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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

قانون نحوه «الحاقي به  )٤(هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  ٢  هيأت وزيران  ١٨/٤/١٣٩٩  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(اجراء اصول هشتاد و پنجم 

نامه در خصوص پرداخت تسهيالت طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد  تصويب
  ١١/٤/١٣٩٩  نفر جمعيت و حاشيه شهرها) ٠٠٠/٢٥(مسکوني روستايي و شهرهاي زير 

وزارت راه و   ـسازمان برنامه و بودجه کشور
  سکن انقالب اسالمي بنياد مـ شهرسازي 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٢  

  قانون ساماندهي) ١٤(نامه اجرايي ماده  آيين) ٢٤(ماده ) ٢(اصالح تبصره 
  ٨/٤/١٣٩٩   و حمايت از توليد و عرضه مسکن

 وزارت راه و شهرسازي  وزارت امور اقتصادي و داراييـ 
ـ وزارت کشورـ  بانک  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ـ سازمان برنامه و  مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
  سازمان ملي استاندارد ايران  بودجه کشورـ 

٢  

  ٨/٤/١٣٩٩  قانون مديريت خدمات کشوري) ٢٩(ماده ) ط(نامه اجرايي بند  اصالح آيين

ـ وزارت اطالعات   ـ وزارت کشور  وزارت آموزش و پرورش 
علوم، وزارت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

ـ وزارت  ـ وزارت ورزش و جوانان  تحقيقات و فناوري 
ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت جهادکشاورزي   

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت راه و شهرسازي 
  سازمان اداري و استخدامي کشور 

٣  

  ٣  فناوري و يقاتتحق علوم، عالي شوراي  ١٥/٤/١٣٩٩  مصوبات بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي عتف

ـ سامان يگردشگر نمونه منطقه جامعمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح    ريزي و توسعه  شوراي برنامه   ٣٠/١٠/١٣٩٨   رود زاينده 
  ٥  استان چهارمحال و بختياري

  پايدار هتوسع راهبردي ويژه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون  تهيه طرح
  ٥  سازمان بنادر و دريانوردي  ٢٨/١١/١٣٩٨  کشور جنوب جزاير يکپارچه و

  ريزي و توسعه شوراي برنامه   ١٤/١١/١٣٩٨  رانشهريا شهرمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون  طرح جامع 
  ٥   استان سيستان و بلوچستان

  ٦  استان خراسان شمالي ريزي و توسعه شوراي برنامه   ٢٨/١١/١٣٩٨  ون طرح جامع شهر شيروان مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرام

  اهللا وحيد بهبهاني  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح محور آيت
  ٦  تانريزي و توسعه استان خوزس شوراي برنامه   ٢٢/٢/١٣٩٩  با رويكرد احياء بافت تاريخي مركز شهر بهبهان 

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح جامع با طرح 
  ٧  ريزي و توسعه استان كرمانشاه شوراي برنامه   ٢٢/٢/١٣٩٩  تفصيلي شهر کرمانشاه

 ارتش ٠٦مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون  طرح اوليه اراضي پادگان 
ـ استاندار  ٨/٢/١٣٩٩  انجمهوري اسالمي اير ريزي و  شوراي برنامه  و رئيس شهرداري تهران 

  ٧  شوراي اسالمي شهر تهرانـ توسعه استان تهران 

  آوري شهري مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضرورت تدوين سند ملي تاب
  دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي  ٨/٢/١٣٩٩  هاي اپيدميک برابر بيماري  در

  ٨  عماري ايران و م

  بهارستان دانيم يسامانده طرحمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون 
ـ استانداري   ٢٢/٢/١٣٩٩  ي اسالم يشورا مجلس تيسا و  ريزي و  شوراي برنامه شهرداري تهران 

  ٨  شوراي اسالمي شهر تهرانـ توسعه استان تهران 

يران پيرامون اقدامات اجراي در محدوده مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ا
  ٨  ريزي و توسعه استان خراسان رضوي شوراي برنامه   ١٩/٣/١٣٩٩  ) ع(پيراموني حرم مطهر امام رضا 

  

 ١٣٩٩  ماه تيرهارمچبيست و  شنبه سه 
 

 ٢١٩٤٠ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٢٩٥( 
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) ٤( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ي اسالميس مجلس شوراي رئ   هاي يهنظر
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « به يالحاق

  »راني اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٨( و هشتم يصد و سكيو 
                                                                                                                            ١     

  
  ١٨/٤/١٣٩٩                                                                     هـ ب/٢١٨١٥ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٧٠٤٥ت/١٤٩٣٨٣نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
الحاقي قانون رفع موانع توليد ) ٦١(اجراي ماده نامه  نييآ« : موضوع،٢١/١١/١٣٩٨ورخ م

هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي   متعاقب بررسي،»پذير و ارتقاي نظام مالي كشور رقابت
) ٤( و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به 
 آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» ن و اصالحات بعدي جمهوري اسالمي ايرا قانون اساسي

 قانوني و اعالم نتيجه به اين  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر 
قانون، آن بخش  بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد ميجانب ابالغ 

  . بوداالثر خواهد لغياز مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، م
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور  الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت) ٦١(با نظر به ماده «

كه اقدام ستاد در اعمال اختيارات را منوط » ستاد تسهيل و رفع موانع توليد«در تشكيل 
مه ناظر به شمارش نا آيين) ٣(داند، عليهذا، اطالق ماده  هاي قوانين و مقررات مي  چهارچوببه

وظايف و اختيارات ستاد مذكور از اين حيث كه مقيد به لزوم رعايت قوانين و مقررات 
   ».باشد، مغاير قانون است نمي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                          

       
  ١٨/٤/١٣٩٩                                                                     هـ ب/٢١٨٦٣ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٧٦٢٤ت/٢٤٩٥٧نامه هيأت محترم وزيران به شماره  بازگشت به رونوشت تصويب
نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از  آيين«، موضوع ١٣/٣/١٣٩٩مورخ 

هيأت «مقدماتي نظر  و اعالمها  ، متعاقب بررسي»ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره » بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم ) ٨٥(قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به 
نامه اجرائي  آئين) ١٠(و ماده »  ايران و اصالحات بعديقانون اساسي جمهوري اسالمي

رر قانوني و اعالم ـآن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مق
يك هفته مهلت مقرر ضاي ـبديهي است پس از انق. گردد ميه به اين جانب ابالغ ـنتيج

  .االثر خواهد بود  ملغيه استدر قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفت
براساس ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ـ ١«

ـ دو مرجع وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه ١٣٩٨ايراني با مردان غيرايراني ـ مصوب 
ن معين پاسداران انقالب اسالمي براي تشخيص فقدان مشكل امنيتي مشموالن قانون قانو

) ١(ماده » ٦«بنابراين، فراز نخست بند . شده و لذا استعالم از هر دو نهاد ضروري است
را به نحو تخيير » هر يك از دو نهاد امنيتي مندرج در قانون«نامه كه به جاي هر دو نهاد،  آيين

. معرفي كرده، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است» مرجع امنيتي«به عنوان 
نامه از اين حيث كه  آيين) ١٣(و ) ١٢(مندرج در مواد » مرجع امنيتي«نين عبارت همچ

مشعر به اين است كه به جاي هر دو نهاد، استعالم از هريك از دو نهاد امنيتي را كافي 
ـ در قانون فوق، نظر نهادهاي امنيتي مزبور ٢. شمارد، مبنياً بر ايراد مزبور، مغاير قانون است مي
و ) ٨(بنابراين، مواد . اع دانسته شده و مرجعي اداري براي نقض آن مقرر نشده استاالتب الزم

)١٣ ( مبني بر تعيين كميسيون تابعيت وزارت كشور به عنوان مرجع تجديدنظرخواهي از رد
درخواست تابعيت و قطعي دانستن نظر كميسيون مزبور كه اطالق آن شامل امكان جايگزيني 

   ».باشد، مغاير قانون است ه جاي نهادهاي امنيتي ميتشخيص كميسيون مزبور ب
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

  ١٧/٤/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٥٠٨ت/٤٠٤٢٦رهشما
 ي و بهسازيژه نوسازيالت طرح ويتسه در خصوص پرداختنامه  تصويب

  تينفر جمع) ٠٠٠/٢٥(ر ي زي و شهرهايي روستايست هزار واحد مسکونيدو
  ه شهرهاي و حاش

   سازمان برنامه و بودجه کشور
  يوزارت راه و شهرساز

  ي  انقالب اسالماد مسکنيبن
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
 ٦/١٢/١٣٩٨ص مورخ /٩١٢٥ به پيشنهاد شماره ١١/٤/١٣٩٩ت وزيران در جلسه هيأ

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ياد مسکن انقالب اسالميبن
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور
 يهان بانکيياست نسبت به تعران مکلف ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ١

ست هزار ي دوي و بهسازيژه نوسازيالت طرح وي پرداخت تسهيه آنها برايعامل و سهم
ه شهرها با ضمانت يت و حاشينفر جمع) ٠٠٠/٢٥(ر ي زي و شهرهايي روستايواحد مسکون

  . اقدام کند١٣٩٩ در سال يارهيسفته زنج
ر ي ساختمان و سايرات ملمقر) ١٩(ت مبحث يالت با رعاي تسهيسقف فردـ ٢

) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليست هزار واحد، مبلغ پانصد مي دوي ساختمان برايمقررات مل
  . است١٣٩٩ال در سال ير

است و سازمان برنامه و %) ٥(الت پنج درصد ين تسهي اي برايسود سهم متقاضـ ٣
 يها  تا نرخيشده سهم متقاضنييالتفاوت سود تعمابه(ارانه سود يبودجه کشور پرداخت 

 و مانده مطالبات ي و فروش اقساطي دوره مشارکت مدنيبرا)  پول و اعتباريمصوب شورا
 که نمايد مين و تعهد ينامه را تضمبين تصويالت موضوع ايمعوق شامل اصل و سود تسه

ران از محل منابع ي اي اسالمي جمهوريادشده را پس از اعالم بانک مرکزي يهانهيهز
 ين نافين تضميا. دي عامل پرداخت نمايها به بانکيقانون بودجه سنواتمصوب مربوط در 

  .ستي عامل در وصول مطالباتشان نيهات بانکيمسئول
 سازمان برنامه و بودجه ي مکلف است با هماهنگياد مسکن انقالب اسالميبنـ ٤

 ه ابالغ شده توسط بانکين نموده و براساس سهمييالت را تعي تسهيکشور، سهم استان
ک استان، ي عامل به تفکيهاه بانکيع سهميران، نسبت به توزي اي اسالمي جمهوريمرکز

الت و نظارت بر يافت تسهي آنان جهت دريط، معرفيان واجد شراي متقاضييشناسا
) يي و روستاينظام فن( و کنترل ساختمان يوساز در چهارچوب قانون نظام مهندسساخت

  . اقدام کندينرژ اييجو  صرفهيت استانداردهايو رعا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٥/٤/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٢٦٧ت/٣٩٢٣١رهشما

  يقانون سامانده) ١٤( ماده يينامه اجرا نييآ) ٢٤(ماده ) ٢(تبصره اصالح 
  د و عرضه مسکنيت از تولي و حما

   يي و دارايقتصادوزارت امور ا
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ  يوزارت راه و شهرساز

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز  ـوزارت کشور
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 ران ي استاندارد ايسازمان مل
 مورخ ٠٢/١٠٠/١٣١٧٣٤شنهاد شماره ي به پ٨/٤/١٣٩٩ران در جلسه ي وزهيأت

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يرساز وزارت راه و شه١٠/٩/١٣٩٨
  : ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

ت از ي و حمايقانون سامانده) ١٤( ماده يينامه اجرا نييآ) ٢٤(ماده ) ٢(تبصره 
 ١٠/٨/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٣٨٥ت/٩٧٦٥٥نامه شماره  بيد و عرضه مسکن موضوع تصويتول

 :شودير اصالح ميبه شرح ز
کننده  واگذاري قانوني وابسته و نهادهايها و سازمانيوزارت راه و شهرساز ـ٢هتبصر

ار خود را يا در اختي ي ملکيهانيتوانند زمين و مقررات مربوط ميت قوانين با رعايزم
 يهاح طري و اجراي مال تأميني که برايگذارهي سرمايها روز به صندوقيمت کارشناسيق به

ند و ي منتقل نمايشوند واگذار و به طور قطعيا مي شده أسيس تيمسکن و توسعه شهر
، واحد ين مورد واگذاري از زميا منافع و حقوق متعلقه ناشين و يدر قبال ارزش ع

 وابسته و يهاوزارت مذکور و سازمان. افت کنندي مربوط را دري اخذ و گواهيگذارهيسرما
ن و يت قواني مأخوذه را با رعايگذارهي سرماين مجازند واحدهاي واگذار کننده زمينهادها

 .نديمقررات مربوط واگذار و منتقل نما
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

٩٤٨ 

٩٤٧ 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ١٨/٤/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٧٧٨٤ت/٤٠٥٥٣رهشما
  )٢٩(ماده ) ط( بند يينامه اجرا نييآاصالح 

  يخدمات کشورت يري قانون مد
 وزارت اطالعاتـ  وزارت کشورـ  وزارت آموزش و پرورش

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحقـ   مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ وزارت ورزش و جوانان
 سازمان برنامه و بودجه کشورـ ي وزارت راه و شهرساز ـ يوزارت جهادکشاورز

  کشور ي و استخداميان ادارسازم
 مورخ ٣١٤٠٨/٤٢٩٩٦شنهاد شماره ي به پ٨/٤/١٣٩٩ت وزيران در جلسه هيأ

 و هشتم قانون يکصد و سيس جمهور و به استناد اصل يي ري معاونت حقوق٢٧/٣/١٣٩٩
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

نامه  وري موضوع تصويبقانون مديريت خدمات کش) ٢٩(ماده ) ط(نامه اجرايي بند  آيين
  :شود  به شرح زير اصالح مي٢٩/١٠/١٣٩٨هـ مورخ ٥٥٣٤٢ت/١٣٨٩٢٠شماره 
 "وزارت" به واژه " آموزش و پرورش ويهاوزارتخانه"، عبارت )٢(در تبصره ماده ـ ١
  .شود ياصالح م
 به عبارت " و توسعه استانيزير  برنامهيشورا"، عبارت )٥(ماده ) ٢(در تبصره ـ ٢

 "مجاز است" ، عبارت " تابع آنها در استاني و واحدهاي مليها و مؤسسات دولت خانهوزارت"
  .شود يم  اصالح"نديز نمايوار" به عبارت "ديز نمايوار" و عبارت "مجازند"به عبارت 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٥/٤/١٣٩٩                                                                          ٢٦٨/١٢/٣رهشما
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

   رسمي جمهوري اسالمي ايرانروزنامهرئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل 
   ابالغ مصوبات بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي عتف:موضوع

 جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري پنجمينبه پيوست مصوبات بيست و 
جمهور محترم رسيده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام   رئيستأييدبه كه ) عتف(

  .گردد ميمقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال 
 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، ٣شايان ذكر است طبق تبصره ماده 

 تأييد، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از )١٨/٥/١٣٨٣مصوب (تحقيقات و فناوري 
  . االجراست هاي اجرايي الزم جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه رئيس

  دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ـ مسعود برومند
  

   جلسه شوراي عالي عتفپنجمينمصوبات بيست و 
شنبه  روز دو) عتف (يقات و فناوري علوم، تحقي عالين جلسه شورايست و پنجميب
ر يل و موارد زيجمهور تشک سي با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئ٢٥/٠٩/١٣٩٨مورخ 
  .شود يد، که جهت اجرا ابالغ ميب رسيبه تصو

  :مصوبات جلسه
 يعملکرد حوزه پژوهش و فناور، گزارش يهمزمان با شروع هفته پژوهش و فناورـ ١

، ١٣٩٦ت به سال  نسب١٣٧٧ن گزارش در سال يمطابق ا.  ارائه شد١٣٩٧کشور در سال 
زان ي درصد؛ م١٦٧د  و مراکز رشي علم و فناوريها  شده در پارکي تجاريها دهيتعداد ا

و حجم تعداد  درصد؛ ٢٤  و مراکز رشدي علم و فناوريها  مستقر در پارکيها فروش شرکت
تعداد  درصد؛ و ٣٩ و ٤٩ب ي به ترت ارتباط صنعت و جامعه در حال اجرايقراردادها

 درصد ١٣٥  و جامعهصنعت ارتباط ي مرتبط با قراردادهايلي تکمالتي تحصيها نامه انيپا
 مستقر در يتعداد واحدها مانند ييها ن گزارش شاخصين در ايهمچن. اند رشد داشته

هاي علم و فناوري و  تعداد فناوران شاغل در پارك؛  و مراکز رشدي علم و فناوريها پارک
 يا و کشورهاي در دنراني ايعلم يها يت خروجيفيو ک تي کميرتبه جهان؛ مراكز رشد

با .  ارائه شديالملل ني بيبند  رتبهيها ران در نظاميگاه و رتبه اي؛ و بهبود و ارتقاء جاياسالم
قات و ي وزارت علوم، تحقيرخانه شورا با همکاريد دبي گرد تأکيدتوجه به گزارش ارائه شده،

 اطالعات و ي، وزارت ارتباطات و فناورياست جمهوري ري و فناوري، معاونت علميفناور
  .ل گزارش ارائه شده، آن را به اطالع عموم مردم برساننديها ضمن تکم ر دستگاهيسا

ژه ي و توسعه مناطق و تأسيسنامه نيي آيساز ادهي پي فرارويها  با توجه به چالشـ٢
 يها در سطح استان) ١٥/٠١/١٣٨٩ران مورخ يوزهيأت مصوب ( کشور يعلم و فناور

نامه،  نيي آيل عدم اجراي داليشناس بي ضمن آسي عاليرخانه شوراي مجوز، دبيدارا
 و توسعه ينه ساماندهي شکل گرفته در زميکردهاير رويي و تغيتجارب موفق جهان

 يها يبراساس مطالعات و بررس.  قرار دادي را مورد مطالعه و بررسي نوآوريها ستمياکوس
کرد ي با رويژه علم و فناوريها و مناطق و  توسعه پهنه و تأسيسنامه نييصورت گرفته، آ

 يون دائميسيب کمين و به تصوي تدوي علم و فناوريها  پهنهيريگ جزء به کل و شکل
 ي اداريجاد بوروکراسين مالحظه که باعث اينامه با توجه به ا نيين آيس اينو شيپ. ديرس
د، يجاد ننماي تداخل اي و فناور علميها  روزمره مردم ساکن پهنهيد نشود و در زندگيجد

قات و ير علوم، تحقيس توسط وزينو شين پيد ايب شد و مقرر گردي تصو١وست يبه شرح پ
 . دولت ارسال شودهيأت  ي، براييب نهاي و تصوي جهت بررسيفناور

 مي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ٥٦ماده  مشمول يها عملکرد دستگاهگزارش ـ ٣
هاي اجرايي   دستگاهيس خود اظهار که براسا١٣٩٧در سال ) ٢( دولت يت مال از مقررايبخش

  :ديم شده بود ارائه و مقرر گرديو اطالعات ثبت شده در سامانه سمات تنظ
 ي طاني به مجر٥٦ مشمول ماده يي اجرايها  دستگاهي به تعهد باالتي عنابا ـ١ ـ٣

 در سامانه سمات، تعهدات ديد مشمول قبل از ثبت طرح جيها  دستگاه، گذشتهيها سال
  ند؛ينما في تکلنيي را تع١٣٩٧ سال اني خود تا پايقبل

رخانه شورا با يدب و کشور کل يدار خزانه برنامه و بودجه کشور، سازمانـ ٢ ـ٣
 يها عملکرد دستگاه کامل ثبت يبرا يراهکار ت سازمان برنامه و بودجه کشور،يمحور
  راي در سامانه سمات مل٥٦ماده  موضوع عتباراتنه کرد اينه نحوه هزي در زميياجرا

 .ندي نماييو اجرا شنهاديپ
 قانون  مواد بهي قانون الحاق برخ٥٦ماده  مشمول يها گزارش عملکرد دستگاه ـ٣ ـ٣

 شد و مقرر شد گزارش تأييد ١٣٩٧در سال ) ٢( دولت ي از مقررات مالي بخشميتنظ
  . شود ارسالي اسالميرخانه به مجلس شورايتوسط دب
 ٥٦ ماده زان اعتباريمسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آمار مرتبط با  ـ٤ ـ٣

  .دي عتف اعالم نماي عالي شورارخانهي سال را به دب دستگاه در هرهر
 يي اجرانامه نيي مفاد آي اصالح برخ بريمبن يي و شکوفاي صندوق نوآورشنهاديپ ـ٤

  و اختراعاتها ي نوآوريساز ي و تجارانيبن شها و موسسات دان  از شرکتتيقانون حما
ر ي، مقرر شد متن زي دائمونيسي موضوع در کمني ابي و تصوطرحمطرح و با توجه به 

  : دولت ارسال شودهيأت ب در ي تصوي برايقات و فناورير علوم، تحقيتوسط وز
 از تي قانون حمايي اجرانامه نيي مکرر آ١٨ و ١٨و ١٦ ي ال٥ مواد نيگزي جاريمتن ز

  : و اختراعات شودها ي نوآوريساز ي و تجارانيبن ها و موسسات دانش شرکت
 ري خدمات غاي و يالتي تسه،ي خدمات ماليي و شکوفايصندوق نوآور« ـ ٥ ماده

 مندرج در اسناد باالدست با ي اهداف کلي را در راستاي مال تأمين بري مبتنميمستق
 ي سنجازي و حذف خدمات بر اساس نفي تعراري صندوق و با اختيامناهيأت  بيتصو

 مختلف از جمله يها  شده در حوزهادي اتخدم.  خواهد نموديي و اجرافيانجام شده، تعر
 مختلف يها ها به روش  شرکتي توانمندساز،يگذار هي کمک، مشارکت و سرماالت،يتسه

  ». خواهند شدبي و تصوفي تعر،ندهي آيازهاي بر اساس نفي تعرتي قابلايموجود و 
 و يصندوق نوآور. دارد ماده نظارت ني اي عتف بر حسن اجراي عالي شورا:تبصره

ها و  شرکتت از يق با اهداف مندرج در قانون حمايتطب  موظف است به منظورييشکوفا
 مصوب را در يها نامه نييآ،  و اختراعاتها ي نوآوريساز ي و تجارانيبن موسسات دانش

 کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق يو امکان دسترسرخانه شورا قرار داده يار دبياخت
 .را فراهم سازد

 علوم، ي عالين جلسه شورايستمي ب٦ و ٥، ١در خصوص مصوبات شماره  ـ ٥
 مراحل ذکرشده در اسناد ين مصوبات پس از طي مقرر شد موضوع ايقات و فناوريتحق

ب يه مورد نظر، به تصوا کارگروي شورا و يون دائميسي در کمتأييد مرتبط و يباالدست
 . عتف برسندي عاليشورا

 ،يزير  نظام هماهنگ برنامهبي و تصويبررس«ل کمبود وقت مقرر شد موضوع يبه دل ـ ٦
  . شورا مطرح شوديدر جلسه آت»  کشوري عملکرد پژوهش و فناوريابي و ارزيزير بودجه

  
  )١وست يپ(

  ها   و توسعه پهنه تأسيسنحوه نامه نيي آسينو شيپ
  ناطق ويژه علم و فناوري كشورو م

 علوم، تحقيقات و  بنا به پيشنهاد وزارتخانه            وزيران در جلسه مورخهيأت  
هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در  و سي و فناوري و به استناد اصل يكصد

ثر و فعال  عناصر مؤييافزا سازي براي تجميع و هم  زمينهان،يبن  تحقق اقتصاد دانشيراستا
هاي حائز   در استاني نوآور  بومستي و ارتقاء زيريگ ل شکليان و تسهيبن جامعه دانش

ها و مناطق ويژه علم و فناوري كشور   و توسعه پهنه تأسيسنامه نحوه  کشور، آئينطيشرا
  :  نمودبيرا به شرح زير تصو

   و اختصاراتفيتعار: الف
  . خواهند بودريرات به صورت ز و اختصافينامه تعار نيي آنيدر ا: ١ماده
  ي و فناورقاتي علوم، تحقي عاليشورا: شورا
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 يعال  ي شورا تأسيس که براساس قانونيونيسيکم:  استان٥ ماده ونيسيکم
در هر استان شکل ) ي اسالمي مجلس شورا٢/٢/١٣٨٨مصوب  (ي و معماريشهرساز

 کي آنها در هر راتيي و تغي شهريلي تفصيها  طرحبي و تصوي آن بررسفهيگرفته و وظ
  . استان استياز شهرها

 امكانات علمي، ي است که داراي علم و فناور  پهنهنيز چند اي ا منظومه:  ويژهمنطقه
هاي ارتباطي، نهادها و  ها و محيط صنعتي، توليدي، آزمايشگاهي، تحقيقاتي، زيرساخت

ها در يك گستره  وريها و نوآ بر خالقيت  هي و با تکباشد يمؤسسات، افراد و اطالعات م
كارهاي معين  پيوند با اهداف و راه  نظام مدون و هميكيي و بر اساس  جغرافيا
اي و  هاي علمي، اقتصادي، انساني، ملي، منطقه ها و سرمايه شده و با جذب فرصت هماهنگ

ها، مراكز و  افزايي بين سازمان نفع و هم هاي ذي المللي و اشتراك منافع همه طرف بين
 توسعه توليد، ثروت، رفاه ملّي جهي نترت حاضر در منطقه، سبب ارتقاي فناوري و دمؤسسا

  .شود محور مي و ايجاد جامعه دانايي
 ي فناور،يقاتي تحق،ي مراکز علمراموني پاي است در داخل يا گستره: ي علم و فناورپهنه

 و ارتقاء يريگ شکل عناصر مؤثر درييافزا  و همعي تجمي برايساز نهي که به منظور زميو صنعت
  . شود ي ملي مصوبه تشکني مندرج در اطي با الزامات و شراي بوم نوآورستيز

 ها،تي فناورانه است که متناسب با ظرفيگذارهي سرمايهاطرح:  توسعهيها طرح
  روش،ي و اقتصادي فنهي شده و در قالب آن توجفي منطقه تعريها يازمندي و نها يتوانمند
  .  استدهي طرح مشخص گردي اجراي و دستاوردهاها نهي هزاز،ي مورد ني منابع مالتأمين

 يها  طرحي سازادهي پي که متولي عموماي ي است خصوصيبنگاه: ي مجرنهاد
  . توسعه مصوب منطقه است

  ژهي منطقه وجادي و ا تأسيسنديفرا: ب 
 کشور طي حائز شرايها  در استانري زندي فراي طي علم و فناورژهيمنطقه و: ٢ماده

  :شود ي متأسيس
  ي علم و فناوريها  پهنهتأييد و ييشناسا: ٢ ـ١

 نظر با  موردتي شده در موقعجادي اي علم و فناوريها  پهنهتأييد و يي شناسادرخواست
ها و   و با توجه به شاخصيهي آن، همراه با طرح توجيها تي و ظرفها يتوجه به توانمند

  . شود ي شورا ارائه مرخانهي به دبيها توسط استاندار  پهنهتأييدالزامات 
 تأييد کشور پس از يشهرها  در کالني پهنه علم و فناورتأييد و يي شناسادرخواست

 يي نهابي استان، به منظور تصو٥ ماده ونيسي در کمبي شورا و تصوي دائمونيسيکم
 کشور، پس از ي شهرهاريدر سا.  ارائه خواهد شدي و معماري شهرسازي عالي شورابه
 استان ٥ ماده ونيسي به کميي نهابي تصوو ي شورا جهت بررسي دائمونيسي کمييدتأ

  . مربوطه ارائه خواهد شد
 مي و خارج از حرميتوانند در داخل محدوده، حر  ميي علم و فناوريها پهنه: ١تبصره

  :  شوندنيي تعريشهر به صورت ز
 و ي فناور،يقاتيحق ت،ي مراکز علمراموني پايدر داخل محدوده شهر در داخل : الف

  ،يصنعت
  ،ي و صنعتي فناور،يقاتي تحق،ي مجاورت بالفصل مراکز علماي شهر در داخل ميدر حر: ب
  .ي و صنعتي فناور،يقاتي تحق،ي شهر فقط در داخل مراکز علمميدر خارج از حر: ج

 افتي در تا زماني علم و فناوريها  و توسعه پهنهيانداز  راهيريگي پيبرا: ٢تبصره
 استان ي و نوآوري کارگروه آموزش، پژوهش، فناورتي از ظرفژهي منطقه ومجوز

  .شود ياستفاده م
  ژهي منطقه و تأسيس:٢ـ ٢
 در سطح استان و عملکرد موفق آنها يپهنه علم و فناور......  حداقلتأييد صورت در

 اشتغال و ثروت جادي فناور و ايان و واحدهايبن  دانشيها در جذب و استقرار شرکت
 استان، يهاتي و ظرفها ي با توجه به توانمندژهي منطقه و تأسيسناسب، درخواستم

 ي منطقه توسط استاندار تأسيس و الزاماتهااخص و با توجه به شيهيهمراه با طرح توج
 شورا، درخواست جهت تأييددر صورت . شود ي طرح در شورا ارائه مي شورا برارخانهيبه دب

  .شود ي ارسال مرانيزوهيأت  به ييصدور مجوز نها
 هستند، ژهي مجوز منطقه وينامه دارا نيي آني که قبل از ابالغ اييها استان: ١تبصره

 علم و يها  پهنهيانداز  حاضر، نسبت به راهنامه نييمکلفند حداکثر تا دوسال بعد از ابالغ آ
ر آنها  فناور را ديان و واحدهايبن  دانشيها  در سطح استان اقدام کرده و شرکتيفناور

 منطقه  تأسيس و الزامات ها  شورا مکلف است با توجه به شاخصرخانهيدب. نديمستقر نما
 لغو مجوز مربوطه و اعالم اي تأييد قرار داده و نسبت به يابيها را مورد ارز  استانني اژه،يو
  .دي به شورا اقدام نماجهينت

نامه  نيي آني ابالغ اسه ماه بعد ازظرف   شورا مکلف است حداکثررخانهيدب: ٢تبصره
 يسنج  امکانيها  شاخصها، استانداردها وندي مشتمل بر فراي دستورالعملهينسبت به ته

 تأييد و يي شناسايو الزامات براربط ي ذيي اجرايها و مشخص نمودن نقش دستگاه
 بي اقدام کرده و به تصوي علم و فناورژهي منطقه و تأسيس وي علم و فناوريهاپهنه

  . شورا برسانديائم دونيسيکم
  ي علم و فناورژهي منطقه ويگذار استيس: ج

 و توسعه مناطق ويژه  تأسيس راهبري و مديريت،يگذار استيمنظور س به :٣ماده 
هاي كالن  عالي علوم، تحقيقات و فناوري در سطح ملّي مسئوليت علم و فناوري، شوراي 

  :زير را به عهده خواهد داشت
 منابع ازمندي که ني علم و فناورژهي و اجرايي مناطق ويا هاي توسعه تصويب طرح .١

   هستند؛ يعموم
تصويب دستورالعمل، ضوابط و مقررات عمومي ناظر بر عملکرد مناطق ويژه علم و  .٢
  فناوري؛
  ربط؛  هاي الزم به مراجع قانوني ذي پيشنهاد اعطاي تسهيالت و معافيت .٣
  . آنهايا  توسعهي ها  متناسب با طرحژهي از توسعه مناطق وتي و حمايبانيپشت .٤
هاي اجرايي  ها، استانداران و دستگاه حسب مورد از نمايندگان ساير وزارتخانه: تبصره  

  .ديآ يهاي شورا دعوت به عمل م براي شركت در جلسه
 و توسعه مناطق ويژه  تأسيس هماهنگي، نظارت و مديريت،يمنظور راهبر  به:٤ماده 

  :شود  اجرايي منطقه با تركيب زير تشكيل ميهيأتح استان، سط علم و فناوري در 
  ؛)رئيس(استاندار  .١
  )دبير( منطقه ويژه علم و فناوري رخانهي دبريمد .٢
   استاندار؛ي امور اقتصاديمعاون هماهنگ .٣
   استان،يزير  و برنامهتيري سازمان مدسيير .٤
 ي و فناورقاتيت علوم، تحق استان وابسته به وزاريها  دانشگاهي نفر از روساکي .٥

  ،ي و فناورقاتي علوم، تحقريبه انتخاب وز
 ري استان به انتخاب وزيدرمان ـ ي و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکسيير .٦

  يبهداشت، درمان و آموزش پزشک
  ي دانشگاه آزاد اسالمسي استان به انتخاب رئي دانشگاه آزاد اسالمي از واحدهايکي سيرئ .٧
   علم و فناوري استان،  پاركسيرئ .٨
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،سيير .٩

   استانيعي و آموزش کشاورزي و منابع طبقاتي مرکز تحقسيير .١٠
   اطالعات و ارتباطات استاني اداره کل فناورسيير .١١
  شهردار مرکز استان،  .١٢
   استاني و حرفه اي اداره کل آموزش فنسيير .١٣
   استاني صندوق پژوهش و فناوررعامليمد .١٤
   اداره کل آموزش و پرورش استانسيرئ .١٥
 ،ي اتاق بازرگانيدولتي با معرف سه نفر از مديران بخش توليد و خدمات غير .١٦

  . استاني و معادن و کشاورزعيصنا
 براي ،ي با حق را، استانيي اجرايها  دستگاهري ساندگانيحسب مورد از نما: تبصره

  . ديآ ي دعوت به عمل ميياجراهيأت هاي  هشركت در جلس
  : اجرايي منطقه به شرح زير استهيأت وظايف :٥ماده

   استان؛ي منطقه با سند علم و فناوري ها انطباق برنامه  .١
   در سطح منطقه؛ي بوم نوآورستي و ارتقاء زيريگ  شکلي در راستايزير برنامه .٢
 يها تي و مزها يي تواناازها،ي نيقه بر مبنا منطي و فناوريقاتي تحقيها تي اولونييتب .٣

  ؛ياستان متناسب با سند علم و فناور
 در سطح منطقه به همراه نقشه راه ي علم و فناوريها پهنهنيي و تعييشناسا .٤

  توسعه آنها ؛
 بوم ستي فعال زي نهادهاي از توسعه و ارتقايباني و پشتيتي برنامه حمانيتدو .٥

 ي و واحدهاانيبن دانشيها شرکت مراکز رشد و ،ي علم و فناورياه  پارکلي از قبينوآور
   در منطقه؛ ي صنعتيها  و توسعه بنگاهقي تحقيفناور و واحدها

 ي به شوراشنهادي و فناورانه منطقه و پي توسعه علميها  طرحبي و تصويبررس .٦
  ربط؛ي ذي مراجع ملري استان و ساريزي برنامه

  ؛يياجراهيأت  مصوب ي ها  طرحي و نظارت بر اجرايهماهنگ. ٧
 فعال در حوزه علم و يها  نهادها و دستگاهني بي و استاني در سطح مليهماهنگ .٨

  ؛يفناور
 ادهي پي در راستاي علم و فناوري ها  و توسعه پهنهجادي اي نهاد مجرتي فعالتأييد .٩

   توسعه منطقه و نظارت بر عملکرد آنها؛ي ها  طرحيساز
  . شورارخانهيملکرد ساالنه منطقه و ارائه آن به دبتهيه گزارش ع .١٠
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 در سطح ي و نوآوري و نظارت در حوزه علم، فناوري هماهنگ،يگذار استيس: تبصره 
 في بر وظاي مکلفند مبتني و استاني مليباشد و نهادها  مييياجراهيأت منطقه برعهده 

  . ندي آن اقدام نماي ها  و برنامهها استي خود هماهنگ با سيقانون
 يياجراهيأت  يها مي مصوبات و تصمي اجرايريگي پ،يزير  به منظور برنامه:٦ماده

 لي تشکي در استانداريياجراهيأت  تأييد منطقه با رخانهي دب،يدر سطح استان و مل
  . شود  مي منصوبيياجراهيأت  تأييد و ي استاندارشنهادي با پرمنطقهيدب. شود يم

 موضوع ،يياجراهيأت  و ي ملي دستگاههانير بدر صورت بروز اختالف نظ: تبصره
 موجود جهت رفع اختالف ي قانونيتهاي شورا طرح و متناسب با ظرفي دائمونيسيدر کم

  .شود ينظر اقدام م
   مصوبي ها  و طرحژهي منطقه وي مال تأميننحوه: د
 اعتبارات الزم براي ايجاد، توسعه و راهبري مناطق ويژه علم و فناوري و :٧ماده  

 بر ژهيان در مناطق ويبن  دانشيوکارها  و تقويت کسبازي مورد نيها رساختيارتقاء ز
  :شوند ي م تأمينريهاي مصوب به صورت ز اساس برنامه
 ي ها  طرحهي و مطالعات اولژهي منطقه ورخانهي دبي راهبرياعتبارات الزم برا: الف

  .شود  تأمين ميي استاني از محل منابع ماليا توسعه
 ،ي مصوب از محل منابع عموميا  توسعهيها  طرحي اجرايارات الزم برااعتب: ب
  . شود ي م تأمينيخصوص  ـي مشارکت عموم،يخصوص

 علم و ژهي مناطق ويها تيها و فعال  از توسعه پهنهيباني و پشتتي حمايبرا: تبصره
 در ي شورا، سازمان برنامه و بودجه اعتباررخانهي دبشنهادي مصوب، ساالنه با پيفناور

  .رديگي در نظر مرخانه،ي بودجه آن دبفيرد
  ژهي و گزارش عملکرد منطقه ويابيارز:  هـ 

 را در راستاي ژهي منطقه موظف است گزارش عملكرد منطقه ورخانهيدب: ٨ماده
 هيأت.  اجرايي منطقه ارائه نمايدهيأت به بار کي هر شش ماه شده، نييتحقق وظايف تع

هاي  ها گزارش هاي دريافتي را بررسي و بر مبناي آن رشاجرايي منطقه موظف است گزا
 كار اجرايي و همچنين ارزيابي عملكرد منطقه رفت چگونگي پيشزمينةنظارتي خود را در 

  .  شورا ارائه نمايدرخانهيربط تهيه نموده و ساالنه به دب  ذيژهيو
 يزم برا الشنهاداتي پژه،ي از مناطق ويافتي دريها شورا براساس گزارش: ٩ماده

 آنها از محل منابع شرفتي پزاني متناسب با ميا  توسعهي ها  طرحي منابع مالتأمين
  .نمايد مي را به سازمان برنامه و بودجه ارائه يعموم

 را ي علم و فناورژهي عملکرد مناطق وکبار،ي شورا هر پنج ساله رخانهيدب: ١٠ماده
 لغو اي و دي در خصوص تمديري گميصم را جهت تيابي قرار داده و گزارش ارزيابيمورد ارز

  .ديمجوز منطقه به شورا ارائه نما
 ٩/٤/١٣٨٩  مورخ٧٨٤١١/٣٦١٧٠ شماره نامهبي جايگزين تصونامه بي اين تصو:١١ماده

 .شود مي
  

  ١٥/٢/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/١١٩١٠شماره
   جامعپيرامون طرح عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي مصوبه 

   رود زاينده ـ سامان يگردشگر نمونه منطقه
  چهارمحال و بختيارياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 طرح«خود،  ٣٠/١٠/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز عالي شوراي
 يشورا ٢٨/٦/١٣٩٢ مورخ مصوب ،»رود يندهاز سامان يگردشگر نمونه منطقه جامع
 مورخصورتجلسه  ت بهيبا عنا را ياريبخت و چهارمحال استان توسعه و ريزي برنامه

مقرر نمود اسناد و مدارک   وداد قرار يبررس مورد)  يگردشگر (٢ يفن تهيکم ١١/٩/١٣٩٨
  :ه ابالغ شودبه مراجع مربوطشوراي عالي رخانه ي دبتأييدر و يطرح با اعمال اصالحات ز

 هکتار ٧/٣٠ به مساحت ي سامان در محدوده ايمنطقه نمونه گردشگر ـ طرح١
 و احداث يکيزي فريزي برنامه نفر مالک ١٣٠٠ روزانه گردشگرت متوسط ياصالح و جمع

 ،يراث فرهنگي وزارت ميارهاي پروژه مطابق معي و خدماتيحي، تفري اقامتيفضاها
  .ردي قرار گيع دستي و صنايگردشگر
ص به يق آب قابل تخصيزان دقيرو  ميبا وزارت نشوراي عالي رخانه يـ با مکاتبه دب٢

در .  احداثات مختلف پروژه منطبق گرددياز آبي مصارف مختلف استعالم و با نيپروژه برا
 يه احداثات طرح اعم از فضاهاي کلي برايهر صورت حداکثر سطح اشغال ساختمان

 درصد و حداکثر تراکم قابل احداث در ٨  معادل يخدمات و ي، گردشگريحي، تفرياقامت
  .  درصد خواهد بود١٥آن معادل 

 و عنوان هر تحت (رود زاينده رودخانه بستر و يفيک ميحر در يبارگذار هرگونهـ ٣
  .باشد  مي ممنوع..) .و يخدمات ،ياقامت از اعم

 مورخ ٧٧٩٦/٢١/١٠/٨٩ شماره نامه مطابق يطيمح ستيز حظاتالم تيرعاـ ٤
  .است يالزام طرح ياجرا مراحل در ستيز طيمح حفاظت سازمان ٨/٢/٨٩

 است و ي جهت استفاده عموميان منطقه نمونه گردشگري ـ کل عرصه و اع٥
  .ان ممنوع استي عرصه و اعيک و واگذاريهرگونه تفک

خواهشمند . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ربط به   فرماييد مدارك طرح پس از اصالح براساس مصوبه، جهت ابالغ ذياست دستور

 .دبيرخانه شوراي عالي تحويل شود
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٧/١/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٥٠٥٠شماره

 ژهيو ه طرحيته پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
  کشور جنوب ريجزا کپارچهي و داريپا توسعه يراهبرد

  معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي
 هب استناد با ٢٨/١١/١٣٩٨ مورخ سةدرجل رانيا يمعمار و يشهرساز عالي شوراي

 ،يمحل وعمران توسعه يها طرح بيتصو و يبررس وةنح مةنا نييآ کمي فصل ١ دةما ١٠ بند
 يراهبرد ژهيو ه طرحيته« ضرورت کشور يشهرساز مقررات و يومل يا منطقه ،يا هيناح

 توسعه ريزي برنامه نگرش تحقق جهت را به »کشور جنوب ريجزا کپارچهي و داريپا توسعه
 ريجزا هماهنگ و موثر نقش يفايا و ايدر و يخشک از اعم نيمسرز کل در کپارچهي ييفضا
ب و مقرر نمود يتصو ينظام و ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد مختلف ابعاد در فارس جيخل

 يتخصص کارگروه نظرات اخذ با و يانورديدر و بنادر سازمان توسط طرح مذکور
 و ينت شهرساز معاويکشورتحت نظارت و راهبر ريجزا و سواحل، بنادر يسامانده

 ه و جهتيرتهيز مالحظات تيرعا با و ماه ۹ مدت  ظرفي وزارت راه و شهرسازيمعمار
  .ارائه گرددشوراي عالي به  بيتصو

 توسعه هماهنگ ريزي برنامهبا هدف  و ييفضا توسعه يزير برنامه کرديرو با ـ طرح١
 س آن نقش و دارد و بر اسايشد و جنبه راهبرد خواهد هيته ريجزا و يساحل ينواح

 يه دستگاههاي کليج آن برايت نتايفلذا رعا .گردد مي نيير تعيک از جزايهرهاي  تيمأمور
ر و ي جزايموجود و آتهاي   طرحيتبعا نحوه هماهنگ . خواهد بودي الزامي و نظامي، عموميدولت

  . آن خواهد بودياصلهاي  ياز خروجها  ک از آني هريمتولهاي  دستگاه
 ميتنظ حال نيع در و ريجزا در مواجهه با يا شبکه و يا منظومه کرديـ اتخاذ رو٢
 .بود خواهد يضرور ياصل نيسرزم با آنها  از کي هر تعامالت و روابط

 هيته طرح، يمجر و مشاور انتخاب خدمات، شرح نيتدو (طرح هيته مراحل هيـ کل٣
 و يشهرساز معاونت يهماهنگ و نظارت با) آن يتخصص و يفن يها يبررس و طرح

 و نظارت نيا يياجرا دستورالعمل. شد خواهد انجام يشهرساز و راه وزارت يمعمار
 و نيتدو يانورديدر و بنادر سازمان و مذکور معاونت توسط مشترک صورت به يهماهنگ

 .شد خواهد گذاشته اجرا مورد به
 يشهرساز معاونت تأييد به ماه کي حداکثر مدت ظرف طرح هيته خدمات ـ شرح٤

 يها دستگاه هيموثرکل مشارکت اساس نيوبرهم دهيرس يشهرساز و راه وزارت يرمعما و
 .است يضرور طرح هيته نديفرآ در يديکل نفعان يذ و يياجرا

 . شود  مياعالم دستوراقدام صدور استحضارو جهت مراتب
ـ فرزانه صادق   جردمالوا معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٧/١/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٥٠٥٢شماره

  رانشهريا شهرمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون  طرح جامع 
  سيستان و بلوچستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

طرح « خود ١٤/١١/١٣٩٨ران در جلسه مورخ ي اي و معماريشهرساز عالي شوراي
 استان توسعه و يزير برنامه يشورا ٩/٨/١٣٩٧ مورخمصوب جلسه » رانشهريا شهرجامع 

 و ٨/١٠/١٣٩٨ مورخ صورتجلساتت به يبا عنا و قرار داد يرا مورد بررسبلوچستان  و ستانيس
ت يبا جمع رانشهريشهر ا جامع حطر بيتصو ضمن ،کي شماره يفن تهيکم ١٥/١٠/١٣٩٨

 يشورا مصوب اسناد در ليذ شرح به  اصالحات نمود مقرر ،١٤١٠ افق سال  يهزار نفر١٦٣
  .شود ابالغ يعال يشورا ريدب توسط طرح متعاقبا و لحاظ استان توسعه و ريزي برنامه

  در خصوص محدوده شهر، 
 بر الحاق يتان مبن و توسعه اسيزير  برنامهيضمن موافقت با مصوبه شورا ـ١

 الحاق و اعالم يد انجام مراحل قانوني چاه جمال به محدوده شهر مقرر گرديروستا
 يرخانه شورايش از ابالغ اسناد طرح توسط دبي وزارت کشور پياسيموافقت معاونت س

  . شوديريگي پي و معماري شهرسازيعال
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 و في تعارقيدق تبراساس مصوبه» يا مختلط خدمات منطقه« موسوم به يکاربرـ ٢
 و ي شهرسازي عالي شورا١٠/٣/١٣٨٩ سرانه آنها مصوب نيي و تعيشهرهاي  ي کاربرميمفاه

ضمن . ابديص يبان سکونت تخصي هفت گانه پشتيرانتفاعي غي خدماتيها يبه کاربر يمعمار
خدمات « موسوم به ي در کاربري خدماتيها يک از کاربرينکه جدول مربوط به سهم هر يا

  . در اسناد طرح ارائه شوديلي طرح تفصي براي به عنوان سند باالدست،»يا محله
 ي از شهر اراضييها  و توسعه استان، در بخشريزي برنامه يبر اساس مصوبه شورا ـ٣

 گردد مي شنهاد يکرد مذکور پي روتأييدضمن . اند  از محدوده خارج شدهي و کشاورزيباغ
مطابق  (ي مشابه در لبه جنوبي مواجهه با اراضکرد درين رويه واحد، ايبه منظور اتخاذ رو

  .رانشهر اعمال گرددي اي اداره کل راه و شهرسازيز با هماهنگين) وستينقشه پ
 ي هکتار اراض۵۰ بر الحاق حدود يرانشهر مبني ايشنهاد اداره کل راه و شهرسازيبا پ ـ٤

 متداخل با آن، با يها ليم و بستر مسيت حد حري محدوده با رعاي واقع در شمال غربيدولت
 مسکن ي طرح اقدام ملياز براين مورد ني زم تأمينيبرا)  خدمات تأمينبا(» يمسکون «يکاربر

  .گردد مي موافقت)  جنوب استاني انتظاميستاد فرمانده(» ي انتظاميادار «يو کاربر
 ٣٠/٦/١٣٩٤ طرح، مطابق دستورالعمل مصوب ي اساسيها رتيسند آستانه مغا ـ ٥

 به همراه اسناد طرح جامع ابالغ ي عالي شورارخانهي ارائه و پس از کنترل دبي عاليشورا
 تحت عنوان اساس طرح ياس در بخش شمالي بزرگ مقي خدماتيها يه کاربري کل.گردد

  .در اسناد منعکس گردند
  م شهريدر خصوص حر

ها در آن مطابق مصوبه مورخ  تيم و ضوابط استقرار فعالي حريپهنه بند ـ ٦
  :ر اصالح گردديت مالحظات زي و با رعاي و معماريشهرسازشوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥

ته يکم«ن اعالم نظر يآهن بر اساس آخر ستگاه راهير و اي مسييت نهايموقع ـ١تبصره
  .در اسناد طرح منعکس گردد» آهن  راهيها ستگاهي ايابيمکان

 موضوع يادشنهي پي پهنه کارگاهي مناسب نسبت به جانمائيبا بررسـ ٢تبصره
ران در يات وزي ه٣٠/٧/١٣٩٦ مصوب ي مشاغل واصناف مزاحم شهري ساماندهنامه آيين
 .م اقدام گرددي واقع در حرياراض

  ليردر مقابل سيدر خصوص تداب
 و گران ليمس کردن زهيکانال  شهر،يبند در لبه شرق ليس ليتکمشنهاد يپـ ٧

. مل در اسناد طرح منعکس گرددبه طور کا در  کاروان  رودخانه زي نو  آنيها شاخه
 مربوطه يشنهادهاي شدن پياتيستان و بلوچستان اقدامات الزم جهت عملي سياستاندار

  .دي نمايريگيپ ت ويسال را هدا کيظرف مدت 
م يمتداخل با محدوده و حرهاي  و رودخانهها  ليه مسيم کليحر بستر و ـ١تبصره

، ٧ل اقدامات به شرح بند ياز تکم است پس يهيبد. ابديشهردر اسناد طرح انعکاس 
  تأييدرو ويبر اساس اعالم وزارت نها  ليم رودخانه و مسي در بستر و حرياصالحات احتمال

  . در اسناد طرح جامع اعمال خواهد شدشوراي عالي رخانه يدب
ه ين ناحي که از اي و خطراتي سطحيت آبهايت موضوع هداينظر به اهمـ ٢تبصره
اد ي بنيت بحران استان با همکاريري است اداره کل مديد، ضرورباش ين ميمتوجه ساکن

برنامه جامع «رعامل استان، ي، اداره کل پدافند غيا ، شرکت آب منطقهيمسکن انقالب اسالم
  .ديربط ابالغ نمايه و به مراجع ذي مذکور تهيها گاه ه سکونتيرا در کل» البيت سيريمد

 معطوف به يابط و مقررات ساختمانو ضو " يسطحهاي   آبيسند جمع آور"  ـ ٨
  .آن در اسناد طرح جامع ارائه گردد
  در خصوص ضوابط و مقررات

ت مالحظات ي با رعاي و ضوابط ساخت و ساز شهري تراکم ساختمانيبند پهنه ـ٩
 در ي و معمار يشهرساز شوراي عالي رخانه ي دبتأييد قرارگرفته و پس از ير مورد بازنگريز

  : شود لحاظياسناد ابالغ
   تراکميبند  از نقشه پهنهيرمسکوني غي با کاربريها نيه باغات و زميکل ـ١تبصره

  . حذف گردديشنهاديپ
 در سه ي مسکونيها ر حوزهي ساي برايشنهادي پي تراکم ساختمانيالگوـ ٢تبصره

  .ف گردديتعر) ٪٢٤۰(اد يو ز) ٪۱٨۰(، متوسط )٪۱۲۰(دسته کم 
 به يي روستايها  پهنه مربوط به بافتيهادشني پيسقف تراکم ساختمان ـ٣تبصره

  .ابديکاهش  ۱۲۰٪
 و ي نقش و عملکرد شهري داراي از محورهاي بعضيق براي دقيهايبا بررس ـ٤تبصره

  . ن گرددييتع ٪٣٠۰ ي حداکثر تراکم ساختمانيا منطقه
 ١١/٢/١٣٩٦رعامل بر اساس دستورالعمل مورخ يالزامات و مالحظات پدافند غـ ۱٠

  .رعامل برسدي مسلح و سازمان پدافند غيروهاي ن يبانيندگان وزارت دفاع و پشتينما تأييدبه 
 خواهشمند .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران،   آيين٤٢است در اجراي ماده 

حات مطابق مصوبه جهت ابالغ به مراجع دستور فرمائيد اسناد مربوطه با اعمال اصال
  .ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٢٧/١/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٥٠٦٦شماره
   پيرامون طرح جامع شهر شيروانشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  خراسان شمالياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
طرح « خود ۲۸/١١/٩٨ران در جلسه مورخ ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 

 استان وتوسعه يزير نامهبر يشورا ٢٧/٤/١٣٩٨ مورخمصوب جلسه » روانيش شهرجامع 
 مورد کي شماره يفن تهيکم ٢/١٠/٩٨ه مورخ صورتجلسرا با توجه به  يخراسان شمال

 نفر هزار٩١ت معادل يبا جمع ١٤١٠ افق سال  يبرا طرح بيتصو ضمن و داد قرار يبررس
شوراي خانه ريدب توسطاسناد آن  متعاقباً و طرح اعمالدر ليذ بشرح  اصالحات نمود مقرر
  .شود ابالغ عالي

 عدمل يدل به) وستيپ نقشه مطابق (شهر محدوده به موضع ٥ در ياراض الحاق با ـ۱
 مد نظر يک اراضي درجه يت زراعي نوع،ي طرح مصوب قبليتيجمع ناخالص تراکم تحقق

  .گردد مي خالفتمشهر محدوده داخل  درتوسعه ي کاف تيظرف وجودو 
 دان معلم که بر اساس پروانهي مي واقع در جنوب شرقيساخت و سازها ـ١تبصره

 ٥در حد )  استانيد اداره کل راه و شهرسازيباتائ( شکل گرفته انديصادره از شهردار
  .هکتار به محدوده شهر الحاق گردد

 . بمانديم شهر باقي السابق در حري شهر کمافيمارستان واقع در جنوب شرقيبـ ٢تبصره
  واقع در شمال مسکن مهر به محدودهيتت دولي با مالکي هکتار اراض٧/٧با الحاق ـ ۲

  .گردد مي موافقت)  خدمات تأمينبا( ي مسکونيشهر با کاربر
 ياراض يکاربر نقشه در يخيتارراث يم يکاربر عنوان به يثبت آثار هيکل عرصه ـ٣

م ي بر حريشنهاديپهاي  يه کاربرين کليهمچن. ز درج شودي نيو حرائم احتمال تيتثب
  .ن گردديگزيجا" ميحر "يز در شمال شهر حذف و کاربر خط انتقال گايقانون

مطابق نظر مراجع (م خطوط انتقال گاز ير در حرييدر صورت هرگونه تغـ  تبصره
 ٥ون ماده يسير به کميين تغي مشمول اي اراضي در خصوص کاربريريم گي، تصم)مربوطه
 .گردد مي محول

بان يات هفت گانه پشت از خدميکيبا  "يشنهاديپ خدمات" به موسوم يکاربر ـ٤
 قيتدق ١٠/٣/١٣٨٩ مورخ مصوبه با انطباق دراز شهر و يمطابق ن(. ن شوديگزيسکونت جا

  )آنها سرانه نييتع و يشهرهاي  يکاربر ميمفاه و فيتعار
م شهر مطابق يموجود در محدوده و حرهاي  ليو مسها  م رودخانهيبستر و حر ـ ٥

  .رددرو در اسناد طرح لحاظ گياعالم وزارت ن
ت ي و کفا،يکيت به عدم احراز ضرورت ترافي شهر با عناياحداث کنارگذر شمال ـ ٦

ب ي از تخريرين جلوگي و همچنيک عبوري ترافي براي جنوبي وکمربنديمعابر داخل
  . طرح حذف گردديشنهادهاي از پي زراعياراض

 و فاعد وزارتگان ندينما کنترل  از پس عامل ريغ پدافند مالحظات و الزامات ـ٧
ن يهمچن .گردد لحاظ طرح اسناد در عامل ريغ پدافند سازمان و مسلح يروهاين يبانيپشت

 در تراکم حداکثر يمسکون يکاربر در ،يشهردار عمل مالک ضوابط با انطباق جهت به
  .ابدي شيافزا طبقه ٥ به طبقات حداکثر و درصد ٣٠٠ اديز يتراکم پهنه

 و يم شهر در بخش شماليص کاهش حرموجود در خصوهاي  تينظر به حساسـ  ۸
م بر شهر و حوزه ين تصميرات ايت به تاثيد با عناي مقرر گرد، خانلق از آنيخروج روستا

 يرکل دفتر فني استاندار و مدي آن، ابعاد مختلف موضوع باحضور معاون عمرانيرامونيپ
ته يم و نظر کيک بررسي شماره يته فني مجددا در کمين محليوزارت کشور و مسوول

  .به مراجع مربوطه ابالغ گرددشوراي عالي ر يتوسط دبشوراي عالي  به عنوان مصوبه يفن
همچنين نظر . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

قطعي شوراي عالي در خصوص كاهش حريم در بخش شمالي متعاقب طي فرآيند مذكور 
  .گردد مي اعالم ٨در بند 

ـ فرزانه صادقمعاون ش   مالواجرد هرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٢٧/٣/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٢٩٧٣٩شماره
  پيرامون طرح محور شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

    با رويكرد احياء بافت تاريخي مركز شهر بهبهاناهللا وحيد بهبهاني آيت
  خوزستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

، مغايرت اساسي ٢٢/٢/٩٩شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ شوراي عالي 
 ، مصوب مورخ  بهبهان در شهرطرح تعريض محور موسوم به آيت اهللا وحيد بهبهاني
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ريزي و توسعه استان خوزستان را مورد بررسي قرار داد و طرح   شوراي برنامه٢٦/٧/٩٧
 كميته تخصصي معماري، ١٧/٢/٩٩ با لحاظ شرايط مندرج در صورتجلسه مورخ امذكور ر

  :نمودتصويب و مقرر ) ٣كميته فني شماره(طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش 
و با توجه   وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  تأييدنظر به راهبري و

  : مثبت طرح پيشنهادي شاملهاي  به ويژگي
توجه طرح به الگوي معابر در تطابق با بافت موجود، حفظ و احيا عناصر شاخص در «

گسترده در بافت تاريخي، تقليل عرض معبر هاي  بافت، جلوگيري از گشايش و تخريب
ف ي متر به صورت متغيردر طرح، تعر٢٠از )  استان٥مطابق مصوبه كميسيون ماده (

 مناسب به يابي جاد امکان جهتيت، ايجاذب جمعهاي  ي نقاط مکث با کاربرمفاصل و
 با ايجاد فضاي باز و يکنواختيز از ي و پرهي تنوع در توده گذار عناصر شاخص تاريخي،

و ضوابط و مقررات طرح مذكور پس از ها  ، نقشه»ديدهاي متوالي و حفظ حريم محالت
  .ازي و معماري ايران ابالغ گرددشهرسشوراي عالي اصالحات ذيل توسط دبير 

، به »يخدماتي مختلط با مسکون ـ تجاري« به ي، خدماتي تجاريتغيير کاربرـ ١
 .راموني پيخي بافت در پبوند با بافت تاريات مسکونيمنظور ضرورت يكپارچگي طرح با ح

 تأمين خدمات درماني در مقياس محلهـ ٢
در ضوابط و مقررات اجرايي ها   دسترسي انعكاس ساختار فضايي بافت پيراموني وـ ٣

 .ساخت بر اساس دانه بندي و مورفولوژي بافت موجود
به بندي بافت پيراموني و توجه  مغاير با دانه قطعات  و ايجادعيز از تجميپرهـ ٤

 . بافتيخيتارهاي  انت از ارزشي و صکرد حفاظتي شهر بهبهان، با رويخينه بافت تاريزم
توسط  ييتشكيل كميته راهبري اجراي طرح و ارائه راهكارهاي مديريت اجرا ـ ٥

 شهرداري شهر بهبهان و همچنين ي با همکار خوزستان استانياداره کل راه و شهرساز
همكاري، نظارت و هدايت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در راستاي 

 .پذيري اهداف و ضوابط طرح تحقق
هرگونه تغيير در كاربري، تراكم ساختماني، سطح اشغال و  گردد ميهمچنين مقرر 

 شده در طرح، ايجاد معبر شرياني و زيرگذر بيني پيشعمومي هاي  ار بنا عرصهمحل استقر
و تغييرات در نقش و عملكرد و عرض محور مذكور مغايرت اساسي بوده و مستلزم طي 

  .گردش كار قانوني مربوطه است
 خواهشمند .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران،   آيين٤٢ه است در اجراي ماد
دستور فرمائيد اسناد مربوطه با اعمال اصالحات مطابق مصوبه جهت ابالغ به مراجع 

  .ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود
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  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/٢٦٥٤٢شماره

 طرح يرت اساسيمغا  پيرامونشوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانمصوبه 
   شهر کرمانشاهيليجامع با طرح تفص

  شاهكرماناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه  استاندار محترم و رئيس
رو جلسه مورخ  ي پ٢٢/٢/٩٩ران درجلسه مورخ ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 

 شهر يلي طرح جامع با طرح تفصيرت اساسيک موضوع مغاي شماره يته فني کم١٤/٢/٩٩
مصوب جلسه مورخ )  به محدوده شهري هکتار٣٤٠ يموضوع الحاق اراض(کرمانشاه 

 به تيعنا با قرارداد و يرمانشاه را مورد بررس و توسعه استان کريزي برنامه ي شورا٢/٩/٩٨
 ،آنها يدولت تيمالک ،يقبل مصوبهاي  طرح توسعه درجهات ياراض نيا يريقرارگ

 نيدرتام توجه قابل نقش زين و يشهر رساختيز شبکه با قبول قابل و ينسب يهمجوار
 توسعه و ريزي برنامه يشورا شنهاديپ با  درکرمانشاه مسکن ديتول يمل اقدام طرح يازهاين

 :نمايد مي موافقت ريز طيشرا تحقق ا تأكيد برب استان
 عالوه (يشهرس ايمق معابر وشبکه يعموم خدمات به ياضار درصد٦٠ حداقلـ ١
 .ابدي صيتخص )کيتفک از يناش يدسترس برمعابر
 هکتار در نفر ١٢٠ ناخالص تراکم اساس بر نفر ٤٠٨٠٠يريپذ تيجمع سقفـ ٢

 .باشديم  تأييدمورد آب  تأمينامکان خصوص در استان يا همنطق آب  تأييدبه منوط
 تأييد مورد درصد٢٤٠ ياراض محدوده در يمسکون يساختمان تراکم متوسطـ ٣

  .است
 با متداخل و موجود يآب ات تأسيسريسا ها، آبراهه ها، ليمس حدبستر و ميحرـ ٤

 .ق شوديرو تدقيوزارت ن براساس نظر نيزم
ب ي تا تصو، کوتاه مدت شهريازهاي ني براي الحاقي اراضيتکافو ـ با توجه به ٥

رش و طرح هرگونه الحاق ي پذشوراي عالي،د نظر طرح جامع کرمانشاه در ي تجديينها
 .ممنوع خواهد بودشوراي عالي رخانه ي به محدوده شهر توسط دبيمورد

 داسنا ،مذکور شروط تحقق از نانياطم حصول جهت به گردد ميمقرر نيهمچن
 ظرف مدت يكماه توسط آنها در بنا احداث مقررات و ضوابط و يالحاق ياراض جامع طرح

شوراي  ريدب  توسط )ياستان مصوبات اخذ از پس( اداره كل راه و شهرسازي استان تهيه و
  .    شود ابالغعالي 
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  ٢٣/٢/١٣٩٩                                                                       ٣٠٠/١٥٩٧٦شماره
 يه اراضيطرح اول پيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   ارتش جمهوري اسالمي ايران٠٦پادگان 
  شهردار محترم تهران

  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
   تهرانرئيس محترم شوراي اسالمي شهر

 رو مباحث مطروحهي پ٨/٢/٩٩در جلسه مورخ ايران  شهرسازي و معماري شوراي عالي
ه شده توسط ارتش ي تهران ارا٠٦ پادگان يه اراضيخود طرح اول ٢٢/٧/٩٨درجلسه مورخ 

 ، مستحدثات سهم ارتشي توده و فضايي مشتمل بر نحوه جانما،ي اسالميجمهور
ت به ي را با عنايعابر شهرت با شبکه مي سايراموني و پي انطباق شبکه معابر داخليچگونگ

مورد شوراي عالي  ٣ و ١ يفنهاي  تهي کمي منتخب اعضا٧/٢/١٣٩٩صورتجلسه مورخ 
ر مالک يه شده مقرر نمود چهارچوب زيات طرح اراي کل تأييد قرار دادند و ضمنيبررس

   . تهران گرددي توسط شهردارييصدور پروانه نها
 طرح با نحوه اتصال به محور يشنهادهاي تحقق پياتي و ح تاميـ با توجه به بستگ١

 ي نظام کلها، ق نقشهيبا تدق گردد مي مقرر يرامونير معابر پي و سايرازياد شيد صيشه
ر مالحظات ي و ساي نحوه اتصال آن به شبکه شهر،تي سايراموني و پيشبکه معابر داخل

 .  تهران برسدير شهردا تأييدهفته به٢مترتب بر موضوع حداکثر ظرف مدت 
قدرالسهم ارتش  ارتش و در توسط ي اختصاصيه معابر با دسترسيکل ـ١تبصره

  . احداث خواهد شد
از الزامات نظام شبکه  مترو موجودهاي  ستگاهي مناسب به ايسترسده يتعبـ ٢تبصره

 . ت خواهد بوديسا معابر
هم ارتش و مربوط قدرالسهاي   نقشه،ـ متعاقبا و پس از اخذ موافقت مذکور٢
و جداول سطوح و سرانه  احداثات با اعمال اصالحات ها   بلوکيي به همراه جانمايشهردار

 مربوط يند قانونيجهت انجام فرآشوراي عالي رخانه به عنوان مصوبه ي دب تأييدر پس ازيز
 . گردد ميبه صدور پروانه ابالغ  

حداث در عرصه سهم مجموع تراکم قابل اشوراي عالي  يمصوبه قبلرو يـ پ١ـ٢
 . ر خواهد بودي ز يها يک مساحت کاربري هزار متر مربع به تفک٦٣٠ارتش 

  نفر ٣٥٠٠ يريت پذي  با جمعي هزار مترمربع مسکون٢٨٠
 ي هزار متر مربع تجار٦٩
  ي  هزار متر مربع خدمات مسکون٢١
  هزار متر مربع هتل  ٦٣

  ي هزار مترمربع ادار١٩٧
با توجه به ( ش تعداد طبقاتيو افزاکاهش سطح اشغال کرد ي رو تأييدـ ضمن٢ـ٢

 به نمايد ميمقرر ) يساز گانه مذکور در مصوبه ضوابط عام بلندمرتبه ط سهيوجود شرا
 در مجاورت ي  ارتفاع دو برج احداثيه اندازي از ساي ناشيز از تبعات منفيجهت پره

ر يا ساي و يرازياد شيد صيحور شه مجاور ميق استفاده از اراضيابان پاسداران از طريخ
 . ابديطرق ممکن تا حداکثر ممکن کاهش  

ز از استفاده طبقات متعدد  در تراز ينگ و پرهي پارک تأمينات يـ به جهت ضرور٣ـ٢
 ير قناتهاي با مسي که تداخليي در بخش هايش سطح اشغال در طبقات منفي افزايمنف

 .شه درختان موجود بالمانع استيط به حفظ رت مالحظات مربويموجود نداشته باشد با رعا
 . ستيصالح  الزامي ذي مطابق اعالم نظر مراجع قانونيع دفاعيم صنايت حرايـ رعا٤ـ٢
 و ييضاق ي کل عرصه پادگان و هماهنگيکپارچه براي يه طرح شهريـ بر لزوم ته٣
 . گردد مي  تأکيد دو بخش متعلق به ارتش و شهريعملکرد
عتر آنها  از ي هرچه سريمند بهره و مشارکت شهروندان و ـ به جهت جلب نظر٤

  قبل از شروع ٨٠٢/٩٩ شماره ي تفاهم نامه حقوقي بر اجراي هکتار٣٥ يبوستان عموم
  .گردد مي  تأکيد ييات اجرايهرگونه عمل

 براي ٠٦ـ رعايت ضوابط عرصه و محدوده ثبت ملي ميراث فرهنگي پادگان  ٥
 . الزامي است) بوستان عمومي(ري  هكتا٣٥شهرداري در محدوده 

 .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
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  نيضرورت تدو درخصوصشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  کيدمياپهاي  يماري دربرابر بي شهري تاب آوري سند مل
  مديركل محترم دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

 استماع از پس خود ٨/٢/١٣٩٩ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز عالي شوراي
 يريگيپ ضرورت و يشهر ستيز بر کيدمياپ يها يماريب اثرات خصوص در رخانهيدب زارشگ
 حفظ با متناظر يانسان ستيز و توسعه يفضا مختلف سطوح در توسعه يالگوها در کرديرو رييتغ
 ضمن ،يآت و موجود کيدمياپ يها ديتهد انواع برابر در يحداکثر يآور تاب و يستيز يداريپا

 يشهر  يآور تاب يمل سند« يمعمار يشهرسازشوراي عالي رخانه يدب نمود ررمق ،ضرورت تأييد
 و هيته ماه، ۶ مدت يط مدخل يذ مراجع هيکل يهماهنگ با را »کيدمياپ يها يماريب برابر در

  .دينما ارائه يمعمار و يشهرساز يعال يشورا به بيتصو جهت
 يها اسيمق در يشهر يزير امهبرن و يطراح ،يمعمار مالحظات و الزامات يحاو مذکور سند
ـ ينواح محله، ،يگيهمسا يواحدها بنا، تک از اعم مختلف   .بود خواهد يمل و يشهر مناطق 
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  ٧/٤/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٣٤٦٣٧شماره
  يسامانده طرحپيرامون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   ياسالم يشورا مجلس تيسا و بهارستان دانيم
  شهردار محترم تهران

  تهراناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر تهران

 ب بند استناد به ٢٢/٢/١٣٩٩ خيتار در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي
 ها  برنامه بر يمبن) ١٣٨٦ (تهران شهر جامع طرح مصوب ياصل سند چهار شماره وستيپ
 جلسات و خود ٢/٥/١٣٩٦ مورخ جلسه رويپ تهران، يشهر توسعة يموضع يها طرح و

 واجد هاي بافت و شهري احيطر معماري، تخصصي كميته ١٨/١٠/٩٧ و ٢٩/٨/٩٧ مورخ
 يشورا مجلس تيسا و بهارستان دانيم يسامانده طرح" )٣ شمارهيته فنيکم( رزشا

  : دنمو مقرر و يبررس را" ياسالم
 و توسعه يها طرح در مردم تيمحور و شهروندان حقوق تيرعا لزوم به نظرـ ١
 يشورا لسمج مجاور يمسکون محالت در نيساکن مطالبات تحقق در ليتسه و عمران
 بهارستان يسامانده طرح محدودهمساحت  طرح، يريپذ تحقق روند در عيتسر و ياسالم

 شرق از اسالم، نيمجاهد ابانيخ يجنوب بدنه به شمال از ياسالم يشورا مجلس تيسا و
 ينيخم يمصطف ديشه ابانيخ يشرق بدنه به غرب از آجانلو، ديشه ابانيخ يغرب بدنه به
 به جنوب از و )نيآر کوچه تا يرض فيشر ابانيخ فاصل حد زشمندار جدارة ياستثنا به(
 .شود  ميمحدود وستيپ نقشه مطابق داالحداث،يجد ابانيخ

 درو ضوابط و مقررات ساختماني مرتب بر آن، ) مجلس(ـ حريم حفاظتي ـ امنيتي ٢
 تيامن يشورا رخانةيدب و يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  رخانهيدب مشترک يهمکار
 ن،يساکن يمورد استعالمات از زيپره و کپارچهي ضوابط کرديرو باتهران  يشهردار و رکشو
 مقررات عمل مالک و شود ابالغ يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  ريدب توسط و نيتدو

 .رديقرار گ محدوده نيا يليتفص طرح يساختمان
در  ن،يشيپ مصوبات اساس بر ياسالم يشورا مجلس طرح ساز و ساخت برنامةـ ٣ 

 ييجانما انعکاس با ،يرسطحيز و يروسطح يفضا در) ١موضوع بند (ن شده ييمحدوده تع
 از اعم ساز، و ساخت تيتثب ضرورت بر بنا و ها يبارگذار زانيم و يکاربر و هيابن قيدق

ت مالحظات يکپارچه با رعايدر قالب طرح  ساخت، حال در اي شده ساخته يها ساختمان
 و ارسال يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  رخانةيدب به ياسالم ير توسط مجلس شورايز

 .گردد ابالغ ، شوراي عاليريدب توسط  تأييداز پس
 لزوم و يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  ٢/٥/١٣٩٦ مورخ مصوبة تحقق يراستا درـ ١ـ٣
 تيسا در موجود يخيتار ارزشمند و يفرهنگ يفضاها به شهروندان عموم شتريب هرچه يدسترس
 :گردد مي حيتصر ريز مواردبر  مربوطه، يتيامن مالحظات به  بر تأکيدبا ،ياسالم يشورا مجلس
 تيسا مجموعة با بهارستان دانيم ياجتماع و يخيتار ،يکالبد ونديپ منظور به 
 مجلس ساختمان (يخيتار محوطه ييبازگشا يبرا الزم داتيتمه ،ياسالم يشورا مجلس

 ها ساختمان نيا يادار و ياسيس يها تيفعال انتقال جمله زا..) .و جکيمل ساختمان م،يقد
 .رديپذ صورت مردم حضور يدسترس يراستا در ،گريد يها بخش به

 شهروندان عموم استفادة جهت ياسالم يشورا مجلس محدوده در يرض فيشر ابانيخ
 ت شود يتثب

  .  شودينيب پيش ياسالم يشورا مجلس محدودة در مردم ييگردهما و حضور يبرا يمکان
 جدارة ييايپو و يسرزندگ و يخيتار يها ارزش از انتيص  لزومبه تيعنا باـ ٢ـ٣

 ندگان،ينما مسکن و کتابخانه ساختمان مجاورت در ينيخم يمصطف ديشه ابانيخ يشرق
 .گردد تيتثب موجود کالبد

 شهر يخيتار بافت در ياسالم يشورا مجلس يريقرارگ تيموقع به توجه باـ ٣ـ٣
 لزوم رامون،يپ طيمح و يشهر منظر و مايس بر طرح محدوده در واقع يبناها ريتاث و تهران

 .است  تأکيدمورد ياسالم ـ يرانيا يمعمار تيرعا
 يشورا مجلس يها يدسترس از يقسمت در گرفته صورت راتييتغ به توجه باـ ٤ـ٣

ک و يرافت تيري نحوه مداست الزم ،يرامونيپ بافت بر  آنيکيتراف راتيتاث و ياسالم
 .دبرس  تهرانيشهردار  تأييدبهمالحظات معطوف بر آن در محدوده طرح 

 شهر ٥ ماده ونيسيکم ٢٣/٧/١٣٩٧ مورخ مصوبة مطابق  بهارستان دانيم طرحـ ٤
 .ديرس  تأييدبه تهران

 به توجه با و يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  ٢/٥/١٣٩٦ مورخ مصوبه به تيعنا باـ ٥
 يموضوع يها طرح يهماهنگ لزوم و تهران شهر يخيتار بافت يعملکرد و يکالبد انسجام لزوم

 يخيتار بافت کپارچهي سند است الزم تهران، جامع طرح سند در شده ينيب شيپ يموضع و
 سازمان و ييت اجرايريساختار مد ها، استيس راهبردها، كالن، اهداف شامل (تهران شهر
 يالگو مرمت، ضوابط ت،يهدا ضوابط كنترل، وابطض ،يياجرا يها اقدام و يخيتار بافت ييفضا

 راثيم وزارت و نظارت يو با همکار تهران يشهردار توسط) مربوط يياجرا اتييجز و ساخت
 جهت و هيتهمذکور  ت ضوابط مصوب وزارتيز با رعاي نو يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ

  .شود ارائه يمعمار و يشهرسازشوراي عالي  به يينها بيتصو
  .شود اتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم ميمر
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  ٤/٤/١٣٩٩                                                                         ٣٠٠/٣٤٠٧٨شماره
  پيرامون اقدامات اجرايالي شهرسازي و معماري ايران شوراي عمصوبه 

   )ع( در محدوده پيراموني حرم مطهر امام رضا 
  خراسان رضوياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

، به منظور بررسي نحوه ١٩/٣/٩٩شهرسازي و معماري در جلسه مورخ شوراي عالي 
وتاثيرات آن بر طرح ) ع(محدوده پيرامون حرم مطهر امام رضا مواجهه با اقدامات اجرايي در 

 وزير محترم راه ١٣/٨/٩٨ صورتجلسه مشترك مورخ ٣محدوده مذكور و در راستاي اجراي بند 
نامه  شيوه«و شهرسازي و استاندار محترم خراسان رضوي، پس از استماع گزارش بررسي 

 تكليف حقوق مكتسبه و تعيين نحوه پيشنهادي استانداري خراسان رضوي در مورد تعيين
 مورخ ٣٥٤٦٩/١/٣٨ارسالي طي نامه شماره » هاي صورت گرفته برخورد با مصاديق پاسخگويي

 ضمن تأكيد بر ،١٦/٢/٩٩ مورخ ٣٩٧٢/٤/٣٨ و اطالعات تكميلي طي نامه شماره ٢٩/١٠/٩٨
نوان يكي ، به ع)ع (شأن وجايگاه شهر مشهد و بافت شهري پيرامون حرم مطهر امام رضا

هاي مهم مذهبي و فرهنگي جهان اسالم وتشيع و مقياس فراملي آن، و پيرو رويكردها  ازكانون
  :در مورد محدوده پيرامون حرم مطهر مقرر نمودشوراي عالي و مفاد مصوبات پيشين 

 )ع(فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد محدوده پيرامون حرم مطهر امام رضا . ١
و  ـ ، خطاب به استاندار وقت خراسان رضوي٥/١/٨٦ مورخ ١/٨٨ مارهمندرج در نامه شـ 

 يخيت تاريت هويرعا«هاي كلي نظام در حوزه شهرسازي، موضوع  رعايت بند نهم سياست
» ل قم و مشهدي از قبييژه شهرهاي بويط شهري محي شهرها در توسعه و بهسازيو معنو

نامه، در سطح ملي و استاني،  جراي شيوهدر كليه اقدامات، اعم از تهيه طرح و اقدامات و ا
 .باشد  ميشهرسازي و معماريشوراي عالي ها و رويكردهاي  محور سياست

نامه ارسالي استانداري خراسان رضوي با انجام اصالحات بر اساس  شيوه.  ٢
شهرسازي و معماري به شرح پيوست، شوراي عالي نظرات نمايندگان قوا و اعضاء 

  .رددگ مي و ابالغ تأييد
تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرايي و صدور مجوزها، توسط استاندار محترم . ٣

  . براي پيگيري به مراجع قضائي و حقوقي ابالغ شود
هاي گردشگري و  برداري كاربري بررسي و تعيين تكليف مجوزهاي بهره. تبصره

 ميراث فرهنگي، گردشگري و  بر اساس قوانين موضوعه وزارتنامه بق شيوهطاقامتي 
  .صنايع دستي، بر عهده آن وزارتخانه است

هاي توسعه و عمران   و تصويب طرحينامه نحوه بررس نييآ«ک ي ماده ١٠ بند يدر اجرا. ٤
 ٨/١٠/٩٣و پيرو مصوبه » اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور اي، منطقه محلي، ناحيه

 وزير محترم راه و ١٣/٨/٩٨صورتجلسه مشترك مورخ شهرسازي و معماري و شوراي عالي 
 است طرح ويژه محدوده پيرامون حرم يشهرسازي و استاندار محترم خراسان رضوي، ضرور

، اجتماعي، يخيمطهر در مقياس تفصيلي، وفق منويات مقام معظم رهبري، متضمن وجوه تار
 طيف متنوع زائراناي حضور و اسكان ه ايجاد زمينهاقتصادي، حقوقي و پيوند با شهر و با تاكيد بر 

 يو صيانت از حقوق مجاوران، ظرف مدت يك ماه آينده توسط وزارت راه و شهرسازدر محدوده 
 در يژه و نظرات مراجع استانينده طرح ويرخانه موظف است ظرف مدت دو ماه آيدب.تكميل گردد

  .ديارائه نماشوراي عالي  به يي نهايريگ ميخصوص طرح را جهت تصم
  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
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