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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۵۰۰تومان تک شماره

   نفت وزارت  ۳/۷/۱۳۹۷   كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١(تبصره » هـ«قانون تفسير بند 
  سازمان برنامه و بودجه كشور

١  

  ري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسيمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معما
  ٢  زوينقتوسعه استان و ريزي  برنامهشوراي   ٢/٧/١٣٩٧   طرح جامع شهر قزوين 

  ٢  توسعه استان فارسو ريزي  برنامهشوراي   ١٦/٧/١٣٩٧  شهر درخصوص طرح جامع شهر جنتمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

تهران  توسعه استان و ريزي  برنامهشوراي   ١٩/٦/١٣٩٧   مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي محور شهري فرحزاد
ـ شوراي اسالمي شهر تهران   ٢  شهرداري تهران 

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اتخاذ رويكرد نوين
  ٣  راه و شهرسازيوزارت   ٢٨/٣/١٣٩٧   ٢هاي توسعه شهري ـ   در تهيه برنامه

رچوب طراحي شهري، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چا
  ٤  قزوينتوسعه استان و ريزي  برنامهشوراي   ١٤/٢/١٣٩٤  بهسازي و تجديد حيات محله بالغي

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سامانه مديريت
  ٤  كل راه و شهرسازي كليه استانهادارات ا  ۸/۵/۱۳۹۷   ٥ فرآيند كميسيون ماده

  
  
  
  

  ٢٤/٧/١٣٩٧                                                                     ٦١٧٢٩/٤٤٦رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ١٢٣( و بيست وسوم  اصل يكصديدر اجرا

 كل كشور كه با عنوان طرح ١٣٩٧دجه سال قانون بو) ١(تبصره » هـ«قانون تفسير بند 
يك فوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز 

  .شود  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٣/٧/١٣٩٧شنبه مورخ  سه
  علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 

  
  ٢٨/٧/١٣٩٧                                                                            ٩٨٨٥٦رهشما
   نفت ـ سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
كه در جلسه علني »  كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١(تبصره » هـ«قانون تفسير بند «

 تصويب و شنبه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي سهروز 
 مورخ ٦١٧٢٩/٤٤٦  به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره١٨/٧/١٣٩٧در تاريخ 

  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٤/٧/١٣٩٧
   حسن روحانيرئيس جمهور ـ

  
   كل كشور١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١(تبصره » هـ«بند تفسير قانون 

» هـ«تواند برخالف حكم بند  آيا شركت ملي نفت ايران مي: موضوع استفساريه
 به هر دليلي از جمله افزايش قيمت نفت خام ١٣٩٧قانون بودجه سال ) ١(تبصره 

ون تن  يا كاهش حجم آن از چهارميلي(VB)مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير 
  يا تغيير در نسبتهاي مقرر نمايد؟

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهارميليون تن . خير: پاسخ
 كل كشور ۱۳۹۷قانون بودجه سال ) ۱(تبصره » هـ« موضوع بند (VB)مواد اوليه قير 

  .اقدام نمايد
 و  و نودشنبه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد تفسير فوق در جلسه علني روز سه

  .نگهبان رسيد  به تأييد شوراي۱۸/۷/۱۳۹۷اسالمي تصويب شد و در تاريخ شوراي هفت مجلس
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ۱۳۹۷ماه  مهرام يس نبهشدو  
 

 ۲۱۴۴۱ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۹۵( 
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  ١٧/٧/١٣٩٧                                                                       ٣٠٠/٩٤٣٤٩شماره
  پيرامون مغايرتهاي اساسيايران شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوبه 

    طرح جامع شهر قزوين
  قزويناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 مغايرتهاي ٢/٧/١٣٩٧ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا
توسعه  و ريزي برنامه يشورا ٢٤/٥/١٣٩٦ مورخ مصوب  قزوين شهر جامع طرح اساسي
 و کي شماره يفن تهيکم ١٤/٨/١٣٩٦ مورخ صورتجلسه به توجه با را زوينق استان

 بر  تأکيدضمن و داد قرار يبررس مورد ٣/٦/١٣٩٧ مورخ يفن منتخب تهيکم صورتجلسه
  :نمود ميتصم اتخاذ ريز شرح به ،يفن تهيکم نظر

   اتوبان شمال در واقع ياراض يکاربر رييتغـ ١
) مايس و صدا سازمان ياراض( اتوبان شمال ياراض از هکتار ١٢ يکاربر رييتغ  موضوع

 به مربوط ات تأسيسو بناها استقرار و احداث جهت صرفاً يانتظام ـ يادار به سبز يفضا از
 از اتوبان شمال ياراض از هکتار ١٠ يکاربر رييتغ و نيقزو استان يمايس و صدا سازمان

 ياراض از هکتار ١ يکاربر رييتغ و مارستانيب احداث جهت صرفاً يدرمان به سبز يفضا
 ١٠٠ ياراض و )يآموزش و يدرمان زاتيتجه انبار( يدرمان به سبز يفضا از اتوبان شمال
 يامورعمران محترم معاون اظهارات به توجه با ،يکاربر رييتغ يبرا يانتظام يروين يهکتار

 از استان فانصرا بر يمبنشوراي عالي  در )نيقزو استاندارمحترم حضور در و( ياستاندار
  .شد خارجشوراي عالي  دستورکار از مذکور، يدرخواستها

  اي خامنه اله آيت بلوار ساماندهي طرح ـ ٢
 معماري و شهرسازيشوراي عالي  ٢٢/٤/١٣٩٤ مورخمصوبه  ٢ ـ ٨ بند به توجه با

 ضوابط با هماهنگ ،عمومي سبز فضاي غلبه با ساماندهي طرحتهيه « بر مبني ايران
 بر تاكيد ضمن و »معماري و شهري طراحي دفتر نظارت تحت و فرهنگي ميراث سازمان
 قزوين استانتوسعه  و ريزي برنامه شوراي ٢٦/٢/١٣٩٦ مورخمصوبه  ١ بند مفاد رعايت

 خصوص به نيقزو شهر يورود يمحورها در يسنت يباغستانها از انتيوص حفظ« بر يمبن
 محور و رشت دروازه سمت از شهر يرودو و يابوتراب اهللا تيآ ،يا خامنه اهللا تيآ محور

 يبررس و ژهيو طرح ارائه به موكول موضوع اين در گيري تصميم هرگونه »زهرا نييبو
  .شود شوراي عالي مي در آن متعاقب و سه شماره يفن تهيدرکم

 در واقع هكتار ١٤٠٠ به هكتار ٩٠٠ از باراجين ملي بوستان محدوده افزايش ـ٣
  وينقز شهر حريم غربي شمال
هاي  ظرفيت باراجين ملي پارك يفعل هكتاري ٩٠٠ محدوده در كه اين به عنايت با 
 ٥٠٠ افزايش براي ضرورتي دارد، وجود يتفرج، گردشگري فعاليتتوسعه  جهت وسيع

 نقش به تيعنا با لذا .نداد صيتشخ حفاظت پهنه تحت اراضي از پارك محدوده هكتاري
  تأکيدضمن ،آن يسنت باغستان و نيقزو دشت بخوانآ هيتغذ در نظر مورد ياراض ليبد يب

 حفاظت پهنه تحت نيقزو ميحر شمال در واقع يعيطب و بکرهاي  عرصه حفظ ضرورت بر
    .ديگرد مخالفت پارک محدوده شيافزا با

 هكتار٢٠ مساحت باربه تره و ميوه ميدان كاربري به زراعي پهنه تغييركاربري ـ٤
  قزوين شهر حريم درشرق واقع

 در بار تره و ميوه ميدان استقرار جهت يشهر زاتيتجه يکاربر نييتع پيشنهاد با 
 با ،٢٢/٤/١٣٩٤ مورخمصوبه  ١٣ بند يط متخذه ماتيتصم رويپ ،قزوين شهر حريم

 تائيد همچنين و هكتار ٢٠ به هكتار١٧٠ از پيشنهادي اراضي سطح كاهش به تيعنا
 صورت در زنجان ـ قزوين راه آزاد با يكيتراف تداخل برعدم نقل و حمل معاونت نماينده

 حفظ قانون ١ ماده ١تبصره  ونيسيکم از مجوز اخذ به مشروط مجزا، يدسترس هيتعب
  .گردد  ميموافقتها  باغ و يزراع ياراض يکاربر

 آباد حسن آباد، نجف  شهري منفصل نواحي به انديشه به موسوم محدوده الحاق ـ ٥
  قزوين شهر حريم درغرب واقع آباد وثوق و

 رغم يعل و يفن منتخب تهيکم ٦/٣/١٣٩٧ مورخ صورتجلسه به تيعنا ضمن ـ 
 سنوات در جادشدهيا  مکتسبه حقوق به معطوف صرفا ،يوکارشناس يفن ضرورت هرگونه وجود

 يشهر منفصل ينواح به شهياند به موسوم ياراض الحاق با ،ياستان مراجع در گذشته
 شده جاديا احتمالي يقانون مکتسبه حقوق درحد فقط ادآب وثوق و آباد حسن آباد، نجف

 ديتائ و يجار يقانون نيمواز با انطباق و مذکور حقوق يبررس تيمسئول. گردديم موافقت
 و سطوح ديگرد مقرر ضمنا. است نيقزو استان يشهرساز و راه کل اداره عهده به ،آن

ها  يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده اساس بر ،يقانون حقوق و يعموم خدماتهاي  سرانه
 و يدولتهاي  طرح در واقع امالک تيوضع نييتع قانون واحده ماده ليذ ٤تبصره  و

  .برسد نيقزو شهر ٥ ماده ونيسيکم ديتائ به يکيتفک طرح و اعمال  هايشهردار
  .شود جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعالم ميمراتب 

ـ محمدسعيد ايزدي ايرانمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    
  

  ١٧/٧/١٣٩٧                                                                       ٣٠٠/٩٤٨٢٣شماره
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  شهر طرح جامع شهر جنت درخصوص
 طرح جامع ١٦/٧/١٣٩٧ي مورخ  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه

ي استان  ريزي و توسعه وراي برنامه ش٢٩/٧/١٣٩٦ي مورخ  شهر، موضوع مصوبه شهر جنت
فارس را با افق، جمعيت، محدوده و حريم مشخص و معين مورد بررسي قرار داد و آن را 

رساند، كليه مصوبات شوراي عالي  ضمناً به آگاهي مي. با اصالحاتي به تصويب نهايي رساند
ت و نيز شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررا

  .گردد   بارگذاري ميir.mrud.archive.wwwهاي مربوطه، در سايت  نقشه
ـ محمدسعيد ايزدي ايرانمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    

  
  ١٥/٧/١٣٩٧                                                                        ٣٠٠/٩٣٥١شماره

  پيرامون ساماندهيشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
    محور شهري فرحزاد

  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  شهردار محترم تهران

  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران
 موضوع ١٩/٦/١٣٩٧  مورخجلسه رد رانيا يمعمار و يشوراي عالي شهرساز

 وستيپ" ب "جدول ١ ـ ٧ بند  به استناد با  را »فرحزاد يشهر محور يسامانده«
 يساماندهبرنامه  عنوان به) ١٣٨٦ (تهران شهر مصوب جامع طرح ياصل سند ٤شماره
 از پس و تهران يشهرتوسعه  يموضعهاي  طرح از يکي و يشهرهاي  محور وها  عرصه

 شماره نامه يط آن وصول و تهران شهر ٥ماده ونيسيکم در يبررس مراتب يط
 ارزش واجد محدوده يشهر يطراح« عنوان با ،١٤/١٢/١٣٩٦ مورخ ،١٤١٤٥٤٦/١١٤

 مالحظات بر تأکيد با و بررسي را) فرحزاد يوسامانده اياح (»رامونيپ ياراض و فرحزاد
  :نمود بيتصو ريز شرح به

  :است ريز شرح به فرحزاد محور يسامانده ثابت اصولـ ١
هاي  تيظرف و کياکولوژ توان بر منطبق متعادل و کيستماتيستوسعه  و اءياح: اول

   يريپذ ستيز ارتقاء هدف با ستيز طيمح
 با فرحزاد محله ارزشمند بافت نيساکن حقوق و يعموم حقوق به توامان توجه: دوم

   يخيتار هسته تيمرکز
 کل ياقتصاد ـ يفضائ ـ يکالبد يابي سازمان در يکپارچگي از انتيص و اياح: سوم

 ،يررسميغ يها سکونتگاه فرحزاد، ارزشمند بافت شامل؛ فرحزاد دره رود کياکولوژ محدوده
 دره ياراض ژهيو به آن بالفصل حوزه و فرحزاد باغات و دره رود يفيک و يکم حرائم

  )امام ادگاري بزرگراه يجنوب محدوده (حسنک
 فوق اصول چهارچوب در طرح يها نقشه و مقررات ضوابط، ،يبند پهنه است الزمـ ٢

  :شود اصالح زير موارد رعايت با و
 حداکثر و هکتار کي باغات يبرا کيتفک حدنصاب فرحزاد محدوده باغات درـ ١ـ٢

 تيممنوع و درختان يعيطب ميحر تيرعا شرط با ينوساز و بنا ساخت اشغال سطح زانيم
  : شود يم نييتع ريز ضوابط طبق  ،يطيشرا هر در درخت قطع

 مصالح با (سبک سازه مترمربع ٥٠حداکثر ؛مترمربع ١٠٠٠ از کمتر قطعات يبراـ 
  نيزم يرو طبقه کي حداکثر با) يبوم

 با اشغال سطح% ١٠ حداکثر ؛مترمربع ٣٠٠٠ تا مترمربع ١٠٠٠ قطعات يبراـ 
  نيزم يرو طبقه) ٢(دو حداکثر

 با اشغال سطح مترمربع ٣٠٠ حداکثر مترمربع ٣٠٠٠از شتريب قطعات يبراـ 
   نيزم يرو طبقه) ٢(دو حداکثر

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 تيتثب و طرح محدوده در باغات يکپارچگي حفظ تياهم به توجه باـ ٢ـ٢
 به مربوط يابيمکان است الزم فرحزاد دره رود حرائم از انتيص و موجود وضعهاي  يکاربر
 يانيم گستره: ١ـ٢ حوزه ريز در واقع  (Cژهيو عرصه در يشنهاديپ يبارگذار و تيفعال

 در واقع (F ژهيو عرصه و) يگردشگر و يحيتفر يعملکردها استقرار يبرا) روستا مجاور(
 در و يبازنگر) يحيتفر و يورزش يعملکردها استقرار يبرا يجنوب گستره: ١ـ٣ حوزه ريز

  .شود اصالح گفته شيپ ثابت اصول چهارچوب
 مطالعات از حاصلهاي  رتضرو و کياکولوژ يها يژگيو مالحظه منظور بهـ ٣ـ٢

 طبقه ضابطه حذف ضمن است الزم ،يسطح ريز يآبها انيجر خصوص در ستيز طيمح
ها  حوزه يتمام در و فرحزاد محدوده يپالکها هيکل در ينوساز اي ساخت ضوابط ،يقيتشو

 بافت حوزه دره، ـ رود تيمحور با باز و سبز حفاظت حوزه: شامل طرحهاي  حوزه ريز و
 تيمحور با محله يجنوب حوزه و يخيتار هسته تيمرکز با فرحزاد لهمح ارزشمند
 ريز احداث و نيزم يرو طبقه سه  از طبقات تعداد که شود اصالح ينحو به ؛يگردشگر

 احداث اجازه. نباشد شتريب) همکف طبقه اشغال سطح همان در (طبقه کي از نيزم
 يسطح ريزهاي  هيال تيظرف و تيوضع اساس بر يسنج امکان به مشروط مذکور نيرزميز

  .بود خواهد يشهردار توسط ساخت پروانه صدور زمان در
 اعمال عدم محله، ارزشمند بافت از انتيص هدف با فرحزاد درمحدودهـ ٤ـ٢
 يگذار توده يالگو است الزم و بوده تأکيد مورد بافت يمرفولوژ در رييتغ هرگونه
. باشد بافت کل با کپارچهي نظم کي در و بافت کيارگان يالگو مطابق صرفاً محله

 نيا مالحظه با يطراحهاي  دستورالعمل و کدها و ضوابط است الزم منظور نيا به
  . شود يبازنگر طرح در موضوع
هاي  حوزه ريز به مربوط ضوابط است الزم طرح ياجتماع مطالعات به توجه با ـ ٥ـ ٢

 و ياراض کيتمل بر يمبن تهران شهر ٥ ماده ونيسيکم مصوب سند در) ٢ ـ٥ (و) ٢ـ٣(
 و گرفته قرار مجدد يبررس مورد موجود گرفته شکل بافت يسامانده هدف با امالک

 و يکالبد طيشرا با متناسب تهران يشهردار تيمحور با رابطه نيا در ياجرائ يراهکارها
  .شود درج سند در و ينيب شيپ محدوده ياجتماع يهايژگيو

 از پس را فرحزاد يسامانده طرحهاي  نقشه و اسناد تهران، يشهردار است الزمـ ٣
 نيا. دينما شوراي عالي ارسال رخانهيدب به ماه کي حداکثر مدت ظرف فوق بند طبق يبازنگر
 ابالغ رانيا يمعمار و يشوراي عالي شهرساز ريدب توسط مصوبه حاضر با قيتطب از پس اسناد

  .شد خواهد
 اجرا تياولو در را ريز اقداماتمصوبه  ابالغ خيتار از تهران يشهردار است ضروريـ ٤

  :دهد قرار
:  شامل طرح محدوده يها يژگيو با متناسب توسعه، يبرا يحقوق مدل نيتدوـ ١ـ٤

 و يمحل اقتصاد يمبنا بر ينيآفر ارزش قيطر از بنا ينوساز تقاضاي تيريمد يالگو
  يشهر يفضاها و بناها تيفيک از حاصل ينيآفر ارزش و يگردشگر
 نجات و امدادهاي  تيسا نييتع شامل عامل ريغ پدافند ياتيعملبرنامه  يااجرـ ٢ـ٤

 داتيتهد از يريشگيپ يياجرا يبند تياولو و بحران تيريمد يالگو و موقت اسکان و
 و داريناپا يبافتها با رابطه در ژهيو به نيزم رانش و زلزله جمله از مترقبه ريغ حوادث
  .متر ٦ از کمتر معابر يدارا يبافتها

 يهمکار با ،ياجتماع تيامن ارتقاء و ها بيآس رفع ياتيعملبرنامه  ياجراـ ٣ـ٤
  .هيته يمتول يدستگاهها و نهادها

 توجه با طرح محدوده در نگيپارک ياجرا و يطراح دستورالعمل نيتدوـ ٤ـ٤
  .يطيمح ستيز مالحظات به

 عتيطب و ستيز طيمح از انتيص و کياکولوژ يينايژ يياجرا اقدامات ـ ٥ـ ٤
 بافت و دره رود کياکولوژ توان يمبنا بر بوم ستيز تيريمد پهنه عنوان با دره، رود
  . رامونيپ يشهر

 در ساز و ساخت داتيتهد از يريشگيپ و ميحر از انتيص ياجرائ اقدامات ـ ٦ـ٤
  .يقانونهاي  هيرو طبق شهرتهران ميحر در واقع فرحزاد دره يشمال ياراض

 به نيهمچن عملکردي، و فضايي سازمان يکپارچگي اءيحا ضرورت به توجه با ـ ٥
 يبيتقر مساحت به(شنهادهيپ طرح محدوده يعيساختارطب و يماهو ارتباط جهت
 ادگاري بزرگراه جنوب در واقع هکتار٢/١٣٤ مساحت به(حسنک دره ياراض  با) هکتار٢٢٠
 تهران شهر ٥ ماده ونيسيکم٥٣٣شماره صورتجلسه٤بند يبازنگر موضوع است، الزم) امام

 دره ياراض يمعمار يطراح تهيه اسناد و يشهر يطراح موضوع با(٢٤/٩/١٣٩٣ مورخ
 و يرامونيپ بافت و دره رود کياکولوژ توان از فراتر يبارگذار زانيم و نحوه جهت به ،)حسنک

 يط از پس و گرفته قرار ٥ ماده ونيسيکم رخانهيدب کار دستور در آن، نامطلوب راتيتاث
 يکپارچگي مالحظه منظور به ماه ٢ مدت ظرف تهران يشهردار توسط يونقان مراتب

 از. شود الـارس يمعمار و يشهرساز يعال يشورا به بيتصو يبرا مذکور،هاي  محدوده
 ممنوع مذکور محدوده در ديجد پروانه صدور و ياجرائ اقدام مصوبه هرگونه نيا ابالغ خيتار

  .تاس طرح بيتصو و يبازنگر مستلزم و بوده
 راتيتاث جهت به و يقو فشار خطوط ميحر در واقع بافت يسامانده منظور به ـ ٦

 خطوط انتقال موضوع فرحزاد، يمسکون بافت يزندگ تيفيک در مذکور ات تأسيسنامطلوب
 و روين وزارت مشترک يهمکار با يسنج امکان و يفنهاي  يبررس از پس يقو فشار برق

  .   رديگ صورت يشهردار
 دره رود ميحرا که ينحو به مترو خط عبور ريمس و بزرگراه و ابانيخ احداث هرگونهـ ٧

 شود، دره رود کياکولوژ دوريکر بر سد و ترانشه جاديا باعث و دهد قرار ريتاث تحت را
  .است ممنوع
 رود ستيز طيمح يآب ازين تيريمد تهران، يشهردار تيمحور با است يضرور ـ ٨

ها  پساب يابيباز و تيهدا باالدست،هاي  چشمه يرهاساز و يآزادساز قيطر از فرحزاد دره
 عدم رو،ين وزارت توسط روددره آب انيجر مصرف بر نظارت و قنوات ياياح ها، فاضالب و

 و يکشاورز جهاد وزارت توسط فرحزاد ارتفاعات باالدست در يعيطب منابع به تعرض
  . شود ياتيعمل معادن، و عيصنا وزارت توسط يمعدن تيفعال از يريجلوگ

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ـ محمدسعيد ايزدي ايرانمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    

  
  ١٥/٧/١٣٩٧                                                                       ٣٠٠/٩٣٥٥٠شماره

  پيرامون اتخاذ رويكرد نوينلي شهرسازي و معماري ايران شوراي عامصوبه 
   ٢هاي توسعه شهري ـ   در تهيه برنامه

  هاي توسعه و عمران ريزي شهري و طرح دفتر طرح
 خود ٢٨/٣/١٣٩٧مورخ مصوبه  يدر اجرا ي و معماري شهرسازي عاليشورا

ه بند و دو ، سيشهرتوسعه  يها برنامهتهيه کرد نو در يب چارچوب رويراجع به تصو
  :ب کرديادشده تصومصوبه ي يهعنوان الحاق ر را بهيزتبصره 
  . شهرهاي اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و يزد، پنج شهر پايلوت رويکرد نو هستند .١
معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي در حذف، اضافه يا : تبصره 

  .است پايلوت مختار نهگا جايگزيني يکي از شهرهاي پنج
  :شود ها به قرار زير تعيين مي مراحل تصويب پايلوت. ٢

تشخيص :  اوللهعنوان خروجي مرح به(توسعه شهري برنامه دستورکار تهيه ) الف
توسعه شهر و شوراي برنامه پس از تاييد شوراي راهبري ) مسايل و نيازها و امکانات شهر

  .ي و معماري ارائه شودريزي استان، براي تصويب به شوراي عالي شهرساز برنامه
توسعه شهر، بر اساس دستورکار مصوب شوراي عالي شهرسازي و برنامه مصوبه ) ب
 ريزي ، پس از تاييد شوراي راهبري برنامه، و تصويب شوراي برنامه)موضوع بند الف(معماري 

 و  شوراي عالي شهرسازيرخانهبراي ابالغ به دبيبرنامه استان، به انضمام گزارشات و اسناد 
  . معماري ارسال گردد

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است پس از انطباق : تبصره
ريزي استان با دستور کار، مصوبه و اسناد مربوط به مصوبه را  مصوبه شوراي برنامه

 و در صورت عدم انطباق مصوبه با دستورکار، دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي. ابالغ کند
ريزي استان  انطباق براي اصالح به شوراي برنامه  مصوبه را با بيان عدممعماري موظف،

  .عودت دهد
توسعه شهري و برنامه سازي مراحل تهيه و تصويب و ابالغ  منظور شفاف به) ج

موظف   کل راه و شهرسازيرهپذيري آن، مديريت شهرسازي و معماري ادا افزايش اجرا
رساني   باال، تمهيدات الزم را براي اطالعنهگا است با هماهنگي شوراهاي شهرهاي پنج

  . عمل آورد به) نفوذان نفعان و ذي ذي( همگاني به منظور جلب مشارکت
  .شود مراتب جهت استحضار، انعكاس و اقدام اعالم مي

ـ محمدسعيد ايزدي ايرانمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري    
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  ١٤/٧/١٣٩٧                                                                 ٣٠٠/٩٢٠١٤شماره
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چارچوب طراحي 

  شهري، بهسازي و تجديد حيات محله بالغي
  استان قزوينتوسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 مورد در يمعمار و يشهرساز شوراي عالي ١٤/٢/١٣٩٤ مورخمصوبه  رويپ
 مفاد و »نيقزو يخيتار بافت در يشرق يانصار ابانيخ پروژه فيتکل نييتع و يبررس«

شوراي  ،»نيقزو جامع طرح« مورد درشوراي عالي  ٢٢/٤/١٣٩٤ مورخمصوبه  ٤ بند
 ٢٧/٤/١٣٩٧ مورخمصوبه  ،٢/٧/١٣٩٧ مورخ جلسه در يمعمار و يشهرسازعالي 

 ديتجد و يبهساز ،يشهر يطراح چارچوب« موضوع نيقزو رشه پنج ماده ونيسيکم
 و کردهايرو به تيعنا با و يبررس را »)استان يشنهاديپ طرح (يبالغ محله اتيح

 و يکپارچگي از حفاظت«: شامل ،يعالي شورا مصوبات در شده حيتصر موضوعات
 نظر در ،يخيتار يها عرصه از حفاظت ،يبالغ محله يخيتار بافت اءياح و انسجام
 يمحل يزندگ انيجر ارتقاء ،يشرق يانصار محور يبرا يمحل يدسترس نقش گرفتن

 در شده بيتخر و تملک ياراض از نهيبه استفاده قيطر از مکان يها يژگيو با متناسب
 مصوب طرح يبررس از پس ،»محور طول در شتريب بيتخر از اجتناب و ريمس طول
 يطراح چارچوب ،طرح کننده  هتهي مشاور يشنهاديپ طرح و ٥ ماده ونيسيکم

  .نمود بيتصو ريز اصالحات انجام با را يبالغ محله اتيح ديتجد و يبهساز ،يشهر
 ارتقاء يراستا در يخيتار يها بافت در يعموم خدماتتأمين  لزوم به توجه باـ ١

 سطوح توجه قابل کمبود به نظر و سکونت، استمرار يها نهيزم جاديا و يزندگ تيفيک
 در شده ينيب شيپ يها يکاربر است يضرور ،يبالغ محله در يعموم خدمات سرانه و

 ارتقاء جهت در و مشاور يشنهاديپ سطوح اساس بر ،يشرق يانصار به موسوم محور
 .دشو اصالح يخدمات سرانه و سطوح
 راستاي در عمومي هاي عرصه و فضاها ايجاد و تقويت حفاظت، اهميت به نظر ـ۲
 هاي عرصه است ضروري تاريخي، هاي بافت سرزندگي و حليم زندگي جريان ارتقاء

 عرصه بر تأکيد با شرقي، انصاري محور طول در مشاور طرح در شده بيني پيش عمومي
 محله مرکز ،)سپه خيابان با ارتباط در (ويژه فرهنگي ـ گردشگري حوزه در واقع عمومي
  .شود تدقيق و تثبيت ريسه پنبه کوي و بالغي

 تاريخي اثر سه وجود واسطه به موجود فرصت از مناسب گيري هرهب منظور بهـ ۳
 ارتباط امکان است ضروري بالغي، گرمابه و مفخم سردار عمارت حيدريه، مدرسه ـ مسجد

 سه احياء مورد در مشاور پيشنهادات و شده فراهم کالبدي تمهيدات طريق از اثر سه بين
  .برسد گردشگري و دستي ايعصن فرهنگي، ميراث سازمان تاييد به مذکور بناي

 معماري و شوراي عالي شهرسازي ٢٢/٤/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٣ـ٤ بند مفاد وفقـ ٤
 طبقه ٣ و ٢ قزوين تاريخي بافت محدوده در طبقات تعداد قزوين، جامع طرح مورد در

 با محله، پيرامون محورهاي و مسکوني هاي پهنه در طبقات تعداد. باشد مي زمين زير روي
 و خدماتي سطوح کمبود به توجه با (محله جمعيت در اساسي تغييرات از اجتناب رويکرد
 کالبدي هاي ويژگي به توجه با (بحران هنگام در محله آوري تاب ،)شهري ات تأسيسظرفيت
 تاريخي آثار حرايم ضوابط و تاريخي هاي بافت از حفاظت عمومي ضوابط رعايت و) محله

 زير روي طبقه ٢ حداکثر مسکونيهاي  پهنه در بقاتط تعداد. شود تدقيق نقشه روي بر
   زمين زير روي طبقه ٣ حداکثر محله پيرامونهاي  محور مورد در و زمين

 محله معماري الگوي به عنايت با معماري، راهنماهاي و ساختماني ضوابط  ـ٥
 يلوتپ احداث راستا اين در. شود تکميل و مصوبه اصالح ٤ بند در مندرج الزامات و بالغي
 طول در معماري ويژه هاي پروژه کنترل منظور به ضوابط، ارائه همچنين. است ممنوع
  .است الزامي شرقي انصاري محور

 توسط" قزوين تاريخي بافت اختصاصي ضوابط "آنکه به عنايت با: تبصره يک •
 در مذکور ضوابط تهيه است، دست در گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان
 و اصالح) تصويبي مراحل طي از پس (اختصاصي ضوابط وفق مصوبه، اين ٥ و ٤ يبندها

  .شود مي ابالغ معماري و شوراي عالي شهرسازي دبير توسط و شده تکميل
 عرض و عرضي مقطع است ضروري شرقي، انصاري به موسوم محور خصوص در ـ  ٦
 راستاي در الي،شوراي ع مصوب رويکردهاي چارچوب در آن مختلف هاي بخش در مسير

 مسير به آن تبديل از اجتناب و محلي دسترسي عنوان به بافت، يکپارچگي و انسجام از حفاظت
 بناها، تخريب عدم محله، لبه هاي خيابان به مسير اتصال در ترافيكي الزامات به توجه عبوري،

 بر و اعالم يفرهنگ ميراث سازمان توسط که (ارزش واجد و تاريخي هاي جداره و بناها ويژه به
 حرايم ضوابط رعايت و عرصه حفظ به توجه با همچنين ،)شد خواهد منعکس طرح هاي نقشه

 جمله از مسير، سازي آرام راستاي در کالبدي تهميدات کارگيري به. شود تدقيق تاريخي آثار
 در اتومبيل تردد مسير عرض راستا اين  در.است تأکيد مورد مسير کل در سنگفرش اجراي
  .شود مي تعيين فرش سنگ اجراي با متر ٦ حداکثر مسيرهاي  بخش تمام

 با بالغي، محله حيات تجديد و بهسازي شهري، طراحي چارچوب مدارک و اسنادـ ٧
شوراي  دبير توسط و شده اصالح هفته سه مدت ظرف مصوبه، ٦ تا ١ بندهاي مفاد به توجه

 طرح ضوابط جايگزين مذکور، رحط ابالغي ضوابط. شود مي ابالغ معماري و عالي شهرسازي
  .گردد مي) بالغي محله محدوده در (پنج ماده کميسيون مصوبات کليه و تفصيلي
 در طرح هرگونه اجراي جهت مناسب زيستي محيط هاي زمينه ايجاد منظور هبـ  ٨
 دستور در بالغي محله فاضالب شبکه احداث است ضروري محله، احياء و حفاظت راستاي

  .گيرد قرار يربطذ نهادهاي کار
 معماري، و شوراي عالي شهرسازي ٣٠/٦/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٢ـ٣ بند وفقـ ٩
 عمران توسعه و طرحهاي اساسي مغايرت هاي آستانه تعيين نحوه دستورالعمل موضوع
 جديد معبر بازگشايي و معابر شبكه عرض و عملكرد و نقش در تغييرات گونه هر "شهري،

 فرايند طي مستلزم و." است اساسي مغايرت تاريخي هاي افتب در موجود معابر حذف يا و
 كليه خصوص در بند اين بر تاكيد ضمن. باشد مي اساسي هاي مغايرت به مربوط قانوني
 تاريخي بافتهاي از حفاظت عمومي مقررات و ضوابط رعايت بر قزوين، تاريخي بافت معابر

  .گردد مي تاكيد محمديه تاريخي گذر در آثار حرايم ضوابط و
 محله حيات تجديد و بهسازي شهري، طراحي "مصوب طرح در تغيير هرگونهـ ١٠

  .است اساسي مغايرت مشمول" بالغي
 ـ مجوز اخذ به منوط كار، پايان و نوسازي مرمت، تخريب، مجوزهاي صدور ـ١١
  .است گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان از ـ استعالم

هاي  عرصه و فضاها ريزي برنامه و طراحي در" سازي هچندمنظور "موضوع بهـ ١٢
  .گردد توجه عامل غير پدافند ضوابط و مالحظات ساير درکنار عمومي

  .شود  مياعالم اقدام و انعکاس دستور صدور و استحضار جهت مراتب
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  ٢/٧/١٣٩٧                                                                         ٣٠٠/٨٦٤٧٧شماره

  پيرامون سامانه مديريتشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   ٥ فرآيند كميسيون ماده

  كل راه و شهرسازي كليه استانهاديران م
 خود گزارش ٨/٥/١٣٩٧ران در جلسه مورخ شوراي عالي شهرسازي و معماري اي

زه يرامون سامانه مکاني پيو عمران وزارت راه و شهرسازتوسعه  يدفتر نظارت بر طرحها
ت و ضرورت ي بر اهم تأکيد را استماع نمود و ضمن٥ون ماده يسيگردشکار موضوعات کم

 صويب موضوعاتاستقرار هر چه سريعتر اين سامانه در جهت ساماندهي به فرآيند بررسي و ت
ش يد در جهت افزايار مفي استفاده از آنرا حائز اثرات بس٥ون ماده يسيمطروحه در کم

ش ي آزاد اطالعات، افزاي، انتشار و دسترسيت شهريريت و عدالت در نظام مديشفاف
 ن رو ضمنيداند و از هم  ميهي از انحراف آنها از اهداف اوليري طرح و جلوگيريپذ تحقق
 استقرار و يربط براي ذير دستگاهها اجرائيها و ساي شهرداريت همکار بر ضرورتأکيد
  :دينما يالذکر مقرر م  شده هر چه بهتر سامانه فوقيياجرا

 سامانه مشابه ، آنيج و بازخوردهاين سامانه و اخذ نتايه ايمتعاقب استقرار اول) الف
  . شوديز طراحيتانها ن اسي و شهرسازيربنائيامور زهاي  ند و گردشکار کارگروهي فرآيبرا

ون، قانون منع فروش، يسي کميت قانونيل عدم صالحي از قبيقانونهاي  رتيمغا) ب
 شوند که يي جانمايند به نحويبعنوان خطوط قرمز در فرآ.. . ويعي و طبيراثيم ميحرا

ر ي امکانپذيک از موانع قانوني موضوعات در صورت وجود هر يعمالً  ادامه گردشکار بررس
هاي  ين فقره توجه به حداقل رساندن دسترسيدر ا) د زمان و در اسرع وقتيبا ق( نباشد

  . است تأکيدران ارشد موردي مديستميرسيغ
 ي موجود اجرايکارشناس  ويفنهاي  تيت به ظرفيگردد با عنا  ميشنهاديپ) ج

ل يکسال با تحليسامانه در گام اول به مراکز استانها محدود شود و ظرف مدت 
  .رديد نظر قرار گي مورد تجدياستانهاي  بازخورد
 اتخاذ شود که امکان پوشش کامل يبيبا اعمال اصالحات در سامانه مذکور ترت )د

اعم از موضوعات قابل طرح و مراجع  (٥ون ماده يسي کميارات قانونيف و اختيهمه وظا
  .در سامانه فراهم باشد) کننده درخواست
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