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

 

قانون نحوه اجراء «الحاقی به ) 4( رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره     نظریه
  2  یأت وزیرانه  ٢٤/٣/١٤٠١  »وري اسالمی ایرانقانون اساسی جمه) 138(و یکصد و سی و هشتم )85( هشتاد و پنجم اصول

  2  ستان فارسریزي و توسعه ا شوراي برنامه  ٢٢/١/١٤٠١  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی

  لحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جهتآباد غرب ا  با طرح جامع شهر اسالم
  تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن

  2  ریزي و توسعه استان کرمانشاه شوراي برنامه  ١٦/١٢/١٤٠٠

  پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلیمصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  2  ریزي و توسعه استان اصفهان شوراي برنامه  ١٨/١١/١٤٠٠  حدودهمسوم به کوي کارمندان به  هکتار اراضی مو4/9شهر الحاق حدود   با طرح جامع شاهین

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی
  ریزي و توسعه شوراي برنامه  ١٦/١٢/١٤٠٠   با طرح جامع شهر سهند

  2   استان آذربایجان شرقی

  شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلیمصوبه شوراي عالی 
  2  ریزي و توسعه استان یزد شوراي برنامه  ١٨/١١/١٤٠٠   با طرح جامع شهر میبد

  3   کرمانشاهریزي و توسعه استان شوراي برنامه  ٢٢/١/١٤٠١  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون اصالح سند میانکار طرح جامع شهر کرمانشاه

  حقوق مالکانه در امالك  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون نحوه اعمال
  دیوان عدالت اداري  ٢٢/١/١٤٠١  هاي دولتی واقع در طرح

  3  استانداران کلیه استانها

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی
  ریزي و توسعه شوراي برنامه  ٢٢/١/١٤٠١   شهر خاش ـ  الحاق اراضی  به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن با طرح جامع

  3   استان سیستان و بلوچستان

  هاي اساسی طرح تفصیلی مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت
  3   ایالماستان ریزي و توسعه شوراي برنامه  ١١/٢/١٤٠١   با طرح جامع شهر ایالم ـ الحاق اراضی مجاور فرودگاه ایالم

   اساسی طرح تفصیلی معماري ایران پیرامون مغایرتمصوبه شوراي عالی شهرسازي و
  3  ریزي و توسعه استان کرمان شوراي برنامه  ٥/٢/١٤٠١   با طرح جامع شهر جیرفت ـ  الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی
  4  ریزي و توسعه استان کرمان شوراي برنامه  ٦/١٠/١٤٠٠  جهش تولید مسکن  با طرح جامع شهر بم الحاق اراضی دولتی در اجراي قانون

  ازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلیمصوبه شوراي عالی شهرس
  4  ریزي و توسعه استان خراسان رضوي شوراي برنامه  ١٩/٢/١٤٠١  77 با طرح جامع شهر مشهد طرح شهرسازي اراضی پادگان لشگر 

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی
  4  ریزي و توسعه استان سمنان شوراي برنامه  ٥/٢/١٤٠١  ن الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن با طرح جامع شهر سمنا

  4  ریزي و توسعه استان هرمزگان شوراي برنامه  ٥/٢/١٤٠١  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر رویدر
  رسازي و معماري ایران پیرامون مغایرتهاي اساسی طرح تفصیلیاصالح مصوبه شوراي عالی شه

  4  ــ  ــ   با طرح جامع شهر ایالم
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) 4( موضوع صدر ماده واحده و تبصره ی اسالميس مجلس شورای رئ    یهنظر
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء «  به یالحاق

  »رانی ای اسالمي جمهوریقانون اساس) 138( و هشتم یکصد و سیو 
                                                                                                                              1     

  
  ٢٤/٣/١٤٠١                                                                 ب    هـ /٢٤٤٥٥ره شما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالميم جمهوراست محترير

ـ ٥٩٤٣٩ت/١٢٢٢٤٠شماره نامه هيأت محترم وزيران به  بازگشت به رونوشت تصويب ه
، »يآب  مقابله با کمي اصفهان براياختصاص اعتبار به استاندار«: ، موضوع٠٨/١٠/١٤٠٠مورخ 

 و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي
و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره

و »  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(يكصد و سي و هشتم
  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(ماده

بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت . گردد نوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ ميقا
  .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
 که هرگونه دخل ـ١٣٦٦ مصوب ـ کشوريقانون محاسبات عموم) ١٣(و ) ١١(عالوه بر مواد «

 يز نمودن آنها در حسابهايل آن پس از واريآمدها را با قطع نظر از نحوه و منشأ تحصو تصرف در در
که مقرر ) ٢(ميقانون تنظ) ٦٠( مادهز به موجبيداند، ن ي کل منوط به حکم قانون ميدار خزانه

بايد در ... دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي «: دارد يم
 قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده در حكم چهارچوب

افت ده هزار ي اصفهان به درين، مجاز شدن استانداري بنابرا،»...تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است
 يا و مصرف آن برير منابع استانيبر و سا ع پرآبي از صنايگر از محل منابع وصوليال ديارد ريليم

 مستند نمودن يث که به جاين حيرود، از ا ندهي بر حقّابه داران زاي از خشکساليجبران اثرات ناش
 يده که کارگروه موصوف در آن داراي گرديا ن شمار اقدامات به حکم قانون، مستند به مصوبهيا

  ».تر قانون اسي اصفهان گردد، مغايض آن به استانداري نبوده تا مجاز به تفويارين اختيچن
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٣١/١/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٣٤٦١شماره

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان
 طرح جامع ٢٢/١/١٤٠١ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ

ريزي و توسعه استان فارس را   شوراي برنامه٥/١٢/١٣٩٦شهر اردكان موضوع مصوبه مورخ 
  .به تصويب نهايي رساند

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در رساند كليه مصوبات  به آگاهي ميضمناً
ر سايت دهاي مربوطه  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه

ir.mrud.archive.wwwگردد   بارگذاري مي.  
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٣١/١/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٣٤٧٤شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی

  آباد غرب الحاق اراضی دولتی  طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسالم
   به محدوده شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن 

  هريزي و توسعه استان كرمانشا شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
مصوبه مورخ  ١٦/١٢/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ريزي و توسعه استان کرمانشاه با موضوع مغايرت اساسي طرح تفصيلي   شوراي برنامه٢٤/٨/١٤٠٠
مورد  تأمين اراضيمحدوده شهر جهت  دولتي بهغرب الحاق اراضي  آباد با طرح جامع شهر اسالم
غرب شهر و حدفاصل  واقع در هکتاري دولتي٨/٥٧ن، موضوع الحاق اراضي نياز نهضت ملي مسک

   صورتجلسهرا با توجه به  اميرآبادروستاي اميرآباد و ضلع جنوبي پادگان اهللا اکبر، موسوم به اراضي
   :اتخاذ تصميم نمود داد و به شرح زير  مورد بررسي قرارکميته فني شماره يک٢٤/١١/١٤٠٠رخ مو

نامه شماره ( رين اعالم نظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحبا عنايت به آخ
هاي جنوبي   در بخش، با الحاق اراضي مذکور صرفاً)٢٧/١١/١٤٠٠  مورخ٥٧١٣/٠٠/٤٤٢٠
  )شدهشامل محدوده مالکيتي و واگذار ( متر از محدوده پادگان ٣٠٠م رعايت حري  تپه و باالراس خط

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

 واحد در هکتار و ٥٠رعايت حداقل واحدپذيري  موافقت و مقرر نمود طرح تفصيلي اراضي با
  . برسد٥هاي خدماتي مقياس محله و ناحيه به تائيد کميسيون ماده  تأمين سرانه

اي توسعه ه  نحوه بررسي و تصويب طرحنامه آيين ٤٢ستور فرمائيد  در اجراي ماده د
و عمران خط محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور جهت طي فرآيند ابالغ به دبيرخانه 

  .ارسال گرددشوراي عالي 
ـ فرزانه صادق   ردمالواج معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٣١/١/١٤٠١                                                                      ٣٠٠/١٣٤٩٠ شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی

   هکتار اراضی4/9شهر الحاق حدود   طرح تفصیلی با طرح جامع شاهین
   موسوم به کوي کارمندان به محدوده

  ريزي و توسعه استان اصفهان شوراي برنامه تاندار محترم و رئيساس
موضوع  ١٨/١١/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

موضوع الحاق اراضي کوي ـ مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شاهين شهر 
ريزي و توسعه  مه شوراي برنا١٧/٣/١٣٩٩کارمندان به محدوده شهر، مصوب جلسه مورخ 
 کميته فني شماره يک و پيرو ٣/٦/١٤٠٠استان اصفهان را با توجه به صورتجلسه مورخ 

داد و با عنايت به وجود   خود مورد بررسي مجدد قرار٨/٩/١٤٠٠مباحث جلسه مورخ 
سابقه واگذاري دولتي در اراضي مذکور و طرح تفکيکي مصوب در کميسيون ماده پنج در 

خطوط انتقال نيرو و کانال (هاي واقع در خارج از حرايم قانوني  اق بخش با الح١٣٧٢سال 
  هکتارجهت پاسخگويي به حقوق مالکين و صاحبان اسناد ٢/٣صرفا در حد ) آب و غيره

  .واگذاري موافقت نمود
  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعالم مي

ـ فرزانه صادق  معاون شهرسازي و معماري و دبير شو   مالواجرد راي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  

  ٣١/١/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٣٤٧٧شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی

   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سهند
  ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي برنامه حترم و رئيساستاندار م

 خود موضوع ١٦/١٢/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
 هکتار اراضي با ٧٧ الحاق ـمغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند 

هند، جهت تأمين به محدوده شهرجديد س) شرکت عمران شهر جديد سهند( مالکيت دولتي
ريزي و   شوراي برنامه١٣/٩/١٤٠٠اراضي مورد نياز نهضت ملي مسکن، مصوب جلسه مورخ 

 کميته فني ٨/١٢/١٤٠٠توسعه استان آذربايجان شرقي را با توجه به صورتجلسه مورخ 
مقرر نمود طرح شماره يک مورد بررسي قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضي مذکور، 

  :کيد بر رعايت چهارچوب زير به تأييد کميسيون ماده پنج برسدأ با تتفصيلي اراضي
 درصـد تـراکم سـاختماني پهنـه مجـاور در            ٢٠تراکم ساختماني طرح حداکثر تا      ـ  ١

  . افزايش يابد٣شمال فاز 
  .هاي خدماتي درمقياس محله تأمين شود با توجه به وسعت اراضي، سرانهـ ٢
کتار از اراضي داراي قابليـت صـورت گرفتـه و         ه ٣٥بارگذاري صرفا بر روي حدود      ـ  ٣

  .مابقي اراضي به عنوان  فضاي سبز و حرايم و بستر مسيل بدون بارگذاري تثبيت شوند
گردد از آنجا که شهر جديد سهند اصلي ترين منبع تأمين اراضي  ضمنا تاکيد مي

بلي و اين هاي ق مورد نياز نهضت ملي مسکن در منطقه کالنشهري تبريز است و بارگذاري
پذيري طرح جامع مصوب را تکميل خواهد نمود،  الزم است  الحاق عمال سقف جمعيت

هرگونه تصميم جديد مبني بر افزايش بارگذاري و يا توسعه و الحاق جديد به شهر با توجه 
، با ديد جامع نگر در ي و توان طبيعي منطقه و منابع آبهاي زيرساخت کامل به ظرفيت

  .رح جامع انجام پذيردقالب تجديد نظر ط
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٣١/١/١٤٠١                                                                        ٣٠٠/١٣٤٦٦شماره

  ایرت اساسیمصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغ
   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میبد

  ريزي و توسعه استان يزد شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
مصوبه مورخ  ١٨/١١/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

 هکتار اراضي به ٧/١٨ريزي و توسعه استان يزد موضوع  الحاق   شوراي برنامه١٣/٩/١٤٠٠
ميبد در راستاي قانون جهش توليد مسکن را با توجه به صورتجلسه مورخ   شهرمحدوده

 اد و با توجه به مفاد نامه شمارهد  کميته فني شماره يک مورد بررسي قرار١٧/١١/١٤٠٠
   .برداري کشور با الحاق مذکور مخالفت نمود  سازمان نقشه٢٣/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٢٠/م/٢٣٠٥

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبي   مالواجرد ر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  ١١/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٨٩٥٧شماره
مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون اصالح سند میانکار 

  طرح جامع شهر کرمانشاه
  ريزي و توسعه استان كرمانشاه شوراي برنامه  و رئيساستاندار محترم

 ١/٦/١٤٠٠پيرو جلسه  ٢٢/١/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
خود در خصوص تصويب سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه، موضوع مذکور را پيرو مصوبه جديد 

   :سي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود مورد برراًريزي و توسعه استان مجدد شوراي برنامه
 غربي، غرب دانشگاه رازي حداکثر اراضي قابل الحاق به محدوده شهر در سمت شمال

اراضي دولتي در اين قسمت با عنايت به ظرفيت موجود ) ١/٦/١٤٠٠ مصوبه مورخ ٣ـ٢بند موضوع (
 هکتار به ٩٥استان کرمانشاه  از ريزي و توسعه   شوراي برنامه٢٤/٨/١٤٠٠ مصوبه مورخ بر اساس

ريزي و توسعه استان،  همچنين با عنايت به مصوبه اخير شوراي برنامه. بايد  هکتار افزايش مي١٥٨
با ) جنوب محور سراب نيلوفر( هکتار از اراضي الحاق شده قبلي واقع در سمت جنوب غرب شهر ٨٥

  .گردند ز محدوده حذف ميتوجه به عدم مطلوبيت و تناسب آنها  براي توسعه شهري ا
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ١١/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٨٩٦٥شماره
  وه اعمالمصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون نح

  هاي دولتی حقوق مالکانه در امالك واقع در طرح
  رياست محترم ديوان عدالت اداري

  استانداران محترم كليه استانها
موضوع نحوه  خود، ٢٢/١/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ده قانون تعيين هاي دولتي را در اجراي ماده واح اعمال حقوق مالکانه در امالک واقع در طرح
  ٥٩ و ماده  ١٣٨٠ اصالحي ١٣٦٧ها مصوب  هاي دولتي و شهرداري وضعيت امالک واقع در طرح
 ماده ١ بند ٥ و رديف ١٣٩٤پذيري و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب  قانون رفع موانع توليد رقابت

  ٤/٥/١٤٠٠هاي توسعه و عمران مصوب   اي طرحنامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجر  آيين١٢
هاي  هاي کلي اداري و سياست  شهرسازي و معماري و همچنين در اجراي سياستشوراي عالي 

حقوق شهروندي و  و منشور کلي قضايي با رويکرد کاهش مراجعات و شکايات به مراجع قضايي
 کميته مقررات،  لوايح و سياستگذاري با حضور معاون ١١/١٠/١٤٠٠مورخ  پيرو صورتجلسه

  : عدالت اداري مورد بررسي قرار داده و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودمحترم ديوان
هاي عمومي و عمراني مصوب مطابق ضـوابط   مالکين اراضي و امالک واقع در طرحـ  ١

مربوطه به کاربري اعالمي حق اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکـه                
  .دختصاصي دستگاه مجري طرح باشاجراي کاربري عمومي مصوب در شمار وظايف ا

درصورتي که اجراي کاربري عمومي طرح مصوب موجل باشـد و مالـک تقاضـاي               ـ  ٢
بندي طرح، سـطح      کاربري مصوب داشته باشد ميزان احداث بنا طي زمان        احداث بنا غير از     

 درصد و با نوع استفاده مسکوني خواهد بـود و در  ١٢٠ درصد و تراکم ساختماني      ٦٠اشغال  
  .خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد

رح در مناطقي که حداکثر تراکم مجاز کمتر از اين ميزان باشد بر مبنـاي طـ   : ١تبصره
  .دمصوب عمل خواهد ش

احداث بنا در اراضي داراي حقوق مکتسبه قانوني قبلي در حد تـراکم بنـاي   : ٢تبصره  
  .تموجود بالمانع اس

هاي مـصوب مربـوط بـه     ها مطابق ضوابط طرح حد نصاب تفکيک در کليه کاربري     ـ  ٣
  .باشد همان کاربري عمومي مي

هـاي مـصوب و يـا     در شـهرک هاي خـدمات  عمـومي واقـع          اراضي داراي کاربري  ـ  ٤
 قـانون  ١٠١موضـوع مـاده   (هـاي تفکيکـي    هـاي خـدمات عمـومي ناشـي از طـرح        کاربري

و همچنين اراضي واقـع در حـرايم قـانوني مـصوب،  از شـمول ايـن مـصوبه                    ) ها  شهرداري
   .باشند مستثني و تابع ضوابط خاص قانوني مربوط به خود مي

دهد   شهري موجل، کاربري مصوب را تغيير نمي      هاي مصوب     اعمال حقوق مالکانه در طرح    ـ  ٥
  .بندي به محض رفع مانع قانوني، برابر با کاربري مصوب اقدام خواهد شد و پس از انقضاي برنامه زمان

  .شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعالم مي
ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران   مالواجرد  

  ٢٠/٢/١٤٠١                                                                      ٣٠٠/٢٢٩٦٥ شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی
   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خاش ـ  الحاق اراضی  به محدوده شهر

  ش تولید مسکن جهت قانون جه
  ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

مصوبه مورخ  خود، ٢٢/١/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
توسعه استان سيستان و بلوچستان در زمينه الحاق اراضي  ريزي و  شوراي برنامه٢٨/٠٩/١٤٠٠

 را مورد بررسي قرار) براي اجرايي نمودن قانون جهش توليد مسکن(شهرخاش دولتي به محدوده 
شهرسازي براي تأمين مسکن طرح نهضت ملي  داد و با توجه به سهميه ابالغي از سوي وزارت راه و

کيد برضرورت أاي تحقق اين سهميه، ضمن تنياز بر  سال آتي و وسعت اراضي مورد٤مسکن طي
و با عنايت به صورتجلسه  داخل محدوده براي تأمين سهميه مذکور  بايراستفاده از اراضي دولتي و

 هکتار به محدوده شهر خاش ٢٣٣کميته فني شماره يک، درخصوص الحاق  ٢٢/١٢/١٤٠٠مورخ 
قطعه شرقي به : شامل الحاق دو قطعه اراضي در سمت جنوب شهر طرفين محور خاش سراوان(

  :به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد)  هکتار٩٣ هکتار و قطعه غربي به مساحت ١٤٠مساحت 
  :) هکتار140به مساحت ( شرقی محور سراوان خاش عۀقطـ 1
با توجه به تداخل وسيع اراضي اين محدوده با حرايم مسيل و رودخانه و اراضـي زراعـي و                    

واقـع  ) داراي کد آبادي  (هاي روستايي     باغي و همچنين عدم تعيين تکليف در خصوص سکونتگاه        
ـا حـريم و             حدوده اين اراضي در شوراي برنامه     در م  ريزي و توسعه اسـتان، و همچنـين تـداخل  ب

حاشيه قانوني بزرگراه سراوان خاش با الحاق اين اراضي مخالفت و مقرر گرديد با عنايت به اينکـه                  
تر، پـس از تعيـين       هاي دقيق   تجديد نظر طرح جامع در دست تهيه است موضوع با انجام بررسي           

  .ونتگاه روستايي متداخل با اراضي در قالب طرح مذکور تعيين تکليف شودتکليف سک
    ) هکتار93به مساحت ( قطعه غربی محور سراوان خاش ـ2
عنايت به مجاورت اراضي مورد نظر با پايانه حمل بار سراوان مقرر گرديد  به جهت  با

ي اداره کل راه و پاسخگوئي به نياز زمين قانون جهش توليد مسکن مقرر گرديد با بررس
حداکثر   هکتار از بخش شمالي و بصورت متصل در٥٠ تا٤٠شهرسازي استان صرفا اراضي در حد

 واحد در ٥٠طرح تفصيلي اراضي با واحدپذيري فاصله با پايانه مذکور به محدوده شهر ملحق و
قيق مطابق مصوبه تد)  درمقياس محله تا شهري( هاي خدماتي تأمين سرانه کاربري هکتار و

همچنين رعايت حريم و .  برسد٥هاي شهري، به تائيد کميسيون ماده  تعاريف و مفاهيم کاربري
حاشيه قانوني محور خاش سراوان در کنار ساير مالحظات مورد نياز جهت عدم اخالل ترافيکي 

  .ل راهداري استان ضروري خواهد بوددر محور مذکور مطابق اعالم نظر اداره ک
 مالواجرد عماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانـ  فرزانه صادقمعاون شهرسازي و م

  ١١/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/١٨٩٠٢شماره
هاي اساسی  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت

  ر ایالم ـ الحاق اراضی مجاور فرودگاه ایالمطرح تفصیلی با طرح جامع شه
  ريزي و توسعه استان ايالم شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

، موضوع اعالم )پيوست (٢٥/١٢/١٤٠٠ مورخ ٣٠٠/١٨٢٧٨٥پيرو نامه شماره 
شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي شوراي عالي  ٦/١٠/١٤٠٠مصوبه مورخ 

با طرح جامع شهر ايالم و مفاد بند سه آن بدينوسيله و با توجه به اساسي طرح تفصيلي 
، )پيوست( كشوري  سازمان هواپيمايي٣٠/١/١٤٠١ مورخ ٢٤١٢٠١٤٣٩٢نامه شماره 

 ٩/٥مخالفت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با الحاق اراضي بدينوسيله مراتب 
ر و صدور  شهر جهت استحضابه محدوده) ودگاهمجاور فر(هكتاري واقع در جنوب شهر 

  .گردد دستور انعكاس به مراجع ذيربط اعالم مي
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢٥/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/٢٥٦٩٢شماره
   اساسی معماري ایران پیرامون مغایرتشوراي عالی شهرسازي ومصوبه 

   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت ـ  الحاق اراضی به محدوده شهر
   جهت قانون جهش تولید مسکن

  ريزي و توسعه استان كرمان شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
مصوبه مورخ  خود، ٥/٢/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ريزي و توسعه استان کرمان در زمينه الحاق اراضي دولتي به   شوراي برنامه١٢/١١/١٤٠٠
داد با عنايت به  محدودة شهر جيرفت را در اجراي قانون جهش توليد مسکن مورد بررسي قرار

  : به شرح زير اتخاذ تصميم نمود کميته فني شماره يک٣١/١/١٤٠١رخ صورتجلسه مو
تأکيد بر ضرورت استفاده از اراضي دولتي و باير داخل محدوده شهر جيرفت، ضمن 

 واقع در شمال( هکتار اراضي دولتي٦/١١جهت تأمين بخشي از سهميه شهر با الحاق 
به محدودة شهر جيرفت موافقت و مقرر گرديد طرح تفکيکي با تأمين ) محدوده شهر
  . برسد٥ه د تصويب کميسيون ما واحد با رعايت چهارچوب زير به١١٠٠واحدپذيري 

  مالحظات مربوط به با ستاد فرماندهي انتظامي استانبا توجه به مجاورت اراضيـ ١
  متري مطابق پاسخ نامه١٥٠عدم اشرافيت بر اماکن و تأسيسات فرماندهي تا فاصلة 

 معاونت مهندسي فرماندهي انتظامي استان ٣/١١/١٤٠٠ مورخ ٢٨٠/٢٣/١٠/٠٨/٩٤١شماره 
  .گيري مناسب ابنيه اتخاذ گردد ، در قالب تمهيدات معماري و طراحي شهري و جهتکرمان

با توجه به وقوع کل شهر جيرفت در عرصه سيالبي تمهيدات الزم جهت هدايت ـ ٢
  .آبهاي سطحي در طرح تفکيکي لحاظ شود

   .سرانه خدماتي عمومي حداقل در مقياس محله تأمين گرددـ ٣
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خواهشمند است  .شود ور انعکاس و اقدام اعالم ميمراتب جهت استحضار و دست
اي،  هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه  نحوه بررسي طرحنامه آيين ٤٢دراجراي ماده 

اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور دستور فرماييد نقشه محدوده شهر  منطقه
شوراي عالي ه ربط به دبيرخان پس از اعمال الحاق مذکور جهت ابالغ به مراجع ذي

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

  
  ٢٨/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/٢٨٢١٥شماره

  و معماري ایران درخصوص مغایرت اساسیمصوبه شوراي عالی شهرسازي 
   طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بم الحاق اراضی دولتی

  جهش تولید مسکن   در اجراي قانون
  ريزي و توسعه استان كرمان  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

خود، مصوبه ٦/١٠/١٤٠٠شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
 هکتار ۷۳الحاق « ريزي و توسعه استان کرمان با موضوع   شوراي برنامه٥/٤/١٤٠٠مورخ 

را مورد بررسي » )دراجراي قانون جهش توليد مسکن( اراضي دولتي به محدوده شهر بم
 کميته فني شماره يک، بشرح ١٧/٩/١٤٠٠داد و ضمن عنايت به صورتجلسه مورخ  قرار
  :اتخاذ تصميم نمود زير

هاي ناشي از وجود نخيالت و باغات، حريم منظري ارگ بـم و               با عنايت به محدوديت   "
هاي آبخوان شهر، الحاق اراضي دولتي و توسعه افقي شـهر براسـاس مـصوبه مرجـع                   عرصه

شهرسـازي و معمـاري جهـت پاسـخگويي بـه نيـاز سـکونت و                شوراي عالي   استاني از نظر    
ل وجـود پهنـه گـسلي در        با اين حال با توجـه بـه احتمـا         . ناپذير است  فعاليت شهر اجتناب  

مرکز تحقيقات راه، مـسکن و شهرسـازي در اجـراي تکليـف             : گردد  اراضي الحاقي مقرر مي   
 ماه درخـصوص  ٢مقرر در قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور حداکثر ظرف مدت        

  ."مسير و حريم گسلهاي متداخل با زمين الحاقي اعالم نظر نمايد
 با عنايت به اعالم نظـر       شوراي عالي    ٦/١٠/١٤٠٠ه  فلذا براساس مجوز مقرر در مصوب     

  ٢٥/٢/١٤٠١ مـورخ   ٠١ ـ ٦٣ــ ٤١٨٦مرکز تحقيقات راه و مسکن و شهرسازي طـي نامـه   
شهرسازي و معماري ايران بـا الحـاق مـذکور جهـت           شوراي عالي   مراتب موافقت   ) پيوست(

 ٢٨٠٠ نامـه   يـين آ طبقه و با رعايت کليـه ضـوابط          ٢احداث بنا تا حداکثر تراکم ساختماني       
  :گردد اعالم و مقرر مي

هاي خدماتي در حد طرح جامع شهر به تائيـد   طرح تفصيلي اراضي با تأمين سرانهـ  ١
   .کميسيون ماده پنج برسد

ان حـذف  عرصه تدقيق شده گسل از محدوده الحاقي حذف و در صورت عدم امکـ ـ  ٢
   .در نقشه تفصيلي اراضي لحاظ شود" حريم گسل"تحت کاربري

  .ضوابط مربوط به حريم منظري ارگ بم رعايت گردد ـ٣
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  ٢٥/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/٢٦٣١٤شماره

   معماري ایران پیرامون مغایرت اساسیمصوبه شوراي عالی شهرسازي و
  77 طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشهد طرح شهرسازي اراضی پادگان لشگر 

  ريزي و توسعه استان خراسان رضوي شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
پيرو  ١٩/٢/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

طرح شهرسازي اراضي "  خود،٦/١٢/١٣٩٧ و ١٩/٦/١٣٩٧مصوبات جلسات مورخ  
را با عنايت به تفاهمات حاصله ميان شهرداري مشهد، آستان "  مشهد٧٧پادگان لشگر 

 ١٩/٢/١٤٠١مورد تائيد جلسه مورخ  ( رضوي و ارتش جمهوري اسامي ايرانقدس
 کميسيون ماده پنج ٥/٢/١٤٠١بر اساس مصوبه مورخ ) شوراي اسالمي شهر مشهد

ثير مثبت تغييرات مذکور در أد بررسي قرار داد و با توجه به ت مورشهر مشهد
تر طرح، بهبود، تکميل و تسهيل عملکرد شبکه معابر  پذيري هرچه سريع تحقق

هاي مجاور پادگان با سطوح خدماتي آن، طرح  پيراموني و افزايش سطح تماس بافت
مورد ( جدول پيوست مذکور را بر اساس مصوبه کميسيون ماده پنج  به شرح نقشه و

   .مورد تصويب قرار داد) تأييد دبيرخانه کميسيون
همچنين بنابر تفاهمات حاصله مقرر گرديد اقدامات اجرايي جهت بازگشايي معابر و 

 روز آينده انجام و گزارش آن جهت ١٠تحويل و تحول سطوح خدماتي طرح حداکثر طي 
  .ارائه شودشوراي عالي اتخاذ تصميم به جلسه آتي 
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  ٢٥/٢/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/٢٥٦٦٩شماره
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون مغایرت اساسی

  با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضی به محدوده شهر طرح تفصیلی 
   جهت قانون جهش تولید مسکن

  ريزي و توسعه استان سمنان شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
مصوبات  جلسات  خود، ٥/٢/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

الحاق «  توسعه استان سمنان با موضوعات ريزي و  شوراي برنامه١٨/١٠/١٤٠٠ و ٢٩/٨/١٤٠٠مورخ 
 هکتار به محدوده شهر سمنان جهت تأمين اراضي مورد نياز نهضت ملي ٤/١٤اراضي به مساحت 

 هکتاري با مالکيت دولتي واقع در غرب شهر و جنوب شهرک ٦/١٢اراضي :  قطعه شامل٢در » مسکن
 هکتاري متعلق به شهرداري ٨/١ و اراضي و رودخانه گلرودبار) ع(روزيه درحدفاصل کمربندي امام رضا

داد و با  در مجاورت بالفصل اراضي بند فوق را در اجراي قانون جهش توليد مسکن مورد بررسي قرار
  : کميته فني شماره يک  به شرح زير اتخاذ تصميم نمود١٧/١/١٤٠١عنايت به صورتجلسه 

جنوب شهرک روزيه و حدفاصل      هکتاري دولتي واقع در غرب شهر و         ٦/١٢ با الحاق اراضي   ـ١
  .ريزي و توسعه استان موافقت گرديد کمربندي و رودخانه گلرودبار  مطابق با مصوبه شوراي برنامه

هکتاري متعلق به شهرداري واقع در مجاورت بالفصل اراضـي بنـد             ٨/١با الحاق اراضي    ـ  ٢
 مورخ ٢٦٥٥٧/٠٠/١ه  با  توجه به مکاتبه شمار)  هکتاري٦/١٢حدفاصل کمربندي و اراضي (فوق 
قانون منع فروش و " اداره کل راه و شهرسازي استان سمنان  مبني بر عدم  شمول ٠٢/١١/١٤٠٠

 مـورخ  ١١٧٢٧/١/١٤٠٠بر اراضي مذکور و نامـه شـماره         ...  " واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکن    
 ص سازمان جهاد کشاورزي اسـتان مبنـي بـر عـدم ضـرورت طـرح موضـوع در                  /١٢/١٢/١٤٠٠

   . قانون حفظ کاربري به دليل منابع ملي بودن آنها موافقت گرديد١ ماده ١ميسيون تبصره ک
 هکتار بـا  ٤/١٤ مقرر گرديد طرح تفکيکي مجموع  اراضي الحاقي فوق به مساحت         ـ٣

هاي خدمات هفتگانـه    واحد مسکوني و با تأمين سطوح و سرانه    ٩٠٠ تا   ٨٥٠ظرفيت احداث 
  . برسد٥کنان به تصويب کميسيون ماده پشتيبان سکونت مورد نياز سا

، رعايـت  )ع( بدليل رعايت مالحظات پدافندي و حفظ عملکرد کمربندي امام رضـا         ـ٤
   . متري کمربندي و عدم هرگونه بارگذاري در آن مورد تأکيد خواهد بود١٣٨حريم 

ت هر شـرايطي    سي همسطح به کمربندي امام رضا  تح       هر نوع دستر   ايجاد و اتصال  ـ   ٥
  .ع خواهد بودممنو

 خواهشمند است در. شود مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعالم مي
اي و  اي، منطقه هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه  نحوه بررسي طرحنامه آيين ٤٢اجراي ماده

پس از اعمال ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور دستور فرماييد  نقشه محدوده شهر 
شهرسازي و معماري شوراي عالي ربط به دبيرخانه  جهت ابالغ به مراجع ذي ر،الحاق مذکو

  .ايران تحويل شود
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  ١٨/٣/١٤٠١                                                                       ٣٠٠/٤٠٣٦٥شماره

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی
   شهر رویدر

 طرح جامع ـ ٥/٢/١٤٠١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ «
ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٢٥/٩/١٣٩١تفصيلي شهر رويدر موضوع مصوبه مورخ 

  . خود اصالح و به تصويب نهايي رساند٢/٥/١٣٩٦هرمزگان را پيرو جلسه 
رساند كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ضمناً به آگاهي مي

در سايت هاي مربوطه   خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.archive.wwwگردد اري مي  بارگذ.  
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  :توضیح ضروري
  اصالح مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران

   پیرامون مغایرتهاي اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایالم
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ٦/١٠/١٤٠٠عطف به انتشار مصوبه جلسه مورخ 

مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايالم ـ موضوع الحاق «ايران پيرامون 
 رسمي در روزنامه» قانون جهش توليد«  به محدوده شهر ايالم جهت اختصاصاراضي دولتي

ترتيب   به٣ و٢ ميزان الحاق اراضي دولتي در بندهاي ٢٨/١٢/١٤٠٠ تاريخ ٢٢٤٣٢شماره 
  .رسد مراتب جهت اطالع به آگاهي مي. باشد هكتار صحيح مي) ٥,٩ و ١٥,٧(
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