور العمل های مرتبط با معماری و شهرسازی

دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
در راستای تصویب قانون تعااریف محادوده و حاریم شاهر ،روساتا و شاهرک و نحاوه تعياين آنهاا دساتورالعمل آن توساط وزارت مساکن و شهرساازی
بشرح زیر تهيه و ابالغ گردید:
 -2تعيين محدوده شهرها
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محدوده شهرهای دارای طرح جامع یا هادی مصوب کاه فاقاد محادوده قاانونی موضاوع مااده  4قاانون تقسايمات کشاوری مای باشاند ،محادوده طارح
جامع یا هادی مصوب است.
محدوده شهرهایی که هم دارای طرح جامع یا هادی مصوب و هم دارای محدوده قانونی موضوع ماده  4قانون تقسيمات کشوری می باشند،
تا زمان تصویب طرح جامع جدید ،همان محدوده قانونی قبلی است.
محدوده شهرهایی که به تازگی از روستا به شهر تب دیل شده اند ،تا زمانی که برای آن ،طرح جامع یا هادی شاهری کاه باه تصاویب نرسايده
باشد ،همان محدوده طرح هادی روستایی خواهد بود.

 -3تعيين حریم شهر

 - 2- 3حریم شهرهایی که دارای طرح جامع مصوب بوده و در آن طرح ،محدوده استحفاظی برای شهر تعيين شده باشد ،همان محدوده استحفاظی
مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری است.
 - 3- 3حریم شهرهایی که فاقد طرح جامع مصوب بوده یا به هر دليلی برای آنها محدوده استحفاظی تعيين نشده باشد ،در صورتی که دارای حریم
موضوع ماده  11قانون شهرداری باشد و حریم مذکور از  5برابر مساحت محدوده شهر تجاوز ننماید ،همان حریم ماده  11خواهد بود.
 - 2- 3سازمانهای مسکن و شهرسازی مکلفند ظرف مدت  3ماه از ابالغ این دستورالعمل ،موارد خروج احتمالی حریم یا محدوده شهرهای اساتان
را از مرز تقسيمات کشوری بخش یا شهرستان ذیربط شناسایی نموده و بر اساس نقشه های ارائه شده از سوی استانداری مربوط نسبت باه
اصالح نقشه حریم تا حد انطباق این خطوط با یکدیگر اقدام نمایند.
نقشه حریم اصالحی که در آن به اصالح مذکور در اجرای قانون تعاریف محدوده شهر ،روستا و شهرک اشاره شده باشد ،باید پس از ممهور شدن به
مهر دبيرخانه مرجع تصویب طرح شهر مربوطه ،توسط استانداری به مراجع ذیربط ابالغ گردد.
تبصره :در مواردیکه استانداری تشخيص دهد ،می توان بجای اصالح حریم شهر ،مرز تقسيمات کشوری بخش و شهرستان های ذیربط را به گونه ای
تغيير داد که مغایرت موجود رفع شود .در این موارد دفتار تقسايمات کشاوری اساتانداری پيشانهاد تغييارات الزم را تنظايم و از طریاق وزارت کشاور
مراحل بعدی را دنبال می نماید و تصویری از درخواست این تغييرات را به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می نماید.
 -2محدوده روستا

 - 2- 2حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می گردند بر محدوده طرح هادی روساتا منطباق باوده و شاهرداری مکلاف باه نظاارت بار
عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.
 - 3- 2مرجع تصویب هرگونه تغيير در طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها ،شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.
 - 2- 2مرجع تشخيص احراز شرایط شهر شدن روستاهای واقع در حریم شهرها (موضاوع تبصاره  3مااده  2قاانون تعااریف) کاار گاروه شهرساازی و
معماری استان می باشد (شاخص اصلی در تعيين این شرایط ،جمعيت روستاست)
کارگروه مذکور بنا به درخواست شهردار شهر اصلی ،یا دفتر تقسيمات کشوری استانداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان ،تشکيل جلساه داده و
بر مبنای ضوابط ابالغی تصميم گيری خواهد نمود .با اعالم تصميم مثبت این کميسيون ،روستا به شهر اصالی الحااق گردیاده و اراضای واقاع در داخال
محدوده طرح هادی روستابه عنوان یک ناحيه و یا منطقه منفصل از شهر اصلی شناخته خواهد شد.
اقدامات قانونی در مورد انحالل دهياری و شورای اسالمی روستا و واگذاری امور به شهرداری به عهده استانداری است.
تبصره  :2ضوابط تشخيص احراز شرایط برای روستاهای واقع در حریم شهرها موضوع تبصاره  3مااده  2قاانون تعااریف ظارف مادت  3مااه ،باا پيشانهاد
مشترک وزارتين کشور و مسکن و شهرسازی تهيه و پس از تصویب کميسيون سياسی – دفاعی دولت ،مالک عمال کاارگروه شهرساازی و معمااری
قرار خواهد گرفت.
تبصره  :3سازمان مسکن و شهرسازی موظف است پس از اعالم رسمی دفتر تقسيمات کشوری استانداری مبنی بر انحالل روستا و الحاق آن به شهر
اصلی ،نسبت به اصالح نقشه ها و گزارشات شهر مربوط اقدام نموده و مراتب را به دبيرخانه مرجع تصویب طرح جامع شهر ارسال نماید.
تبصره  :2از تاریخ اعالم رسمی دفتار تقسايمات کشاوری ،کلياه تصاميمات راجاع باه ایان نقااط اعام از ضاوابط و مقاررات سااخت و سااز و محادوده و
نظارت بر ساخت و ساز تحت نظارت شهرداری و در چارچوب قوانين و مقررات حاکم بر شهر اصلی صورت می پذیرد.

تبصره  :1تا زمان تهيه طرح تفصيلی برای این نقاط ،طرح هادی روستایی موجاود ماالک عمال شاهرداری خواهاد باود و الزم اسات شاهرداری طارح
جدید را با توجه به ضوابط طرح جاامع شاهر اصالی و پايش بينای امکاان اساتمرار فعاليات هاای روساتایی ،در اسارع وقات تهياه نماوده و باه تصاویب
کميسيون ماده  5برساند.
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مرجع رسيدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها ،کميسيون موضاوع تبصاره  3قاانون الحااق یاک بناد و 2
تبصره به ماده  11قانون شهرداریها می باشد.
مسئوليت کنترل و نظارت بر عدم تجاوز و تعرض ساخت و سازهای روستا به داخل حریم شهر با شهرداری مربوطه می باشد.

 -1شهركها

 - 2- 4اداره امور شهرکهای مسکونی واقع در حریم شهرها تا زمانی که به شهر اصلی الحاق نگردیاده اناد ،کماکاان بار اسااس بناد  3دساتورالعمل
صدور پروانه تأسيس و بهره برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب  53/23/27شورایعالی شهرسازی و
معماری به عهده احداث کننده شهرک و با نظارت شهرداری شهر اصلی می باشد.
 - 3- 4نقاط و مراکز جمعيتی خارج از چارچوب تبصاره فاوق کاه شاکل گياری آنهاا بار مبناای ضاوابط قاانونی باوده و در حاریم شاهرها قارار مای
گيرند ،بر اساس پروانه صادره قانونی قبلی تحت نظارت و کنترل شهرداری اصلی قرار گرفته و ضوابط و مقررات تعيين شده برای حریم
در طرح جامع شهر بر این مناطق حاکم است.
 - 2- 4در مورد شهرکهای صنعتی که بنا به ضرورت و بر اساس مطالعاات طارح هاای جاامع یاا هاادی در داخال حاریم شاهرها قارار مای گيرناد،
الزمست که محدوده مصوب شهرک مذکور در اسناد طرح جامع یا هادی لحاظ گردیده و هرگونه ساخت و ساز در داخل این محادوده تاابع
ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
در این حالت شهرداری مربوطه مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای شهرک به خارج از محدوده تعریف شده در طرح جامع می باشد.
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هرگونه افزایش احتمالی محدوده شهرک های صنعتی داخل حریم شهرها ،باید بنا به درخواست شرکت شاهرکهای صانعتی باه تصاویب مرجاع
تصویب طرح جامع شهر مربوطه برسد.

 -5تدقيق محدوده شهر

 - 2- 5سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها مکلفند در اجرای ماده  5قانون نسبت به پيگيری مراحل کنترل و بررسی نقشه های تدقيق شاده ،بار
اساس طرح جامع شهر اقدام نموده و نقشه های مذکور را پاس از تأیياد ،جهات بررسای نهاایی و ممهاور شادن باه مهار دبيرخاناه شاورایعلی
شهرسازی و معماری به این دبيرخانه ارسال نمایند.
تبصــــــــــره :تاااااااااادقيق محاااااااااادوده هااااااااااای فعلاااااااااای شااااااااااهرهایی کااااااااااه فاقااااااااااد محاااااااااادوده تاااااااااادقيق شااااااااااده باااااااااار اساااااااااااس قااااااااااانون
می باشند ،باید حداکثر ظرف مدت  3ماه توسط شهرداری مربوطه انجام گرفته و نتيجه جهت طی مراحل بعدی به سازمان مسکن و شهرسازی استان
ارسال گردد.
 -3رفع تداخل محدوده و حریم شهرها

 -2-3در صورتی که تداخل بين دو شهری که دارای طرح جامع هستند ،باشد:
سازمان مسکن و شهر سازی موظف است با هماهنگی شهرداران دو شهر و فرمانداری ذیربط پيشنهاد چگونگی رفع تداخل موجاود را تنظايم و جهات
تصویب به دبيرخانه مرجع تصویب طرح جامع ارسال نماید.
 -3-3در صورتی که تداخل بين دو شهری که دارای طرح هادی معتبر هستند ،باشد:
سازمان مسکن و شهرسازی موظ ف است با همااهنگی دفتار فنای اساتانداری و شاهرداران دو شاهر پيشانهاد چگاونگی رفاع تاداخل موجاود را تنظايم و
جهت تصویب به دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال نماید.
 -2-3در صورتی که تداخل بين دو شهری باشد که یکی از آنها طرح جامع و دیگری طرحی هادی داشته باشند:
سازمان مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی شهرداران دو شهر و فرماناداری ذیاربط ،پيشانهاد چگاونگی رفاع تاداخل موجاود را تنظايم و باا
حضور دبير شورایعالی شهرسازی و معماری (یا نماینده تام االختيار وی) و دبير شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصميم نهایی اتخاذ شود.
تبصره  :2در تمامی موارد فوق صرفاً در ارتباط با ميزان اراضی مورد تداخل و در جهت رفع تداخل تصميم گيری می شود و افزایش سطوح جدید و
تعيين و تغيير کاربری و سایر موارد مجاز نيست.
تبصره  :3در تمامی موارد فوق ساازمان مساکن و شهرساازی و دبيرخاناه هاای شاورایعالی شهرساازی و معمااری و شاورای برناماه ریازی و توساعه
استانها موظفند اسناد و مدارک مربوطه را با استناد به قانون تعاریف اصالح نمایند.

آیيننامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (مصوب )2212/5/35
ماده  .2شهر جدید به مكاني اطالق ميشود كه در محدوده آن براي اسكان و فعاليت جمعيتي بيش از  51111نفر یا دست كم  21111واحد مسكوني
به اضافه ساختمان ها و تأسيسات مورد نياز عمومي ،اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن ،در خارج از حوزه شهري و حریم استحفاظي شهرهاي موجود
پيشبيني شده باشد.
ماده  .3براي احداث هر شهر جدید ،ابتدا طرح مكانیابي آن با توجه به سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقهاي یا در موارد
استثنایي ،طرح جامع شهري به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و با گزارشهاي تحليلي و توجيهي الزم جهت تصویب به شورایعالي
شهرسازي و معماري ایران ارائه ميشود.
تبصره :ضوابط و مقررات اجرایي این ماده توسط شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ابالغ ميشود.
ماده  .2وزارت مسكن و شهرسازي و سایر دستگاههاي دولتي و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شركت عمران شهرهاي جدید و سایر متقاضيان
بخش خصوصي از طریق ایجاد شخصيتهاي حقوقي مستقل ،طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیيننامه ميتوانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند.
تبصره :براي ایجاد و احداث شهر جدید ،شركت عمران شهرهاي جدید با توجه به مقررات مربوطه ،اقدام به تأسيس شركت نموده یا اجراي پروژه را
به عهده یكي از شركتهاي موجود وابسته به خود كه از این پس شركت ناميده ميشود ،محول مينماید.
ماده  .1تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعيين شده توسط شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به عهده شركت
ميباشد.
ماده  .5بررسي و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ميباشد.
ماده  .3طرحهاي تفصيلي شهر جدید با تغييرات بعدي آن ،همچنين نقشههاي تفكيكي زمينهاي جدید به تصویب كميتهاي با شركت اعضاي كميسيون
ماده  5قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران مصوب  2252ميرسد .در تركيب كميته یاد شده مدیر عامل شركت عمران شهر جدید
به جاي شهردار حضور خواهد داشت.
ماده  .1تملك زمينها در محدوده شهر جدید ـ حسب مورد ـ طبق قانون «زمين شهري» مصوب 2233ـ یا سایر مقررات مربوط ،به عهده شركت
ميباشد.
ماده  .1اجراي صحيح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ،صدور مجوز احداث بنا و پایانكار ،جلوگيري از تخلفات شهرسازي در
محدوده طرح به عهده شركت ميباشد كه در قالب قرارداد فيمابين خود با متقاضيان انجام ميپذیرد .شركت مجاز است هزینههاي جاري و عمراني
احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فيمابين خود و خریداران زمين و بهرهبرداران تأسيسات شهري ،دریافت و طبق قوانين مربوط هزینه نماید.
تبصره :با تأسيس شهرداري در شهر جدید ،طبق قوانين و مقررات موجود ،قانون شهرداري در محدوده موضوع مواد ( 1و  )21این آیيننامه اعمال
ميگردد.
ماده  .1در صورت تأسيس شهرداري ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسيده باشد ،مسئوليت اداره ،نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات
محلههایي از شهر كه جمعيت در آن ساكن شده باشد ،با شهرداري شهر جدید ميباشد.
ماده  .21پس از پایان احداث هر محله از شهر و اسكان جمعيت در آن ،محدوده یاد شده با كليه فضاهاي عمومي پيشبيني شده در طرح و كليه
تأسيسات زیربنایي و شهري پيشنهاد شده در طرح كه باید احداث شده باشد و نقشهها ،اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهيها ،همچنين كليه
تجهيزات مورد نياز شهرداري براي انجام امور محول ،به صورت بالعوض به شهرداري تحویل ميشود.
ماده  .22تا زماني كه شهرداري در شهر جدید شروع به فعاليت نكرده است ،براي جلوگيري از تخلفات ساختماني و تجاوزات به زمينها و
مستحدثات شهر جدید ،شركت ميتواند رأساً نسبت به جلوگيري از تخلفات و تعرضات اقدام نماید .در صورت لزوم بنا به درخواست شركت،
نزدیكترین پاسگاه قواي انتظامي به محل ،ملزم به همكاري و جلوگيري از تجاوزات و تخلفات ميباشد ،همچنين در صورت اعالم ضرورت از
طرف شركت ،وز ارت كشور تا زمان تأسيس نيروي انتظامي در شهر جدید ،به طور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامي مينماید .هزینه احداث واحد
انتظامي از طرف شركت تأمين ميشود.
ماده  .23بخش خصوصي نيز ميتواند با رعایت ضوابط زیر ،متقاضي احداث شهر جدید باشد:
 .2ارائه طرح مكانیابي
 .3ارایه گواهي از وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي مبني بر بالمانع بودن استفاده از زمين موردنظر.

 .2ارایه گواهي شركتهاي آب و برق منطقهاي از نظر وجود یا امكان تأمين آب و برق كافي براي تأمين احتياجات شهر جدید.
 .4ارائه سند رسمي مالكيت
 .5تعيين و معرفي مهندس مشاور شهرسازي و معماري مجاز مسئول تهيه طرح و نظارت.
 .3موافقت شوراي شهرسازي و معماري استان.
 .7رعایت كليه ضوابط و مقررات مندرج در این آیيننامه ،مصوبههاي شورایعالي شهرسازي و معماري ایران و وزارت مسكن و شهرسازي.
تبصره :احداث شهر جدید به وسيله متقاضي بخش خصوصي مستلزم دریافت پروانه از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد .متقاضي حق واگذاري
پروانه خود را به دیگري ندارد مگر با موافقت آن وزارتخانه.
ماده  .22دستورالعملهاي الزم جهت اجراي مفاد این آیيننامه ،همچنين ضوابط الزم در خصوص چگونگي پيشفروش زمينها اعم از مسكوني،
خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي ،اداري و تعيين شرایط و اولویتها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و اجرا ميشود.

هيأت وزیران در جلسه مورخ  2274/7/33بنا به پيشنهاد شماره  211/3114مورخ  2274/4/24وزارت مسكن و شهرسازي ،و به استناد اصل
 221قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و به منظور امكان و ایجاد برنامهریزي واحد براي شهر تهران و سایر شهرهاي بزرگ كشور،
چهارچوب طرحریزي و مدیریت مجموعه شهري تهران و سایر شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

طرحریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ كشور و شهرهای اطراف آنها (مصوب )2211/1/33

ماده  .2مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن شامل شهرهاي واقع در شهرستانهاي تهران ،دماوند ،ري ،شميرانات ،كرج ،ورامين،
اسالمشهر ،ساوجبالغ و شهریار است و محدوده مجموعه شهري سایر شهرهاي بزرگ (مشهد ،اصفهان ،تبریز و شيراز) به پيشنهاد وزارت مسكن و
شهرسازي و تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران تعيين ميشود.
تبصره  :2تعریف مجموعه شهري و شاخصهاي آن در شورایعالي شهرسازي و معماري ایران تعيين خواهد شد.
تبصره  :3سایر مجموعههاي شهری بزرگ پس از تعيين ضوابط مندرج در تبصره ( )2این ماده توسط شورایعالي شهرسازي و معماري ایران با
تصویب وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور به عنوان مجموعه شهري شناخته شده و مشمول مقررات این مصوبه ميشوند.
ماده  .3هر مجموعه شهري به محدودههاي كوچكتري متشكل از حریمهاي شهرداريهاي داخل مجموعه تقسيم ميشود ،حتياالمكان به طوري كه
هيچ نقطهاي از سطح این مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداريهاي داخل این مجموعه واقع نگردد.
ماده  .2در اجراي مفاد این مصوبه ،وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به انجام وظایف زیر ميباشد:
الف ـ ظرف مدت  3ماه نقشه محدوده استحفاظي كليه شهرهاي «مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن» را همراه با ضوابط و مقررات
اجرایي داخل آنها تهيه نموده و به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران برساند.
ب ـ ظرف مدت دو سال طرح «مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن» و ظرف مدت سه سال طرح مجموعه شهري سایر شهرهاي بزرگ
و پس از آن سایر مجموعههاي شهري موضوع این مصوبه را همراه با طرحهاي جامع شهرهاي داخل این مجموعهها به استثناي نقاطي كه داراي
طرح جامع مصوب هستند تهيه و به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران برساند .وزارت مسكن و شهرسازي هر  5سال یك بار نسبت به
تهيه طرح تجدید نظر مجموعههاي شهري یاد شده اقدام خواهد كرد.
ج ـ كميته اي را با شركت نمایندگان وزارت مسكن و شهرسازي ،وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه تشكيل دهد و روش تامين منابع مالي الزم،
جهت اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب داخل محدوده این آیيننامه را ،پيشبيني و به تصویب مراجع ذيربط برساند.
د ـ در طرح ریزي مجموعه شهري تهران و سایر شهرهاي بزرگ در تعيين كاربري اراضي مطابق قوانين محل استقرار خدمات ،به نحوي تعيين
شود كه حتياالمكان محل خدمات مورد نياز این مجموعهها به صورت غيرمتمركز در شهرهاي اطراف داخل این مجموعهها تعيين و توزیع گردد.
هـ ـ ایجاد پایگاه اطالعاتي مناطق شهري كشور.

در اجراي این وظيفه و به استناد ماده  1قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران كليه شهرداريها ،سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت
و دستگاههاي اجرایي موظفند اطالعات مورد نياز را در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
تبصره :جهت اجراي وظایف مندرج در این ماده در سال جاري از محل اعتبارت دولت ،بودجه الزم در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار
ميگيرد .اعتبار الزم جهت تهيه و تكميل طرحها در بودجه سنوات بعدي این وزارت خانه پيشبيني خواهد شد.
ماده  .1در اجراي مفاد این مصوبه وزارت كشور مكلف است در «مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن» نسبت به شناخت شهر و استقرار
شهرداري در كليه نقاط جمعيتي واجد شرایط مندرج در قانون تقسيمات كشوري اقدام نماید.
تبصره :جهت انجام وظایف مندرج در این ماده اعتبار الزم در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد.
ماده  .5وزارت كشور مکلف است در اجراي ماده  33قانون شهرداريها و به منظور هماهنگ نمودن برنامههاي پنجساله عمليات نوسازي
شهرداريهاي مشمول این مصوبه ،به ویژه آن دسته از فعاليتهایي كه جنبه فراشهري دارد اقدامات الزم را معمول دارد.
ماده  .3كليه دستگاههاي اجرایي ذيربط و شهرداريها موظفند از هر گونه تغيير كاربري اراضي بدون طي مراحل قانوني آن خودداري نموده و از
هر گونه ساخت و ساز غيرقانوني ممانعت كرده و در صورت احداث در حدود مقررات ،اقدام الزم را در خصوص تخریب مبذول دارند.
تبصره :تأسيسات زیربنایي نفت ،گاز ،پست و مخابرات ،آب و برق از مفاد این ماده مستثني ميباشند.
ماده  .1دستگاههاي اجرایي موظفند در انتخاب مكان اجراي طرحهاي عمراني ملي و استاني در مجموعههاي شهري موضوع این مصوبه ،بر اساس
سطحبندي خدمات و توصيههاي طرحهاي مصوب مجموعه شهري اقدام نمایند.
تبصره  :2وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كليه اطالعات و توصيههاي طرح را به موقع در اختيار دستگاههاي اجرایي ذيربط و سازمان
برنامه و بودجه قرار دهد.
تبصره  :3سازمان برنامه و بودجه موظف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرایي انتخاب مكان طرحها را با طرحهاي مصوب مجموعه
شهري مطابقت دهد.
ماده  .1در اجراي سياستهاي تمركززدایي از مجموعه شهري تهران ،مفاد مصوبات شمارههاي  /24245ت  37هـ مورخ  2271/2/21و
/44143ت  217هـ و /44147ت 215هـ مورخ  2271/7/23هيأت وزیران مجددًا مورد تأیيد و تنفيذ قرار گرفته« ،محدوده شهر تهران» در
مصوبات یاد شده به «محدوده مجموعه شهري تهران» اصالح ميگردد.
ماده  .1به منظور ایجاد تسهيالت الزم جهت تمركززدایي از مجموعه شهري تهران دستگاههاي ذیل موظف به انجام اقدامات زیر در مراكز
استانهاي كشور بوده و مكلفند هر  3ماه یك بار نتيجه اقدامات خود را به هيأت وزیران گزارش دهند:
الف ـ وزارت بازرگاني :برقراري تسهيالت الزم براي انجام امور مربوط به صادرات و واردات توسط شركتها.
ب ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران :برقراري تسهيالت الزم براي انجام عمليات ارزي مرتبط با فعاليتهاي تجارت خارجي.
ج ـ گمرك ایران :برقراري تسهيالت الزم براي انجام تشریفات مربوط به ترخيص كاال.
ماده  .21وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور هر یك در محدوده وظایف محول شده عهدهدار نظارت بر حسن اجراي این مصوبه هستند.

آیيننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحيهای ،منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و
معماری كشور (اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ  11/3/21شورایعالی)

ماده  .2انواع طرحها:

 .2طرح جامع سرزمين :این طرح در بند ( )2ماده ( )2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظایف آن ـ
مصوب  2252ـ تعریف شده است.
 .3طرحهای كالبدی ملی و منطقهای :با هدف مكانیابي براي گسترش آینده شهرهاي موجود و ایجاد شهرها و شهركهاي جدید ،پيشنهاد شبكه شهري آینده
كشور یعني ان دازه شهرها ،چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مدیریت سرزمين و امر
خدماترساني به مردم و پيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربريهاي مجاز زمينهاي سراسر كشور.
 .2طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهای :این طرح در اجراي وظایف محول شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و
شهرسازي و تعيين وظایف آن ـ مصوب  -2252و تصویبنامه شماره / 71172ت  417هـ مورخ  2272/22/5هيأت وزیران ،به منظور تدوین
سياستها و ارائه راهبردها در زمينه هدایت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت ،مناطق حفاظتي و همچنين توزیع متناسب خدمات
براي ساكنان شهرها و روستاها در یك یا چند شهرستان كه از نظر ویژگيهاي طبيعي و جغرافيایي همگن بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و
كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند ،تهيه ميشود.
 .1طرح مجموعه شهری :این طرح بر اساس مصوبه شماره /1131ت /25222هـ مورخ  2274/1/22هيأت وزیران و بر اساس مصوبه مورخ
 11/2/22شورایعالی شهرسازی و معماری براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه ميشود.
 .5طرح ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی :طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي ،صنعتي و خدماتي از
طریق توزیع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيطهاي روستایي و حمایت از اجراي آن تهيه ميشود .محدوده هر یك از این طرحها در
طرح ناحيهاي مربوط تعيين ميشود.
 .3طرح جامع شهر :در بند ()3ماده ( )2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظایف آن ـ مصوب  2252ـ
تعریف شده است.
 .1طرح هادی شهر :این طرح طبق تعریف مندرج در بند ( )4ماده ( )2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين
وظایف آن ـمصوب  2252ـ عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف
به منظور حل مشكالت حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي كوتاهمدت و مناسب براي شهرهایي كه داراي طرح جامع نميباشند ،تهيه ميشود.
 .1طرح تفصيلی :در بند ( )2ماده ( )2قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظایف آن ـ مصوب  2252ـ
تعریف شده است و از جمله شامل طرحهاي زیر ميباشد:
 -2-1طرحهاي بهسازي ،نوسازي ،بازسازي و مرمت بافتها :طرحهایي هستند كه براي بهسازي ،نوسازي و بازسازي محالت شهر اعم از قدیم،
جدید و یا مسألهدار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت موجود شهر تهيه ميشوند.
 -3-1طرح آمادهسازي توسعههاي جدید در شهرها :این طرحها شامل مجموعه عمليات الزم براي مهيا نمودن زمين جهت احداث مسكن و تأسيسات
الزم مربوط ،مطابق قانون زمين شهري و آیيننامههاي اجرایي آن است و به عنوان طرح تفصيلي توسعههاي جدید شهري تهيه ميگردد.
 .1طرح هادی روستا :عبارت از طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ،ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي
عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني ،توليدي ،تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستایي را حسب مورد در قالب
مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستایي یا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينماید.
 .21طرحهای ویژه :عبارت از طرحهایي است براي بخشهایي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي یا ساخته شده و یا برنامههاي جدید توسعه و
عمران و تأثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد ویژگي خاصي بوده و نياز به تهيه طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده
حوزه نفوذ عوامل مذكور دارند ،تهيه ميشود.
عنوان و محدوده این طرحها همزمان با تصویب ضرورت تهيه طرح ،حسب مورد به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ميرسد.

 .22طرح شهرهای جدید :عبارتست از طرحهایي كه براي ایجاد شهرهاي جدید طبق تعریف ماده ( )2تصویبنامه شماره /3241ت  373هـ مورخ
 2272/3/35در قالب طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي و جامع ناحيهاي ضرورت و مكان ایجاد آنها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين به تصویب
شورایعالي شهرسازي و معماري ایران خواهد رسيد و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستي براي آنها طرح جامع و تفصيلي تهيه شود.
 .23طرح شهركهای مسكونی :طرحي كه براي ایجاد یك مركز جمعيتي جدید در خارج از محدوده قانوني و حریم شهرها با شرایط و ضوابط مندرج در
بند الف ماده ( )3آیيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حریم شهرها ـ مصوب  2255ـ تهيه
ميشود.
 .22طراحی فضای شهری :طراحی فضای شهری عبارت است از طرحی که برای ساماندهی به عرصه های عمومی شهر ،شامل محورها («خيابانها»
خيابانها با مقياس های محله ای کالن محله ای (ناحيه شهری) و شهری و با شخصيت کارکردی (کاراکتر) تفرجی ،تفریحی ،تجاری ،عبوری و ،)...
(«ميادین» ميادین با مقياسهای محله ای ،کالن محله ای (ناحيه شهری) ،شهری ،ملی و بين المللی ،با شخصيت کارکردی (کاراکتر) تفرجی،
تفریحی ،تجاری ،تشریفاتی ،حکومتی و  )...پهنه ها و بافتهای اصيل ،ارزشمند و خاطره انگيز شهری و به منظور احياء و ارتقاء کيفی محيط و
تداوم معماری ارزشمند فرهنگی – تاریخی و بروز تعامالت اجتماعی و تنظيم جریان حيات مدنی مبتنی بر اصالت ها و ارزشهای فرهنگی – طبيعی
و تاریخی تهيه می شود.
 .21طرح سایر شهرك ها :طرحهایي كه براي ایجاد شهرك غيرمسكوني با عملكرد خاص نظير صنعتي ،توریستي ،تفریحي و  ...طبق مقررات و قوانين
مربوط به آنها تهيه ميشوند.
ماده  .3مقررات شهرسازی و معماری:

عبارتست از مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي و معماري كه در سطح كشور یا مناطقي از كشور الزمالرعایه بوده و به منظور فراهم
نمودن موازین طراحي ،اجرایي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي از مقياس كالن تا تك بنا تهيه و به تصویب ميرسد.
ماده  .2مراجع مسئول بررسی و تصویب طرحها:

« .2شورایعالي شهرسازي و معماري ایران» كه از این پس در این آیيننامه به طور اختصار «شورایعالي» خوانده خواهد شد ،شورایي است به
ریاست وزیر مسكن و شهرسازي و عضویت وزراي كشور ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،صنایع ،نيرو ،جهاد کشاورزی ،راه و ترابري ،دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ،رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و یك نفر از اعضاي كميسيون
مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر ،كه به موجب قانون مصوب 2252
و تغييرات قانوني بعدي تأسيس شده است.
تبصره  :2از ریيس سازمان نظام مهندسي كشور و یا نماینده وي براي شركت در جلسات شورایعالي (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره  :3در هنگام بررسي طرحهاي توسعه شهري ،ناحيهاي و منطقهاي و تغييرات آنها در شورایعالي ،از استانداران یا معاونان عمراني ایشان و
رؤسا و مدیران شهرسازی و معماری سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانهاي مربوط جهت شركت در جلسه (بدون حق رأي) و یا ارسال
نظرات ،دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره  :2در بررسي طرح هاي جامع شهري از شهردار مربوطه نيز براي شركت در جلسه شورایعالي در معيت استاندار یا معاون عمراني وي و
همچنين از نماینده شوراي شهر مربوطه حسب درخواست یا ضرورت (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد تا شخصاً در جلسه شركت نمایند.
در صورت عدم امكان شركت شهردار ،معرفي نماینده مجاز نخواهد بود.
« .3دبيرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري ایران» كه از این پس در این آیيننامه به طور اختصار «دبيرخانه شورایعالي» خوانده خواهد شد،
عبارتست از واحدي كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي كه مسئوليت دبيري شورایعالي را نيز عهدهدار ميباشد،
وظایف مقرر در ماده ( )4قانون تأسيس شورایعالي را انجام ميدهد.
تبصره  :2شرح وظایف تفصيلي ،تشكيالت و تعداد پستهاي سازماني دبيرخانههاي شورایعالي و شوراهاي شهرسازي و معماري استانها بنا
به پيشنهاد دبير شورایعالي و تصویب شورایعالي به تأیيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد.
تبصره  :3وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تنظيم بودجه جاري سنواتي ،اعتبار مورد نياز دبيرخانه شورایعالي و دبيرخانه
شوراهاي استانها را ملحوظ و پيشنهاد نماید سازمان برنامه و بودجه همكاري و اقدام الزم به عمل خواهد آورد.
« .2كميته فني شورایعالي شهرسازي و معماري ایران» كه در این آیيننامه »كميته فني شورایعالي« خوانده خواهد شد ،در اجراي تبصره ( )2ماده
( )2و بند ( )2ماده ( )4قانون تأسيس شورایعالي تشكيل ميشود.
این كميته متشكل از نمایندگان اعضاي شورایعالي خواهد بود كه به طور كتبي به دبيرخانه شورایعالي معرفي و براي مدت دو سال به عضویت كميته
فني منصوب ميشوند.

در صورتي كه تعداد نمایندگان معرفي شده توسط هر یك از دستگاهها براي عضویت در كميته فني بيش از یك نفر باشند ،شركت ثابت یك نفر از آنها
در بررسي هر طرح ضروري خواهد بود.
دبيري و اداره جلسات كميته فني به عهده دبيرخانه شورایعالي است .دبير كميته فني را دبير شورایعالي منصوب مينماید .دبير كميته فني در جلسات
شورایعالي حضور خواهد داشت.
تبصره :در صورت نياز و بنا به تشخيص دبير شورایعالي و با توجه به حجم كار كميته فني ،كميته فني دیگري به ترتيب مذكور در این بند
تشكيل خواهد شد.
 .4براي انجام سایر وظایف و نيل به اهداف شورایعالي ،دبيرخانه شورایعالي «گروههاي تخصصي» الزم را در زمينههاي مختلف از بين
متخصصان مربوطه تشكيل خواهد داد.
« .5شوراي شهرسازی و معماری استان» كه از این پس در این آیيننامه «شوراي استان» ناميده ميشود ،به موجب تصویبنامه شماره 4131
مورخ  2257/3/21هيأت وزیران به ریاست استاندار و عضویت ریيس سازمان مسكن و شهرسازي ،ریيس سازمان برنامه و بودجه ،مدیر كل حفاظت
محيط زیست ،ریيس سازمان كشاورزي ،مدیر كل ميراث فرهنگي ،مدیر عامل شركت آب و فاضالب ،ریيس سازمان جهاد سازندگي ،مدیر كل
صنایع ،مدیر كل راه و ترابري و نماینده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر استان تشكيل ميشود.
این شورا در مورد اموري كه شرح آن در بندهاي آتي خواهد آمد ،تصميمگيري نموده و نتيجه را به شوراي عالي گزارش خواهد نمود.
معاون عمراني استاندار در غياب استاندار ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت.
تبصره  :2بنا به تشخيص ریيس شوراي استان حسب مورد از ریيس شوراي اسالمي شهر و شهردار مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد تا
بدون حق رأي در جلسات شركت كنند.
تبصره  :3از ریيس سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات شوراي استان (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.
« .3دبيرخانه شوراي شهرسازی و معماری استان» كه از این پس در این آیيننامه «دبيرخانه شوراي استان» ناميده ميشود ،بخشي از معاونت یا
مدیریت شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان است كه به عنوان واحد استاني دبيرخانه شورایعالي ،اداره امور بررسي و تصویب
طرحها را به عهده دارد و مسئوليت اداره آن با ریيس سازمان مسكن و شهرسازي استان (كه سمت دبيري شورا را به عهده دارد) خواهد بود .در
غياب وي ،مدیر (یا معاون) شهرسازي و معماري سازمان مذكور عهدهدار این مسئوليت خواهد بود.
تبصره :دبير جلساتي كه براي بررسي و تصویب طرحهاي هادي شهري تشكيل ميشود ،مدیر كل دفتر فني استان ميباشد و اداره امور
دبيرخانهاي شوراي استان در مورد بررسي و تصویب این طرحها ،به عهده دفتر فني استانداري خواهد بود.
« .7كميته فني شوراي شهرسازي استان »3كه به اختصار «كميته فني استان» ناميده ميشود ،كميتهاي متشكل از نمایندگان اعضاي شوراي استان و
نماینده استاندار از دفتر فني استانداري است كه در سطح كارشناسان مجرب به عنوان نمایندگان مدیران كل و رؤساي سازمانهاي عضو بطور كتبي
به دبيرخانه شوراي استان معرفي و براي مدت دو سال به عضویت كميته مذكور تعيين ميشوند .نمایندگان شوراهاي اسالمي شهر و شهرستان و استان
در صورت تشكيل و شهرداري مربوطه نيز حسب مورد در كميته فني عضویت خواهند داشت .دبير كميته مذكور حسب مورد توسط دبيرخانه شوراي
استان پيشنهاد و با حكم استاندار منصوب ميشود .دبير كميته فني استان در جلسات شوراي استان حضور خواهد داشت.
« .1كميسيون موضوع ماده  5قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران» ،كه در این آیيننامه «كميسيون طرح تفصيلي» ناميده ميشود،
در هر استان به ریاست استاندار و عضویت ریيس سازمان مسكن و شهرسازي ،مدیر كل ميراث فرهنگي و ریيس سازمان كشاورزي استان (كه
سمت نمایندگي وزارتخانه هاي متبوع خود را به عهده خواهند داشت) ،ریيس شوراي شهرستاني كه طرح تفصيلي مربوط به شهر یا نقاط واقع در
قلمرو آن شهرستان در دستور كار كميسيون قرار دارد ،شهردار شهري كه طرح تفصيلي مربوط به آن در كميسيون مطرح است ،نماینده مهندس
مشاور یا ارگان دیگري كه عهدهدار تهيه طرح تفصيلي مورد بحث در كميسيون ميباشد ،در هر استان ،براي بررسي و تصویب طرحهاي تفصيلي
شهري و تغييرات بعدي آن تشكيل ميشود.
تبصره  :2از نماینده سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات كميسيون ماده ( )5تهران و استانها (بدون حق رأي) دعوت به عمل
خواهد آمد.
تبصره  :3محل دبيرخانه این كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان و امور دبيرخانهاي آن زیر نظر معاون یا مدیر شهرسازي
سازمان مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را به عهده دارد انجام ميشود.
تبصره  :2تركيب «كميسيون طرح تفصيلي شهر تهران» به موجب اصالحيه مورخ  2235/1/35مجلس شوراي اسالمي از نمایندگان
وزراي مسكن و شهرسازي ،كشور ،نيرو ،كشاورزي (در حد معاونت مربوط) ،سرپرست سازمان حفاظت محيطزیست و شهردار تهران یا
نماینده تاماالختيار او و ریيس شوراي شهر تهران تشكيل ميشود.

محل دبيرخانه كميسيون فوقالذكر در شهرداري تهران و دبير آن شهردار تهران یا نماینده تاماالختيار او خواهد بود.
تبصره  :1تا تشكيل شوراي اسالمي شهرستان ،ریيس شوراي اسالمي شهر مربوطه عضو كميسيون خواهد بود.
تبصره  :5از مدیر عامل آب و فاضالب استان و مدیر كل حفاظت محيطزیست استان و مدیر كل دفتر فني استانداري مربوط براي شركت در
جلسات كميسيون ،بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
از سایر رؤساي سازمانهاي ذيربط حسب مورد به تشخيص ریيس كميسيون دعوت به عمل خواهد آمد.
« .1كميسيون موضوع ماده  22آیيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حریم شهرها» كه به
طور اختصار «كميسيون ماده  »22ناميده ميشود ،عبارتست از كميسيوني به ریاست استاندار و متشكل از معاون عمراني استاندار كه در غياب
استاندار قائم مقام او خواهد بود ،ریيس سازمان مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را نيز به عهده خواهد داشت ،مدیر كل دفتر فني
استانداري ،ریيس سازمان برنامه و بودجه استان ،مدیر كل راه و ترابري استان و ریيس سازمان جهاد کشاورزی استان كه به منظور بررسي و اتخاذ
تصميم در مورد پيشنهادهاي مربوط به احداث ساختمان و تأسيسات و سایر وظایف مقرر در آیيننامه مذكور در مركز هر استان تشكيل ميشود.
به موجب این تصویبنامه ،مدیر كل حفاظت محيطزیست و ریيس بنياد مسكن استان نيز عضو كميسيون خواهند بود.
در استان تهران به جاي ریيس سازمان مسكن و شهرسازي استان ،نماینده حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و به جاي
ریيس دفتر مهندسي استان ،نماینده حوزه معاونت عمراني وزارت كشور عضویت كميسيون را خواهند داشت.
تبصره :در استانهایي كه به موجب سایر قوانين ،شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته یا بعداً ایجاد شود ،دبيران شوراهاي
مذكور نيز عضویت كميسيون را خواهند داشت.

ماده  .1طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي پس از بررسي در كميته فني شورایعالي ،به تصویب شورایعالي ميرسند .در هنگام بررسي این طرحها
در كميته فني شورایعالي ،در صورت لزوم از كارشناسان و متخصصان و نمایندگان سایر سازمانهاي ذيربط نيز دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده  .5طرحهاي ناحيهاي ،مجموعههاي شهري و طرحهاي جامع شهري به ترتيب زیر مورد بررسي و تصویب قرار ميگيرند:
 .2بررسي در شوراي استان و گزارش تصميمات اتخاذ شده به دبيرخانه شورایعالي
 .3بررسي كارشناسي در كميته فني شورایعالي
 .2ارائه گزارش بررسي طرح در شوراي استان و نظریه كميته فني شورایعالي به شورایعالي براي تصویب نهایي.
تبصره  :2طرحهاي جامع شهرهاي زیر ( )311/111نفر كه مركز استان نباشند و همچنين طرحهاي ناحيهاي با جمعيت كمتر از ()411/111
نفر كه فاقد شهر مركز استان و شهر با بيش از ( )311/111نفر جمعيت باشند ،از شمول نحوه بررسي فوق مستثني ميباشند و به صورت
زیر مورد بررسي و تصویب قرار خواهند گرفت:
 .2بررسي در كميته فني استان با حضور نماینده دبيرخانه شورایعالي و نمایندگان سایر اعضاي شورایعالي كه بنا به ضرورت و تشخيص ایشان در
جلسات بررسي فني طرح در استان شركت خواهند نمود؛
 .3بررسي و تصویب در شوراي استان با حضور نماینده دبيرخانه شورایعالي؛
 .2ارائه گزارش شوراي استان به شورایعالي براي رأيگيري و تصویب نهایي طرح.
تبصره  :3براي تشخيص موارد موضوع تبصره ( )2این ماده ،جمعيت آخرین سرشماري عمومي كشور مالك عمل خواهد بود.
ماده  .3نحوه بررسي و تصویب طرحهاي ویژهاي كه ضرورت تهيه آنها در چارچوب وظایف قانوني به تصویب شورایعالي ميرسد ،توسط شوراي
عالي مذكور تعيين خواهد شد.
ماده  .1طرحهاي هادي شهري و همچنين طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستایي پس از بررسي در كميته فني استان به تصویب شوراي
استان خواهند رسيد.
حضور نمایندگان وزارت كشور در بررسي و تصویب طرحهاي هادي شهري و تغييرات آنها در كميتههاي فني و شوراي استان الزامي است.

تبصره  :2تغييرات بعدي طرحهاي هادي شهري در كميته فني استان بررسي و تصویب خواهند شد .تغييرات مذكور در صورتي كه در اساس
طرحهاي هادي مؤثر باشد ،به تصویب شوراي استان خواهد رسيد .تعریف تغييرات اساسي طرحهاي هادي شهري به طور مشترك توسط
وزارتخانههاي كشور و مسكن و شهرسازي تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره  :3طرحهاي هادي روستایي طبق روشهاي مندرج در مقررات قانوني مربوطه بررسي و تصویب ميشوند.
ماده  .1طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آنها پس از بررسي در «كميته كار» به موجب ماده ( )5قانون تأسيس شورایعالي در
كميسيونهاي طرح تفصيلي بررسي و تصویب ميشوند.
طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها در صورتي كه با طرحهاي جامع شهري مغایرت اساسي داشته باشند ،پس از بررسي و تصویب در شوراي
استان جهت رأيگيري و تصویب نهایي به شورایعالي ارائه خواهند شد .مغایرتهاي اساسي طرحهاي تفصيلي با طرح جامع شهر بر اساس مصوبات
شورایعالي تعيين ميشوند.
ماده « .1طرحهاي بهسازي ،نوسازي ،بازسازي و مرمت بافتهاي شهري» به عنوان قسمتي از طرحهاي تفصيلي شهرها و «طرحهاي
آمادهسازي» به عنوان طرح تفصيلي توسعههاي جدید شهرها و «طراحيهاي شهري» به تصویب كميسيون طرح تفصيلي مربوط خواهند رسيد.
طرحهاي فوق الذكر كه واجد ارزش خاص تاریخي یا طراحي شهري باشند بنا به تشخيص دبير شورایعالي ،قبل از تصویب در كميسيون طرح
تفصيلي مربوط در «گروه تخصصي طراحي و بهسازي بافتهاي شهري» مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
آن دسته از طرحهاي فوق كه با اساس طرح جامع شهر مغایرت داشته باشند ،باید به ترتيب مندرج در ماده ( )1به تأیيد نهایي شورایعالي برسند.
ماده « .21تصویب مكانیابي ،عملكرد و سقف جمعيتي شهرهاي جدید» بر اساس طرحهاي كالبدي ملي ـ منطقهاي و طرحهاي جامع ناحيهاي پس از
بررسي در كميته فني به عهده شورایعالي ميباشد .بررسي و تصویب طرحهاي جامع و تفصيلي و طراحي شهري آنها پس از طرح در «گروه
تخصصي شهرهاي جدید» ،مانند بررسي و تصویب سایر طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها خواهد بود.
تبصره :در كميسيونهاي ماده ( )5استانها ،در هنگام بررسي طرحهاي تفصيلي شهرهاي جدید و تغييرات بعدي آنها ،مدیر عامل شركت
عمران شهر جدید مربوطه به جاي شهردار خواهد بود.
ماده « .22طرحهاي شهركهاي مسكوني» به ترتيب زیر مورد بررسي و تصویب قرار ميگيرند:
 .2بررسي و تصویب در شوراي استان
 .3ارائه گزارش شوراي استان به شورایعالي براي رأيگيري و تصویب نهایي
 .2تغييرات اساسي بعدي شهركهاي موضوع این ماده بنا به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازي استان به تصویب شوراي استان خواهد رسيد.
ماده  .23طرحهاي مربوط به مكانیابي و اصول كلي طراحي سایر شهركها در مواردي كه محل پيشنهادي آنها در طرحهاي ناحيهاي و منطقهاي
تعيين و به تصویب شورایعالي نرسيده باشد ،پس از تصویب در شوراي استان به تصویب شورایعالي خواهند رسيد .نقشههاي اجرایي این شهركها از
نظر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (به جز شهركهاي صنعتي كه طبق مقررات خود به تصویب مراجع ذيربط خواهند رسيد) به
تأیيد سازمان مسكن و شهرسازي استان ميرسد.
ماده  .22مقررات شهرسازي و معماري پس از بررسي در گروه تخصصي ذيربط (شهرسازي یا معماري) به تصویب شورایعالي خواهند رسيد.
شورایعالي مواردي را كه الزم تشخيص دهد ،براي تصویب هيأت وزیران و یا سایر مراجع قانوني پيشنهاد خواهد نمود.

ماده  .21وظایف شوراي استان به شرح زیر تعيين ميشود:
 .2بررسي و تصویب مقدماتي طرحهاي جامع شهري و ناحيهاي موضوع تبصره ( )2ماده ( )5و ارسال گزارش و مصوبه طرحهاي مذكور براي
رأيگيري و تصویب نهایي در شورایعالي
 .3بررسي و اظهار نظر در مورد سایر طرحهاي جامع شهري و ناحيهاي ،طرحهاي مجموعههاي شهري و ارسال گزارش این بررسي جهت
تصویب نهایي در شورایعالي
 .2بررسي و تصویب «طرحهاي هادي شهري» و «طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستایي» در سطح استان

(طرحهاي ساماندهي سكونتگاههاي روستایي نيز كه در اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور تهيه ميشود ،به تصویب
شوراي استان ميرسد .در جلسات بررسي این طرحها از ریيس دستگاه تهيه كننده طرح نيز دعوت به عمل خواهد آمد).
 .4بررسي و تصویب مغایرتهاي اساسي طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن با طرحهاي جامع مصوب و گزارش آن به شوراي عالي براي
رأيگيري و تصویب نهایي
 .5بررسي و تصویب یا اتخاذ تصميم یا اعالم نظر مشورتي نسبت به اموري كه از طرف شورایعالي یا دبيرخانه آن به عهده شوراي استان محول
ميشود
 .3ایجاد هماهنگي الزم بين بخشهاي مؤثر در اجراي طرحهاي جامع شهرها و برنامههاي مصوب توسعه و عمران ناحيهاي در طرحهاي جامع
مذكور و همچنين ارائه پيشنهادات الزم به كميته برنامهریزي استان براي تأمين و تخصيص اعتبارات در چارچوب طرحهاي مصوب و رفع موانع
اداري ،مالي و اجرایي آنها بر اساس گزارش و پيشنهاد دبيرخانه شوراي استان
 .7بررسي و تصویب پيشنهادات كميسيون ماده ( )22استان در خصوص انجام اصالحات و تغييرات ،در طرحهاي ناحيهاي و منطقهاي
تبصره  :2چنانچه تغييرات پيشنهادي با اهداف اصلي طرحهاي مذكور مغایرت اساسي داشته باشد ،موارد با ذكر دالیل توجيهي جهت تصویب نهایي به
شورایعالي ارجاع خواهد شد.
تبصره  :3دستورالعمل موارد مغایر با اساس طرحهاي مذكور حداكثر ظرف سه ماه توسط دبيرخانه شورایعالي تهيه و پس از تصویب شوراي عالي
جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
ماده  .25جلسات شوراي استان بر اساس دعوت دبيرخانه شورا و با اعالم حداقل  25روز قبل برگزار ميگردد .خالصه گزارش طرحها نيز حداقل
 21روز قبل از تشكيل جلسه به اعضاي شوراي استان تحویل خواهد شد.
تبصره :محتواي خالصه گزارش و نحوه تنظيم مصوبات طرح طبق نمونهاي خواهد بود كه توسط دبيرخانه شورایعالي با كسب نظر اعضاي شوراي
عالي تهيه و ابالغ ميشود.
ماده  .23جلسات شوراي استان با شركت حداقل  3عضو اصلي موضوع بند ( )5ماده ( )2با حضور ریيس و دبير رسميت خواهد یافت و تصميمات
و مصوبات آن نيز با  3رأي موافق معتبر خواهد بود .صورتجلسات شوراي استان باید به امضاي اعضاي اصلي برسد.
تبصره :حسب نياز و بنا به تشخيص ریيس شوراي استان و با هماهنگي قبلي با دبيرخانه شوراي استان ،ميتوان از نمایندگان سایر دستگاهها و یا
كارشناسان آزاد براي مشاوره و اظهارنظر دعوت به عمل آورد .افرادي كه بدین ترتيب در جلسه شركت ميكنند در رأيگيريها مشاركت نخواهند
داشت.
ماده  .21مدت بررسي و اظهارنظر نسبت به هر طرح در شوراي استان حداكثر یك ماه پس از تحویل مدارك توسط دستگاه تهيه كننده طرح ميباشد.
تبصره :در صورتي كه شوراي استان انجام تغييرات و اصالحاتي را پيشنهاد نماید ،مهلت انجام آن را نيز تعيين خواهد نمود .در این صورت مهلت
تعيين شده به مدت بررسي اضافه ميشود ،ولي به هرحال بررسي طرح در استان جمعاً نباید از دو ماه تجاوز نماید .تغييرات مذكور به دبيرخانه
شورایعالي گزارش خواهد شد.
چنانچه به عللي بررسي طرح در استان بيش از مدت پيشبيني شده در این ماده به طول انجامد ،دالیل این تأخير باید به دبيرخانه شورایعالي گزارش
شود.
ماده  .21دبيرخانه شوراي استان ،قبل از ارائه طرحها به شوراي استان ،نظر كميته فني شوراي مذكور را اخذ و به شوراي استان گزارش خواهد
دارد.
ماده  .21نحوه تشكيل و اداره جلسات و جمعبندي و ارائه نظرات كميته فني شوراي استان نيز مانند موارد مشابه در مورد كميته فني شورایعالي
ميباشد.
ماده  .31به منظور جلب مشاركت بيشتر مردم و نهادهاي محلي ،دبيرخانه شوراي استان موظف است در حين تهيه و پس از تكميل مطالعات
طرحهاي جامع شهري و ناحيه اي حسب مورد ،نظرات مردم و شوراي شهر و شهرداري و یا فرمانداران و شوراهاي شهرستان مربوطه را اخذ و
مورد بررسي كارشناسي قرار دهد .دستورالعمل نحوه انجام نظرخواهيهاي موضوع این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این آیيننامه توسط
دبيرخانه شورایعالي تهيه و ابالغ خواهد شد.

ماده  .32دبيرخانه شوراي استان موظف است در مقاطع مختلف نتيجه مطالعات در دست انجام طرحهاي جامع شهري و ناحيهاي و مجموعههاي
شهري را هر سه ماه یك بار از طریق تهيهكنندگان طرحهاي مذكور در شوراي استان به آگاهي اعضا رسانده و هماهنگي الزم را در زمينه تبادل
اطالعات و برنامهها و كسب نظر در روند تهيه طرح فراهم نماید و پس از تصویب طرحهاي مذكور نيز با نظارت دقيق بر اجراي آنها ،برنامه
پيشرفت اجرایي كار را در مقاطع شش ماهه به شوراي استان گزارش و براي رفع مشكالت اجرایي چارهجویي نموده و یك نسخه از گزارش مذكور
و تصميمات اتخاذ شده را به دبيرخانه شورایعالي ارسال نماید.
تبصره :براي شركت در جلسات شوراي استان كه به منظور استماع گزارش مربوط به پيشرفت مطالعات یا مشكالت اجراي طرحهاي جامع شهري
تشكيل ميشود از نماینده شوراي شهر و شهردار مربوطه نيز دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده  .33بررسي و اظهارنظر نسبت به كاربري ،تفكيك زمين و احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حریم (محدوده
استحفاظي) شهرها به استثناي اراضي داخلي محدوده روستاها به منظور تطبيق با طرح جامع ناحيهاي مربوطه به كميسيون ماده ( )22استان محول
ميشود .دبيرخانه كميسيون موظف است پس از تكميل مدارك و اخذ استعالمهاي الزم ،موضوع را در كميسيون مذكور مطرح و اعالم نظر نماید.
ماده  .32احداث هر نوع ساختمان و تأسيسات در اراضي موضوع آیين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از
محدوده و حریم شهرها ،بدون رعایت طرحهاي ناحيهاي و ضوابط و مقررات مربوطه ممنوع است .در مواردي كه طرح ناحيهاي تهيه نشده باشد و
یا در دست تهيه نباشد ،كميسيون ماده ( )22تقاضاهایي را كه پس از انجام بررسيهاي كارشناسي از طریق دبيرخانه كميسيون مذكور (سازمان
مسكن و شهرسازي استان) در كميسيون مطرح ميشود ،با لحاظ ضوابط و مقررات عمومي مصوب شورایعالي و آیيننامه مربوط به استفاده از
اراضي و ا حداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حریم شهرها مورد بررسي و تصویب قرار خواهد داد .كليه وظایف كميسيون ماده ( )22در
ارتباط با بررسي و تصویب شهركهاي مسكوني و تغييرات بعدي آن به شوراي استان محول ميگردد.
تبصره :اراضي داخل شهركها اعم از مسكوني یا صنعتي كه به تصویب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند و همچنين مناطق و حریمهاي ویژهاي كه
به موجب قوانين موضوعه تعيين شدهاند ،تابع ضوابط و مقررات قانوني مربوطه خواهند بود.
ماده  .31كميسيون ماده ( )22در مواردي كه طرح ناحيهاي قابل اجرا نبوده یا اجراي آن ایجاد اشكال نماید و یا به هر دليل اصالح طرحهاي مذكور
را ضروري بداند ،تغييرات مورد نظر را جهت بررسي و تصویب شوراي استان به دبيرخانه شوراي استان پيشنهاد مينماید.
ماده  .35چنانچه در شوراي استان اختالف نظر در مورد برخي پيشنهادات طرح وجود داشته باشد ،نظرات مختلف اعضا عيناً در متن صورتجلسه
درج و جهت اتخاذ تصميم نهایي به شورایعالي گزارش خواهد شد.
ماده  .33اصالحات مورد نظر شوراي استان باید قبالً در گزارشها و نقشهها و ضوابط و مقررات طرحها اعمال شده و صورتجلسات بررسي
طرحها در شوراي استان بدون قيد و شرط باشد.
اعمال اصالحات مو ضوع این ماده باید در مورد آن دسته از مصوبات شوراي استان كه در شورایعالي مطرح خواهد شد ،بطور كتبي توسط سازمان
مسكن و شهرسازي استان گواهي شده و همراه مدارك مواد ( )37و ( )31به دبيرخانه شورایعالي ارسال شود.
تبصره :در مواردي كه اصالحات پيشنهادي استان با نظر كارشناسي تهيه كنندگان طرح مغایرت داشته باشد ،موضوع بصورت جداگانه همراه با
مدارك مربوطه به دبيرخانه شورایعالي ارائه خواهد شد.
ماده  .31در صورتجلسات شوراي استان كه پس از بررسي و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جامع شهري و ناحيهاي و یا قسمتهایي از آنها تنظيم
ميشود باید:
 -2كليه نقشهها و جدولها و اوراق و گزارشهایي كه استناد به آنها در موقع اجرا الزم ميآید ،تصریح شده باشد.
 -3كليه صفحات صورتجلسات و نقشهها و اوراق و جدولهاي پيوست مصوبه به امضاي حداقل  3نفر از اعضاي حاضر در جلسه شوراي استان
رسيده باشد.
 -2صورتجلسات و نقشهها و جدولهاي فوق به مهر و امضاي دبيرخانه شورا رسيده و نتيجه بررسي طرح در دفترهاي ویژه ثبت شود.
ماده  .31بعد از بررسي و تصویب هر طرح جامع در شوراي استان و كامل شدن صورتجلسات الزم مبني بر تأیيد طرح یا اظهارنظر درباره آنها،
مراتب همراه با گزارش گردش كار و یك نسخه از صورتجلسات مربوطه و حداقل دو نسخه از اصل طرح و نقشهها و مدارك مربوطه به امضاي
دبير و مهر دبيرخانه شوراي استان رسيده باشد .حداكثر ظرف بيست روز براي طي مراحل بعدي به دبيرخانه شورایعالي ارسال خواهد شد .نقشهها
و مداركي كه به موجب این ماده باید حسب مورد به امضاي دبير و مهر دبيرخانه شوراي استان برسد در مورد طرحهاي جامع شهري عبارتند از:
 -2نقشههاي وضع موجود

 -3سه سند طرح جامع شهر شامل:
 -2-3نقشه كاربريهاي مصوب
 -3-3محدودههاي طرح
 -2-3ضوابط و مقررات اجرایي طرح
نقشهها و مدارك طرح جامع ناحيهاي كه باید به تأیيد دبيرخانه شوراي استان برسد عبارتند از:
 -2نقشههاي وضع موجود
 -3چهار سند طرح جامع شهرستان شامل:
 -2-3نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
 -3-3ضوابط نحوه استفاده از اراضي
 -2-3سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
 -4-3تعيين اولویت استقرار عملكردها و خدمات
ماده  .31یك نسخه از صورتجلسات و نقشهها و اوراق مصوب موضوع ماده فوق بعنوان سند بررسي طرح در استان در دبيرخانه شوراي استان
نگهداري خواهد شد .از تاریخ تصویب این آیيننامه ،اوراق و گزارشها و نقشههایي كه ترتيب فوقالذكر در مورد آنها اعمال نشده باشد ،براي طي
مراحل بعدي پذیرفته نخواهد شد.
ماده  .21آن دسته از مصوبات و تصميمات شوراي استان كه نياز به تصویب نهایي در شورایعالي نداشته باشد ،بالفاصله توسط دبير شورا به مراجع
مربوط اعالم و رونوشت آن براي اعضاي شورا ارسال خواهد شد و مدارك طرح متعاقباً پس از حداكثر دو ( )3ماه با امضاي ریيس شوراي استان
به ادارات و سازمانهاي مسئول ابالغ خواهد شد.

ماده  .22كميته فنی شورایعالی

 -2جلسات كميته فني شورایعالي با حضور حداقل شش نفر از اعضا و دبير آن رسميت ميیابد.
 -3تعداد جلسات مورد نياز براي بررسي و اظهار نظر در مورد هریك از طرحها به تشخيص دبيرخانه شورایعالي با هماهنگي كميته فني تعيين و
گزارش گردش كار و نظر شوراي استان توسط دبيرخانه مذكور به كميته فني شورایعالي ارائه خواهد شد تا طبق برنامه كار و زمان تعيين شده،
نتيجه بررسي را اعالم نماید.
 -2برنامه كار كميته فني شورایعالي متناسب با تعداد طرحهاي آماده براي بررسي در كميته مذكور توسط دبيرخانه شورایعالي در دورههاي شش
ماهه تهيه و بصورت تقویم زماني تشكيل جلسات به اعضاي كميته فني شورایعالي اعالم خواهد شد .شركت اعضا در جلساتي كه بر اساس این برنامه
تشكيل ميشود ضروري است .جلسات فوقالعاده و خارج از این برنامه با هماهنگي قبلي اعضاي كميته فني تشكيل خواهد شد .غيبت اعضا بيش از
چهار جلسه متوالي یا هشت جلسه متناوب در جلسات پيشبيني شده در هر برنامه شش ماهه ،به سازمان یا وزارتخانه مربوط گزارش خواهد شد.
در صورت تكرار غيبت غيرموجه ،از دستگاههاي مربوطه درخواست خواهد شد تا نماینده جدید معرفي نمایند.
 -4دبيرخانه شورایعالي موظف است مدارك الزم را براي بررسي موضوعاتي كه در كميته فني مطرح خواهند شد ،حداقل یك هفته قبل در اختيار
اعضا قرار دهد.
 -5اعضاي كميته فني شورایعالي ميتوانند در صورت نياز و با هماهنگي قبلي دبيرخانه شورایعالي حداكثر دو نفر را بدون داشتن حق رأي و به
منظور مشورت همراه خود به جلسه بياورند .كارشناسان همراه تنها در صورت درخواست عضو مربوطه و با استفاده از وقت ایشان اجازه
اظهارنظر خواهند داشت.
 -3در هریك از جلسات كميته فني نتيجه بررسيهاي آن جلسه براساس نظر اكثریت اعضاي حاضر در جلسه با ذكر نظرات موردي و دالیل مربوطه
در متن صورتجلسه توسط دبير تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و عيناً به شورایعالي ارائه خواهد شد.
فرم صورتجلسه موضوع این بند توسط دبيرخانه و با هماهنگي اعضاي كميته فني شورایعالي طراحي و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده  .23گروههای تخصصی موضوع بند ( )1ماده (:)2

 -2هریك از گروههاي تخصصي ،موارد خاص مرتبط با حدود فعاليت خود را در زمان تعيين شده مورد بررسي قرار داده و اعالم نظر خواهند
نمود.
 -3انجام امور دبيرخانهاي گروههاي فوقالذكر بعهده دبيرخانه شورایعالي خواهد بود .دبير گروهها را دبير شورایعالي تعيين ميكند.
 -2جلسات گروهها با حضور نصف بعالوه یك اعضا رسميت خواهند یافت .برنامه زماني تشكيل جلسات ،نحوه جمع بندي نظرات و زمان بندي انجام
امور محول شده توسط دبيرخانه شورایعالي تدوین و حسب مورد به گروه مربوطه ابالغ خواهد گردید.
 -4دبيرخانه شورایعالي پس از اعالم نظر گروهها به دبيرخانه مذكور ،حسب مورد و ضرورت ،موضوع را در دستور كار شورایعالي قرار خواهد
داد.
 -5شرح خدمات تفصيلي و روشهاي كار گروههاي فوقالذكر ،ظرف مدت سه ماه از تشكيل هریك از آنها توسط دبيرخانه شورایعالي و با هماهنگي
و تأیيد هر یك از گروههاي تخصصي تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده  .22حق حضور در جلسات كميته فني و گروههاي تخصصي با رعایت مقررات و دستورالعملهاي مربوطه از محل اعتباري كه به همين
منظور در قالب موافقت نامههاي مالي طرحهاي توسعه شهري ،ناحيهاي و منطقهاي وزارت مسكن و شهرسازي یا بطور جداگانه و در بودجه
دبيرخانه شورایعالي پيشبيني و با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد ،قابل پرداخت خواهد بود.

ماده .21جلسات شورایعالي طبق برنامهها و دستور كارهاي از پيش تعيين شده ،با دعوت دبيرخانه شورایعالي در محل دفتر وزیر مسكن و
شهرسازي و حداقل هر دو هفته یكبار تشكيل خواهد شد.
تبصره :تقویم زماني تشكيل جلسات در اولين جلسه تشكيل شده در اول هر فصل از سال به اعضاي شورایعالي داده خواهد شد و دعوتنامههاي
مربوطه كه حاوي دستور جلسات شورایعالي است ،حداقل ده روز قبل از تشكيل هر جلسه بهمراه یك نسخه خالصه گزارش طرح براي اعضا ارسال
خواهد شد.
ماده  .25در صورتيكه امكان حضور وزیر مربوطه یا رؤساي سازمانهاي عضو در شورایعالي ميسر نباشد ،طبق تبصره ( )2ماده ( )2قانون
تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ،یكي از معاونان ذيربط خود را جهت شركت در جلسات شورایعالي بطور كتبي به دبيرخانه معرفي
خواهند نمود .معاون مربوطه موظف است شخصاً در جلسات شورایعالي شركت نماید .در مواردي كه بنا به ضرورت یكي از مسئوالن یا كارشناسان
ذيربط همراه ایشان در جلسه شورایعالي شركت نماید ،اعالم نظر وزارتخانه مربوطه صرفاً از طریق معاون مربوطه پذیرفته خواهد شد .در
صورت عدم امكان شركت وزیر یا معاون وي ،حضور مدیر یا كارشناس ایشان در جلسه با هماهنگي قبلي دبيرخانه شورایعالي صرفاً جهت اطالع
از مباحث جلسه امكانپذیر خواهد بود.
ماده  .23جلسات شورا با حضور اكثریت اعضا رسميت یافته و مصوبات آن با حداقل شش رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده  .21در صورتيكه هریك از معاونان وزیر عضو بدون عذر ،موجه و بدون اطالع قبلي بيش از سه جلسه متوالي غيبت داشته باشند ،مراتب
توسط ریيس شورایعالي به وزیر مربوطه اعالم و شركت فعال و منظم نماینده مذكور در جلسات از ایشان درخواست خواهد شد.
ماده  .21براي بررسي و تصویب نهایي طرحهاي كالبدي منطقهاي ،طرحهاي ناحيهاي ،طرحهاي مجموعههاي شهري و طرحهاي جامع پس از
تصویب مقدماتي و تأیيد طرح در شوراي استان ،گزارش گردش كار و شرح مصوبه شوراي مذكور و اظهار نظر كميته فني شورایعالي بهمراه
چكيده مطالعات و تصميمات طرح كه ميباید به تصویب برسد با ذكر نكاتي از پيشنهادات طرح كه هماهنگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن احتماالً در
شوراي استان به نتيجه نرسيده و تصميم گيري در مورد آن به شورایعالي احاله شده است ،به شورایعالي گزارش شده و رأي گيري بعمل خواهد آمد و
در صورت كسب شش رأي موافق به تصویب نهایي خواهد رسيد.
تبصره  :2طرحهاي موضوع تبصره ( )2ماده ( )5و مغایرتهاي اساسي طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها موضوع ماده ( )1این آیيننامه
بدون طرح در كميته فني شورایعالي صرفاً با ارائه گزارش گردش كار در استان ،مورد رأي گيري قرار خواهد گرفت.
تبصره  :3نحوه ارائه گزارش طرحهاي موضوع این ماده توسط دستگاه تهيه كننده طرح و سایرین به شورایعالي و همچنين نمونه چكيده مطالعات توسط
دبيرخانه شورایعالي تهيه و پس از تصویب شورایعالي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده  .21در مواردي كه شورایعالي انجام تغييرات و اصالحاتي را الزم بداند ،موضوعات موردنظر بصورت مشخص و روشن در صورتجلسه
درج و مدت زمان الزم براي انجام اصالحات مذكور تعيين ميشود.

دبيرخانه شورایعالي مسئول اعمال اصالحات و تغييرات مورد نظر شورایعالي ميباشد .در مواردي كه شورایعالي طرح مجدد آنرا در صورتجلسه
اعالم نموده باشد ،مورد دوباره در شورایعالي مطرح خواهد شد.
ماده  .11چنانچه اكثریت آراي الزم براي تصویب نهایي طرح حاصل نشود ،طرح مذكور یا آن بخش از مطالعات طرح كه مورد تصویب قرار
نگرفته است ،همراه با دالیل مخال ف كه توسط اعضاي مخالف در جلسه مربوطه اعالم و در صورتجلسه درج خواهد شد براي بررسي بيشتر و
تجدیدنظرهاي الزم و قرار گرفتن مجدد در دستور كار شورایعالي به دبيرخانه شورایعالي برگشت داده خواهد شد.
ماده  .12در مواردي كه موضوع مطرح شده در شورایعالي به تصویب نرسد (به جزء طرحهاي ماده فوق) و موضوعاً رد شود ،طرح مجدد در
شورایعالي موكول به پيشنهاد كتبي و ارائه دالیل توجيهي الزم ،توسط یكي از دستگاههاي عضو و قبول شورایعالي خواهد بود.
ماده  .13در اجراي بند ( )5ماده ( )4قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ،تصميمات شورایعالي و مراتب تصویب طرح بالفاصله
توسط دبير شورایعالي به مراجع مربوطه اعالم شده و رونوشت آن براي اعضاي شورایعالي و همچنين جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري
اسالمي ایران ارسال خواهد شد .متعاقباً مدارك طرح پس از حداكثر دو ماه با امضاي ریيس شورایعالي حسب مورد به وزارتخانهها و سازمانهاي
مسئول ابالغ خواهد شد.
ابالغ طرحهاي جامع شهري از طریق استاندار و ریيس شوراي شهرسازي استان به شهرداريهاي مربوطه (به استثناي شهرداري تهران) صورت
خواهد گرفت.
تصميمات و مصوبات شورایعالي در مورد پيشنهادات مربوط به مغایرتهاي اساسي طرحهاي جامع با رعایت این بند توسط دبير شورایعالي ابالغ خواهد
شد .در صورت لزوم ،راهنمایيهاي الزم براي اجراي مصوبات از طریق دبيرخانه شورایعالي به عمل خواهد آمد و یا دستورالعملهاي الزم صادر خواهد
گردید .در صورتيكه شهرداريها و سازمانهاي ذيربط ابهامي در كيفيت اجراي این طرحها و مصوبات داشته باشند ،مراتب به استناد تبصره ماده
( )7قانون تأسيس شورایعالي به منظور تعيين تكليف و رفع ابهام در شورایعالي مطرح خواهد شد.
مصوبات شورایعالي از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بود.

ماده  .12جلسات كميسيونهاي ماده  5با حضور رئيس ،دبير و  2نفر دیگر از اعضاء رسميت خواهد یافت و تصميمات و مصوبات آن با  4رای
موافق مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره  :2در صورت عدم حضور استاندار ،معاون عمرانی استاندار ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت.
تبصره  :3در صورت عدم حضور هر یک از دیگر اعضای کميسيون ،نماینده ایشان می تواند با معرفی کتبی و بدون حق رأی در جلسات شرکت
نماید.
تبصره  :2جلسات کميسيون ماده  ،5طبق نظر استاندار در استانداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکيل می شود.
ماده  .11طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها كه حوزه عمل آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر ميباشد ،باید طوري تهيه و
تصویب شوند كه با اهداف اصلي و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضي نداشته باشند و در صورتي كه مفاد طرحهاي مذكور با
اهداف و رهنمودهاي عمده طرح جامع كه در مصوبات شورایعالي تعيين شده است تناقض داشته باشد ،پس از تصویب شوراي برنامه ریزی و
توسعه استان و تصویب نهایی شورایعالي اعتبار خواهد داشت.
تبصره  :2آستانه های مغایرت اساسی برای هر شهر (بر اساس مصوبه مورخ  32/23/32شورایعالی) در هنگام تهيه طرح جامع شهر توسط مشاور
تهيه و به تصویب شورایعالی خواهد رسيد.
تبصره  :3تشخيص مغایرت یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع در هر استان بر مبنای مصوبات شورایعالی شهرسازی به عهده دبيرخانه کميسيون ماده
 5آن استان می باشد.
تبصره  :2هر یک از اعضای کميسيون های ماده  5می توانند مواردی را که از نظر آنها مغایر با اساس طرح جامع می باشد ،با ذکر دالیل به
دبيرخانه شورایعالی ارائه نمایند.
ماده  .15دبيرخانه كميسيون ماده  5موظف است یك نسخه از مصوبات كميسيون مذكور را با ذكر مواردي كه براساس مصوبات شورایعالي با
اساس طرح جامع مغایر باشد ،در اولين فرصت به شوراي برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نموده و صورتجلسه مربوطه را حداكثر ظرف پانزده
روز از تاریخ ابالغ مصوبه شورای مذکور به دبيرخانه شورایعالي ارسال نماید .دبيرخانه شورایعالي موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ

وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را در صورت عدم مغایرت اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعالم و در
صورت تشخيص مغایر بودن مصوبات مذكور با اساس طرح جامع شهر ،آنرا خارج از نوبت نسبت به سایر طرحها در دستور كار شورایعالي قرار
دهد .بدیهي است هرگونه اقدام اجرایي در خصوص مصوباتي كه مغایرت اساسي تشخيص داده ميشوند قبل از تصویب شوراي برنامه ریزی و
توسعه استان و تأیيد نهایي شورایعالي مجاز نخواهد بود.
تبصره :دبيرخانه کميسيون ماده  5در صورت ابهام در تشخيص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با اساس طرح جامع می تواند موضوع را قبل از
طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دبيرخانه شورایعالی استعالم نماید.
ماده  .13دبيرخانه كميسيون ماده  5موظف است قبل از ارائه طرحهاي تفصيلي شهر به کميسيون ،نسبت به انجام بررسی های كارشناسي و
تخصصي از طریق«كميته كار» به عضویت نمایندگان دستگاههاي عضو كميسيون و دو نفر از كارشناسان ذیصالح به انتخاب كميسيون و نماینده
سازمان نظام مهندسی استان ،اقدام نموده و نظر کميته مذکور را به طور کتبی به کميسيون ارائه نماید .اعضای کميته کار برای مدت  3سال به
پيشنهاد روسای سازمان های عضو کميسيون ماده  5و با ابالغ رئيس کميسيون منصوب خواهند شد.
ماده  .11پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي باید داراي توجيه كافي بوده و دبيرخانه كميسيون موظف است کليه موارد را قبل از طرح در کميسيون از
حيث تکميل بودن مدارک و صالحيت طرح در کميسيون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیيد ،همراه با نظریه کارشناسی کميته کار ،نظریه
مشاور طرح تفصيلی و نظریه دبيرخانه کميسيون مبنی بر مغایرت یا عدم مغایرت موضوع با اساس طرح جامع به کميسيون ارائه نماید.
تبصره  :مدارک مورد نياز برای طرح پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلی ،توسط دبيرخانه شورایعالی تعيين و به دبيرخانه های کميسيون ماده  5استانها
ابالغ خواهد گردید.
ماده  .11در صورت تصویب تغييرات پيشنهادي ،نقشه جدید تفصيلي عيناً با همان مشخصات ترسيمي نقشه اصلي توسط دبيرخانه كميسيون تهيه و
جایگزین نقشه قبلي شده و یك نسخه از آن براي اجرا به شهرداري ارسال خواهد شد.
ماده  .11در بررسي تغييرات طرح تفصيلي باید كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد .براي اثبات كفایت
بررسيها باید موارد زیر به جلسه توضيح داده شود:
 -2احراز ضرورت تغيير در طرح
 -3پيشنهاد زمين مناسب براي جایگزین از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع( ،چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي
باشد).
 -2رعایت حقوق مكتسب اشخاص
 -4نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زیربنایي شهري و امكان اصالح و جابجایي شبكههاي موجود
ماده  .51حذف شد
ماده  .52تصميمات كميسيون ماده ( )5بجز مواردي كه به موجب ماده  45مغایر با اساس طرح جامع شهر تشخيص داده شود ،بالفاصله توسط دبير
كميسيون به مراجع مربوطه اعالم شده و رونوشت آن براي اعضاء ارسال خواهد شد و مصوبات و نقشهها و مدارك مربوطه متعاقباً حداكثر ظرف
یكماه (بر اساس جدول زمان بندی پيوست) با امضاي ریيس كميسيون به سازمانها و ارگانهاي مجري طرح ابالغ خواهد شد.
تبصره :كليه صفحات صورتجلسات و نقشهها و اوراق و جدولهاي پيوست مصوبات كميسيون باید به امضاي حداقل چهار نفر از اعضاي حاضر در
جلسه كميسيون طرح تفصيلي رسيده باشد.
ماده  .53دستورالعمل نحوه ارائه طرحهاي توسعه و عمران موضوع این آیيننامه در مراجع بررسي و تصویب طرحهاي مذكور و همچنين كليه
فرمهاي كنترلي الزم در اجراي این آیيننامه توسط دبيرخانه شورایعالي تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده  .52هيأ ت وزیران در اجراي اصل یكصد و سي و هشتم قانون اساسي ،انجام هرگونه اصالحيه در این آیيننامه و همچنين بررسي و تصویب
سایر ضوابط و آیيننامههاي مربوط به تهيه ،بررسي ،تصویب ،اجرا و نظارت بر اجراي كليه طرحهاي توسعه و عمران موضوع این آیيننامه را كه
باید به تصویب هيأت وزیران برسد ،به شورایعالي شهرسازي و معماري ایران واگذار مينماید.
در اجراي این ماده هرگونه پيشنهاد بطور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و جهت تصویب به شورایعالي ارائه
خواهد شد.

ماده  .51آیيننامه نحوه تهيه طرحهاي توسعه و عمران موضوع این آیيننامه و چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي آنها حداكثر ظرف مدت شش ماه
بطور مشترك توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصویب شورایعالي خواهد رسيد.
ماده  .55كليه روشها و مقررات و آیيننامههاي مغایر با مفاد این آیيننامه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ملغي است.

طرح مجموعه شهری تهران (مصوب )13/3/21
هيأت وزیران در جلسه مورخ  13/3/21بنا به پيشنهاد شماره  2532/211/13مورخ  12/4/25وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل یكصد
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،كليات ،مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهري تهران را به شرح زیر تصویب
نمود:
 -2مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن شامل شهرهاي واقع در شهرستانهاي تهران ،دماوند ،ري ،شميرانات ،كرج ،ورامين ،اسالمشهر،
ساوجبالغ و شهریار است.
 -3اهداف طرح مجموعه شهري تهران به شرح زیر است:
الف .ساماندهي فعاليتها در مجموعه شهري تهران ،به منظور تضمين توسعه پایدار مجموعه.
ب .كاهش خسارتهاي اقتصادي– اجتماعي و زیست محيطي ناشي از پراكندگي ،نابساماني و بي نظمي در استقرار جمعيت و فعاليت و نحوه استفاده از
زمين.
ج .ایجاد محيطي قابل زندگي براي كليه ساكنان مجموعه شهري.
د .ایجاد شرایط الزم در مجموعه شهري تهران براي نيل به جایگاه شایسته و ایفاي نقش در سطح ملي و بينالمللي.
 -2راهبردهاي طرح یاد شده به شرح زیر ميباشد:
الف .كاهش تمركز جمعيت و فعاليت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر كانونهاي جمعيتي مصوب مجموعه به منظور جلوگيري از پراكندگي
بيشتر در روند اسكان جمعيت و استقرار فعاليتها.
ب .ایجاد انسجام و ساماندهي و تجهيز كانونهاي جمعيتي عمده مجموعه و تقویت ارتباط بين آنها.
ج .استفاده حداكثر از توان و ظرفيت زیر ساختهاي موجود.
د .بازنگري در سياستها و برنامههاي اسكان جمعيت در سطح ملي و استاني با تأكيد بر حل مسئله اسكان غيررسمي و تأمين مسكن كم درآمدها.
 -4با توجه به محدودیتهاي توسعه مجموعه شهري تهران بویژه در زمينه تأمين آب و ضرورت كنترل ،به منظور مهار و جلوگيري جدي از افزایش
جمعيت مجموعه سقف جمعيتي  25ميليون نفر بازاي تحقق جمعيت  212/3ميليون نفري كشور ،سقف جمعيتي  24ميليون نفر به ازاي تحقق جمعيت
 13/2ميليون نفري كشور در سال  2411تعيين ميشود.
 -5با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و كالبدي در تحقق یافتن هدف جمعيتي فوق ،اقدامات الزم در زمينههاي
ذیل ،توسط دستگاههاي ذيربط به منظور پيشگيري از تجاوز جمعيت مجموعه شهري تهران از سقف یاد شده و بعنوان شروط تحقق سقف جمعيتي
 24تا  25ميليون نفر (تا سقف  %25جمعيت كشور) در افق سال  2411براي مجموعه شهري تهران و سایر اهداف طرح مذكور ،انجام پذیرد.

الف .تداوم كنترل آهنگ رشد جمعيت كشور تا رسيدن به حد مطلوب براي توسعه پایدار ملي.
ب .تراكم زدایي و تمركززدایي در نظام تصميم سازي و تصميم گيري براي افزایش اختيارات در سطوح استاني و مجموعههاي شهري.
ج .تكميل و تصویب طرح آمایش سرزمين طي حداكثر یكسال با تأكيد بر موارد زیر:
 -2تجهيز و ایجاد قطبهاي توسعه منطقهاي و تجاري با صنایع و خدمات پيشرفته و ارتباطات ملي و فراملي به منظور جذب جمعيت و فعاليتها به
دیگر مناطق مستعد كشور.

 -3ایجاد تحول كيفي در بخش كشاورزي و مدیریت توسعه روستایي به منظور باال بردن ميزان بهرهوري و كارآیي بخش كشاورزي و استقرار
فعاليتهاي نوین صنعتي و خدماتي براي حفظ و جذب جمعيت به مناطق روستایي.
د .تدوین قوانين الزم به منظور ایجاد هماهنگي در فرایند اجراي برنامههاي توسعه بخشي و كالبدي (طرحهاي آمایش و منطقهاي و مجموعههاي
شهري).
هـ  .فعاليت و مداخله مؤثر دولت در زمينه فراهم آوردن شبكههاي زیربنایي ،ارتباطات پيشرفته و تشویقها و انگيزههاي مالياتي و اعتباري به منظور
جذب جمعيت و فعاليتها به دیگر مناطق مستعد كشور در چارچوب طرحهاي مصوب ملي.
و .اصالح قوانين مالياتي و ساز و كار درآمد و هزینه براساس اصل «تأمين هزینههاي اداره امور شهرها توسط ساكنان آنها».

الف -برنامه ریزي براي خروج تدریجي بخشي از فعاليتهاي خدماتي ،آموزشي ،صنعتي ،كشاورزي و تجاري غيرضروري و نامتناسب با ظرفيت
شهري و مجموعه شهري تهران (در حد  351هزار شغل).
ب -بازنگري در سياستها ،برنامهها و طرحهاي در دست مطالعه ،مصوب و در دست اجراي توسعه بخشي و كالبدي استان تهران توسط كليه
دستگاههاي اجرایي ذيربط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبناي الزامات گزینه جمعيت مصوب.
ج -تقویت و تجهيز كانونهاي اصلي تمركز جمعيت و نيز شهرهاي جدید در دست اجراي مجموعه به لحاظ تأسيسات و خدمات شهري و امكانات
دسترسي و ارتباط به منظور گسترش عرصه
سرمایه گذاریها در زمينه توسعه و عمران به كل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمينه تمركز زدایي از شهر تهران.
د -بازنگري سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران براساس شرایط نوین اقتصادي ،با توجه ویژه به صنایع متكي بر
فناوریهاي پيشرفته و رعایت سقف جمعيتي مصوب مجموعه شهري تهران با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
هـ -سياستگذاري در خصوص نحوه واگذاري تراكم ساختماني با رعایت سقف مصوب  7/35ميليون نفر جمعيت براي محدوده شهر تهران در كليه
برنامهها و طرحهاي توسعه شهري و توقف توسعه مسكوني در مناطق ( 32و  )33و اراضي شرق منطقه ( )4شهرداري تهران و تخصيص اراضي
مذكور به كاربردهاي مقياس منطقهاي ،ملي و فراملي در چارچوب طرحهاي جامع و تفصيلي.
و -تهيه و اجراي برنامهها و طرحهاي الزم به منظور حفاظت از اراضي كشاورزي ،مرتعي و نواحي روستایي و توسعه فضاها و كمربندهاي سبز،
پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده مجموعه ،به منظور ارتقاي كيفيت محيط زیست ،توسعه كشاورزي ،حفظ توانهاي طبيعي و همچنين جلوگيري از
گسترش بيرویه و پراكندگي استقرار جمعيت و فعاليت در سطح مجموعه.
ز -تأسيس «مركز آمار ،اطالعات و برنامهریزي مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن» به منظور جمعآوري ،پردازش ،تجزیه و تحليل
مستمر و ارائه منظم گزارشها در زمينه چگونگي و تحوالت رشد و توسعه مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن.
 -3استاندار تهران با اختيارات ویژه بعنوان مدیر مجموعه شهري تهران تعيين ميشود.
 -7ساختار تشكيالتي ،حدود اختيارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه شهري به پيشنهاد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور و تصویب
سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور و با رعایت قوانين و مقررات مربوط تعيين خواهد شد.
 -1مسئوليت پيگيري شرایط مندرج در بخش اول از بند ( )5این تصویب نامه مربوط به سقف جمعيتي طرح یاد شده تا نيل به نتایج مورد نظر بر
عهده كار گروهي به مسئوليت سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور و عضویت وزارتخانههاي كشور ،مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط
زیست و سایر دستگاههاي ذيربط به تشخيص اعضاي اصلي ميباشد.
 -1مسئوليت انجام اقدامات الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند «د» بخش اول از بند ( )5این تصویب نامه مربوط به سقف جمعيتي طرح یاد
شده ،بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور خواهد بود.
 -21مسئوليت انجام اقدامهاي الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند «الف» بخش دوم از بند ( )5این تصویب نامه مربوط به سقف جمعيتي
طرح یاد شده ،توسط كار گروهي با مسئوليت سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و عضویت وزارتخانه هاي كشور و مسكن و شهرسازي ،با
كسب نظر سایر دستگاههاي ذیربط خواهد بود .
 -22مسئوليت انجام اقدام هاي الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند »ج« بخش دوم از بند ( )5این آیين نامه مربوط به سقف جمعيتي طرح یاد
شده بر عهده وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور خواهد بود.
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مسئوليت بازنگري مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در مجموعه شهري تهران (موضوع بند «د» بخش دوم از بند ( )5این
تصویب نامه مربوط به سقف جمعيتي طرح یاد شده) بر عهده كار گروهي به مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و عضویت
وزارتخانههاي كشور ،صنایع و معادن و سازمان حفاظت محيط زیست با رعایت قوانين مربوط خواهد بود.

آیيننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

فصل اول تعاريف ،كليات ،ضوابط و مقررات مربوط به ايجاد شهر جديد
بخش اول تعاريف
ماده  -2اصطالحات بكار رفته در این آیيننامه در معاني مشروح زیر بكار ميروند:
 -2قانون :قانون ایجاد شهرهاي جدید – مصوب .2211
 -3شورایعالی :شورایعالي شهرسازي و معماري ایران.
 -2شركت مادر :شركت عمران شهرهاي جدید (مادر تخصصي).
 -1شركت وابسته :شركت عمران شهر جدید ،وابسته و زیر مجموعه شركت عمران شهرهاي جدید (مادر تخصصي).
 -5متقاضی غير دولتی :متقاضي غير دولتي مجوز ایجاد شهر جدید.
 -3مجری ،شهرساز یا سازنده شهر جدید :سازنده بخش دولتي یا متقاضي غير دولتي مجاز.
 -1آماده سازی اراضی :تعيين بر و كف ،تسطيح و آسفالت معابر ،جمعآوري و دفع آبهاي سطحي مي باشد.
 -1محدوده شهر جدید :آن بخش از اراضي مكان یابي شده براي ایجاد شهر جدید است كه براي سكونت و ایجاد ساختمانها و تأسيسات مورد نياز
عمومي ،خدماتي ،اجتماعي و اقتصادي آن در یك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جدید مشخص و به تصویب شورایعالي برسد.
 -1حوزه استحفاظی شهر جدید :آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهر جدید كه نظارت و كنترل هرگونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز
در آن براي حفظ شهر ،توسعه بلندمدت و برنامه ریزي شده آن ضرورت دارد .حوزه یاد شده منطبق بر حریم استحفاظي شهرهاي جدید بوده و ميباید
در آن ،محدوده روستاهاي موجود براساس طرحهاي توسعه و عمراني روستایي مورد توجه قرار گيرد.

ماده  -3ضرورت و مكان ایجاد شهر جدید با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر) با رعایت سياستهاي دولت در قالب طرح كالبدي ملي،
منطقهاي و یا ناحيهاي به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصویب شورایعالي ميرسد.
ماده  -2در مواردي كه ضرورت ایجاد شهر جدید در طرحهاي كالبدي ملي و منطقهاي به تصویب نرسيده باشد ،مطالعات مكان یابي در قالب
مطالعات طرح ناحيهاي و یا طرحهاي ویژه ،موضوع تصویب نامه شماره /55127ت  32424هـ مورخ  2271/21/31هيأت وزیران به انجام
ميرسد.
ن تيجه این مطالعات باید متضمن یافتن مناسبترین مكان با لحاظ سقف جمعيتي مورد نظر و سطح الزم براي ایجاد شهر جدید و حوزه آن بعنوان بخشي
از اراضي متصل به محدوده شهر جدید كه نظارت و كنترل هرگونه فعاليت عمراني در آن براي حفظ شهر جدید ضرورت دارد باشد .همچنين حدود
حوزه استحفاظي شهر جدید باید روي نقشه ،معين و مشخص گردد .این نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصویب شورایعالي
ميرسد.
ماده  -1در مواردي كه طرح ناحيهاي قبالً تهيه و تنها ضرورت ایجاد و سقف جمعيتي شهر جدید در این طرح یا طرحهاي باالدست به تصویب
رسيده باشد ،مطالعات مكان یابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحيه و با توجه به طرح ناحيهاي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه
شورایعالي جهت بررسي و تصویب به شورایعالي پيشنهاد ميشود.
ماده  -5در مواردي كه بنا به وضعيت خاص ،اراضي مكان یابي شده براي ایجاد شهر جدید در محدوده بيش از یك بخش یا واحدهاي تقسيماتي
بزرگتر قرار گرفته باشد ،شورایعالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصویب طرح مكان یابي ،تعيين مينماید كه شهر جدید جزء محدوده
كدام بخش یا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن ،وزارت كشور نيز به منظور اصالح حدود بخش یا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن
اقدام مينماید.

ماده  -3تهيه طرح جامع شهر جدید ،پس از ابالغ مصوبه شورایعالي در خصوص ضرورت ،محدوده مكان و سقف جمعيتي آن بعهده سازنده شهر
جدید ميباشد.
ماده  -1از تاریخ تصویب طرح جامع ،شهر جدید در زمره شهرهاي موضوع ماده ( )4قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب  – 2274قرار
گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موكول به رعایت ماده ( )21قانون یاد شده ميباشد.
ماده  -1بررسي و تصویب طرحهاي تفصيلي و نقشههاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها
در صورتيكه با طرح جامع مغایرت اساسي نداشته باشد بعهده كميسيون موضوع ماده ( )5قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران-
مصوب  -2252است كه در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري ،مدیر عامل شركت وابسته و براي بررسي پيشنهاد متقاضي غيردولتي،
مدیر عامل شركت مادر یا نماینده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد ریيس شوراي
شهر مركز شهرستان مربوط ،در كميسيون شركت خواهد نمود .حضور متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق رأي بالمانع است.
ماده  -1سازندگان شهر جدید مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي را وفق ماده ( )21قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها،
شهرستانها و مناطق كشور – مصوب  - 2273و اصالحات بعدي آن و سایر كاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز ،فضاهاي فرهنگي ،پاركها،
معابر ،ميادین ،گذرگاهها ،محل بازي كودكان ،گورستان ،محلهاي ورزشي ،مذهبي ،درماني ،ایستگاه آتش نشاني ،ایستگاه جمعآوري زباله و محل
دفن آنها ،محل احداث تصفيه خانههاي آب و فاضالب ،مكان نيروي انتظامي (غير از اراضي با كاربري تجاري) را پس از ارائه طرح زمان بندي
شده و تأمين اعتبار الزم براي ساخت ساختمانها و تأسيسات ذيربط و تخصيص آن و متناسب با پيشرفت كار بطور رایگان حسب مورد در اختيار
دستگاههاي دولتي خدمات دهنده ،شهرداري و شركتهاي آب و فاضالب قرار دهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند .تغيير كاربري یا
واگذاري اراضي یاد شده به غير ،ممنوع است.
ماده  -21كليه وزارتخانهها ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و سایر شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون
بر آن ها مستلزم ذكر نام است ،مكلفند پس از تصویب طرح جامع شهر جدید و حوزه استحفاظي آن به منظور ایجاد شهر جدید به گونهاي برنامهریزي
و اقدام به تأمين اعتبار كنند ك ه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان در شهر جدید ،خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به سایر شهرهاي
مشابهي كه در همان محدوده جغرافيایي قرار دارند ارائه نمایند.
ماده  -22سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور مكلف است در اجراي ماده ( )5قانون و ماده ( )21این آیيننامه و با توجه به برنامه مرحله بندي و
زمان بندي شده اجراي شهر جدید و متناسب با پيشرفت كار ،اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات دهنده را در بودجه ساالنه آنها منظور و تأمين
نماید.
ماده  -23اجراي صحيح طرح شهر جدید ،با رعایت ضوابط و مقررات طرح ،صدور مجوز احداث بنا ،گواهي پایان كار و عدم خالف ،حفظ و
حراست اراضي و نگهداري شهر ،وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب
 – 2231در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظي آن ،تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداري حسب مورد بعهده سازندگان شهر جدید است.
سازنده مجاز است وجوه دریافتي را طبق مقررات مربوط ،صرف احداث و ارائه خدمات در شهر جدید نماید.
ماده  -22سازنده شهر جدید به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر جدید و تخلفات
ساختماني و شهرسازي د ر محدوده شهر و حوزه استحفاظي آن ،موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از تعرضات و تجاوزات یا ادامه
تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي ،مراتب را به كميسيون موضوع تبصره ( )3بند ( )2الحاقي به
ماده ( )11قانون شهرداريها – مصوب  – 2273اعالم كنند .كميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جدید و نظرات
كارشناسي سازنده شهر جدید به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط ،نسبت به صدور رأي قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز
اعياني احداث شده اقدام مينماید .در صورت جریمه ،عواید حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و یا از طریق خزانه به حساب شركت وابسته
واریز ميشود تا در جهت خدمات عمومي شهر جدید به مصرف برسد .بهر حال تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در كميسيون یاد
شده و صدور رأي ،سازنده شهر جدید موظف است از ادامه تخلفات جلوگيري نماید و نيروي انتظامي و سایر مراجع ذیصالح نيز مكلف به همكاري
با سازنده شهر جدید مي باشند.
ماده  -21سازنده شهر جدید تا قبل از استقرار و شروع بكار شهرداري مجاز است براي مالكان اراضي كه در محدوده شهر جدید قرار ميگيرند
براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين اجازه تفكيك ،افراز و عمران اعم از آماده سازي و ساخت و سازها صادر نماید .صدور
مجوزهاي یاد شده براي مالكان اراضي مازاد بر یكهزار مترمربع مشروط بر اینكه مالك یا مالكان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي
الزم براي معابر ،خدمات تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانههاي طرح جامع مصوب شورایعالي به رایگان به شركت وابسته و از طریق
توافق به متقاضي غير دولتي واگذار نمایند ،امكان پذیر خواهد بود.
تبصره  :2چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق یافته ،قابل تفكيك و یا بهرهبرداري مناسب نباشد ،متقاضي ميتواند سهم خود را بصورت معوض،
یا خدمات مورد توافق و یا معادل قيمت كارشناسي روز ،پرداخت یا دریافت نماید.

تبصره  :3در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جدید باید قوانين ،ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز باغات رعایت شود.
تبصره  :2انجام هرگونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني كه اراضي آنها در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظي آن واقع شده ،در صورت
رعایت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين و سایر مقررات مربوط ،پس از استعالم از سازنده شهر جدید بالمانع است.
تبصره  :1سازمان اوقاف و امور خيریه نيز موظف است در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جدید و حوزه آن ،الزام به رعایت
طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.
ماده  -25بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جدید با هماهنگي سازنده آن و در چارچوب طرح
جامع ،نسبت به تهيه یا بازنگري طرحهاي هادي روستایي و تصویب آنها در مراجع ذيربط اقدام نماید.
ماده  -23سازنده شهر جدید موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرایي طرح را از جنبههاي تأمين مالي ،اجرایي و كالبدي ،تهيه و پس از
تصویب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي ،طبق برنامه یاد شده اقدام نماید.
ماده  -21سازنده شهر جدید موظف است اراضي مورد خریداري و تملك خود را با توجه به برنامه مرحله بندي ،تفكيك و آماده سازي نموده و
مطابق كاربریهاي طرحهاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نماید .تنظيم سند قطعي به نام خریدار ،موكول به ارائه گواهي پایان
كار ميباشد .متقاضي غيردولتي ،در واگذاري اراضي شهر جدید عالوه بر شرایط فوق باید ضوابط مندرج در ماده ( )21این آیيننامه را نيز رعایت
نماید.
تبصره – تعيين شرایط متقاضيان ،نحوه تعيين بها ،شرایط واگذاري و اعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي بعهده مجمع عمومي شركتهاي
وابسته و در مورد شركتهاي سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهد بود.
ماده  -21سازنده شهر جدید ميتواند هزینههاي مشترك نگهداري شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي وزارت مسكن و
شهرسازي ،در قالب قرارداد واگذاري یا در سند انتقال پيشبيني نماید.
ماده  -21اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جدید ،در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيالت بانكي و تسهيالتي كه سازمان تأمين اجتماعي ،به
مشموالن قانون تأمين اجتماعي ميدهد و یا سایر سازمانها یا مؤسسات اعتباري به مشتریان خود اعطا مي كنند ،در حكم سند رسمي بوده و شركت
وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجویز رهن امضا نماید و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده،
سازنده شهر جدید با جانشيني بانك یا سازمان یا مؤسسه اعتباري وام دهنده یا هر شخص دیگري كه از ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي یا
خریدار موافقت خواهد نمود.
ماده  -31پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جدید ،شركت مادر براساس گزارش شركت وابسته یا متقاضي غيردولتي مراتب را به
وزارت مسكن و شهرسازي اطالع ميدهد و وزارت یاد شده پس از حصول اطمينان از اسكان جمعيت مذكور ،مراتب را به وزارت كشور اعالم
ميكند .وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ اعالم وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تشكيل شوراي شهر و ایجاد
شهرداري ،حتي اگر طرح شهر جدید به پایان نرسيده باشد ،اقدام كند.
ماده  -32پس از ایجاد و استقرار شهرداري ،سازنده شهر جدید موظف است حداكثر ظرف یك ماه طي صورتجلسه تحویل و تحول ،فضاهاي
عمومي (فضاي سبز ،پاركها ،معابر ،ميادین ،گذرگاهها ،گورستان و غسالخانه) پيشبيني شده در طرح و تأسيسات زیربنایي مربوط را پس از تكميل
و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به پروانهها ،پایان كارها و گواهي عدم خالف صادر شده و نقشههاي مرحله بندي ساخت بصورت
بالعوض به شهرداري تحویل دهد .شهرداري نيز مكلف است پروانهها ،پایان كارها و گواهي عدم خالف صادر شده را مورد قبول و رعایت قرار
دهد.
ماده  -33از تاریخ تنظيم صورتجلسه تحویل و تحول ،شهر جدید در زمره سایر شهرهاي كشور محسوب ميشود و شهرداري وفق مقررات مربوط،
موظف به ارائه كليه خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده ( )211قانون شهرداريها و تبصرههاي آن و سایر
قوانين مربوط ميباشد.
تبصره :پيگيري شكایات مربوط به تخلفات ساختماني و شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداري به مراجع ذيربط اقامه شده تا صدور رأي نهایي
كماكان بعهده سازنده شهر جدید است و جرایم وصولي نيز بحساب سازنده شهر جدید واریز خواهد شد.

ماده  -32كليه شركتهاي وابسته ،اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جدید را براي احداث و اجراي طرحهاي مربوط ،از طریق منابع
پيشبيني شده در بودجه مصوب هر سال شركت تأمين مينمایند.
ماده  -31سرمایه گذاريهایي كه از منابع داخلي شركتهاي وابسته براي ایجاد فضاهاي آموزشي ،خدماتي ،فرهنگي ،هنري و مذهبي صورت گرفته
یا مي گيرد ،بعنوان پيش پرداخت مالياتي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركتهاي وابسته منظور ميشود.
تبصره :كليه هزینه هایي كه توسط شركت وابسته جهت ایجاد فضاهاي مذكور در این ماده و یا بمنظور ارائه خدمات عمومي و آماده سازي اعم از
احداث ،نگهداري ،تعميرات و بهرهبرداري صورت گرفته یا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي عمراني منظور و تعرفه بيمه آن براساس تعرفه
طرحهاي عمراني محاسبه ميشود.
ماده  -35به منظور امكان اجراي ماده ( )7قانون ،اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته در یك حساب كه توسط شركت مادر نزد خزانه معين
ميشود ،تمركز ميیابد و شركت مادر موظف است شركتهاي وابسته زیانده را تعيين و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجایي اعتبار و درآمد
بين شركتهاي وابسته و تأمين هزینههاي خود اقدام نماید .این جابجایي اعتبارات درآمد محسوب نميگردد.

ماده  -33متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود را مبني بر آمادگي ایجاد شهر جدید مشخص شده در طرح ناحيهاي مصوب ،به انضمام
مدارك زیر به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نماید:
 -2اعالم مساحت در نظر گرفته شده (حداقل سيصد هكتار) و ارائه مدارك كافي مبني بر اینكه در صورت تصویب نهایي طرح ،متقاضي غيردولتي
امكان تهيه و تأمين اراضي مورد نياز را خواهد داشت.
 -3تأیيد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زیست مبني بر بالمانع بودن استفاده از اراضي مورد نظر.
 -2تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري ذیصالح مسئول تهيه طرح و نظارت.
 -4تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز براساس سرانههاي طرح جامع مصوب براي معابر عمومي ،فضاهاي سبز ،ميادین ،تأسيسات
عمومي و اجتماعي و تجهيزات غيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رایگان اراضي ملكي خود با كاربريهاي مذكور در ماده ( )1این آیيننامه و
رعایت كليه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و این آیيننامه مصوبههاي شورایعالي و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي.
ماده  -31وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و تشكيل پرونده ،موضوع تقاضا و توانمندیهاي متقاضي ،نوع و موقعيت اراضي و مكان
ارائه شده را بررسي و در صورت تأیيد و صدور موافقت اصولي به متقاضي غيردولتي اعالم مينماید تا نسبت به تهيه طرح مكان یابي در قالب
طرح ناحيهاي اقدام و براي تصویب به شورایعالي ارائه نماید.
تبصره :چنانچه در طرحهاي ناحيهاي مصوب مكان شهر جدید مشخص نشده باشد ،ضروري است متقاضي غيردولتي قبل از مكانیابي دقيق شهر
جدید در سطح ناحيه ،اقدام به اخذ موافقت مقدماتي بنماید .بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهاد احداث شهر جدید و مكان تقریبي آن با
توجه به طرحهاي كالبدي ملي ،منطقهاي و ناحيهاي و مسایل امنيتي ،سياسي ،اجتماعي و سایر مقتضيات و نيازهاي هر منطقه در مركز هر استان
بعهده شوراي برنامهریزي و توسعه استان ميباشد .تصویب نهایي مكان شهر جدید بر عهده شورایعالي خواهد بود.
ماده  -31پس از تصویب طرح جامع شهر جدید ،وزارت مسكن و شهرسازي براي متقاضي ،پروانه احداث شهر جدید صادر ميكند .متقاضي غير
دولتي بدون موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي اجازه واگذاري یا انتقال پروانه را به دیگري ندارد.
ماده  -31وزارت مسكن و شهرسازي موظف است رأساً و یا از طریق سازمان مسكن و شهرسازي استان بر كليه اقدامات و ساخت و سازهاي
متقاضي غيردولتي و اجراي دقيق طرح جامع و تفصيلي نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف از طرحهاي مذكور و یا عدم رعایت مقررات
ملي ساختمان و ضوابط شهرساز ي ،موارد تخلف را بطور كتبي به متقاضي غيردولتي و مهندس مشاور طرح ابالغ كند .همچنين وزارت یاد شده
مجاز است در صورت عدم همكاري متقاضي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات كتبي پس از دو اخطار كتبي ( )45روزه نسبت به لغو پروانه احداث
شهر جدید اقدام نماید.
تبصره :تعرفه حق نظارت به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.
ماده  -21هر نوع واگذاري اراضي در شهرهاي جدید توسط سازنده غيردولتي قبل از تفكيك ،آماده سازي و اتمام عمليات زیربنایي هر مرحله و
سپردن تعهد مناسب به وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد نياز ساكنين آن فاز و ادامه عمليات زیربنایي فازهاي بعدي ،ممنوع
است.

ماده  -22در مواقعي كه براي ایجاد یك شهر جدید هم شركت مادر و هم بخش غيردولتي متقاضي باشند ،اولویت با متقاضي غيردولتي است.
ماده  -23متقاضي غيردولتي ایجاد شهر جدید از كليه مزایا و تسهيالتي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي انبوه سازان مسكن منظور نموده یا مي
نماید ،بهرهمند ميباشد.
ماده  -22كليه مفاد این آیيننامه مشمول شهرهاي جدیدي كه تاكنون مصوب ،ایجاد و احداث شدهاند نيز ميباشد.

آیين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی
مسكن و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی (12/2/3با اصالحات بعدی)

ماده  - 2در اجراي این آیين نامه ،محدوده (قانوني) و حریم شهر  ،شهرك مسكوني و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم
هایي مي باشند كه در ط رحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها ،ایجاد شهرك و شهر جدید و طرح هادي روستایي به تصویب مراجع قانوني
ذي ربط رسيده باشند.
ماده  - 3منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده ( )2قانون ،برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده (قانوني) طبق طرحهاي
مصوب جامع ،تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جدید مي باشد.
ماده  - 2كليه مقررات این آیين نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده مسكوني از زمين ،براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از
خصوصي ،عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقالبي و اوقاف الزم االجرا است.
ماده  - 1واگذاري ،تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از
وزارتخانه ها ،سازمانها ،نيروهاي نظامي و انتظامي ،شهرداریها و شركتهاي دولتي ،بنيادها و نهادهاي انقالبي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر
نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي كند ،تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده  - 5هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست ممنوع است.
ماده  - 3هرگونه نقل و انتق ال اراضي فاقد كاربري مسكوني ،مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل
اليه ،دایر بر اطالع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.
ماده  - 1كاربریهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده ( )3این آیين نامه مورد نقل و انتقال قرار مي گيرند ،قابل تغيير توسط
كميسيونهاي ماده ( )5قانون تاسيس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب  2252و مراجع تصویب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها
نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي مربوط ،شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات
كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است.
ماده  - 1كليه دستگاههایي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند ،موظفند شماره ،تاریخ و متن
پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب
با تعداد استفاده كنندگان ،به طور كتبي در توافق نامه ها ،صورتجلسات ،ابالغيه ها و سایر مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمایند.
ماده  - 1استعالم كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت ،نشاني
زمين و سایر مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعالم را تسهيل مي نماید ،به مراجع مورد استعالم مربوط ارائه دهند.
ماده  -21مراجع مورد استعالم مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي یا مراجع واگذار كننده زمين ،نسبت به صدور پاسخ
استعالم اقدام نمایند.
تبصره  -در صورت كامل نبودن مدارك ،مراجع استعالم شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعالم ،كسري مدارك را به دستگاه استعالم
كننده اعالم نمایند.
ماده  -22سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و امالك واقع در محدوده شهركها و شهرهاي جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر،
استعالمهاي دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه هاي اجرایي طرحهاي جامع ،تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد .در مورد شهرهاي

داراي طرح جامع  ،در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقریبي زمين در مجاورت زمينهایي كه موقعيت كلي آنها براي كاربریهاي عمومي و
خدماتي شهرها پيش بيني گردیده اند ،بر اساس مصوبات شورایعالي شهرسازي و معماري ایران عمل خواهد شد .
تبصره  -در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهركها و یا در تمام یا بخشي از هر شهر جدید ،پاسخگویي به استعالم موضوع این ماده توسط
شهرداریهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.
ماده  -23هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعالم از دهياري مربوط بر
اساس طرح ه ادي مصوب ،با همكاري بنياد مسكن انقالب اسالمي و در صورت عدم تشكيل دهياري ،از بنياد مسكن انقالب اسالمي محل خواهد بود.
دهياریها با همكاري بنياد یاد شده حسب مورد ،در صورت وجود طرح هادي روستایي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود
طرحهاي هادي ،طبق عرف محل ،كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعالم خواهند نمود.
ماده  -22سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعالمهاي دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي
و امالك واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه
طرح براي ناحيه موردنظر ،از نظر رعایت ضوابط آیين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و
حریم شهرها و اصالحات بعدي آن ،پاسخ دهند.
ماده  -21مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالمهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد نقشه هاي تفكيك اراضي را
كه مي بایست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و سایر اطالعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد ،حداكثر
ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهند.
تبصره  - 2در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دریافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك ،سایر مدارك الزم براي تفكيك
طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارائه خواهد شد.
تبصره  - 3نقشه هاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جدید جهت تأیيد از حيث امكان
تفكيك و رعایت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و امالك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و
شركت عمران شهر جدید ذي ربط ارسال خواهد شد .مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ،حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ
وصول ،اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره  - 2در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهركها و یا در تمام یا بخشي از شهر جدید ،اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به
عهده شهرداریهاي مذكور خواهد بود.
ماده  - 25تأمين و واگذاري تأسيسات زیربنایي موضوع ماده ( )1قانون (آب ،برق ،گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موكول به ارایه پروانه هاي معتبر
ساختماني یا عدم خالف یا پایان كار (در مورد شهرها ،شهرهاي جدید و شهركها) یا تأیيدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا ،دایر بر
رعایت كاربري مسكوني خواهد بود.
ماده  -23مفاد ماده ( )3قانون براي آن دسته از اراضي و امالك كه بر اساس اسناد عادي و دست نویس طبق قوانين دیگر ،قابليت تفكيك و یا صدور
سند یافته باشند از جمله مواد ( )247و ( )241موضوع قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك  -مصوب  - 2271و در كليه
واگذاریهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن ،شهرداریها و كميسيونهاي موضوع ماده ( )23آیين
نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ایران  -مصوب  - 2251و ماده ()22
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و سایر مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز الزم
االجرا مي باشد.
تبصره  -نقشه تأیيد شده موضوع ماده ( )4آیين نامه اجرایي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي
زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و امالك قرار مي گيرند ،منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و
باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعد از تفكيك مي باشند و در هر حال تغيير كاربري این اراضي به مسكوني ممنوع
است.
ماده  -21كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني) و حریم یا خارج از حریم شهرها ،در داخل شهركها و شهرهاي جدید و حریم آنها و همچنين
روستاها ،برخالف مفاد این قانون تصميم گيري كرد ه و یا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهاي خالف
باشند ،متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد .
ماده  - 21درج شماره ،تاریخ و نام صادر كننده مجوز در آگهي هاي تفكيك و فروش اراضي موضوع این قانون الزامي است و آگهي هاي فاقد
مشخصات مذكور ،غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات ،صدا و سيما و سایر رسانه هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي باشند و وزارت

فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدامات الزم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه
تخلف از این ماده را پيگيري نماید.
ماده  - 21سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ،وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي
معامالت امالك و مستغالت ،دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابالغ نمایند كه در اجراي مفاد ماده ( )3قانون ،از تنظيم مبایعه نامه و نظایر آنها
براي زمينهاي موضوع این قانون كه فاقد نقشه هاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است ،اكيداً خودداري نمایند.
تبصره  -وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیين نامه توسط بنگاههاي معامالت ملكي
و شركتهاي تعاوني و یا دریافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف ،برخورد الزم را با متخلفان به ترتيب برابر
قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده  – 31وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و این آیين نامه پس از احراز آن ،متخلفان
را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع صالح قضایي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و
همچنين وزارت مذكور و سایر مراجع ذي ربط مي توانند ابطال اقدامات خالف ،اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات وارد شده به
دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایي درخواست نمایند.
ماده  – 32دبيرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري ایران مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجام این قانون و آیين نامه را بر عهده خواهد داشت.
تهيه طرح جامع برای كليه شهرهای كشور تا پایان سال )2213/2/3( 2211
هيأت وزیران در جلسه مورخ  2213/2/3که در مرکز استان اصفهان تشکيل گردید ،موافقت نمود:
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهيه طرح جامع برای کليه شهرهای کشور تا پایان سال  2211اقدام نماید .برای شهرهایی که
دارای طرح هادی معتبر هستند ،تهيه طرح جامع یک سال قبل از سال افق طرح ،الزامی است و تهيه طرح تجدیدنظر برای طرحهای هادی شهری
ممنوع است .بررسی تصویب این طرحها در کارگروههای زیربنایی و عمران شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران و
بر اساس دستورالعملی که با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسيد ،صورت می
پذیرد.

آیين نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكن ()11/1/31
فصل اول – تعاریف
ماده  -2اصطالحات مندرج در این آیين نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
 -2فاقدین مسكن :افراد سرپرست خانواری که خود و افاراد تحات تکفال آناان از تااریخ ( 2214/2/2تااریخ اجارای قاانون برناماه چهاارم توساعه) فاقاد
زمين مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ  2257/22/33از هيچ یاک از امکاناات دولتای یاا امکاناات نهادهاای عماومی غيردولتای مرباوط باه
تأمين مسکن شامل زمين ،واحد مسکونی و یا تسهيالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
 -3متقاضيان واجد شرایط :متقاضيانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف -فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند ( )2این ماده.
ب -متأهل و یا سرپرست خانوار
ج -دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره  -2افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرایط قرار گيرند:
 .2زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج ( )25سال سن.
 .3نخبگان علمی با معرفی ستاد ملی نخبگان کشور.
 .2معلولين جسمی ،حرکتی با دارا بودن حدود بيست ( )31سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.

تبصره  -3سابقه سکونت برای مهاجرین از کالن شهرها به سایر شهرهای کشور به یک ساال کااهش مای یاباد ،بارای کارمنادان دولات کاه باه اساتناد
حکم دستگاه ذی ربط منتقل می شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه مالک عمل نخواهد بود.
 -2گروههای كم درآمد :خانوارهایی که درآمد ماهيانه آناان حساب ماورد کمتار از دو برابار حاداقل حقاوق موضاوع قاانون کاار و یاا قاوانين مرباوط باه
استخدام کشوری باشد.
 -1مسكن گروههای كم درآمد :مسکنی که در قالب برنامه های توليد و عرضه مساکن اجااره ای ،اجااره باه شارط تملياک و واگاذاری حاق بهاره بارداری از
زمين ،احداث می گردد .همچنين واحدهای مسکونی احداث شده توسط خيرین مسکن ساز و واحدهای مساکونی کاه توساط نهادهاای حماایتی باه قيمات
تمام شده واگذار می گردند.
 -5طرح آماده سازی :طرح آماده سازی عبارت است از تهيه نقشه های اوليه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه ،روابط ميان بلوک ها و واحدها،
نمای ساختمانها و مصالح مورد استفاده و بکارگيری فرهنگ معماری غنی ایرانی – اسالمی با رعایات عادم اشاراف باه فضااهای داخلای واحادها مای
باشد.
 -3آماده سازی زمين :فعاليتهایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام بارای آمااده ساازی جهات احاداث و بهاره بارداری ضاروری مای باشاد کاه
شامل تسطيح زمين ،اجرای جوی ،جدول ،زیرسازی و آسفالت معابر ،شبکه های تأسيسات زیربنایی و احداث مساجد است.
 -1تأمين خدمات زیربنایی و روبنایی :خادمات زیربناایی شاامل انتقاال شابکه هاای آب ،بارق ،گااز ،تلفان و نظاایر آن از مبادأ تاا محال زماين ماوردنظر و
خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبيل فضاهای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و فضای سبز است.
 -1تعاونی های تأمين مسكن :تعاونی هایی که در اجرای ماده ( )37قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهاوری اساالمی ایاران – مصاوب  -2271تأسايس شاده
باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسکن اعضاء باشد.
 -1اسكان موقت :فرایند جابجایی و استقرار ساکنين در دوره احيا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری به صورت اجاره ای و اسکان موقت.
 -21نظام اجاره ای حرفه ای :نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقيقی به سرمایه گذاری ،توليد و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای باه صاورت
انبوه مبادرت می نمایند.
 -22شركت های واسپاری :شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایاران فعاليات مای نمایاد و باا تاأمين مناابع ماالی بارای احاداث و یاا
حمایت از احداث و توليد واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می کند.
 -23تأیيدیه فنی :مادرک رسامی نشاان دهناده قابليات تولياد یاک سيساتم از لحااظ فنای ،اجرایای و شارایط کشاور کاه پاس از راه انادازی خاط تولياد بایاد
گواهينامه فنی دریافت کند.
 -22كارشناس رسمی :کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده ( )37قانون نظاام مهندسای و کنتارل سااختمان – مصاوب -2214
می باشد.
 -21سكونتگاه غيررسمی :بافت هایی کاه باه طاور عماده مهااجرین روساتایی و محروماان شاهری را در خاود جاای داده اناد و بادون مجاوز و خاارج از
برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصيلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند.
 -25كارگروه مسكن :کارگروه موضوع تصویب نامه شماره /31321ت 41112هـ مورخ .2217/2/21
 -23قانون :قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن – مصوب . -2217
فصل دوم :برنامه های واگذاری زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهری
الف -برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای
ماده  -3وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سارمایه گاذاری در تولياد و عرضاه واحادهای اجااره ای جدیاد ،نيااز اساتان هاای
مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقاق هادف ماذکور را از طریاق حمایات از اساتقرار نظاام اجااره ای حرفاه ای توساط بخاش غيردولتای باا
رویکرد گروههای کم درآمد پيگيری نماید.

تبصره  -2کليه اشخاص حقيقی و حقوقی ،موضوع ماده ( )2این آیين نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای می نمایند مجازند به منظاور
استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخش غيردولتی ،نسبت باه بهاره بارداری اجااره ای واحادهای احاداث شاده
اقدام می نمایند.
تبصره  -3اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجااره داری ،قراردادهاای اجااره سااالنه خاود را کاه در چاارچوب اصاول اعالمای توساط وزارت
مسکن و شهرسازی تهيه می گردد ،در بانک اطالعات امالک و ساختمان کشور به ثبت برسانند .در غير این صورت ،تسهيالت و سایر حمایت های
مقرر در این برنامه بر مبنای قيمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.
ماده  -2تسهيالت مسکن اجاره ای شامل کليه اشخاص حقيقی و حقوقی به شرح زیر تعيين می گردد:
الف -سازمانها و نهادهای عمومی غيردولتی متولی گروههای کم درآمد ،سازمان بهزیستی ،شهرداریها ،بنياد مساکن انقاالب اساالمی و خيارین و واقفاين
مسکن ساز با معرفی بنياد یاد شده.
ب  -صندوقهای تأمين اجتماعی ،تعاون ،بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج -مؤسسات مالی ،اعتباری و شرکتهای دارای مجوز از مراجع صالح.
د -سرمایه گذاران حقيقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده  -1اشخاص موضوع بند (الف) ماده ( )2این آیين نامه از حمایتهای زیر بهره مند می گردند:
 -2واگذاری زمين به قيمت تمام شده مشروط به این که اشاخاص یااد شاده واحادهای احاداثی را باه مادت حاداقل ( )21ساال در اختياار خانوارهاای کام
درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
 -3واگذاری زمين به قيمت تمام شده وتأمين تاا بيسات درصاد ( )%31هزیناه احاداث واحادها در قالاب کمکهاای اعتبااری باا اولویات در شاهرهای باا
جمعياات دویساات و پنجاااه هاازار ( )351.111نفاار بااه باااال مشااروط بااه ایاان کااه اشااخاص یاااد شااده واحاادهای احااداثی را بااه ماادت حااداقل ( )25سااال بااه
خانوارهای کم درآمد به صورت اجاره ای واگذار نمایند.
تبصره  -چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد ،حداقل مدت اجاره داری موضوع بند ( )3از ( )25سال باه ( )21ساال کااهش مای
یابد.
ماده  -5حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )2این آیين نامه شامل واگذاری زمين به قيمت کارشناسی روز بر اساس
اعالم کارشناس رسمی می باشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل ( )5سال باه صاورت اجااره واگاذار نمایناد .در
طول مدت احداث (حداکثر  3سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل  5سال) مبلغی بابت بهای زمين دریافت نمی گردد .بعاد از اتماام دوره
یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها ،بهای زمين به قيمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد ( )4و ( )5این آیين نامه ،فروش انجام شود قيمت زمين به نرخ روز
(زمان پرداخت) به همراه کليه یارانه های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره  -3شهرداریها موظفند برای متقاضيان موضوع ماده ( )2این آیين نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خالف
و پایان کار عبارت «ساختمان استيجاری به مدت  ...سال» را درج نمایند .ادارات ثبت اسناد و امالک نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفکيکی
و اسناد مالکيت برای اینگونه ساختمانها باید عبارت یاد شده را در صورت مجلس تفکيکی و سند مالکيت قيد نمایند.
ب -برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تمليک
ماده  -3واگاذاری زماين جهات اجااره باه شارط تملياک صارفًا از طریاق اشاخاص حقيقای و حقاوقی موضاوع بناد (الاف) مااده ( )2ایان آیاين ناماه باه
خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضيان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده ( )2این آیين نامه مای باشاند اعطاا مای گاردد .در ایان برناماه
واگذاری زمين به قيمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد ( )%21تخفيف و حداکثر ( )5سال تقسيط از زمان بهاره بارداری باه اشاخاص
حقيقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده ( )2صورت می گيرد .چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمين نسبت باه آغااز عملياات احاداث مساکن
اقدامی صورت نگيرد ،وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضيان دیگر اقدام خواهد نمود.
ج -برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمين (به صورت اجاره ارزان قيمت  11ساله)
ماده -1این برنامه ویژه متقاضيان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمين های دارای کاربری مسکونی باه متقاضايانی کاه در قالاب اشاخاص
حقيق ی و حقوقی ،تعاونيهای مسکن و با مشارکت های مدنی به صورت سه خانوار به باال سازماندهی شده باشند ،اجرایی می گردد.

تبصره  -2مبلغ اجاره بهای ساالنه اراضی مشمول برنامه یاد شده ،حداکثر معادل بيسات درصاد( )%31قيمات منطقاه ای زماين مساکونی متناساب باا
قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا ( )2درصد ارزش کارشناسی روز زمين در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.
تبصره  -3دساتگاههایی کاه دارای اطالعاات الزم جهات پااالیش و تطبياق شارایط متقاضايان مای باشاند موظفناد همکااری الزم را باا وزارت تعااون معماول
نمایند.
تبصره  -2وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشکيل تعاونيها و نظارت عالی بر امار سااخت و سااز بار
روی زمين های موضوع این ماده را بر عهده دارند.
ماده  -1آمااده ساازی زماين هاای موضاوع ایان برناماه و هزیناه مرباوط باه آن بار عهاده متقاضايان و تاأمين خادمات زیربناایی و روبناایی بار عهاده
دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد .در طرحهای شهرسازی مربوط ،جانمایی خدمات روبناایی صاورت گرفتاه و زماين آن بار اسااس مااده ()211
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب  -2211به دستگاههای مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی ،با اولویت
در برنامه های خود اقدام نمایند.
تبصره  -2هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یاد شده ،مشابه سایر خادمات روبناایی از طریاق اعتباارات دولتای تاأمين خواهاد شاد .تاأمين
هزینه های یاد شده در شهرهای جدید بر اساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می گيرد.
تبصره  -3بر اساس ماده ( )211قانون تنظيم بخشی ازمقررات مالی دولت ،وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زماين و مساکن) مجااز اسات
نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قيمت تمام شده و باه
بخش غيردولتی به قيمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تمليک (حداکثر  31ساله) اقدام نماید.
تبصره  -2وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرحهای آماده سازی موضوع برنامه یاد شاده را باه ارزش کارشناسای روز
و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروههای کم درآمد هزینه نماید.
ماده  -1حداقل زمينهای دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیاين ناماه نبایاد از  15درصاد کال زمينهاای موضاوع برناماه هاای
ساالنه تأمين زمين توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د -برنامه توليد انبوه مسکن توسط بخش غيردولتی (نهادهای عمومی ،خصوصای و تعااونی) باا اساتفاده از فنااوری هاای ناوین و جاذب سارمایه هاای
داخلی و یا خارجی.
ماده  -21برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است:
 .2برنامه جاذب و هادایت نقادینگی باه سامت تولياد انباوه و عرضاه مساکن از طریاق صاندوقهای مساکن و سااختمان ،شارکتهای تاأمين سارمایه
مسکن.
 .3برنامه حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در طرحهای انبوه سازی مسکن.
 .2برنامه حمایت از توليد صنعتی مسکن و استفاده از فناوریهای نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط باه رعایات ضاوابط و مقاررات ابالغای وزارت مساکن و شهرساازی و بار اسااس
قيمات کارشناسای روز باادون اعماال تخفيااف باه صاورت فااروش اقسااطی بااا بازپرداخات حااداکثر پانج ساال (در زمااان واگاذاری) و یااا در قالاب مشااارکت
صورت خواهد گرفت.
تبصره -متقاضيان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صالحيت از وزارت مسکن وشهرساازی باشاند .سارمایه گاذاران خاارجی
موضوع این ماده نسبت به تطبيق شرایط و اخذ پروانه صالحيت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.
فصل سوم -ضوابط معماری و شهرسازی
ماده  -22وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ها ،آثار
و گونه های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی  -اسالمی که قابليات اثرگاذاری بار سااخت و ساازهای معاصار شاهری و روساتایی را دارناد،
اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب ،لوح فشرده ،توليد فيلم ،حمایت از پایان نامه های دانشجویی ،برگازاری هماایش هاا و
مسابقات عکاسی و درج در رسانه ها ،نسبت به مستندسازی واطالع رسانی اقدام نماید.
ماده  -23وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابالغ این آیين ناماه شارح خادمات طرحهاای جاامع و تفصايلی ،طراحای
فضاهای شهری ،طرحهای هادی روساتایی و همچناين ماتن دساتور نقشاه هاایی را کاه در شاهرها توساط شاهرداریها ،در روساتاها توساط بنيااد مساکن

انقالب اسالمی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضيان احداث بنا داده می شود .به منظور رعایت اصول شهرسازی و
معماری ایرانی – اسالمی ،بازنگری ،اصالح و تکميل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابالغ نماید.
ماده  -22به منظور ارتقاء کيفای و صايانت از جریاان طراحای معمااری و اجارای ابنياه متناساب باا فرهناگ ایرانای – اساالمی بار کلياه طارح هاای
معمااری و شهرسااازی بااه خصااوص در ساااختمانهای دولتاای و نهادهااای عمااومی مهاام ،شاااخص و تأثيرگااذار در ساايمای شااهرها و روسااتاها ،کميساايون
معماری و شهرسازی ایرانی – اسالمی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رئيس) و رؤسای سازمانهای ميراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گ ردشگری ،وزارت کشور ،بنياد مسکن انقالب اساالمی ،ساازمان نظاام مهندسای سااختمان و حاداکثر ساه نفار از رؤساای دانشاکده هاای معمااری و
شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصين رشته های معمااری
و شهرسازی معتقد به معماری ایرانی – اسالمی (با انتخاب رئيس کميسيون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکيل می شود.
تبصره -آیين نامه تشکيل ،شرح وظایف و اعضاء کارگروههای استانی و شهری و آیين نامه داخلی آن توسط کميسيون سطح ملی تعيين و از طریاق
وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهيه و به کليه مراجع ذی ربط ابالغ می شود.
ماده  -21وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این
آیين نامه ،نظامنامه نحوه ساخت وساز و نظارت در بافت های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صيانت مشترک از ميراث فرهنگی و حقوق
ساکنين اینگونه بافت ها تنظيم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور ارایه نماید.
ماده  -25کليه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی – اساالمی
را در طراحی و ساخت پروژه های اداری ،آموزشی ،درمانی و مسکونی لحاظ نمایند .طرح های معماری موضوع این ماده بایاد قبال از آغااز عملياات
اجرایی به تأیيد کميسيون موضوع ماده ( )23برسد.
ماده  -23وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به مطالعه ،طراحی و ساخت پروژه های طراحی
شاهری (فضاااهای شاهری ،ميااادین و محورهااا) باا رویکاارد الگوسااازی در جهات احياااء و تارویج ارزشااهای فرهنااگ معمااری و شهرسااازی ایراناای –
اسالمی اقدام نماید.
مــاده  -21وزارت علااوم ،تحقيقااات و فناااوری موظااف اساات بااا همکاااری وزارت مسااکن و شهرسااازی و سااازمان ميااراث فرهنگاای ،صاانایع دسااتی و
گردشگری نسبت به اصالح سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه ریزی شهری ،طراحی محايط ،طراحای شاهری ،معمااری
منظر ،مرمت و سایر رشته های مرتبط) متناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی – اساالمی اقادام نماوده و تاا پایاان برناام چهاارم توساعه
اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،رشته های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی – اسالمی ،شهرسازی ایرانی – اسالمی و مرمات بافات هاای
فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده  -21وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کليه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسيده است و یا اصوالً فاقد طرح
می باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران باال دست نسبت باه تهياه طارح جاامع باا رویک ردهاای اولویات توساعه درونای اساتفاده از اراضای دولتای و
خصوصی داخال محادوده ،احيااء بافات هاای فرساوده و سااماندهی ساکونتگاههای غيررسامی ،توساعه روساتاهای مساتعد واقاع در حاریم شاهرها ،عادم
تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت ،مکان یابی اراضی مناسب جهات احاداث شاهرک و یاا شاهرهای جدیاد در خاارج از حاریم
شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه های داخل محدوده اقدام نماید.
فصل چهارم – تأمين زمين و آماده سازی آن
ماده  -21کليه وزارتخانه ها ،مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنين شرکتهایی که صددرصد ( )%211سرمایه و سهام آنها متعلاق باه دولات مای
باشد ،مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختيار خود کاه در چاارچوب مکاان یاابی موضاوع مااده ( )3قاانون قارار مای گيرناد (باه
استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست) ،ظرف دو ماه از درخواست وزارت مساکن و شهرساازی اقادام نمایناد .ادارات
ثبت اسناد و امالک نيز مکلفند پس از اعالم وزارتخانه یاد شده ،ظرف یک مااه نسابت باه تفکياک و ثبات انتقاال ملاک در دفتار اماالک و صادور ساند
مالکيت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره  -2چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمين و تساليم اساناد و مادارک
آن اقدام ننماید ،ادارت ثبت اسناد و امالک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ،ظرف یک ماه به ترتيب یاد شاده اقادام و ساند مالکيات
جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره  -3زمين های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده ( )23قانون تشکيل وزارت جهاد
کشاورزی – مصوب  -2271و قوانين بودجه سنواتی با تصویب هيأت وزیران امکان فروش آنها ميسرمی گردد ،الزم است قبل از ارجاع موضوع
به هيأت وزیران ،به تأیيد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمين جهت احداث و توليد مسکن
برسد.

ماده  -31در مورد اراضی با مالکيت بخش غيردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها( ،در چارچوب مکان یابی موضوع
ماده ( )3قانون)  ،وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رساانه هاای جمعای یاا روزناماه کثيراالنتشاار آگهای مای
نماید .مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی می توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه های مسکن موضوع
قانون به انضمام تصویر اسناد مالکيت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان بندی اجرای طارح باه وزارت مساکن و شهرساازی تساليم
نمایند.
تبصره  -2کليه هزینه های طراحی و اجرای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی مای باشاد کاه بخشای
از آن برابر مقررات این آیين نامه با اعطای تسهيالت بانکی تأمين می گردد.
تبصره  -3در صورت تمایال ماالکين بخاش غيردولتای مبنای بار واگاذاری بخشای از زماين خاود در قباال ارزش افازوده ناشای از اجارای قاانون و یاا
معاوضه یا تهاتر با فروش اراضی و امالک ،وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابساته و تابعاه آن مجازناد نسابت باه معاوضاه یاا تهااتر باا
سایر اراضی ملکی خود یا خریاد آنهاا ،بار اسااس قيمات کارشناسای روز (کاه باه وسايله هياأت ساه نفاره کارشناساان رسامی تعياين خواهاد شاد) ،طباق
دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد شده تهيه و ابالغ می گردد اقدام نمایند.
تبصره  -2وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه و شرکتهای وابسته مجازند نسبت به تملک اراضای و اماالک موردنيااز اجارای برناماه
های تأمين مسکن قانون و این آیين نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب ميشوند ،بار اسااس الیحاه قاانونی نحاوه خریاد و تملاک اراضای و اماالک
موردنياز برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت – مصوب  -2251شورای انقالب ،اقدام نمایند.
ماده  -32در مواردی که اراضی غيردولتی فاقد آماده سازی باشد ،دستگاه واگذار کننده راساً قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطاه
اقدام و یا زمين را در قالب تفاهم نامه در اختيار متقاضيان موضوع ماده ( )3قانون قرار می دهد تا از طریق اشخاص (حقيقی یاا حقاوقی) ذی صاالح
مورد تأیيد وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابالغ می گردد و تحت نظاارت عالياه وزارت
مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره  -2هزینه های آماده سازی زمين بر عهده متقاضيان می باشد.
تبصره  -3دستگاههای اجرایی ذی ربط با شبکه های تأسيسات زیربنایی از قبيل آب ،برق ،گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و
طبق برنامه ریزی زمان بندی اعالمی وزارت مسکن و شهرسازی ،نسبت به تاأمين اعتباار و تهياه طارح و اجارای شابکه هاای تأسيساات زیربناایی و
ساخت تأسيسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره  -2کليه طراحيهای آماده سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصيلی شهر مربوط و
رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسالمی صورت گرفته و به تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح های ساازمانهای مساکن و
شهرسازی استان ها برسد.
فصل پنجم -ماليات بر اراضی بایر
ماده  -33کليه اشخاص حقيقی یا حقوقی (اعم از عمومی غيردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضای باایر دارای کااربری مساکونی مصاوب
متعلق به خود واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعيت باالتر از  211.111نفر ،اظهارنامه ماليااتی طباق نموناه ای کاه از طارف ساازمان اماور
مالياتی کشور تهيه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصویر مدارک مثبت مالکيت تا آخر اردیبهشت ماه هار ساال باه اداره
امور مالياتی محل وقوع ملک تسليم نمایند.
تبصره  -در آن دسته از شهرهای کمتر از  211.111نفر جمعيات کاه ح ساب ضارورت برقاراری مالياات ایجااب نمایاد ،اساامی آنهاا توساط وزارت
مسکن و شهرسازی اعالم می گردد.
ماده  -32اداره امور مالياتی محل وقوع ملک ،اراضی بایر مشمول ماليات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره ( )2ماده ( )25قانون تعيين و به
مودی ابالغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود .در مواردی که مودی از تسليم اظهارنامه مالياتی خودداری نماید ،اداره اماور ماليااتی محال طباق
اطالعات موضوع تبصره ( )2ماده ( )25قانون ،نسبت به تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق این آیين نامه عمل خواهد نمود.
ماده  -31چنانچه قطعه زمينی در اثناء سال م نتقل شود ،هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکيت ،مشامول مالياات متعلقاه
خواهند بود.
ماده  -35شاهرداریهای شاهرهای مشامول موظفناد فهرسات اراضای باایر دارای کااربری مساکونی واقاع در محادوده شاهرداری خاود را شناساایی و
مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعيين شده از سوی سازمان امور مالياتی کشور به سازمان یاد شده اعالم نمایند.

فصل ششم -فناوریهای نوین

ماده  -33وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوریهای نوین در عرصه توليد انبوه مسکن توسط بخش غيردولتی کشاور اقادامات زیار
را به عمل می آورد:
الف -تسهيل و تسریع در بررسی و اظهارنظر در خصاوص فناوریهاای جدیاد سااخت صانعتی ظارف دو مااه از زماان معرفای فنااوری توساط مرکاز
تحقيقات ساختمان و مسکن.
ب -حمایت از واحدهای توليدی ،سرمایه گذاران ،مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکل های صنفی مربوط.
ماده  -31وزارت مسکن وشهرسازی (در موردی که زمين با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختياار دارد) و ساازمان صانایع
کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمين برای احداث واحدهای توليدکننده مصالح ،قطعات و تجهيزات ساخت صانعتی و
فناوریهای نوین به صورت بيست درصد ( )%31نقد و هشتاد درصد ( )%11با تقسيط پنج ساله اقدام نمایند واگذاری زماين توساط وزارت مساکن و
شهرسازی با قيمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قيمت تمام شده صورت می گيرد.
تبصره  -2وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای توليد کننده مصالح ،قطعات و تجهيزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین
بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمين اقدام نماید.
تبصره  -3کارخانجات غيرفعال دولتی ،به صورت مزایده مشروط ،جهت ایجاد کارخانه های خانه سازی واگذار می شود.
ماده  -31بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهاای عامال ،ضامن کوتااه نماودن فرایناد صادور مجاوز و ضامانت ناماه
بانکی جهت استفاده از تسهيالت ارزی – ریالی ،نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد ( )%11سرمایه گذاری موردنياز تا سقف تسهيالت فردی
که همه ساله توسط دولت تعيين می شود و با تأیيد و معرفی شورای مسکن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده  -31ماشاين آالت و ماواد اولياه موردنيااز بارای تولياد فناوریهاای ناوین صانعت سااختمان بارای تولياد مساکن کاه مشامول تعرفاه صافر درصاد
موضاوع تصااویب نامااه شااماره /233272ت511ک ماورخ  2213/1/2ماای گردنااد ،توسااط وزارتخانااه هاای مسااکن و شهرسااازی و صاانایع و معااادن
معرفی می شوند.
ماده  -21وزارتخانه های علوم ،تحقيقات و فناوری ،کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی حساب ماورد ،موظفناد زميناه الزم را بارای آماوزش و
تحقيقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره -وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداریها ،مهندسان و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در بخاش مساکن ،آماوزش و تربيات
کارگران ماهر موردنياز اجرای این قانون را در حرف مربوط ،در قالب آیين نامه اجرایی ماده ( )4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب
 -2274و با بهره گيری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می نماید.
ماده  -22سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران باا همکااری وزارت مساکن و شهرساازی راهکارهاای الزم بارای ارتقاای آگااهی ماردم و
جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولياد صانعتی سااختمان ،از جلماه سااخت ساریع ،اقتصاادی ،مقااوم باا فناوریهاای ناوین ،ساازگار باا محايط
زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسالمی ،صرفه جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
فصل هفتم  -اعطای تسهيالت بانكی
ماده  -23برنامه های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهيالت بانکی برای توليد و ساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمين و کليه برنامه های
ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیين نامه می باشد .بانکها موظفند پرداخت تسهيالت به برنامه های موضوع بند (ج) فصل دوم
این آیين نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده  -22ساقف تساهيالت فاردی توليا د و سااخت مساکن شاهری ،ودیعاه اساکان موقات ،مساکن روساتایی و آمااده ساازی زماين هماه سااله تاا پایاان
فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعيين و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعالم می گردد.
ماده  -21وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نياز ،جدول توزیع تسهيالت برنامه های مخلتاف موضاوع مااده ( )22ایان آیاين ناماه باين اساتانهای
کشور را حداکثر تا  25اردیبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابالغ به بانک های عامل ،به بانک مرکزی اعالم می نماید و باناک مرکازی نياز مکلاف
است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابالغ سهميه های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید .در صورت عادم جاذب تساهيالت ،حساب
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی سهميه مربوط به سایر استان ها اختصاص خواهد یافت.

تبصره  -2بنياد مسکن انقالب اساالمی موظاف اسات باه منظاور اجرایای شادن احاداث سااالنه دویسات هازار ( )311.111واحاد مساکونی در منااطق
روسااتایی کشااور ،توزیااع اسااتانی تسااهيالت بااانکی را بااه همااراه پيشاانهاد سااهميه بانااک هااای عاماال ضاامن تعيااين سااقف تسااهيالت در هاار اسااتان تااا نيمااه
اردیبهشت هر سال تهيه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به بانک مرکزی اعالم نماید .بانک مرکزی موظف است ظارف ساه هفتاه از اعاالم
توزیع استانی اقدام نماید.
ماده  -25مرجع معرفی متقاضيان مسکن شهری (در شهرهای باالی بيست و پنج هزار نفر) سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضيان مسکن
روستایی و شهری (در شهرهای با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و کمتر) ،بنيااد مساکن انقاالب اساالمی مای باشاد .معرفای بارای پرداخات تساهيالت
ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک ،بعد از اخذ پروانه صورت می گيرد.
تبصــره -در صااورتی کااه متقاضاايان احااداث مسااکن ،تعاونيهااای مسااکن باشااند تعاااونی مربااوط ماای بایساات از طاارف اداره کاال تعاااون بااه سااازمان مسااکن و
شهرسازی استان معرفی گردد.
ماده  -23پرداخت تسهيالت دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می شود:
 -2قسط اول معادل چهل درصد ( )%41تسهيالت بعد از اتمام پی (فونداسيون) ساختمان
 -3قسط دوم معادل چهل درصد ( )%41تسهيالت بعد از تکميل سقف آخر
 -2قسط سوم معادل بيست درصد ( )%31تسهيالت بعد از پایان سفت کاری
تبصره  -2تسهيالت به صورت مشارکت مدنی پرداخت می شود و مدت آن برای احاداث واحادهای مساکونی هيجاده ( )21مااه اسات کاه در صاورت
توافق ارکان اعتباری بانک ،برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد.
تبصره  -3پس از اتمام دور ه مشارکت مدنی ،بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقسااطی بارای مادت
باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت ،تقسايط مای نمایاد .در
هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ،پانزده ( )25ساال تماام و مجماوع مبلاغ فاروش اقسااطی هار واحاد باه خریاداران واجاد
شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده  -21پرداخت تسهيالت آماده سازی پس از تجهيز کارگاه و شروع عمليات آماده سازی م تناسب باا پيشارفت کاار در دو مرحلاه انجاام مای شاود.
تسهيالت یاد شده از زمان بهره برداری از واحدها و همراه با تسهيالت دوره ساخت ،فروش اقساطی می گردد.
ماده  -21وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشاارکت مادنی باه
تفکيک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضای (در دوره فاروش اقسااطی) تعياين و باه حسااب باناک هاای عامال واریاز نمایاد .باناک
موظف است ميزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيالت تقسايط
نماید.
ماده  -21بانک های عامل موظفند ظرف پانزده ( )25روز با تشکيل پرونده و پس از تکميل مدارک نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام نمایند.
ماده  -11به منظور انجام هماهنگی الزم و نظارت بر روند پرداخت تسهيالت ،کارگروه مشترکی با مسئوليت بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایاران و
با حضور نماینادگان وزارتخاناه هاای مساکن و شهرساازی و اماور اقتصاادی و دارایای تشاکيل مای گاردد .باناک هاای عامال موظفناد گازارش پرداخات
تسهيالت را به صورت ماهيانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره -در مواردی که تسهيالت بانکی مربوط به تعاونيهای مسکن باشد ،وزارت تعاون نيز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
ماده  -12تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهيالت باانکی در
حکم سند رسمی تلقی و بانک های عامل می توانند به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران ،مطالبات خود را در
صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعيان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
فصل هشتم -بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سكونتگاههای غيررسمی
ماده  -13به منظور تسریع در اجرای طارح هاای بهساازی ،نوساازی و توانمندساازی بافات هاای فرساوده شاهری و ساکونتگاههای غيررسامی و باه
منظور تحقق مدیریت هماهنگ ،اقدامات زیر صورت می پذیرد.
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ماده -12

دفاتر خدمات نوسازی محدوده هاا و محاالت یااد شاده توساط بخاش غيردولتای تحات نظاارت شاهرداریها تشاکيل مای گاردد .سااز و کاار
تشکيل ،شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابالغ این آیين نامه توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهيه و
اعالم ميگردد .در طول دوران نوسازی کليه دستگاههای اجرایی می توانند اختيارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند.
حق االمتياز آب  ،برق ،گاز ،تلفن و نظایر آن در محدوده های مرباوط پاس از نوساازی و بادون دریافات حاق نگهاداری محفاوظ باوده و
دستگاههای ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تأمين خدمات موردنياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
ادارات ثبت اسناد و امالک با اولویت و خ ارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجميع ،تفکياک و افاراز و صادور اساناد و
نظایر آن اقدام می نمایند.
هزینه های بخش غيردولتی در جهت تأمين خدمات و فضاهای عمومی ،فرهنگی و مذهبی در مناطق یاد شاده باه عناوان هزیناه هاای قابال
قبول مالياتی مودیان خواهد بود.
وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تأمين زمين و بهره برداری از ظرفيت های جدید حاصل از بهسازی و نوساازی بافات هاای فرساوده

شهری و سکونتگاههای غيررسمی و توليد و عرضه مسکن توسط بخش غيردولتی به ميزان سهم برنامه های پيش بينی شده در بافت های یاد شده باه
شرح زیر حمایت می نماید:
 .2کليه اراضی واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غيررسمی متعلق به وزارتخاناه هاا ،مؤسساات دولتای و شارکتهای
دولتی که صددرصد ( )%211سهام آنها متعلق به دولت می باشد ،برای حمایت از این امر اختصاص می یابد.
 .3برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند ( )2ماده ( )43این آیين نامه و اراضی در اختيار ،واگذاری
زمين به شکل فروش به قيمت کارشناسی روز بر اساس اعالم کارشناس رسمی با تقسيط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به
شکل اجاره به شرط تمليک به مجریان طرح ها و متقاضيان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابالغ
خواهد شد ،صورت می پذیرد.
فصل نهم -عمران و مسكن روستایی
ماده  -11کليه دستگاههای مشمول ماده ( )4قانون موظفند بالفاصله پس از وصول درخواست کتبی بنياد مساکن انقاالب اساالمی در راساتای امکاان
سنجی کا لبدی و تشخيص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکيک اراضی ،نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکيات و یاا اعطاای
نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکيت در محدوده روستاها به نهاد یاد شده اقدام نمایند .عدم انتقال سند مالکيت مانع اقدامات اجرایی توساط بنيااد یااد
شده نخواهد بود.
ماده  -15معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا ساقف ساود
مصوب تسهيالت بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فاروش اقسااطی محاسابه و در ابتادای هماان ساال در بودجاه بنيااد مساکن انقاالب
اسالمی جهت تودیع نزد بانک های عامل منظور نموده و همه ساله تضمين نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره  -2دو و نيم درصد ( )%3.5تسهيالت مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک دارایی ها
تأمين و به بنياد مسکن انقالب اسالمی پرداخت می گردد.
تبصره  -3بنياد یاد شده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بيمه ،حق نظارت ،رعایات اصاول صارفه جاویی در مصارف انارژی و ساایر
موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نمایند.
تبصره  -2نظاارت فنای بار سااخت و سااز مساکن روساتایی ،زیار نظار بنيااد مساکن انقاالب اساالمی و در چاارچوب قاانون نظاام مهندسای و کنتارل
ساختمان – مصوب ( -2274نظام فنی روستایی) انجام می شود.
فصل دهم -سایر موارد
ماده  -13کليه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروههای کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری
مشمول اعطای تخفيف و تقسيط به شرح زیر می گردند:
شهرداریها و دهياریهای کشور موظفند حداقل پنجاه درصد ( )%51هزینه هاای عاوارض صادور پرواناه و تاراکم سااختمانی مجااز منظاور در طارح
های جامع و تفصيلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفياف داده و نسابت باه تقسايط بادون کاارمزد ساه سااله باقيماناده عاوارض تاا صاد
درصد ( )%211اقدام نمایند.
معادل صددرصد ( )%211تخفيف های اعمال شده هزینه های عاوارض صادور پرواناه و تاراکم سااختمانی مجااز ناشای از قاانون و ساایر قاوانين باا
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهباردی رئايس جمهاور در لاوایح بودجاه سانواتی کال کشاور منظاور و در
اختيار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداریها و دهياریهای مشامول قارار مای گيارد .معاونات برناماه ریازی و نظاارت راهباردی رئايس جمهاور موظاف
است برای آن دسته از تخفيف هایی که به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد ،اعتباارات الزم
را مستقيماً به عنون مطالبات شهرداریها و دهياریها در الیحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردش کار و فرایند اجرایی مفاد این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک مااه پاس از اباالغ ایان آیاين ناماه توساط وزارت مساکن و
شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهيه و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -2تراکم پایه مالی در بافت های فرسوده کليه شهرهایی که بافت فرسوده مصاوب دارناد باه ميازان یکصادو بيسات ( )%231درصاد و تاراکم
پایه مالی برای ا حداث بنا در عرصه هایی از بافت های فرسوده شهرها که حداقل نصااب تفکياک در آنهاا رعایات شاده باشاد باه ميازان یکصدوهشاتاد
درصد ( )%211تعيين می شود.
تبصره  -3تراکم پایه در برنامه های فصل  3این آیين نامه در کل کشور 211 ،درصد تعيين می شود.
ماده  -11حق بيمه کارکنان ثابت طبق ماده ( )315قانون تأمين اجتماعی وصول خواهد شد و حق بيمه کارگران فصلی مطابق قاانون بيماه اجبااری
کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عمليات احداث ساختمان وصول می گردد.
ماده  -11در جهت ارتقاء کيفيت ساخت و سازهای شهری و روستایی ،وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
.1
.7
.5
.4

اعمال تشويق هاي الزم براي بيمه نمودن ساختمانهاي مسكوني جديداالحداث كشور تا سقف سي درصد ( )%51هزينه هاي مربوط.
كمك به خدمات مهندسي گروههاي كم درآمد
اعمال نظارت عاليه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غيردولتي
آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان

تبصره  -معادل دو و نيم درصد ( )%7.7اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه ،به منظور بهبود عملكـرد ،ارتقـا بهـره وري و ارزيـابي عملكـرد سـازمانها و
شوراهاي تأمين مسكن استانها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تأمين مسكن اختصاص مي يابد.
ماده  -11كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه
نمايند.

آیيننامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعاليتهای مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها ()2211/2/1
ماده 1ـ دستگاههاي اجرايي در صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي با رعايت قوانين مربوط موظف به رعايت مساحتهاي مندرج در جداول
پيوست كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است و درج كدهاي مربوط به آنها در جواز تأسيس يا موافقت اصولي ميباشند.
تبصره1ـ مساحتهاي مندرج در جداول شامل فضاي مسقف و غيرمسقف ميباشد.
تبصره7ـ با توجه به شرايط توپوگرافي ،عرصه مساحتهاي موضوع اين ضوابط ،با تأييد معاونت تخصصي دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا
موافقت اصولي و مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي استانها ،حداكثر تا پنج درصد قابل افزايش خواهد بود.
تبصره5ـ حداقل ( )%77از كل مساحتهاي موضوع اين ضوابط به فضاي سبز اختصاص مييابد كه اين ميزان در صورت محدوديت منابع آب به
تشخيص مراجع قانوني واگذاري اراضي ملي و دولتي قابل كاهش است.
ماده7ـ صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي در خصوص مواردي كه در جداول پيوست پيشبيني نشده است (از جمله صنايع بزرگ و
پااليشگاهها و تأسيسات زيربنايي) صرفاً با توافق دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت اصولي با وزارت جهاد كشاورزي امكانپذير
ميباشد.
ماده5ـ هرگونه واگذاري زمين براي فعاليتهاي صنعتي خارج از نواحي و شهركهاي صنعتي ممنوع است.
تبصره1ـ احداث تأسيسات فعاليتهاي مندرج در رديفهاي ( 21و  )21جداول پيوست در موارد خاص و اضطراري بنا به تشخيص وزارت جهاد
كشاورزي در مجاورت قطبهاي كشاورزي بالمانع است.
تبصره7ـ در موارد خاص كه استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي امكانپذير نباشد ،ميزان مساحت زمين مورد نياز به پيشنهاد مرجع
صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و يا سه و نيم برابر مساحت زيربنا به تصويب كميسيونهاي موضوع مواد
( )7و ( )71دستورالعمل اصالحي ضوابط واگذاري منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابالغيه شماره 171/7676
مورخ  1582/7/5وزارت جهاد كشاورزي ميرسد.
ماده4ـ درج مساحت عرصههاي ملي و دولتي موردنياز براي توليد علوفه و خوراك دام از جوازهاي تأسيس و موافقتهاي اصولي صادره توسط
وزارت جهاد كشاورزي حذف و جوازهاي تأسيس و موافقتهاي اصولي مربوط به تأسيسات ،مستقل از توليد علوفه و خوراك دام صادر ميشود.

ماده 7ـ دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند ضمن درج الزامات اجراي طرح از قبيل تعيين كاربري ،تأمين آب ،ضوابط
زيست محيطي موضوع بند « الف» ماده ( )197قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 1589ـ  ،اخذ پروانه ساختماني و اتمام
بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجري طرح موارد زير را در زمان درخواست صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي از متقاضي اخذ
نمايند:
1ـ كروكي دقيق زمين با مختصات جغرافيايي محدوده موردنظر.
7ـ موافقت كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استانها براي اراضي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها قبل از موافقت و تصويب
كميسيونهاي واگذاري اراضي.
ماده 6ـ اجراي طرحها براساس نقشه جانمايي فضاها (سايت پالن) و نقشههاي تيپ ارايه شده از ناحيه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه تغيير
در محل اجراي طرح ،منوط به تأييد دستگاه صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي ،صرفاً در محدوده اراضي اختصاص يافته مجاز خواهد بود.
ماده2ـ هرگونه واگذاري اراضي براي ايجاد فعاليتهاي مندرج در رديفهاي ( 22تا  )111جداول موضوع اين ضوابط منوط به تأييد اوليه
كارگروههاي مربوط در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و تعيين كاربري آن در كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استان با رعايت مقررات
مربوط ميباشد.
ماده 8ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است واگذاري قطعات مختلف مساحتهاي مندرج در جواز تأسيس يا موافقت اصولـي را بر اساس جداول
زمانبندي اجـراي طرح كه به تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي ميرسد ،انجام دهد.
تبصره ـ نظارت دقيق بر مراحل پيشرفت فيزيكي اجراي طرح و تأييد هر مرحله از آن به منظور دريافت قطعه بعدي از مساحتهاي يادشده بر
عهده دستگاه صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي ميباشد.
ماده 9ـ به منظور جلوگيري از صدور بيش از حد نياز موافقت اصولي يا جواز تأسيس ،دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي
موظفند بانك اطالعاتي مربوط را تهيه و براساس آن با رعايت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور مجوزهاي مربوط اقدام نمايند.
ماده11ـ در مورد آن دسـته از طرحهاي خاص كه براي استقـرار در حريم شهرها در طرح تدقيـق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعـيين
سرانه آنها مـوضـوع مصـوبه شمـاره  511/511/1292مـورخ  1589/7/76شـوراي عـالي شهرسـازي و معـماري ايـران تعيين تكلـيف نشـده (از
جمـله گردشـگري ،ميادين تيراندازي ،اسبدواني و فعاليتهاي ورزشي هوايي) ميزان اراضي موردنياز و كاربري آنها با رعايـت قوانين و مقررات
مـربوط به تصويب شـوراي عالي شهـرسازي و معماري ايران ميرسد.

ضوابط و معيارهای استقرار واحدها و فعاليتهای صنعتی و توليدی ()2211/2/1

ماده1ـ اصالحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ محدوده و حريم شهر ،محدوده شهرك و روستا :مطابق با قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب
1584ـ
تبصره 1ـ در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي ،محدوده طرحهاي مصوب قبلي آنها مالك عمل خواهد بود.
تبصره 7ـ در مورد روستاها ،محدوده مصوب طرح هادي روستايي مالك عمل خواهد بود و براي روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان
تهيه طرح هادي روستايي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي تعيين ميشود.
ب ـ سكونتگاهها :كليه شهرها ،روستاها ،شهركهاي مسكوني و مجتمعهاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار ساكن ميباشند .مالك
تشخيص جمعيت خانوار ،آخرين سرشماري مركز آمار ايران ميباشد.
ج ـ كاربري صنايع :عرصههايي در داخل و يا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهاي مصوب موضوع آييننامه نحوه بررسي و تصويب
طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (موضوع تصويبنامه شماره /77852ت71414هـ
مورخ  )1528/11/71براي فعاليتهاي توليدي و خدماتي اختصاص داده ميشود.
د ـ مكانهاي صنعتي :عرصههايي خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهاي جامع شهري و ناحيهاي حسب ضوابط مربوط براي استقرار
فعاليتهاي صنعتي مجاز و مشروط تعيين شدهاند.
هـ ـ شهرك صنعتي تخصصي :شهركي كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتهاي هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و

فناوري و خدمات پشتيباني آن ايجاد ميشود.
و ـ ناحيه صنعتي روستايي :مطابق با آييننامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي (موضوع تصويبنامه شماره
/116117ت57775هـ مورخ )1587/9/18
ز ـ حريم كمي و كيفي آب :مطابق بند (خ) اصالحي ماده ( )1آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها ،انهار ،مسيلها ،مردابها ،بركههاي
طبيعي و شبكههاي آبرساني ،آبياري و زهكشي (موضوع تصويبنامه شماره /78922ت 79111هـ مورخ .)1587/17/18
ح ـ مناطق حساس ساحلي ـ دريايي :خورها ،مصبها ،خليجها ،تاالبهاي ساحلي ،رويشگاههاي حرا ،بسترهاي علفي ،صخرههاي مرجاني ،مناطق
تخمگذاري الكپشتهاي دريايي و نظاير آنها كه واجد منابع حساس ساحلي و دريايي و يا وابسته به دريا ميباشند و اين حساسيت به واسطه تنوع
زيستي ،غناي جانداران ،وجود گونههاي در معرض خطر ،آسيبپذير و كمياب ،واقع شدن اجتماعهاي حياتي در آستانه تحمل اكولوژيك در آنها،
حساسيت به آاليندهها ،كندي ترميم آسيبهاي وارد شده بر محيط زيست و مشكالت ناشي از پاكسازي از آاليندههاي محيطي آنها ميباشد.
ط ـ فناوري زيست محيطي :توليد يا فرآيندي از توليد كه منجر به حذف ،پيشگيري ،كاهش يا تخفيف اثرات منفي ناشي از فعاليتهاي انساني بر
محيط زيست گردد ،فرآيندهايي كه منتج به توليد مواد زايد جامد كمتر ،مصرف كمتر منابع و در نهايت كارآيي باالتر شوند.
ي ـ منطقهبندي ايران براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي :براساس طرح كالبدي ملي و منطقهاي ايران موضوع مصوبه مورخ 1527/17/77
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،كشور به ده منطقه به شرح جدول پيوست شماره ( )1كه به مهر «پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد
شده است تقسيم گرديدهاست.
ماده7ـ واحدهاي صنعتي و توليدي با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقهبندي ميشوند:
1ـ غذايي
7ـ نساجي
5ـ چرم
4ـ سلولزي
 7ـ فلزي
 6ـ كاني غيرفلزي
2ـ شيميايي
 8ـ دارويي
9ـ برق و الكترونيك
11ـ كشاورزي
11ـ ماشينسازي
17ـ نوين (نانو و بيوتكنولوژي)
15ـ نفت و گاز و پتروشيمي
14ـ بازيافت
ماده5ـ صنايع براساس شدت و ضعفآلودگي و ديگر مسايل زيستمحيطي در گروههاي ذكر شده در ماده ( )7اين تصويبنامه در ردههايي با
مشخصات زير قرار ميگيرند:
رده1ـ واحدهاي اين رده مجاز ميباشند تا در كاربريهاي صنعتي يا كارگاهي داخل شهرها و روستاها يا مكانهاي صنعتي مجاز خارج از محدوده
مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.
ردههاي 7و5ـ واحدهاي اين رده ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و مكانهاي صنعتي در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به
رعايت فواصل از ساير كاربريها به شرح جدول پيوست شماره ( )7كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است استقرار يابند.
ردههاي  4و 7و 6ـ واحدهاي اين ردهها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي مصوب تعيين شده در خارج از حريم مصوب
شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربريها به شرح جدول پيوست شماره ( )7استقرار يابند.
تبصره1ـ در مناطقي كه فاقد شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي ميباشند واحدهاي مشمول ردههاي ( )7( ،)4( ،)5( ،)7و ( )6ميتوانند با رعايت

حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پيوست شماره ( )7در ساير مكانهاي صنعتي تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر (در
خصوص ردههاي « »7و « »5خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار يابند.
تبصره7ـ واحدهاي كشاورزي مشمول ردههاي ( )7( ،)4( ،)5( ،)7و ( )6ميتوانند با رعايت فواصل به شرح جدول پيوست شماره ( )7در خارج از
شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و يا در داخل مجتمعهاي تخصصي و مجتمعهاي توليدي كشاورزي مستقر شوند.
رده  2ـ محل پيشنهادي جهت استقرار واحدهاي اين رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآيند توليد ،توپوگرافي منطقه ،شرايط
اقليمي ،ظرفيت قابل تحمل م حيط زيست ،جهت بادهاي غالب ،جهات توسعه شهري و ساير مالحظات زيست محيطي ،به صورت موردي توسط
اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شرح جدول پيوست شماره ( )1و بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست صادر
ميگردد مورد بررسي كارشناسي و اعالم نظر قرار ميگيرد.
تبصره 5ـ استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات ،مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.
تبصره4ـ احداث و استقرار واحدهاي اين رده صرفاً در شهركهاي صنعتي تخصصي مجاز است.
ماده4ـ در چهارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي ،احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع رده ( )2در داخل شهركها و نواحي
صنعتي مشروط به اينكه شهرك داراي طرحهاي منطقهبندي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي ،فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضالب
باشد ،بالمانع است .متقاضيان احداث شهركهاي صنعتي همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحي سيستم تصفيه فاضالب مركزي بوده و بايد
پس از واگذاري پنجاه درصد ( )%71واحدها و به بهرهبرداري رسيدن سي درصد ( )%51آنها و وجود حداقل ( )111متر مكعب فاضالب در روز،
نسبت به احداث سيستم تصفيه فاضالب مركزي اقدام نمايند.
ماده 7ـ تا زمـان بهرهبرداري سـيستم مركزي تصـفيه فاضالب هر واحـد بايد نسبت به راهاندازي سيستم پيش تصفيه فاضالب و دفع فاضالب خود
اقدام نمايد .منطقهبندي شهركهاي صنعتي بايد با توجه به نوع آلودگيها براساس جدول استقرار منطقهها به شرح جدول پيوست شماره ( )5كه به
مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» تأييد شده است ،صورت گيرد.
ماده 6ـ استقرار واحدهاي آب بر و فاضالبزا (به استثناي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي) در داخل دشتها و آبخوانهاي
ممنوعه و بحراني كشور كه توسط وزارت نيرو اعالم ميشود ،منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
ماده2ـ فهرست ردهبندي صنايع به شرح پيوست شماره ( )4كه به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است ،تعيين ميشود.
چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با
كدهاي موجود ،موضوع در كميتهاي به مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تاماالختيار ارگان ذيربط صادركننده جواز
مطرح و تصميمگيري خواهد شد.
ماده 8ـ در مواردي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد ،مراتب در كارگروهي به رياست معاون امور عمراني استانداري و
نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن ،حفاظت محيط زيست ،راه و شهرسازي ،نيرو (رييس شوراي انسجام بخشي استان) ،نفت (با معرفي وزارت
نفت) و جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار ميگيرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد ،توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي ،ظرفيت
قابل تحمل محيط زيست ،جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنايع ردههاي ( )1تا ( )5موضوع ماده ( )5اين آييننامه
تصميمگيري نمايند .دبيرخانه اين كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنايع ردههاي ( )4تا ( )2موضوع ماده ( )5اين آييننامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشتهباشد ،موضوع
به كميسيون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزرا به رياست معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست جهت
تصميمگيري ارجاع ميشود.
ماده 9ـ مراجع صادركننده مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي و توليدي موظفند قبل از استقرار واحد ،موضوع را از ادارات كل حفاظت محيط زيست
استانها استعالم نمايند .ادارات يادشده موظفند در صورت وجود مغايرت با ضوابط استقرار ،ظرف دو هفته از تاريخ وصول استعالم ،موارد مغايرت را
اعالم نمايند ،عدم اعالم مغايرت در مهلت ياد شده به منزله موافقت تلقي ميشود.
ماده11ـ مراجع صادركننده جواز تأسيس (به استثناي واحدهاي صنعتي متقاضي استقرار در شهركها و نواحي صنعتي) مكلفند در هنگام صدور
جواز تأسيس ساير قوانين و مقرراتي را كه متقاضي موظف به رعايت آن ميباشد از جمله :اخذ كاربري مصوب از كميسيون موضوع ماده ()15
آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي ،احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1576ـ ؛ اخذ پروانه ساختماني از

مرجع صدور جواز تأسيس؛ ا خذ پايان كار ساختماني از مرجع صدور پروانه ساختماني؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهرهبرداري از مراجع مربوط
(محيط زيست و دستگاه صادركننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضي درج نمايد.
ماده 11ـ كليه مراجع و دستگاههاي متولي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي و نيز مراجع صدور جواز تأسيس مكلفند در صورت وجود شهرك يا
ناحيه صنعتي نسبت به هدايت متقاضيان به مناطق يادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهاي مذكور ممانعت نمايند.
ماده17ـ تصويبنامههاي شماره /64622ت18791هـ مورخ  ،1528/17/76شماره /11579ت75417هـ مورخ  1581/5/71و شماره
/72967ت57111هـ مورخ  1584/7/8لغو و تصويبنامه شماره /57219ت77847هـ مورخ  1581/2/16با اعمال اصالحات اين آييننامه همچنان
به قوت خود باقي است.

آیين نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوب ) 2211/1/31

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ در اين آييننامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون :قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسالمي ايران ـ مصوب 1589ـ
ب ـ معاونت :معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
ج ـ وزارت :وزارت كشور
د ـ شورا :شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
هـ ـ دبيرخانه :دبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان
وـ كارگروه :كارگروههاي تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان
فصل دوم ـ ترکیب و وظایف شورا
ماده 2ـ به منظور تصميمگيري ،تصويب ،هدايت ،هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استانها در چارچوب برنامهها و سياستها و
خطمشيهاي كالن كشور ،شورا با اعضاي مندرج در قانون به رياست استاندار تشكيل ميشود.
تبصره 1ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرايي و كارگروههاي تخصصي از مسئول آن دستگاه و رييس كارگروه مربوط
براي شركت در جلسه شورا بدون حق رأي دعوت به عمل ميآيد.
تبصره 2ـ اعضاي شورا و كارگروههاي تخصصي شخصاً در جلسات شورا و كارگروههاي تخصصي شركت مينمايند .در صورت عدم امكان حضور
اعضاي كارگروهها در جلسه ،نماينده تاماالختيار آنها با هماهنگي رييس يا دبير كارگروه با معرفينامه كتبي در جلسه مذكور حضور مييابند.
تبصره 5ـ رؤساي شورا و كارگروه ميتوانند حسب مورد از افراد صاحبنظر بدون حق رأي دعوت به عمل آورند.
ماده 5ـ وظايف شورا با رعايت قانون به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ بررسي و تأييد برنامههاي توسعه استان شامل جهتگيريهاي توسعه بلندمدت استان ،در چارچوب نظام برنامهريزي كشور و در راستاي

جهتگيري آمايش سرزمين.
ب ـ بررسي و تصويب برنامههاي ميان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها ،سياستها و خطمشيهاي توسعه استان و نظارت بر آنها.
ج ـ بررسي و تصويب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.
د ـ پيشنهاد برنامه هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذيربط و
تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.
هـ ـ تهيه ،تدوين و نظارت بر برنامه عملياتي پنجساله استان و شهرستان.
و ـ تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامههاي توسعه استان ،با رعايت سياستهاي مصوب
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ز ـ اتخاذ تدابير الزم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي جهت درج در لوايح بودجه
سنواتي.
ح ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان ،در چارچوب بخشنامهها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور و ارايه به معاونت.
ط ـ بررسي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استان به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد دبير شورا.
ي ـ بررسي ،تصويب و ابالغ ضوابط توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي شهرستان.
ك ـ بررسي و توزيع اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك « دستگاه ـ برنامه» براساس پيشنهاد دبير شورا ،به گونهاي كه توزيع
نهايي منجر به عدم تعادل در پرداختهاي دستگاههاي اجرايي نگردد.
ل ـ بررسي و تصميمگيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و در صورت لزوم خطمشيهاي اجرايي مبادالت مرزي اعم از بازارچهها،
تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور.
م ـ پيشنهاد برنامههاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوط.
ن ـ بررسي راههاي تجهيز و جذب پساندازهاي بخش غيردولتي و نيز توسعه مشاركتهاي مردمي در امور استان.
س ـ پيشنهاد برنامههاي اجرايي توسعه منابع انساني به مراجع ذيربط و تنظيم و ابالغ سياستهاي اجراي مربوط.
ع ـ طرح و تصويب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استاني براي مصوبات شوراهايي كه به حكم مقررات قانوني ايجاد گرديده و يا ميگردند.
ف ـ ارايه يك نسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان موضوع بند (ب) ماده ( )129قانون و برنامههاي مصوب استاني و شهرستاني و گزارش
عملكرد برنامه و پيشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت.
ص ـ تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه.
ق ـ اتخاذ تدابير الزم درخصوص ساير وظايف مرتبط با شورا.

ماده 5ـ دبيرخانه شورا در حوزه معاونت برنامهريزي استانداري مستقر ميباشد و وظايف آن به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تهيه دستور كار جلسههاي شورا ،يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رييس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه براي اعضا.
ب ـ ارسال تصميمات شورا ،ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه ،براي اعضاء و دستگاههاي اجرايي ذيربط.
ج ـ پيگيري مصوبات شورا.
د ـ ارسال يك نسخه از صورتجلسه تصميمات شورا به معاونتهاي ذيربط در معاونت و وزارت.
هـ ـ تهيه برنامه زمانبندي تشكيل جلسات شورا و كارگروههاي تخصصي آن و ارسال يك نسخه از آن به معاونتهاي ذيربط در معاونت و وزارت.
و ـ بررسي پيشنهادهاي رسيده از كارگروهها ،كميته برنامهريزي شهرستانها و دستگاههاي اجرايي استان به منظور تطبيق با قوانين و مقررات و
اسناد باالدستي.
ز ـ آمادهسازي پيشنهادهاي كارگروههاي تخصصي جهت طرح و تصويب در شورا.
فصل سوم ـ کارگروههای تخصصی
ماده  1ـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا ،هشت كارگروه تخصصي مشورتي به شرح زير در همه استانهاي كشور تشكيل ميشود:
الف ـ كارگروه تخصصي امور اقتصادي
ب ـ كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي
ج ـ كارگروه تخصصي امور اجتماعي ،فرهنگي و خانواده
د ـ كارگروه تخصصي آمايش سرزمين ،محيطزيست و توسعه پايدار
هـ ـ كارگروه تخصصي پژوهش ،فناوري و تحول اداري
و ـ كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي
ز ـ كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني
ح ـ كارگروه تخصصي اشتغال
تبصره ـ دبيرخانه كارگروههاي تخصصي بندهاي (ب) و (ح) به ترتيب در واحدهاي استاني وزارتخانههاي راه و شهرسازي و تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي خواهد بود.
ماده  6ـ اعضاي كارگروه تخصصي امور اقتصادي به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون برنامهريزي استانداري (رييس)
ب ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير)

ج ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
د ـ رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
ز ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
ح ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ط ـ مديركل منابع طبيعي استان (بدون حق رأي)
ك ـ نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير
ل ـ مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان (بدون حق رأي)
م ـ مدير كل گمرك استان (بدون حق رأي)
ن ـ سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكها (در استان تهران به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير امور اقتصادي
و دارايي)
س ـ دو نفر از كارآفرينان برتر استان يا افراد صاحبنظر به پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون استان و تاييد
رييس كارگروه
ماده 7ـ وظايف كارگروه تخصصي امور اقتصادي ،بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ جذب و تأمين منابع مالي از بازار سرمايه
ب ـ سياستهاي ترجيحي ،جذب سرمايه و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
ج ـ منابع و مصارف شبكه بانكي استان و اظهارنظر درخصوص اولويت اعطاي تسهيالت و اعتبارات بانكي
د ـ شيوههاي حمايت از توليدكنندگان بخشهاي مختلف اقتصادي
هـ ـ نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در استان و ارايه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا
وـ توسعه و پوشش بيمهاي محصوالت كشاورزي و دامي
ز ـ تنظيم خطمشيهاي صادرات استان و رفع مشكالت و موانع موجود
ح ـ ارتقاط بهرهوري از منابع و نهادههاي بخشهاي ذيربط
ط ـ استفاده از ظرفيتهاي قانوني و اجرايي مناطق آزاد تجاري ،ويژه اقتصادي و بازارچههاي مرزي در راستاي سياستهاي توسعه استان

ك ـ جذب سرمايهگذاري خارجي در استان
ل ـ شناسايي قابليتها و مزيتهاي نسبي گردشگري استان
م ـ توسعه صنايع دستي و روستايي ،تكميلي و تبديلي كشاورزي
ن ـ اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي در استان
ماده  8ـ اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)
ب ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي (دبير)
ج ـ نماينده معاون برنامهريزي استانداري (در سطح مديركل)
د ـ مديركل مديريت بحران استان
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
و ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ز ـ نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير
ح ـ مديرعامل شركت مخابرات استان
ط ـ مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان
ي ـ مديركل حفاظت محيطزيست استان
ك ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
ل ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
م ـ مديرعامل شركت ملي گاز استان
ن ـ مديركل ثبت اسناد و امالك استان
ماده 9ـ وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الفـ طرحهاي توسعه عمران شهري ،مجموعههاي شهري ،طرحهاي جامع ناحيهاي ،طرحهاي بهسازي ،نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده
استان به استثناي وظايف كميسيون ماده ( )7قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ب ـ وظايف مرتبط با اجراي آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
ج ـ طرحهاي هادي و جامع شهرها ،طرحهاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي

د ـ برنامههاي بهينهسازي مصرف انرژي در استان
هـ ـ برنامههاي توسعه حمل و نقل استان ،كنترل و نظارت بر حمل كاال و مسافر و ارتقاي بهرهوري و افزايش ايمني در فعاليتهاي مختلف حمل و
نقل
و ـ توسعه سيستمهاي انتقال در زمينه گاز طبيعي ،آب ،برق و فرآوردههاي نفتي
ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
ح ـ طرحهاي پدافند غيرعامل در استان
ط ـ برنامههاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان
ي ـ ساماندهي فضاها و سكونتگاههاي روستايي و پروژههاي بزرگ عمراني
ماده 15ـ اعضاي كارگروه تخصصي امور اجتماعي ،فرهنگي و خانواده به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)
ب ـ مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري (دبير)
ج ـ نماينده معاون برنامهريزي استاندار (در سطح مديركل)
د ـ مديركل دفتر امور بانوان و خانواده
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش
و ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان
ز ـ رييس واحد استاني وزارت اطالعات
ح ـ دادستان مركز استان
ط ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان يا نماينده تاماالختيار وي
ي ـ رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان
ك ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ل ـ مديركل سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
م ـ رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ن ـ رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران
س ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان

ع ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره)
ف ـ مديركل سازمان تبليغات اسالمي
ص ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان
ق ـ مديركل ثبت احوال كشور
ر ـ مدير كل اوقاف و امور خيريه
ماده 11ـ وظايف كارگروه تخصصي امور اجتماعي ،فرهنگي و خانواده ،بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ مسايل ،مشكالت و نيازهاي بانوان ،ايثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي و بهبود شاخصهاي ذيربط
ب ـ كانونهاي آسيبپذير اجتماعي و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهبود شاخصهاي مرتبط به ويژه شاخصهاي زير ميانگين كشوري
ج ـ كاهش اثرات ناشي از آسيبهاي اجتماعي مانند طالق ،اعتياد ،خودكشي ،سرقت ،فرار از خانه
د ـ كمك به اقشار آسيبپذير
هـ ـ هماهنگي نهادهاي متولي امور فرهنگي در استان
و ـ بازيابي هويت و ارتقاي خودباوري در نسل جوان
ز ـ تحكيم بنياد نهاد خانواده
ح ـ ارتقاي شاخصهاي فرهنگي استان
ط ـ طراحي و ساماندهي مراكز فرهنگي و گلزار شهدا
ماده  12ـ اعضاي كارگروه تخصصي آمايش سرزمين ،محيطزيست و توسعه پايدار به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون برنامهريزي استانداري (رييس)
ب ـ مديركل دفتر برنامهريزي و بودجه استانداري (دبير)
ج ـ مديركل دفتر آمار و اطالعات استانداري
د ـ مدير كل مديريت بحران استان
هـ ـ مديركل حفاظت محيطزيست استان
و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير
ز ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ح ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي

ط ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
ي ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي استان
ك ـ نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير
ماده 15ـ وظايف كارگروه تخصصي آمايش سرزمين ،محيطزيست و توسعه پايدار بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ سند چشمانداز توسعه استان
ب ـ برنامه آمايش و اجراي آن در استان
ج ـ برنامههاي توسعه ميانمدت استاني و شهرستاني
د ـ مكانيابي پروژههاي بزرگ عمراني با توجه به اسناد توسعه استان و مالحظات زيستمحيطي و آمايش سرزمين.
هـ ـ طرحهاي توسعه ناحيهاي
و ـ تدابير الزم جهت نقشههاي اصلي ( )GISاستان
ز ـ طرحهاي توسعه با مالحظات زيستمحيطي در استان
ح ـ سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي استان
ط ـ تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقهاي
ي ـ انتقال صنايع آالينده و مزاحم به خارج از محدودههاي جمعيتي با هماهنگي كارگروه تخصصي امور زيربنايي
ماده 15ـ اعضاي كارگروه تخصصي پژوهش ،فناوري و تحول اداري به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري (رييس)
ب ـ مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري (دبير)
ج ـ نماينده معاون برنامهريزي استاندار (در سطح مديركل)
د ـ مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهادكشاورزي
و ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ز ـ نماينده وزير علوم ،تحقيقات و فناوري در استان به انتخاب وزير
ح ـ نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در استان به انتخاب وزير
ط ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش

ي ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
ك ـ رييس پارك علم و فناوري استان
ل ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مركز استان
م ـ رييس جهاد دانشگاهي استان
ن ـ مديركل صدا و سيماي استان
س ـ رييس دفتر نخبگان استان
ماده 11ـ وظايف كارگروه تخصصي پژوهش ،فناوري و تحول اداري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ راهكارهاي تحول نظام اداري در استان
ب ـ فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي
ج ـ استانداردسازي بانكهاي اطالعاتي موجود و تشكيل بانكهاي اطالعاتي جامع مورد نياز دستگاههاي اجرايي سازمان
د ـ آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاهمدت كاركنان
هـ ـ ارتقاي بهرهوري در حوزه خدمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن
و ـ ساختار ،تركيب و توزيع بهينه نيروي انساني دستگاهها.
ز ـ اولويتهاي تحقيقاتي استان برمبناي شناسايي نيازها ،تواناييها و مزيتهاي منطقهاي
ح ـ توسعه پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
ط ـ برنامه هاي حمايت از تحقيقات و توليد فناوري و عرضه نوآوري استان جهت ارايه به شورا به منظور تقويت انگيزه پژوهشگران برگزيده استان
ماده16ـ اعضاي كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)
ب ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير)
ج ـ نماينده معاون برنامهريزي استاندار (در سطح مديركل)
د ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان
هـ ـ مديركل حفاظت محيطزيست محيط استان
و ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
ز ـ مديركل دامپزشكي استان

ح ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ط ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
ي ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي
ك ـ دادستان مركز استان
ل ـ مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان
م ـ رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان
ن ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش
س ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ماده 17ـ وظايف كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي
ب ـ مشكالت استاني مربوط به سالمت و امنيت غذايي استان و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به دبيرخانه شورا
ج ـ ارتقاي خدمات سالمت و امنيت غذايي در سطح استان
د ـ وضعيت سالمت جسمي در گروه سني كودكان و نوجوان به ويژه دختران و راههاي بهبود آن
هـ پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و كنترل آن
و ـ بستههاي تربيت بدني در جهت سالمت عمومي
ماده 18ـ اعضاي كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون برنامهريزي استانداري (رييس)
ب ـ رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير)
ج ـ دادستان مركز استان
د ـ مديركل دفتر برنامهريزي و بودجه استانداري
هـ رييس واحد استاني سازمان امور مالياتي
و ـ رييس واحد استاني وزارت اطالعات
ز ـ رييس شوراي اسالمي استان
ح ـ دو نفر صاحب نظر در امور اقتصادي و مالي ترجيحاً در اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي به انتخاب رييس كارگروه

ماده 19ـ وظايف كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيزات منابع استاني بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ گزارشهاي مربوط به وصول و تجهيز درآمدهاي استان
ب ـ سياستهاي اجرايي وصول درآمدهاي استاني
ج ـ نحوه وصول درآمدهاي استاني توسط دستگاههاي اجرايي وصولكننده و پيگيري رفع مشكالت آنها
د ـ تجهيز و بكارگيري ساير منابع در راستاي برنامههاي توسعه استان از جمله جلب مشاركت عمومي
ماده 25ـ اعضاي كارگروه تخصصي اشتغال به شرح زير تعيين ميشوند:
الف ـ معاون برنامهريزي استانداري (رييس)
ب ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (دبير)
ج ـ رييس واحد استاني وزارت اموراقتصادي و دارايي
د ـ رييس و واحد استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهادكشاورزي
و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
ز ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
ح ـ رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران
ط ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
ي ـ مديرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)
ك ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان
ل ـ سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكها
ماده 21ـ وظايف كارگروه تخصصي اشتغال بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ تعيين فعاليتهاي اولويتدار از نظر استفاده از تسهيالت بانكي با رعايت تصميمات شوراي عالي شتغال
ب ـ بسترهاي مناسب براي سرمايهگذاري بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي با اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعهنيافته و كمتر
توسعهيافته استان
ج ـ وضعيت بازار كار و ارايه راهحل جهت كاهش ميزان بيكاري در سطح استان
د ـ هماهنگي در سياستها و خطمشيهاي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزشها و تطبيق آن با نياز بازار كار

هـ ـ شناسايي امكانات و محدوديتهاي آموزش فني و حرفهاي استان و تشويق بخش غيردولتي براي ايجاد مراكز آموزشي مورد نياز
فصل چهارم ـ کمیته برنامهریزی شهرستان
ماده22ـ براي افزايش اختيارات شهرستانها در چارچوب وظايف شورا ،كميته برنامهريزي شهرستان با عضويت رؤساي ادارات شهرستان (متناظر با
ادارات كل استاني عضو شورا) ،نمايندگان شهرستان و به رياست فرماندار تشكيل ميشود .نماينده معاونت برنامهريزي استانداري دبير كميته (بدون
حق رأي) ميباشد.
ماده 25ـ كميتههاي برنامه ريزي شهرستانها موظفند با رعايت دستورالعمل ابالغي شورا و در چهارچوب سند توسعه استان نسبت به تعيين و
اولويتبندي پروژهها اقدام نمايند.
ماده 25ـ كميتههاي برنامهريزي شهرستانها موظفند نسبت به تأمين اعتبار براي پروژههاي ناتمام (به استثناي پروژههاي واگذارشده) اقدام
نمايند.
تبصره ـ تصويب پروژه هاي جديد ،مشروط به تأمين اعتبار مناسب پروژه به طوري كه اعتبار سال اول اجراي آن از نسبت كل اعتبار مورد نياز به
مدت زمان اجراي پروژه (برحسب سال) كمتر نگردد ،مجاز است.
ماده 21ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره /154881ت42771هـ مورخ  1591/2/6ميشود.

آیين نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسيسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (مصوب )2212/3/21

قوانين مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری

قانون تأسيس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (با اصالحات بعدی)
ماده  -2براي هماهنگ كردن برنامههاي شهرسازي به منظور ایجاد محيط زیست بهتر براي مردم ،همچنين بمنظور اعتالي هنر معماري ایران و
رعایت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبههاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوین علمي و فني و در نتيجه یافتن
شيوههاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرایط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي ،شورایعالي شهرسازي و
معماري ایران تأسيس ميشود.
ماده  -3وظایف شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به شرح زیر است:
 -2بررسي پيشنهادهاي الزم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزیران
 -3اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوایح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ،نحوه استفاده از زمين ،تعيين
مناطق صنعتي بازرگاني اداري ،مسكوني ،تأسيسات عمومي ،فضاي سبز و سایر نيازمندیهاي عمومي شهر ميباشد.
 -2بررسي و تصویب نهایي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي
 -4تصویب معيارها و ضوابط و آیيننامههاي شهرسازي
ماده  -2اعضاي شورایعالي شهرسازي و معماري ایران عبارتند از:
 -2وزیر مسكن و شهرسازي
 -3وزیر كشور
 -2وزیر صنایع
 -4وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -5وزیر نيرو
 -3وزیر کشاورزی
 -7وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 -1وزیر جهاد سازندگی
 -1ریيس سازمان برنامه و بودجه
 -21ریيس سازمان حفاظت محيط زیست
 -22وزیر راه و ترابري
 -23یكنفر از اعضاء كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس بعنوان ناظر در
جلسات شورایعالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد.
تبصره  -2در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار و شوراي شهرستان و شوراي شهرو شهردار و كارشناسان ذي
صالحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره  -3جلسات شورا با حضور اكثریت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل  3راي معتبر خواهد بود

تبصره  -2در صورتي كه هریك از اعضاء شورا نتواند شخصاً در هریك از جلسات شورا شركت كند یكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد
داشت.
ماده  -1وزارت مسكن و شهرسازي بجاي دبيرخانه شورایعالي شهرسازي در تشكيالت خود واحدي ایجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و
معماري آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد.
 -2بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طریق كميتههاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورایعالي شهرسازي و
مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند.
 -3تهيه معيارها و ضوابط و آیيننامههاي شهرسازي
 -2نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي
 -4نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري
 -5ابالغ مصوبات شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به وزارتخانهها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمایي دستگاههاي مربوط در مورد
مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.
 -3ایجاد یك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
 -7جمعآوري اطالعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري
 -1تشكيل نمایشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل
كنفرانسهاي الزم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در این قانون.
(ماده واحده -ماده  5قانون تأسيس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  52/23/33و تبصره اصالحی آن مصوب  35/1/35بشرح
زیر اصالح می گردد)
ماده  -5بررسي و تصویب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان بوسيله كميسيوني به ریاست استاندار (و در غياب وی معاون
عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ميراث فرهنگی و
گردشگری و صنایع دستی و همچنين رئيس شورای اسالمی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون
حق رأی انجام می شود.
تبصره  :2بررسی های فنی این کميسيون برعهده کارگروه (کميته) فنی کميسيون متشکل از نمایندگان کميسيون و مشاور طرح تفصيلی شهر می باشد.
تبصره  :3دبيرخانه کميسيون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.
تبصره  :2در مورد شهر تهران معاونين ذیربط وزراء مسکن و شهرسازی ،کشور ،نيرو ،جهاد کشاورزی و معاونين رؤسای سازمانهای حفاظت
محيط زیست و ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئيس کميسيون) و همچنين رئيس شورای اسالمی شهر تهران بدون
حق رأی ،اعضاء کميسيون می باشند.
محل دبيرخانه این کميسيون در شهرداری تهران خواهد بود .جلسات کميسيون با حضور اکثریت اعضاء رسميت یافته و تصميمات کميسيون حداقل
با چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره  :1در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران ،نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای
رئيس شورای اسالمی شهر در کميسيون ذیربط شرکت خواهد نمود.
(اصالحيه فوق در جلسه علنی  11/2/32مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  11/3/3به تأیيد شورای نگهبان رسيد).
ماده  -3در شهرهایي كه داراي نقشه جامع شهر ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري براساس ضوابط طرح
جامع تفصيلي یا هادي تأیيد كرده باشد ،اقدام به تفكيك نماید و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمایند .هرگاه ظرف
مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفكيك یا افراز رأساً اقدام خواهند
كرد.
ماده  -1شهرداريها مکلف به اجراي مصوبات شورایعالي شهرسازي و معماري ایران طبق مفاد ماده  3ميباشند.

تبصره :در موارد ابهام و اشكال و اختالف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده  5مراتب در شورایعالي شهرسازي
مطرح و نظر شورایعالي قطعي و الزماالجرا خواهد بود.
ماده  -1كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت مسكن و شهرسازي هر نوع اطالع مربوط به شهرسازي و
معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده  -1عقد قراردادهاي مربوط به نقشههاي جامع شهري با مهندسين مشاور و همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به
كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
ماده  -21آیين نامه اجرایي این قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و پس از تأیيد شورایعالي شهرسازي و معماري به
تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.
ماده  -22مواد  17و  11اصالح پارهاي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغایر با مفاد این قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه  ،2252/23/23در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم
اسفند ماه یكهزار و سيصد و پنجاه و یك شمسي به تصویب مجلس شوراي ملي رسيد.

قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعيين وظایف آن

مصوب ( 2252/1/2با اصالحات

بعدی)

ماده  .2تعاریف :از نظر اجراي این قانون تعاریف و اصطالحات به طور كلي همچنين مصادیق ساختمانهاي دولتي به شرح زیر است:
 .2طرح جامع سرزمين :طرح جامع سرزمين ،طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشيهاي ملي و اقتصادي از طریق
بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستایي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آینده و قطبهاي
صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي ـ خدماتي بوده و در اجراي برنامههاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ،ایجاد نظم و هماهنگي
نماید.
 .3طرح جامع شهر :طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقهبندي مربوط به حوزههاي مسكوني،
صنعتي ،بازرگاني ،اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري ،خطوط كلي ارتباطي و محل
مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومي مناطق نوسازي ،بهسازي و
اولویتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخي و
مناظر طبيعي ،تهيه و تنظيم ميگردد .طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
 .2طرح تفصيلی :طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از زمينهاي شهري در
سطح محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر یك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت
و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولویتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكالت شهري و موقعيت كليه عوامل
مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
 .1طرح هادی :طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف
به منظور حل مشكالت حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهایي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود.
 .5ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي این قانون عبارت است از:
الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها
ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها ،درمانگاهها ،آسایشگاهها و شيرخوارگاهها و سایر مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز
رفاه و نظایر آن
ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها ،انستيتوها ،كتابخانهها ،مدارس عالي ،آموزشگاهها ،هنرستانها ،مراكز آموزش حرفهاي و روستایي،
دبيرستانها و دبستانها و سایر مراكز آموزش
د -مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست ،مراكز تلفن و تلگراف و نظایر آن

هـ ـ ساختمانهاي ورزشي ،ورزشگاهها ،استادیومها و سایر تأسيسات ورزشي
وـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان ،اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيریه و نظایر آن
ماده  .3از تاریخ تصویب این قانون ،نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير ميیابد.
ماده  .2به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامههاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ایجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و
وسعت شهرها در سطح كشور ،تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و
اجتماعي كشور و همچنين ایجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي ،وظایف وزارت مسكن و شهرسازي عالوه بر
اجراي آن قسمت از وظایف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت
آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران و سایر قوانين و مقررات به شرح زیر تعيين ميگردد:
 .2برنامهریزی:

الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آینده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفادههاي مختلف از زمين با رعایت
اولویت براي مصارف كشاورزي از طریق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع
طبيعي تهيه ميگردد ،با توجه به مقررات ماده  22و بند یك ماده  27قانون تجدید تشكيالت و تعيين وظایف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع
طبيعي و انحالل وزارت منابع طبيعي
ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آینده و طرح و تنظيم نقشه توزیع جمعيت
ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشيهاي اجرایي و ضوابط الزم براي هدایت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين
د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي ،كشاورزي ،جهانگردي ،تاریخي ،خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات
فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط
هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آینده در سطح منطقه و كشور
و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري
ز ـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن ،ساختمانهاي دولتي ،خانههاي سازماني و تهيه برنامههاي مورد لزوم.
تبصره :طرح جامع سرزمين پس از تصویب شورایعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها
الزماالجرا بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري باید از آن متابعت شود.
 .3شهرسازی:

الف ـ تهيه طرح جامع براي هر یك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشههاي هادي و
اعالم آن به وزارت كشور.
ب ـ نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعایت معيارها و ضوابط شهرسازي.
 .2مسكن:

الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانهسازي كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعایت مقررات مندرج در قوانين
شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني
ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانههاي سازماني به صورت مستقل
ج ـ نظارت در امور شركتهایي كه منحصراً در زمينه ایجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمایي به مؤسسات
مذكور نحوه نظارت و كمك و راهنمایي به این نوع شركتها طبق آیيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصویب هيأت
وزیران خواهد رسيد.
تبصره  :مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت  3و بند ج قسمت سه ماده  2مستثني ميباشد.
د ـ تهيه و تنظيم موازین و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني
و نيز تهيه استانداردهاي الزم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران
 .1تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند  5ماده 2

 .5تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهایي كه انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول
وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد.
 .3اعمال سي است دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحالل بنگاه خالصجات و ماده  27قانون تقسيم و فروش
امالك مورد اجاره به زارعين مستاجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب
سالهاي  2222و  2224و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال  2225و اصالحي آن مصوب سال 2221
امور آنها به سازمان مسكن یا وزارت آباداني و مسكن محول گردیده است.
تبصره :در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران رعایت خواهد شد.
ماده  .1ریاست شورایعالي شهرسازي و معماري ایران به عهده وزیر مسكن و شهرسازي است .عالوه بر اعضاي فعلي ،وزیر اطالعات و
جهانگردي و ریيس سازمان حفاظت محيط زیست نيز عضو شورایعالي شهرسازي و معماري ایران خواهند بود و تصميمات شورا با حداقل شش
2
رأي معتبر ميباشد.
ماده  .5وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده یك این
قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمایند.
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي یا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفویض اختيار
نماید.
آن قسمت از طرحهایي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجرا نمایند توسط آیيننامه الزم مشخص خواهد شد.
تبصره :اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيریه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه
طبق مفاد ماده  32قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  2252/23/21عمل نمایند.
ماده  .3به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظایف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات
مهندسي ،همچنين ایجاد شهر و شهرك ،شركت یا شركتهایي تأسيس و آنها را به طریق بازرگاني اداره نماید و نيز به منظور تحقيقات و بررسي
مسائل مربوط به ساختمان ،مؤسسات یا مراكزي تأسيس كند.
اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور و همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي این قانون باید در اساسنامه سازمان مسكن داده شود ،بنا به پيشنهاد
وزارت مسكن و شهرسازي و با تأیيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصویب هيأت وزیران به تصویب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور
اقتصادي و دارایي و استخدام مجلسين خواهد رسيد.
شركتهاي مذكور مي توانند با رعایت مقررات اساسنامههاي مصوب با شركتهایي كه در زمينههاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمایند.
بودجه مؤسسات یا مراكز مذكور همه ساله به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
تبصره :مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصویب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزایا و دستمزد
مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده  .1ایجاد شهر و شهرك غير روستایي در خارج از محدوده قانوني و حریم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصویب
شورایعالي شهرسازي خواهد بود.
ماده  .1آیيننامه هاي الزم در اجراي این قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصویب هيأت وزیران به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.

قانون راجع به تأسيس شركت شهركهای صنعتی ایران (مصوب  2233/23/1با اصالحات بعدی)

ماده واحده :به منظور ایجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ایجاد هرچه بيشتر امكانات زیربنایي و ارائه خدمات
ضروري براي متقاضيان ،ایجاد واحدهاي صنعتي از تاریخ تصویب این قانون ،شركت شهركهاي صنعتي ایران تأسيس ميگردد.
 -2مجمع عمومي شركت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (ریيس مجمع) -وزیر امور اقتصادي و دارایي -رئيس سازمان برنامه و بودجه -وزیر
جهاد سازندگي -وزیر صنایع سنگين -وزیر نيرو  -وزیر مسكن و شهرسازي  -وزیر كشاورزي  -وزیر صنایع ،در مقابل مجلس شوراي اسالمي
مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ایران ميباشد.
 -3شركت شهركهاي صنعتي ایران ميتواند شركتهاي شهركهاي صنعتي در نقاط مختلف ایران تأسيس نماید كه هریك داراي شخصيت حقوقي
مستقل باشد.
 -2ریيس هيأت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهاي صنعتي ایران به پيشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع بعنوان معاون وزیر صنایع و ریيس
هيأت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهاي صنعتي ایران و همچنين ریيس هيأت مدیره و مدیر عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد ریيس هيأت
مدیره و مدیر عامل شركت شهركهاي صنعتي ایران و حكم وزیر صنایع تعيين خواهد شد.
 -4شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طریق واگذاري عين یا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقهاي به
شركت شهركها واگذار ميشود ،سرمایه اوليه پرداختي دولت را جبران نمایند.
براي تسهيالت بيشتر مالي و تشویق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم یا
غير برخوردار با تصویب مجامع ،وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ایران و شركتهاي تابع و همچنين تابع به یكدیگر بعنوان
كمكهاي بالعوض محسوب ميگردد.
انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهرهبرداري است.
 -5شركت شهركهاي صنعتي ایران و شركتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت ،اداره ميگردد و از شمول مقررات مغایر
مستثني بوده و ضوابط استخدامي این شركتها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسالمي ایران است.
اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طریق این شركتها هزینه ميشود و نواحي
صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزینه گردیده است شهرك صنعتي موضوع این قانون تلقي ميگردد.
 -3استفاده از بودجه عمراني یا سرمایه اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزینههاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهرهبرداري از تأسيسات
زیربنایي شهرك ضرورت خواهد یافت ممنوع است و كليه هزینههاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي براساس آیين نامهاي كه به
تصویب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ميرسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك یا اشخاصي كه به نحوي از انحاء اراضي
مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نمودهاند دریافت ميگردد .موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینههاي مذكور به تفكيك در آیيننامه
مشخص خواهد شد.
 -7تعيين محل شهرك (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت
مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و در هرحال شهركهاي صنعتي از حریم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و
واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختيار مسئوالن شهرك صنعتي است كه براساس آیين نامه اجرایي
این قانون مالك عمل خواهد بود.
تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط ميباشد.
تبصره :عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات این بند مستثني است.
 -1مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ایران موظف است با توجه به سياستهاي دولت جمهوري اسالمي ایران و با تصویب هيأت دولت براي
افزایش تعداد شهركها اقدام الزم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه ميتواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه
شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نماید.
 -1اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ایران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون تهيه و به تصویب هيأت دولت خواهد رسيد.

قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب )2231/1/31

ماده واحده  -كليه وزارتخانهها ،مؤسسات ،سازمانها ،نهادها ،شركتهاي دولتي یا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر نام باشد ،مكلف ميباشند ،در طرحهاي عمومي یا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایي با
رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در اراضي و امالك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل
محدوده شهرها و شهركها و حریم استحفاظي آنها باشد ،پس از اعالم رسمي وجود طرح ،حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله
قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  :2در صورتيكه اجراي طرح و تملك امالك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل  21سال بعد موكول شده باشد ،مالكين
امالك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در
صورتيكه كمتر از  21سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مينماید هرگاه زمان اجراي طرح قبل از  21سال شروع شود حق مطالبه هزینه
احداث و تجدید بنا را ندارد.
تبصره  :3شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره  ،2مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات
موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمایند تا مالك ارزیابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي
اجراي طرح مزبور باشد ،به هنگام اجراي طرح مصوب ،مالك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.
تبصره  :2مالكين امالك و اراضي واقع در طرح هاي آتي كه قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا
تجدید یا افزایش بنا دارند ،جهت اخذ زمين معوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بين اینگونه مالكين ،اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث
یا توسعه معابر و ميادین قرار دارند ،نسبت به سایرین حق تقدم دارد.
تبصره  :1در مواردي كه تهيه زمين معوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه
محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأیيد مراجع قانوني قرار بگيرد ،مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي
صاحبان اراضي براي استفاده از مزایاي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عالوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آمادهسازي زمين و
واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ،حداكثر تا  %31از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در
طرحهاي موضوع این قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري ،بطور رایگان دریافت نمایند.

مصوبه شورایعالی اداری در مورد تهيه طرح آمایش سرزمين (مصوب )2212/3/1

شورایعالي اداري در بيست و ششمين جلسه مورخ  ،2272/3/1با توجه به سياست عمومي برنامه اول توسعه مبني بر تجدید تشكيالت
دولت با رعایت تجانس وظایف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصویب نمود:
ماده  .2طرح آمایش سرزمين به معناي تعيين استراتژيهاي توزیع فضایي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين ،توسط سازمان برنامه و بودجه با
همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.
ماده  .3سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تدوین برنامه آتي توسعه اقتصادي و اجتماعي با نگرش آمایشي استراتژيهاي توزیع نهایي
جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين را به همراه برنامههاي اجرایي زیر تهيه و به تصویب هيأت وزیران برساند:
ـ تعيين مناطق اولویتدار در توسعه از نظر پذیرش جمعيت و فعاليت.
ـ تعيين نقشه نواحي مختلف از نظر تقسيم كار ملي و استقرار فعاليتهاي كشاورزي ،صنعتي ،خدماتي و امكانات زیربنایي.
ـ تعيين چشم انداز اشتغال و توزیع آن در بخشهاي مختلف اقتصادي در سطوح ملي.
تبصره :كليه دستگاههاي اجرایي كشور موظف به رعایت مصوبات طرح آمایش سرزمين ميباشند.
ماده  .2آمایش سرزمين به صور ت ادواري و متناسب با تغيير و تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور و آمار و اطالعات جدید توسط سازمان برنامه
و بودجه قبل از هر برنامه مورد ارزیابي و تجدیدنظر قرار گرفته و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.

ماده  .1آمایش سرزمين به عنوان قسمتي از برنامه درازمدت كشور راهنماي تهيه برنامههاي ميانمدت و كوتاه مدت كشور خواهد بود.
ماده  .5وظيفه آمایش سرزمين با تعریف و فعاليتهایي كه در این مصوبه عنوان شده ،توسط سازمان برنامه و بودجه انجام ميگردد .دیگر وظایف و
فعاليتهاي كنوني وزارت مسكن و شهرسازي به قوت خود باقي بوده و بر این اساس طرح كالبدي (ملي ـ منطقهاي) توسط وزارت مسكن و
شهرسازي تهيه شده و به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ميرسد.
انجام مطالعات پيشنياز طرح كالبدي مادام كه توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و قابل بهرهبرداري نشده است ميتواند توسط وزارت مسكن و
شهرسازي انجام گيرد.

قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب )11/21/23
ماده  -2شهر جدید به نقاط جمعيتي اطالق ميگردد كه در چارچوب طرح مصوب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران كه از این پس به اختصار
شورایعالي ناميده ميشود در خارج از محدوده قانوني و حریم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل
سي هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي ،خدماتي ،اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيشبيني ميشود.
تبصره :موضوع ماده ( )2صرفاً براي احداث شهرهاي جدید بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نميباشد.
ماده  -3مكان یابي شهرهاي جدید با رعایت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقهاي و ناحيهاي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و
شهرسازي و تصویب شورایعالي تعيين ميشود.
تبصره :پس از تصویب مكان احداث شهر جدید ،وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند حسب مورد برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك
اراضي و امالك مورد نياز اقدام نماید و متقاضي غيردولتي نيز ميتواند نسبت به خریداري اراضي و امالك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام
نماید.
ماده  -2تهيه طرح جامع شهرهاي جدید پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياستهاي مصوب دولت بعهده
متقاضي است .تصویب طرح مذكور از وظایف و اختيارات قانوني شورایعالي ميباشد.
تبصره :كليه دستگاههاي اجرایي ذيربط در خصوص ارائه اطالعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جدید مكلف به همكاري هستند.
ماده  -1طرحهاي تفصيلي شهر جدید و تغييرات بعدي آن ،همچنين نقشههاي تفكيكي زمينهاي جدید با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جدید كه از
این پس شركت ناميده ميشود یا متقاضي به تصویب كميسيون ماده ( )5قانون تأسيس شورایعالي شهرسازي و معماري ایران – مصوب
 -2252/23/33ميرسد .در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري ،مدیرعامل شركت عمران شهر جدید كه براساس قوانين و مقررات
مربوط براي احداث شهر جدید تشكيل شده است و از این پس شركت وابسته ناميده ميشود ،بجاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتيكه
هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود.
ماده  -5كليه وزارتخانه ها ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و سایر شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند ضمن همكاري در ایجاد شهر جدید به گونهاي برنامهریزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت
عمليات احداث و اسكان شهر جدید ،خدمات مورد نياز براساس تعرفههاي شهرهاي مشابه به شهر جدید نيز ارائه گردد.
تبصره :شركتهاي وابسته یا متقاضي ایجاد شهر جدید مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده ( )21قانون تشكيل شوراهاي آموزش و
پرورش در استانها ،شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب  2273/21/33و سایر كاربريهاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربري
تجاري) را بطور رایگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده ،شهرداري و شركتهاي آب و فاضالب قرار دهند .تغيير كاربري یا
واگذاري اراضي یاد شده به غير ممنوع است .سرمایه گذاري از منابع داخلي شركت براي ایجاد فضاهاي آموزشي ،خدماتي ،فرهنگي و مذهبي بحساب
مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.
ماده  -3شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جدید را براي احداث و اجراي طرحهاي خدمات عمومي همان شهر
جدید ،هر سال از محل فروش زمين و سایر منابع مالي پيشبيني مينمایند.
ماده  -1شركت مجاز است نسبت به جابجایي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زیانده و تأمين
هزینههاي خود با تصویب مجمع عمومي شركت اقدام نماید.

ماده  -1شركت یا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر یكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده
شهر جدید قرار مي گيرند براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي ،اجازه تفكيك ،افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینكه مالك سهم
خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي الزم براي معابر ،خدمات ،تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانههاي طرح جامع مصوب شورایعالي
بطور رایگان به شركت مربوط واگذار نماید.
ماده  -1شركت یا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جدید ميتواند اراضي مورد خریداري و تملك خود را تفكيك ،آماده سازي و مطابق
كاربریهاي طرحهاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي یا حقوقي واگذار نمایند .شرایط متقاضيان نحوه تعيين بها ،شرایط واگذاري ،نحوه انتقال
قطعي و نحوه نگهداري شهر جدید تا استقرار شهرداري به موجب آیيننامه اجرایي این قانون تعيين ميشود.
ماده  -21اجراي صحيح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ،صدور مجوز احداث بنا ،گواهي پایان كار و عدم خالف ،حفظ و
حراست اراضي نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده
قانوني و حریم استحفاظي شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداري بعهده شركتهاي وابسته و یا سازندگان شهرهاي جدید خواهد بود.
ماده  -22رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي جدید در محدوده قانوني و حریم استحفاظي و سایر قوانين مربوط به شهرداريهاي شهرهاي
جدید تا قبل از استقرار شهرداري با اعالم شركت وابسته یا سازنده شهر جدید بعهده كميسيون موضوع تبصره ( )3بند ( )2الحاقي به ماده ()11
قانون شهرداري هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسيدگي و صددرصد عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق
خزانه به حساب شركت وابسته واریز ميشود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهر جدید به مصرف برسد.
ماده  -23وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جدید مراتب را به وزارت كشور
اعالم كند .وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ایجاد شهرداري در شهر جدید یاد شده حتي اگر طرح شهر جدید به پایان
نرسيده باشد اقدام نماید .پس از ایجاد شهرداري ،شركت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز ،پاركها ،معابر،
ميادین ،گذرگاهها ،گورستان و غسالخانه) پيشبيني شده در طرح و تأسيسات زیربنایي را پس از تكميل و
آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهيهاي صادر شده و نقشههاي مرحله بندي ساخت ،بصورت بالعوض به شهرداري
تحویل دهد .از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهاي كشور محسوب ميشود.
تبصره :با استقرار شهرداري ،شركت یا شركتهاي وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجراي آماده سازي ،عمران و واگذاري زمينهاي
خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداري ميباشند.
ماده  -22احداث شهر جدید توسط بخش غيردولتي ،پس از تصویب شورایعالي مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد و
نظارت الزم بر چگونگي احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت ميگيرد .تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن
و شهرسازي و تصویب هيأت وزیران اجرا ميشود.
ماده  -21كليه شهرهاي جدید كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان الزم االجرا شدن این قانون ایجاد شدهاند مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده  -25آیيننامه اجرایي این قانون مشتمل بر چگونگي حمایت از ایجاد شهر جدید ،ارائه تخفيفهاي الزم و سایر موارد با توجه به منابع منظور شده
در بودجه ساالنه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصویب هيأت وزیران ميرسد.
قانون فوق متشمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز یكشنبه مورخ  11/21/23مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ
 11/21/37به تأیيد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر
اشخاص حقيقی و حقوقی (مصوب )12/5/3
ماده  -2از تاریخ الزم االجر ا شدن این قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از
شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني)
شهرها ،شهركها و شهرهاي جدید موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان
در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد ( )2و ( )4این قانون ميباشد.

ماده  -3دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمانها ،نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از
هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي ،موضوع بالمانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در
اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در این قانون استعالم و پيوست مدارك نمایند .اعتبار این گواهي حداكثر دو سال از تاریخ
صدور ميباشد.
ماده  -2كاربري ،ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال یا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و
حقوقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها ،باید از طریق شهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري بطور كتبي اعالم و گواهي
شده باشد.
ماده  -1هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني)
شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجزء در محدوده مصوب شهرهاي جدید و شهركهایي كه طبق مقررات و براساس طرحهاي
مصوب احداث شده یا ميشوند ،ممنوع ميباشد.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جدید و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامههاي
متقاضيان بعهده سازمان مسكن و شهرسازي استان ميباشد.
ماده  -5ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تأیيدیههاي زیر را در مورد تهيه نقشههاي تفكيك اراضي و امالك و انجام قانوني مراحل تفكيك ،به شرح
زیر اخذ نمایند:
الف .تفكيك اراضي و امالك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري
مربوط.
ب .تفكيك اراضي و امالك واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيهاي و در صورت عدم تهيه طرح
براي ناحيه مورد نظر ،از نظر رعایت ضوابط آیيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حریم
شهرها (مصوب  2255هيأت وزیران) و اصالحات بعدي آن ،از سازمان مسكن و شهرسازي استان.
تبصره :در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأیيد نقشههاي مربوط ،بنياد مسكن انقالب اسالمي است.
ماده  -3هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي ،تفكيك ،افراز ،صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع این قانون ،بدون رعایت
مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است .در صورت تخلف ،متخلفان از جمله هيأت مدیره شركت تعاوني ذيربط ،مسئول جبران خسارت وارد
شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ،شهرداريها ،دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن ميباشند.
ماده  -1مراجعي كه خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصميمگيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني
و بر خالف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوي در این گونه اقدامات خالف مشاركت نمایند ،طبق این
قانون متخلف محسوب ميشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده  -1كليه سازمان ها ،مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب ،برق ،گاز ،تلفن و نظایر آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را
برحسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ،گواهي پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول
صدور پروانه و ذكر شماره و تاریخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري ،تأمين و واگذار نمایند.
واگذاري خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهاي مسكوني و هرگونه بنایي كه بطور غيرمجاز و برخالف ضوابط و مقررات اجرایي طرحهاي
مصوب احداث شود ممنوع ميباشد.
ماده  -1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كليه جرائد و سایر رسانهها ابالغ نماید قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با
تفكيك و فروش اراضي ،مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده ( )5این قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت
عدم ارائه مدارك مذكور ،نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالمانع بودن تفكيك و
عرضه زمين اخذ نمایند.
ماده  -21كليه قوانين و مقررات مغایر با این قانون لغو ميشوند.
ماده  -22آیيننامه اجرایي این قانون توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،كشور ،تعاون و كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و
به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب ) 2211/21/21
ماده  -2محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادی شهر که
ضوابط و مقررات شهرسازی در آن
الزم االجرا می باشد،
شهرداریها عالوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهری و تاسيسات زیربنایی در چارچوب وظایف
قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به
عهده دارند.
ماده  -3حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از
مرز تقسيمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ،باغات و جنگلها ،هرگونه استفاده برای
احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به
استثنای شهرک های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می
باشد ،هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده  -2محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت
مصوبات طرحهای باالدست تهيه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد .دهياری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل
محدوده را عهده دار خواهند بود.
تبصره  :2روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور
حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره  :3روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند ،در صورت رسيدن به شرایط شهر شدن ،شهر
مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحيه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب
طرح های جامع و تفصيلی ،ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعاليتهای روستایی تهيه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره  :2محدوده روستاهای فاقد طرح هادی ،با هماهنگی شورای اسالمی روستا توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی در قالب بافت مسکونی روستا
پيشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می رسد.
تبصره  :1درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گيرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد
طرح هادی ،به حساب دهياری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد.
تبصره  :5در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غيره را دریافت می نماید موظف به ارائه کليه خدمات شهری می باشد.
ماده  -1محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث
می شوند در طرح های مصوب آنها تعيين و تصویب می گردد.
تبصره  :2محدوده شهرکهای یاد شده و همچنين محدوده نقاط و مراکز جمعيتی که قبل از سال  2255دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکيکی
بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غيرمصوب باقی مانده اند ،در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دالیل توجيهی
کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گيرند ،اعم از اینکه عمليات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته
و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکميل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره  :3هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده  -5محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهيه طرح های مذکور در طرحهای هادی شهر و تغييرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق
بر عوارض طبيعی یا ساخته شده ثابت ،همراه با مختصات جغرافيایی نقاط اصلی تعيين و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور
می رسد .این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرحهای مذکور به صورتی که کليه نقاط آن قابل شناسایی و پياده کردن روی زمين باشد توسط

شهرداری تدقيق شده و پس از کنترل و امضای دبير مرجع تصویب کننده و تایيد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به
شهرداری و دستگاه های اجرایی ذیربط ابالغ می گردد.
تبصره  :2چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده را به سایر مراجع ذیصالح صادر خواهد کرد.
تبصره  :3پيگيری اجرای این م اده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ،به عهده دبيرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها خواهد
بود.
تبصره  :2در تهيه طرح های جامع هادی شهری ،پيشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسالمی شهر رسيده باشد برای تأیيد نهایی به مراجع
قانونی منعکس می شود.
ماده  -3حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعيين و تصویب می گردد.
ماده -1محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغييرات بعدی آنها توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط به صورت قابل
انطباق بر عوارض طبيعی یا ساخته شده ثابت ،همراه با مختصات جغرافيایی نقاط اصلی تعيين و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی
می رسد .این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ،توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط تدقيق شده و به امضای فرماندار
شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياری و دستگاه های اجرائی ذیربط ابالغ می شود.
ماده  -1محدوده ها و حریم های تعيين شده برای شهرهای مجاور ،محدوده روستاهای محور و محدوده شهرک های مجاور نباید با هم تداخل داشته
باشند .در صورت تداخل ،مرجع حل اختالف و رفع تداخل ،مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده  -1محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعيين و تصویب می شود.
ماده  -21هيچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد ( )2و ( )3این قانون و هيچ یک از روستاها و شهرکها،
محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد ( )2و ( )4این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کليه عناوین متناظر آنها از جمله
«محدوده قانونی»« ،حریم قانونی»« ،حوزه شهرداری»« ،حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر« ،محدوده استحفاظی»،
«حوزه استحفاظی»« ،حریم استحفاظی»« ،محدوده نهایی»« ،محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر «محدوده مسکونی روستا» یا
«حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» می گردد و هر ترتيب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر،
محدوده شهرک و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان دیگری در قوانين و مقررات قبلی مقرر شده باشد ،با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره :تعاریف و مراجع تصميم گير مر بوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصميم گير مربوط در
تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوری مصوب  2233/4/25می شود.
ماده  -22محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده
ها و حریم های خاص که حسب قوانين خاص تعيين شده اند (مثل حریم راه ها و راه آهن ،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زیست ،حریم
ميراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده  -23هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی ،جرم محسوب شده و مرتکبين عالوه بر اعاده وضع و رفع
اثر از تخلفات ،به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد.

قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكن (مصوب ) 2211/3/35
ماده  -2به منظور تأمين مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب ،ارتقاء کيفی و کمی مسکن توليدی کشور،
حمایت از سرمایه گذاری در امر توليد مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و توليد صنعتی مسکن ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غيررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود ،دولت موظف است از طریق حمایتهای الزم از قبيل تأمين زمين مناسب و کاهش
یا حذف بهای زمين از قيمت تمام شده مسکن ،تأمين تسهيالت بانکی ارزان قيمت ،اعمال معافيتهای مالياتی و تأمين سایر نهاده های موردنياز بخش
مسکن در چارچوب مفاد این قانون ،تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفيت سرمایه گذاری در
بخش توليد و عرضه مسکن با هدف تأمين مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف
مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده  -3به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمين تحت تملک خود با اعمال تخفيف ،تقسيط یا واگذاری حق بهره برداری به صاورت اجااره
ای ارزان قيمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:

.2
.3
.2
.4
.5
.3
.7
.1
ماده -2

حمایاااااااااااااات از توليااااااااااااااد و عرضااااااااااااااه مسااااااااااااااکن اجاااااااااااااااره ای توسااااااااااااااط بخااااااااااااااش غي ردولتاااااااااااااای متناسااااااااااااااب بااااااااااااااا ماااااااااااااادت
بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای.
حمایت از توليد و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد ،اعضاء تعاونيهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یاا خيارین
مسکن ساز یا سایر تشکلهای غيردولتی مرتبط.
حمایت از توليد و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تمليک) از طریق نهادهای غيردولتی ،دستگاههای متاولی گروههاای کام درآماد و
خيرین و واقفين مسکن ساز.
حمایت از توليد انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غيردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای توليد مسکن.
حمایت از احداث مجموعه های مساکونی خااص اقشاار کام درآماد و محاروم توساط بنيااد مساکن انقاالب اساالمی و خيارین مساکن سااز (باا
معرفی بنياد مسکن انقالب اسالمی).
حمایت از بهسازی و نوسازی و توليد و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غيررسمی توسط بخش غيردولتی.
حمایت از کيفيت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بيمه کيفيت.
باه منظاور برناماه ریازی تاأمين مساکن شاهری و روساتایی ،وزارت مساکن و شهرساازی مکلاف اسات متناساب باا رشاد جمعيات کشاور و

مهاجرت ،طرح جامع توسعه بيست س اله مسکن برای کليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مرباوط تاا پایاان قاانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تهيه و با تصویب هيأت وزیران اجراء نماید.
ماده  -1بنياد مسکن انقالب اسالمی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روساتاها ،نسابت باه انجاام
طراحی و تفکيک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کليه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ( )%211سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در
محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسکن روستایی به بنياد مسکن انقالب اسالمی واگذار نمایند.
ماده  -5وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمين موظفند تمهيداتی را فراهم آورند تاا آمااده ساازی اراضای واگاذاری شاامل (اجاراء
جوی ،جدول ،آسفالت ،شبکه های تأسيسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گيرد .شروع عمليات ساخت بناها متناساب باا
انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه هاای آموزشای ،بهداشاتی و غياره)
صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده ( )211قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب  -2211به دستگاههای مرباوط واگاذار خواهاد
شد.
ـره :دولااااااااات مکلاااااااااف اسااااااااات اعتباااااااااارات ماااااااااورد نيااااااااااز تاااااااااأمين فضااااااااااهای آموزشااااااااای موضاااااااااوع ایااااااااان مااااااااااده را در
تبصــــــــ
بودجه های سنواتی پيش بينی نماید .از تاریخ تصویب این قانون ،ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ( )21قانون تشکيل شوراهای آموزش
و پرورش استانها ،شهرستانها و مناطق کشور مصوب  2271/3/32مجلس شورای اسالمی لغو می گردد.
ماده  -3وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسابت باه مطالعاه و مکاان یاابی جهات تاأمين اراضای موردنيااز در قالاب اناواع طرحهاای توساعه
شااهری بااه صااورت متصاال (بااا اولویاات توسااعه دروناای) ،منفصاال (ایجاااد مجتمااع هااای مسااکونی ،شااهرکها و شااهرهای جدیااد) و همچنااين توسااعه
سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمين با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .کليه وزارتخانه هاا ،مؤسساات دولتای و شارکتهای دولتای
که صددرصد ( )%211سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختيار خود که در چارچوب مکان
یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست ،به وزارت مسکن و شهرسازی
حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده  -1در صورتی که اراضی با مالکيت بخش غيردولتی در درون طرحهاای مکاان یاابی قارار گيرناد و مالکاان آنهاا متقاضای اجاراء برناماه هاای
مسکن موضوع این قانون باشند ،در اولویت بوده و طبق زمان بندی که به تأیيد وزارت مسکن و شهرسازی می رسد توسط ماالکين اراضای ،احاداث
خواهد گردید .وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکين نسبت به معاوضه یا تهاتر باا ساایر اراضای ملکای خاود یاا خریاد آنهاا باه قيمات کارشناسای
روز اقدام خواهد نمود.
ماده  -1کليه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی کاه صددرصاد ( )%211سارمایه و ساهام آنهاا متعلاق باه دولات مای باشاد مکلفناد باه
منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مساکن مطاابق باا الگاوی مصارف مساکن ،خاناه هاای
سازمانی در مالکيت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئين ناماه مربوطاه بادون الازام باه رعایات قاانون فاروش خاناه هاای
سازمانی مصوب  2235/7/1از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده ،وجوه حاصل را به حسابی که باه وسايله خزاناه داری کال کشاور در باناک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صددرصد ( )%211آن در بودجه های سنواتی منظاور و باه شارح ذیال ماورد
استفاده قرار گيرد:
 .2معادل بيست درصاد ( )%31وجاوه بارای پرداخات ودیعاه و اجااره مساکن ساازمانی باه منظاور اساتفاده کارکناان شااغل در مشااغل کليادی باه
تشخيص باالترین مقام دستگاه.
 .2معادل هشتاددرصد ( )%11وجوه وصاولی در اختياار دولات قارار خواهاد گرفات تاا در جهات تاأمين نيااز فاقادین مساکن واجاد شارایط در قالاب
برنامه های این قانون هزینه نماید.

تبصره :آئين نامه اجرائی این ماده ظارف مادت یاک مااه از تااریخ تصاویب ایان قاانون بناا باه پيشانهاد وزارت مساکن و شهرساازی باه تصاویب هياأت
وزیران خواهد رسيد.
ماده  -1به منظور تأمين بخشی از اعتبارات موردنياز اجراء این قانون ،وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکيات
خود را به قيمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.
ماده  -21رسيدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحاه مارتبط باا اجاراء قاوانين مرباوط باه اراضای شاهری از جملاه قاانون
زمين شهری ،قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسيدگی خواهد شد و دولت از پرداخات هزیناه دادرسای ناشای
از اجراء آن معاف می باشد.
ماده  -22دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریاق تهياه و اجاراء طارح هاادی روساتاها،
تأمين تسهيالت بانکی ارزان قيمت جهت ساخت مسکن روستایی ،حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و اساتفاده از
مصالح بادوام و شيوه های جدید ساخت در پيوند با فناوری بومی از بهسازی محيط و مسکن روستایی توسط بنيااد مساکن انقاالب اساالمی و از محال
اعتبااارات موضااوع ایاان قااانون و یااا سااایر اعتبااارات تملااک دارایي هااای ساارمایه ای ،بااه گونااه ای حمایاات نمایااد کااه اهااداف کماای برنامااه چهااارم توسااعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بخش مساکن
روستایی ساالنه حداقل دویست هزار ( )311.111واحد (طی ده سال دو ميليون واحد) و بهسازی محيط این روستاها (تهيه و اجراء طرحهای هادی)
کليه روستاهای باالی بيست خانوار محقق گردد.
ماده  -23بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غيررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمين
و پرداخت تسهيالت بلندمدت در قالب سهميه مشخصی از کل تسهيالت بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين می گردد ،اقدام می نماید .این
تسهيالت پس از ساخت واحدهای مسکونی ،قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهيالت و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.
ماده  -22وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تمهيدات الزم برای تعيين صالحيت دفاتر اماالک
و مستغالت و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.
ماده - 21

 .2وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر،
منابع مالی موردنياز برای توليد مسکن در کشور را تأمين نماید:
 ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهيالت رهنی. راه اندازی شرکتهای تأمين سرمایه در حوزه مسکن. استفاده از شرکتهای واسپاری (ليزینگ) در تأمين منابع مالی توليد مسکن بصورت اجاره و اجاره به شرط تمليک. انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسالمی مانند صکوک و استصناع با سررسيدهای مختلف. جذب مشارکت و سرمایة سرمایه گذاران خارجی در توليد انبوه مسکن. استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای توليد انبوه مسکن.تبصره :کليه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از ماليات معاف می باشد.
 .3دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید:
 اعاده معادل سود و ماليات واریزی بانک در سالهای  2215و  2213به خزانه. انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.تبصره :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری وزارتاين اماور اقتصاادی و دارایای و مساکن و شهرساازی ظارف مادت ساه مااه
روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در توليد انباوه مساکن را پاس از تأیياد شاورای پاول و اعتباار و تصاویب هياأت وزیاران باه بانکهاا اباالغ
نماید.
 .2وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ،ساز و کار توسعه خدمات بيمه ای
در امر توليد مسکن جهت تصویب در هيأت وزیران را ارائه نماید.
 .4وزارت مسااکن و شهرسااازی موظااف اساات ظاارف ماادت سااه ماااه  ،راهکارهااای توليااد ،واردات و بااه کااارگيری ماشااين آالت و اباازار توليااد
محصوالت صنعتی توليد مسکن انبوه را به هيأت وزیران پيشنهاد نماید.
تبصره :به منظور خودکفایی کشور در توليد ابزار و ماشين آالت و مصالح توليد مسکن ،دولت موظف اسات ارز موردنيااز واردات اقاالم فاوق را در
قالب بودجه های سنواتی ،پيش بينی و منظور نماید.
 .5آئين نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابالغ با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت مساکن و شهرساازی و
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.

ماده  -25اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعيين می کند ،ساالنه مشمول مالياات باه نارخ دوازده درصاد ( )%23بار
مأخذ ارزش معامالتی می باشد .مالکان این قبيل اراضی مکلفند ماليات بر اراضی بایر خاود را هار ساال باا تساليم اظهارناماه ماليااتی مرباوط تاا آخار
اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتی محل وقوع ملک تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمایند.
تبصره  :2مالکينی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند ،تا ساقف یاک هزارمترمرباع مشامول
پرداخت ماليات موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره  :3آن دسته از زمين های بایری که به تشخيص شهرداری محل یا مراجع ذی صالح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شامول ایان
ماده مستثنی می باشند.
تبصره  :2شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه ،اراضی بایر با کااربری مساکونی مشامول ایان مااده واقاع در محادوده
شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالياتی محل اعالم نمایند.
تبصره  :1در مواردی که انتقال ،قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گيرنده کمتر از بيسات ساال سان داشاته باشاد زماين ماوردنظر مشامول
ماليات موضوع این قانون نخواهد بود.
ماده  -23کليه طرحهای توليد مسکن ویژه گروههاای کام درآماد و طرحهاای تولياد مساکن در بافتهاای فرساوده شاهرها ،مشامول تخفياف حاداقل پنجااه
درصد ( )%51هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسيط بدون کارمزد باقيمانده می باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد ( )%211تخفيف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء ایان قاانون و ساایر قاوانين را در لاوایح بودجاه
سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده  -21به منظور هماهنگی و پيگيری تأمين نهاده های موردنيااز تولياد و عرضاه مساکن از جملاه زماين ،مصاالح سااختمانی ،خادمات زیربناایی و
روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه ،بسترسازی و تسهيل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکيب زیر تشکيل می گردد:
 - 2استاندار (رئيس شورا).
 - 3رئيس سازمان مسکن و شهرسازی (دبير شورا).
 - 2رئيس سازمان جهاد کشاورزی.
 - 4مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای.
 - 5مدیرکل تعاون.
 - 3مدیرکل ثبت اسناد و امالک.
 - 7معاون استاندار و رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
 - 1مدیرعامل شرکت توزیع برق.
 - 1مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی استان.
- 21مدیرعامل شرکت گاز.
- 22مدیرعامل شرکت مخابرات.
- 23شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
- 22رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
- 24مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی.
- 25مدیرکل بنياد شهيد و امور ایثارگران.
- 23مدیرکل تأمين اجتماعی.
- 27رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره  :شرح وظایف تفصيلی این شورا به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.
ماده  -21دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون ،اعتبارات موردنياز را به ميزان ساالنه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد
( )21.111.111.111.111ریال جهت سالهای باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از
محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پيش بينی و تأمين نماید .اعتبارات مذکور صددرصد ( )%211تخصيص یافته تلقی شده و وزارت
مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهيالت بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد
قرارداد با بانکهای عامل ،زمينه الزم را برای اعطاء تسهيالت ارزان قيمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهيالت موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بين استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس
مفاد این قانون و در چارچوب
ب رنامه های ابالغی با بکارگيری تسهيالت و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و
شهرسازی اعالم نماید.

ماد  -21دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی توليد و تأمين مصالح موردنياز بخش مسکن اقدام و از توليد مصالح استاندارد باا فناوریهاای ناوین
حمایت و در صورت نياز به واردات ،مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از توليد و ورود مصالح غيراساتاندارد تحات هار شارایطی جلاوگيری
نماید.
ماده  -31دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی  -اسالمی در حوزه معمااری و شهرساازی و ارتقااء کيفيات طرحهاا ،توجاه باه مباانی و رعایات
هویت ایرانی – اسالمی در کليه طرحهای شهرسازی ،معماری و توليد مسکن صيانت نماید.
ماده  -32وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی الزم به منظور آموزش و تربيات کاارگران مااهر موردنيااز اجاراء ایان قاانون در
زمينااه هااای حاارف ساااختمانی (موضااوع ماااده « »4قااانون نظااام مهندساای و کنتاارل ساااختمان) را بااا هماااهنگی وزارت مسااکن و شهرسااازی و بااا
بهره گيری از اعتبارات موضوع این قانون تهيه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هيأت وزیران ارائه نماید ،به گونه ای که حداکثر پس
از پنج سال از اجراء این قانون کليه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.
ماده  -33دولت مکلف است کليه تخفيف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشای از احکاام ایان قاانون را از محال مااده ( )25ایان قاانون در
بودجه سنواتی ،پيش بينی و پرداخت نماید.
ماده  -32سازمان تأمين اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بيمه از کليه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر
نماید:
 کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعی. کارکنان فصلی بر اساس قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی.ماده  -31آئاين ناماه اجرائای ایان قاانون توساط وزارت مساکن و شهرساازی ،وزارت کشاور و ساازمان مادیریت و برناماه ریازی کشاور تهياه و باه
تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها

(مصوب  2211 /2/22و اصالحيه مورخ )2215/1/2

ماده  - 1به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها
درخارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
تبصره  – 1تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي،
مدير امور اراضي ،رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ،مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار ميباشد كه به رياست
سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد .نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد .سازمان
جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهدهدار وظيفه دريافت تقاضا،
تشكيل و تكميل پرونده،بررسي كارشناسي اوليه ،مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات ميباشد.
تبصره  – 2مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ،وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري ،نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در
اين زمينه استعالم مينمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود.

تبصره  – 5ادارات ثبت اسنادو امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ،افراز و تقسيم اراضي زراعي و
باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعالم نموده و نظر
وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره  – 5احداث گلخانهها ،دامداريها ،مرغداريها ،پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها
بهينهكردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نميشود .موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط
زيستمحيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها بالمانع ميباشد.
تبصره  – 1اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ،مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون
مستثني ميباشند.
تبصره  – 6به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( )1اين ماده،
دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل ميگردد.
تبصره  – 7تجديد نظر درمورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره( )1اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و
پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تاماالختيار وي و با عضويت معاونان ذيربط
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده  - 2در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد ( )%81قيمت روز اراضي
وباغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانهداري كل كشور واريز ميگردد.
تبصره  – 1تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها،
مرغداريها ،پرورش آبزيان ،توليدات گلخانهاي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت
عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.
تبصره  – 2اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسالمي (ملي – استاني) و طرحهاي
خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
تبصره  – 5تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سهنفرهاي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي،
استانداري ،امور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام ميپذيرد.

ماده  - 5كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع
تبصره()1ماده( )1اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند ،عالوه بر قلع و قمع بنا ،به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و
باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا
ششماه محكوم خواهندشد.
تبصره  - 1سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت
بهآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
تبصره  - 2هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نمودهباشند ضمن ابطال مجوز
صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت
تكرار عالوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد .سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق
از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم ميشوند.
ماده  - 5دولت مكلف است همهساله اعتباري معادل هشتاد درصد( )%81از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد
كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ،احداث كانال ،آبياري،
زهكشي ،سدها و بندهاي خاكي ،تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينههاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست
درصد()%71باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آمادهسازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و
ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده  - 1از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده  7قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت
خواهد داشت.
ماده  - 6مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه
مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده  – 7كميسيون موضوع تبصره( )1ماده()1موظف است در تشخيص ضرورتها موارد زير را رعايت نمايد:
 -1اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
 -7ضوابط طرحهاي كالبدي ،منطقهاي و ناحيهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
 -5مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
 -4ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايهگذاري باتوجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

 -7استانداردها ،اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذيربط.
ماده  – 8صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب،برق ،گاز و تلفن از سوي دستگاههاي
ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده( )1اين قانون توسط وزارتخانههاي جهاد كشاورزي ،مسكن و شهرسازي ،استانداريها ،شهرداريها و
ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره ( )1ماده( )1اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود .متخلف از
اين ماده برابر مقررات ماده( )5اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده  – 9به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي
داراي كاربري كشاورزي ميباشند ،دولت و شهرداريها موظفند تسهيالت و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان
آنها قرار دهند.
ماده  – 15هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا ،برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي
تغيير كاربري محسوب ميگردد ،چنانچه بهطور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره()1ماده()1اين قانون صورت پذيرد ،جرم
بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعالم نمايند.
تبصره  – 1چنانچه مرتكب پس از اعالم جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي
از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره  – 7مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم
صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده  – 11كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره( )1ماده( )1قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب  1524مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نمودهاند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه
پس از الزماالجرا شدن اين قانون ،نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع
مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده  – 12ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده( )12قانون اصالح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب  1529درمورد اراضي
زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره( )1ماده( )1اين قانون مجاز ميباشد.
ماده  – 15وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئيننامههاي اجرايي آن ميباشد.
ماده  – 15وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئيننامههاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،كشور و سازمان
حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده  – 11كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده( )22قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
 1525/17/78لغو ميگردد.

قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماكن نيروهای مسلح به خارج از حریم شهرها (مصوب )2211/3/2

ماده 1ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح ،دولت يا
شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگانها و ساير اماكن
تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرائي اقدام نمايند .در
ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل ميشود.
تبصره ـ اماكن نيروهاي مقاومت بسيج ،ناجا ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهاي
آموزشي ،مراكز توليد سالح و مهمات و زاغههاي مهمات آنها) و مراكز علمي ،پژوهشي ،درماني رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين
ستاد كل ،ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني ميباشند .در موارد اختالفي نظر ستاد كل نيروهاي
مسلح حاكم است.
ماده 7ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب
اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ،اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت ،مطابق اين قانون عمل خواهدشد.
ادارات ثبت اسناد و امالك و ساير مراجع ذيربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي
مسلح اقدام الزم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.
ماده 5ـ به وزارت مسكن و شهرسازي ،شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح و نيروهاي مسلح كشور ،عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابهجايي
توافق نمايند .ارزش زمين به صورت تفكيكنشده سي و پنج درصد ( )%57ارزش كاربري مسكوني تفكيكشده و همجوار امالك موضوع خريداري
يا توافق ،منظور خواهدشد.
طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تأمين سرانه كاربريهاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصد ( )%41و نيز تأمين منابع مالي
موردنياز براي انتقال مذكور ،در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده ( )7قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مصوب 1571/17/77و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ماده 4ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد

برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران و برنامههاي آتي وصول خواهدشد.
ماده 7ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابهجايي موضوع اين قانون ،زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و
حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
ماده 6ـ منابع موردنياز براي خريد عرصههاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه ،از
محل اعتبار پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيالت اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تأمين ميشود .همچنين درآمد
حاصل از فروش امالك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد ()%111
تخصيصيافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي قرار ميگيرد .بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي ،از محل درآمد
مذكور تأمين ميشود.
ماده 2ـ در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تأسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد ،دولت ميتواند باقيمانده اعتبار موردنياز
را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجههاي سنواتي پيشبيني كند .در اين صورت جابهجايي
پس از احداث پادگان و تأسيسات آن (متناسب با محل تخليهشده) صورت ميپذيرد.
ماده 8ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در
قانون بودجه ساليانه پيشبيني ميگردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند .اين اعتبار
صددرصد ( )%111تخصيص يافته تلقي ميشود.

قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبيعی (مصوب ) 2211/1/32

ماده1ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست سالة كشور ،سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصـل ( )44قـانون
اساسي و به موجب اين قانون ،زمينهها ،برنامهها ،تسهيالت و امكانات ارتقاء بهره وري و اصالح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشـاورزي و منـابع
طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فني ،اجرائي ،ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصوالت ،اصالح و بهبود شيوه هاي مصرف عوامل
توليد و نهادهها در محصوالت و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينههاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي
سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران موظفند حسـب مـورد و متناسـب بـا اسـتعدادها و
شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعالمـي از سـوي وزارت جهـاد كشـاورزي و سـازمانهاي
حاكميتي تابعة آن ،مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها) ،مجتمعهاي درماني (پلي كلينيكها) ،آزمايشگاهها ،داروخانهها ،بيمارستانهاي دامي ،مراكـز

تلقيح مصنوعي و مايه كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ــ بازرگـاني و كشـاورزي را

صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوقالذكر بر سياستهاي حاكميتي اعالمي ،بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسـات حـاكميتي تحـت
پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) ميباشد.
تبصره1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطـه در مراجـع ذي صـالح قـانوني ثبـت و تحـت نظـارت
سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران ارائه خدمت مينمايند.
تشكّلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقهاي و يا كشوري ،قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذيصالح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليـت و سـطح بنـدي خـدمات ،براسـاس
دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشـترك وزارت جهـاد كشـاورزي و سـازمانهاي نظـام مهندسـي
كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني ،صـنايع و معـادن و تعـاون تهيـه و
توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابالغ ميشود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن آوري باال باشد ،به كارگيري حـداقل يـك نفـر دكتـراي متخصـص در رشـته
ذيربط الزامي است.
تبصره5ـ مراكز موضوع اين ماده ،خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره برداران بخـش كـشاورزي را بـر اســاس تعرفـه هـاي اعالمــي از ســوي
وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام ميرساند.
تعرفه هاي ارائة خدمات مزبور ،در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ،نظـام دامپزشـكي
جمهوري اسالمي ايران نمايندة اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هــر يـك از زيربخشـهاي كشـاورزي و
منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابالغ ميگردد.
تبصره5ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهاي حاكميّتي و برنامه هاي ابالغـي از سـوي وزارت جهـاد كشـاورزي و دسـتورالعملهاي
ابالغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران مي باشند .در غير اين صـورت ،وزارت
جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد.
تبصره 1ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنـان واگـذار مـي شـود،
مطابق با ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 6ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده ،رتبه بنـدي سـازمانهاي نظـام مهندسـي و دامپزشـكي مـالك عمـل
مي باشد .آييننامه اجرايي نحوه رتبهبندي اين مراكز ،حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و بـا همـاهنگي
سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني ،صـنايع و
معادن و تعاون ،به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت ،مشـمول قـانون صـندوق
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميباشند.
ماده5ـ بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعـه
خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده ( )7اين قانون به مرحلـه اجـراء درآورنـد ،در بهـره گيـري از حمايتهـاي

قانوني و تسهيالت اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت ميباشند.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي ،سازمانهاي نظام مهندسـي كشـاورزي و منـابع طبيعـي و نظـام دامپزشـكي
جمهوري اسالمي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده5ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ،بدون اخذ مجـوز كتبـي از مراجـع ذي صـالح صـادركننده مجـوز،
ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده 1ـ در قالب سياستهاي حاكميتي ابالغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي ،بهره برداران بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي مجـاز بـه تأسـيس
تشكلهاي صنفي و اتحاديههاي مرتبط منطقهاي و يا كشوري در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منـابع طبيعـي و ثبـت آن در مراجـع ذيصـالح
خواهند بود.
ماده 6ـ دولت مكلف است وظايف تصدي گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني ،تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد ،اقـدامات
اجرائي خريد ،انبارداري و توزيع اقالم موردنياز تنظيم بازار ،ادارة كشتارگاهها ،آزمايشگاه هـاي گيـاهي و دامـي (بـه جـز آزمايشـگاههاي مرجـع بـه
تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران) ،انبارها ،سيلوها ،سردخانه ها ،صنايع تبديلي و تكميلي ،امور اجرائـي آموزشـي ،ترويجـي و

بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل ،به تشكلهاي موضوع مواد ( )7و ( )7اين قانون ،مطـابق بـا قـوانين و مقـررات مربـوط واگـذار

نمايد.

تبصره1ـ به منظور حفظ سالمت محصوالت كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها ،وزارتخانه هاي جهـاد كشـاورزي ،بهداشـت،
درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند ،حداكثر شش ماه پس از تصـويب ايـن قـانون ،اسـتانداردهاي ملـي
مرتبط را تدوين و با رعايت ماده ( )6قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  ،1521/11/77به تشـكلهاي
موضوع اين ماده ابالغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند .توليدكنندگان نهـادههـا و محصـوالت نهـايي كشـاورزي و صـنايع تبـديلي و فـرآوري
توليدات كشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابالغي را مراعات نمايند.

تبصره2ـ دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيالت الزم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب ،براي كنتـرل
ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي ،پرتوزايي (راديواكتيويته) ،ميكروبي ،ويروسي ،انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره 5ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها ،حمايتها و پشتيبانيهاي الزم از آنها را به عمل آورد.
تبصره5ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصوالت و توليـدات كشـاورزي ،خريـد و
فروش نهادهها و محصوالت توليدي ،در صورتي كه از اقالم قابل معامله در بورس كاال باشد ،بايد از طريق شركت در بورس كاال انجام شود.
تبصره 1ـ فروش نهاده هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز ،تنها با دريافت نسخه هاي مرتبط كـه توسـط مراكـز
موضوع ماده ( )7اين قانون صادر مي شود قابل انجام مي باشد .پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده ،توسط مراجع ذي صالح صادركننده پروانه،
لغو ميشود.
تبصره 6ـ خريدهاي تضميني در محصوالت غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان ميباشد.
الگوي كشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي ،ارزش افزوده ،شرايط اقتصادي ،شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور ،حداكثر تا شش مـاه
پس از تصويب اين قانون ،توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابالغ ميشود.
ماده7ـ نماينده تشكلهاي موضوع مواد ( )7و ( )7اين قانون حسب مورد ،در جلساتي كه به منظور تصميم گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و
اختيارات مرتبط با آنان تشكيل ميشود ،به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني ،استاني و كشـوري موظـف
به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده 8ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها ،شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حـريم) و جلـوگيري
از تجاوز به اين عرصه ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب ،جنگل كاري آبخيزداري ،پاركهاي جنگلي ،درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين
بهره برداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعت گردي ،توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه هاي شيالتي ،دولت مكلف است بـا حفـظ
مالكيت دولت ،حق بهرهبرداري و يا حق انتفاع از عرصههاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.
تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صـورت مزايـده تعيـين و بـراي سـالهاي بعـد
براساس نرخ تورم ساالنه اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعديل و تعيين مي گردد .وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع ساالنه
مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت بـه موقـع وجـه
حق بهره برداري و يا حق انتفاع ساالنه از سوي مجري طرح ،موجب فسخ يك طرفه قـرارداد بهـره بـرداري طـرح از سـوي وزارت جهـاد كشـاورزي
ميشود.
تبصره5ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي باشـد .همچنـين در
صورتي كه مجري طرح ،مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشـد ،وزارت جهـاد كشـاورزي مجـاز
است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده ،همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.
تبصره5ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضـوع ايـن مـاده در سـطح كشـور بـراي هـر سـال در
بودجههاي سنواتي تعيين ميگردد.
تبصره 1ـ اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب  1579/1/76و آيين نامـه اجرائـي
آن مصوب  1579/7/51و مواد ( )5و ( )51قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال  1546و اصـالحات بعـدي آن و مـاده
( )27قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  1585/7/78از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صـورت
ضرورت) ،طرحهاي موضوع ماده ( )5قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال  1546و اصالحات بـعدي آن كه تا قبـل از
تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي باشد ،قابل انطباق با مفاد اين مـاده خواهـد
بود.
تبصره 6ـ آييننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در اجراء قـوانين و مقـررات مربـوط ،بـا تهيـه حـدنگاري
(كاداستر) و نقشه هاي مورد نياز ،نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حـريم روسـتاها و همـراه بـا رفـع
تداخالت ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران،
سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد ،نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصـه و اعيـاني منـابع
ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينههاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
تبصره1ـ اشخاص ذي نفع كه قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذي صالح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي توانند ظرف مدت يك سال پـس از
الزم االجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قـانون تعيـين تكليـف اراضـي اختالفـي
موضوع اجراي ماده ( )76قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب  1562/6/79شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلـت
مذكور در اين ماده ،چنانچه ذي نفع ،حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از
سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود) دريافت نموده باشد ،دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يـا اگـر
امكانپذير نباشد و در صورت رضايت مالك ،عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ با تصويب اين قانون ،انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي ،دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابالغ ايـن قـانون بـه
بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مينمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو ميگردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيشبينـي
شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده ( )55اصالحي قـانون حفاظـت و بهـره بـرداري از
جنگلها و مراتع كشور مصوب  1586/4/9مجمع تشخيص مصلحت نظام ،بالمـانع بـوده و بهـره بـرداري از اراضـي مـذكور بـه صـورت اجـاره ،حـق
بهرهبرداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب ،مجاز ميباشد.
ماده15ـ بانكـها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيالت بانكي به طرحهاي كشـاورزي و منـابع طبيعـي اسـناد مشـاعي مـالكين و
نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهـره بـرداري و يـا حـق انتفـاع از
اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيالت بپذيرند .دفاتر اسـناد رسـمي موظفنـد بنـا بـه
درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند .دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گـذاري و
ساير ابزارهاي بيمهاي ،تحقق اين امر را تضمين نمايد.

ماده11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات الزم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسـايش آبـي ،بـادي و مقابلـه بـا پديـده بيابـانزايي و
جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پـنجم توسـعه اقتصـادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،ميزان متوسط كاهش ساالنه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تـن در
هكتار برسد.
ماده12ـ به منظور ارتقاء بهرهوري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها ،بيشههاي طبيعي و مراتع كشور:
الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري ،برنامه ريزي و اقدامات الزم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به كارگيري بخشهاي غيردولتي
و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پـنجم توسـعه اقتصـادي ،اجتمـاعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.
ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي ،عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهـره بـرداري از معـادن ،خسـارات وارده بـه جنگلهـا و
عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينههاي امكانسنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههاي سـنواتي ،در
قالب موافقتنامههاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت ،احياء و بازسازي عرصهها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه مـاه پـس از اسـتعالم دسـتگاه اجرائـي
مربوط ،تعيين و اعالم نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قـانون بـه پيشنــهاد مشـترك وزارت جهـاد
كشـاورزي ،معاونت نظارت و راهبـردي رئيـسجمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست ،تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران ميرسد.
ماده15ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده ( )17اين قانون ،كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره ،حق بهـره بـرداري و حـق انتفـاع
اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده ( )8اين قانون ،بهره مالكانه طرحهاي جنگلداري ،منابع طبيعي و پروانـه چـرا ،سـه درصـد
( )%5حقوق دولتي ناشي از بهره برداري از معادن ،كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصوالت جنگلـي و مرتعـي كشـف شـده و بازداشـتي ،بـه
حسابي متمركز در خزانه داري كل واريز و معادل صددرصد ( )%111وجوه واريـزي در قالـب بودجـه سـاليانه جهـت انجـام عمليـات آبخيـزداري و
آبخوانداري ،حفاظت ،احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مييابد.

ماده15ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور ،دولـت
مكلف است با انجام مطالعه ،ارتقاء علمي و تقويت تسهيالت ،به گونه اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصـص ،تـوان و سـرمايههـاي
بخشهاي غيردولتي ،ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع ،ضريب تنوع گياهي ،تثبيـت خـاك و ترسـيب كـربن و سـاير معيارهـاي زيسـت
محيطي (اكولوژيكي) سرزمين ،به طور متوسط ساالنه تا دو درصد ( )%7افزايش يابد.
ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصالح نژاد ،بهبود مديريت و اصالح الگوهاي پرورش دام ،ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتـع (بـز ،گوسـفند و
گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل ،جمعيت دام جـايگزين (گـاو آميختـه و گـاو اصـيل ،گـاوميش و گوسـفندپرواري
صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم ( )5/1ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.
ج ـ ميزان خوراك توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقوالت (لگومها) ،علوفههاي سيلويي ،جو و ذرت به ميزان سه و يك دهم ( )5/1ميليون تـن
افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به ميزان نيم ( )1/7ميليون تن در سال افزايش يابد.
ماده11ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهرهبرداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي ،احيـائي و زيسـت محيطـي (اكولوژيـك) جنگلهـاي
كشور ،ترتيبات و تمهيدات الزم را جهت اصالح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي ،جايگزيني سوخت فسـيلي و انرژيهـاي
تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي ،خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سـرمايههـاي بخشـهاي
غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونهاي كه ظرف ده سال ،ضريب
حفاظتي جنگلها و مراتع ،از چهل درصد ( )%41به نود درصد ( )%91و سرانه جنگل از هفده صدم ( )1/12هكتـار بـه بيسـت و پـنج صـدم ()1/77
هكتار برسد.

ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون ،وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقـي و حقـوقي اعـم از دولتـي و غيردولتـي قبـل از واردات كاالهـا و يـا
محصوالت بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي
مجوز الزم را اخذ نمايند .همچنين دولت مكلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي ،براي واردات كلية كاالها و محصـوالت بخـش كشـاورزي
تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونهاي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكنندة داخلي باشد.
تبصره1ـ واردات نهادههاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر ،نهال ،كود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمـال تعرفـه
مؤثر مستثني ميباشد.
تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي ،تعيين سهمية مقداري ،زمان ورود و مقدار تعرفه براي كاالهاي كشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت
جهاد كشاورزي خواهدبود.
ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است عالوه بر منابع پيشبيني شده در ماده ( )17قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجرا بنـد «د»
ماده ( )18قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،چهل و نه درصد ( )%49آورده سهم دولت در تشـكيل
و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي( ،بخشي ،شهرسـتاني ،اسـتاني ،ملـي ،تخصصـي و محصـولي) را از محـل
فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مـادر
تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد.
تبصره 1ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي ،اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعـي و توسـعه صـنايع تبـديلي و
تكميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده ( )6اين قانون ميباشند.
تبصره2ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد ( )%77از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتـي) را بـه صـورت
ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايهگـذاري در بخـش كشـاورزي و منــابع طبيعـي و توسعــه
صنايع تبديلي و تكـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قرار دهد تا با مشاركت مـالي
تشكلها و توليدكنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد .پنجاه درصد ( )%71سود حاصله ناشي از ايـن فعاليتهـا
پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط ،به عنـوان سـهم دولـت (موضـوع ايـن مـاده) در تجهيـز منـابع و افـزايش سـرمايه
صندوقهاي مذكور ،از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز ميگردد.
تبصره5ـ صندوقهاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي ،با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود
توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده ( )11قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران) منـابع الزم
براي اعطاء تسهيالت مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.

تبصره5ـ وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مـالي بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي و توسـعه صـنايع تبـديلي و
تكميلي ،اعم از يارانه ،اعتبارات كمكهاي بالعوض ،كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را بـا عامليـت صـندوقهاي حمايـت از توسـعه بخـش
كشاورزي و مشاركت مالي بهرهبرداران اين بخش ،به مرحله اجراء درآورند.
تبصره 1ـ در اجراء بند «ج» ماده ( )18قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران ،صـندوقهاي حمايـت از
توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصوالت كشاورزي مصوب  1567/5/1و اصالحيههاي بعدي آن ،به عنوان دستگاه بيمهگـر
عمل نمايند .در اين صورت ،دولت با عقد قرارداد با اين صنــدوقها سـهم خـود را اعـم از يارانـه حــق بيمـه و مابـهالتفـاوت خسـارت بـه حسـاب
صندوقـهاي مذكور واريز مينمايد .نظارت بر عمـلكرد بيمهاي اين صندوقها با وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.
تبصره 6ـ صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي ،با رعايت قانون بانكداري اسالمي و ماده ( )15قانون برنامه چهارم توسـعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز به دريافت تسهيالت و يا مشاركت با بانكهاي خـارجي ،ازجملـه بانـك توسـعه اسـالمي
ميباشند.
ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي ،دانش و توانمنديهاي فعاالن بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسـب برنامـههـاي
ترويجي و گسترش برنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش ،سازمان صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران موظـف
است عالوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در كلية شبكههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكههاي استاني متناسب با
موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش كشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامههـاي ويـژه
بخش كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره1ـ سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطالعات پردازش شده و يافتهها و پيشبينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نيـاز بخـش
كشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبكههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراكز استانها قرار دهد.
تبصره2ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايـد كـه
بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.
تبصره5ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبـردي رئـيس جمهـور در
اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور ميگردد:
الف ـ پنج درصد ( )%7از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كاالهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.
ب ـ يك در صد ( )%1از چهار درصد ( )%4سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در حين اجراء اين برنامهها.
تبصره5ـ آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك سازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و وزارت جهـاد
كشاورزي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده19ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال ،بانكهاي غيردولتي و مؤسسـات مـالي و اعتبـاري خصوصـي و همچنـين صـندوقهاي غيردولتـي
حمايت از توسعه بخش كشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانههـا،
مجتمعهاي گلخانهاي ،دامپروري ،شيالتي ،توليد قارچ ،گياهان دارويي ،صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و مراكز تحقيقـاتي خصوصـي را پـس از
اخذ مجوزهاي الزم از وزارت جهاد كشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز ،حسـاب ذخيـره ارزي
(براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجههاي سنواتي) اجراء نموده و به يكي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجـاره بـه
شرط تمليك اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيالن بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.
ماده25ـ به دولت اجازه داده ميشود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش كشاورزي ،صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ،صنايع غـذايي و توسـعة
صادرات محصوالت بخش كشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليـارد ( )8.111.111.111.111ريـال بـه سـي
هـزار ميليـارد ( )51.111.111.111.111ريال افزايش دهد:
الف ـ كلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيالت اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيـرة ارزي موضـوع مـاده ( )61قـانون برنامـه
سوم و بند « ه ـ» ماده ( )1قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،پس از وصول توسط بانك كشـاورزي،
به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد ( )1.111.111.111.111ريال از همـين محـل برداشـت و بـه
حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور ميگردد.
ب ـ كلية وصولي هاي تسهيالت پرداختي از محل وجوه اداره شده ،موضوع تبصره ها و كمكهاي فني و اعتبـاري اعتبـارات عمـومي قـوانين بودجـه
سـنوات گذشــته (فصــول كشــاورزي و منــابع طبيعــي) كــه عامليــت آن بــر عهــده بانــك كشــاورزي بــوده اســت ،تــا ســقف يــازده هــزار ميليــارد
( )11.111.111.111.111ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور ميگردد.

ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد ( )11.111.111.111.111ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشـاورزي منظـور
گردد.
ماده21ـ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و كليـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي موظفنـد تعـداد ،رشـته و تركيـب جنسـيتي
دانشجويان رشته هاي تحصيلي دانشگاهها ،مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي ،منابع طبيعي و دامپزشكي خـود را قبـل از اعـالم و
پذيرش ،براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام ميشود ،ساماندهي نمايند.
ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف ـ ايجاد پايگاه اطالعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطالعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن.
ب ـ ايجاد پايگاه اطالعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطالعات(IT).
ج ـ شبكه مديريت دانش و اطالعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي ،آموزشي ،فني ،ترويجي و ساير اطالعات مورد نياز؛ اقدام نموده
و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده25ـ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه آزاد اسالمي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته هاي مرتبط با بخش كشاورزي
و منابع طبيعي مي نمايند ،موظفند از طريق مراجع ذي ربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصـي دانشـجويان مقـاطع كـارداني و كارشناسـي بـه
ميزان يك ترم درسي ،درس عملي كارورزي متناسب با واحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مـزارع دولتـي ،خصوصـي و يـا
عرصه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعـي كشـور و
يا مؤسسات استاني ،جايگزين نمايند .صدور گواهي پايان تحصيالت مقطع تحصيلي براي اين دانشـجويان منـوط بـه تأييـد دورة عملـي كـارورزي
توسط اين مؤسسات ميباشد.
ماده25ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه جويي سوخت ناشي از برقـي كـردن چاههـاي آب كشـاورزي را بـه حسـابي كـه در
خزانهداري كل افتتاح ميگردد ،واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد .وزارت نيرو و شركتهاي توزيـع

برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستانها ،برق چاهها را تأمين نمايند.

ماده21ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيـرو نسـبت بـه تعيـين شاخصـهاي
بهره وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخصـها و نتـايج
حاصله را به كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.
تبصره ـ در اجراء اين ماده ،دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين
اعتبار ميباشد ،اين موارد را در بودجههاي ساالنه درج و ارائه نمايد.
ماده26ـ در راستاي افزايش بهره وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت ،وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سـال
پس از تصويب اين قانون اقدامات الزم را براي تحويل حجمي آب به بهره برداران با اولويت تشكلهاي قانوني بخش كشـاورزي ،براسـاس سـند ملـي
آب ،ظرفيت تحمل مجاز حوضههاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي و فنـي بـا اولويتهـاي تعريـف شـده بـراي
تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا سال  1414هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصـل تـأمين آب
بودجه هاي سنواتي ،حداقل پانزده درصد ( )%17متوسط بلندمدت نزوالت آسماني ساالنة كشور (هفت و نيم درصد ( )%2/7از محل كنتـرل آبهـاي
سطحي و هفت و نيم درصد ( )%2/7از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضـافه گـردد و صددرصـد ( )%111ترازنامـه
(بيالن) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي كشور (با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي) جبران گردد.
ماده28ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وري ماشينهاي كشاورزي ،دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره برداري از عوامل توليـد،
الگوي صحيح بهره برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتـي
اقدام نمايد.
تبصره1ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين آالت خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود بـه بخـش
كشاورزي ميباشد.
تبصره2ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين آالت كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات
داخلي ،امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصوالت داخلي با نمونههاي مشابه خارجي فراهم شود.
ماده29ـ به منظور كنترل كيفي ،بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصوالت كشاورزي ،دولت مكلف است ضمن تعريف اسـتانداردها و معيارهـاي
فرآيند توليد ،فرآوري ،نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي ،با استفاده از امكانات بخشهاي غيردولتـي اقـدامات الزم را بـه
عمل آورد.

آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده55ـ به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده «  »71قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشـت تغذيـه و جلـوگيري از بـروز
برخي بيماريها و كاهش ضايعات ،وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن ،نسبت بـه
توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه هاي توليد خوراك دام استفاده مي نمايد ،با اسـتفاده از يارانـه هـا و يـا سـاير
مشوقهاي در اختيار ،حمايتهاي الزم را به عمل آورد .همچنين محصـوالت توليـدي كليـة كارخانـههـاي خـوراك دام مشـمول اسـتاندارد اجبـاري
ميباشد.
ماده51ـ از تاريخ تصويب اين قانون ،دولت موظف است حمايتهاي قانوني خود از بهره برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منـابع طبيعـي را
با اولويت توليد محصوالت زير تنظيم و اقدام نمايد:
الف ـ محصوالت راهبردي :محصوالتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.
ب ـ محصوالت ويژه :محصوالتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهادههاي مصرف شده ايجاد مينمايد و يا حلقههاي بزرگتري در زنجيـره ارزش
ايجاد و ميتواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي ،حداقل ده درصد ( )%11سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ـ محصوالت خاص منطقه اي :محصوالتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه اي ،توليد
آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدام نمود.
تركيب نوع محصوالت در طبقهبندي فوقالذكر طي برنامههاي پنجساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابالغ ميگردد.
ماده52ـ در اجراء ماده ( )51اين قانون ،وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه هاي سنواتي و يارانه هاي مصوب در اختيار ،به گونـه اي
برنامهريزي كند كه:
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره وري باال و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره وري ،رعايت موارد زيسـت محيطـي
در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامههاي الگوي كشت ،پاداش بهرهوري پرداخت نمايد.
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه ،نسبت به پرداخت يارانه حق بيمه به
بيمهگران غيردولتي ،كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمهاي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل ميكنند ،اقدام نمايد.
ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهاي مشترك انسان و دام و تثبيـت نوسـانات درآمـد توليدكننـدگان محصـوالت دامـي و سـاير
محصوالت هدفگذاري شده ،نسبت به برقراري بيمههاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصوالت هدفگذاري شده ،توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعالم ميگردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت هاي نسبي بخش كشاورزي ،نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصوالت صادراتي منطبق بـر
استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمكهاي بازاريابي ،جايزه صادراتي ،اعتبارات صادراتي ،تضـمين مخـاطرات ناشـي از صـادرات،
يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف ،اقدام نمايد.

آئيننامة اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ،به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده55ـ از تاريخ تصويب اين قانون ،عالوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصوالت كشـاورزي ،در قالـب بودجـه هـاي سـنواتي و اعتبـار مصـوب،
سياست قيمت تضميني نيز برقرار ميشود.
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي مي توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصي كاالي كشاورزي عرضه نماينـد .در صـورت كـاهش قيمـت
بورس نسبت به قيمت تضميني اعالمشده از سوي دولت ،مابهالتفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت ميگردد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار ،محصوالت تحت سياست خريـد و قيمـت تضـميني را انتخـاب و اعـالم
نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده55ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط ،تعيين راهبردها و شيوه هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحقق سياستهاي سند چشم انـداز
بيست ساله كشور در بخش كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست « ،سند ملي توسعه بخش كشاورزي» « ،سند ملي توسعه منابع آب» « ،سـند
ملي حفاظت محيط زيست و توسعة پايدار» در افق چشم انداز  1414هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از
تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسالمي برساند.
ماده51ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد ،نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكـرد كمّـي و
كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل ،ميزان بهبود شاخص بهره وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين آالت ـ سـرمايه و
منابع پايه آب و خاك) ،ميزان سرمايه گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غـذايي را تهيـه و بـه كميسـيون كشـاورزي ،آب و منـابع
طبيعي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نـه
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1589/7/6به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون اصالح ماده ( )212قانون شهرداری (مصوب )2211/2/31

ماده واحده ـ ماده ( )111قانون شهرداري به شرح ذيل اصالح ميگردد:
ماده 111ـ ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم
شهرها ،از سوي مالكين ،عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشهاي انجام دهند كه قبالً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد .نقشهاي كه مالك
براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد ،تسليم شهرداري مينمايد ،بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري
مربوط به خدمات عمومي از كل زمين ،از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابالغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيينتكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد .دادگاه با
رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده ( ،)7به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم
مينمايد.
كميسيون ماده ( )7حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ،دادگاه با مالحظه طرح جامع
و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات ،به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره1ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها،
ضوابط ،آييننامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل ،در تهيه و تأييد كليه نقشههاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط
شهرداريها الزامي است:
ـ مواد ( )14و ( )17قانون زمين شهري مصوب سال 1566
ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب
سال 1581
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  1524و اصالحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال  1587و اصالحات بعدي آن
ـ ماده ( )7قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن
تبصره7ـ در مورد اراضي دولتي ،مطابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمين شهري مصوب سال  1566اقدام خواهدشد.

تبصره5ـ در اراضي با مسا حت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا
سقف بيست و پنج درصد ( )%77و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح
جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك ،تا بيست و پنج درصد ( )%77از باقيمانده اراضي را دريافت
مينمايد .شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره ( )5و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ميشود،
متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد ،شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسالمي شهر
معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره 7ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي ،جرم تلقي شده و متخلفين ،طبق قانون مجازات اسالمي و قانون تخلفات
اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.

