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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  نامه در خصوص تعيين روستاي قلعه سحر به عنوان يک روستاي دهستان الهايي تصويب
  ٢  وزارت كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨   بخش مركزي شهرستان اهواز استان خوزستان

  ٢  وزارت كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨  بديل روستاي منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهرتنامه در خصوص  تصويب

  مديره سازمان منطقه آزاد کيش نامه در خصوص جايگزيني اعضاي هيأت تصويب
  ٢٦/٤/١٣٩٨  آزاد چابهار و سازمان منطقه 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
   تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٢  

 آماري نشريات و هانقشه رساني، اطالع خدمات فروش هاينامه در خصوص تعيين تعرفه تصويب
  ٢  سازمان برنامه و بودجه كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨  ايران آمار مرکز 

) ١(بند ) ١(موضوع تبصره ( نامه تعيين فهرست کاالها و تجهيزات پزشکي و استاندارد آنها نآيي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  ٢٣/٤/١٣٩٨  )قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد) ٧(ماده 

  ٣  سازمان ملي استاندارد ايران

  ٣  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  ٢٣/٤/١٣٩٨  ١٥/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥١٧٩١ت/٤٣٤٥٨نامه شماره  اصالح تصويب

  ٢٣/٤/١٣٩٨  ٢٠/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٤٨٦٣ت/٢٤٢٥نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
  وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع  ـ محيط زيست

  گريدستي و گردش
٣  

  ٢٣/٤/١٣٩٨  قانون هواي پاك) ٣(ماده ) ٣(نامه اجرايي تبصره  اصالح آيين
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت 

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت    وزارت كشور 
ـ وزارت راه و شهرسازي   وزارت آموزش و پرورش 

  سازمان حفاظت محيط زيست
٣  

  ٢٦/١/١٣٩٨  پيرامون وقوع سيل در كشورمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
ـ بنياد مسكن عالي شوراي  شهرسازي و معماري ايران 

ـ مركز تحقيقات  ـ وزارت راه و شهرسازي  انقالب اسالمي 
ـ سازمان هواشناسي   راه، مسكن و شهرسازي 

٥  

  ريزي  ن پيرامون عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرا
دختر با سياستهاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  و توسعه استان در خصوص پل

 ) ٣٠/٧/١٣٩٧موضوع مصوبه (
 ٧  شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان  

  شوراي شهرسازي و معماري  ١٦/٢/١٣٩٨   سردرود مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصالح حريم شهر
  ٧   استان آذربايجان شرقي

  ٣٠/٢/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح تفصيلي تهران 
  شهرداري استان تهران 

  شوراي شهرسازي و معماري استان تهران 
  شوراي اسالمي شهر تهران

٧  

  اري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح تفصيليمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معم
  با طرح جامع شهر الوند

  ٧  شوراي شهرسازي و معماري استان قزوين  ١٦/٢/١٣٩٨

   ٢طرح تفصيلي اراضي آبشارمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص 
   ارتش٧٧و پادگان لشگر 

  شهرسازي و معماريشوراي   ٦/١٢/١٣٩٧
 ٧  ضوير  استان خراسان

  ٨  شوراي شهرسازي و معماري استان كرمان  ٣٠/٢/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر زرند 

  ٨  شوراي شهرسازي و معماري استان گلستان  ٢٠/٣/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر مينودشت
  

 ١٣٩٨  مرداد ماهنجمپ شنبه
 

 ٢١٦٦٠ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨١( 
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  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٥٥٢ت/٤٨٩٨٥رهشما
 يک روستايبه عنوان   قلعه سحريروستادر خصوص تعيين نامه  تصويب

  دهستان الهايي بخش مركزي شهرستان اهواز استان خوزستان
 وزارت كشور

 ١٦/٢/١٣٩٨ورخ  م٢٨٢٢٢ به پيشنهاد شماره ٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
ـ ١٣٦٢مصوب ـ  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 

 :تصويب کرد
 ک٤٥٣١٢ت/٢٠٥٩٣٩نامه شماره  بيتصو) ١(بند ) ب( قلعه سحر موضوع جزء يروستا

 دهستان الهايي بخش يک روستاي منتزع و به عنوان يي، از شهر الها٢٠/١٠/١٣٩١مورخ 
  .شود ين مييي شهرستان اهواز استان خوزستان تعمركز

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٤٠٠ت/٤٨٩٨٨رهشما
  بديل روستاي منتظران در شهرستان دزفولتنامه در خصوص  تصويب

   در استان خوزستان به شهر
 وزارت كشور

 ١٨/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٣٥٣٨٩ به پيشنهاد شماره ٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
ـ ١٣٦٢مصوبـ  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 

 :تصويب کرد
نامه شماره بيوع تصوـموض) ١(جزء ) ٢٤(ف ـيستاي موضوع ردنام روـ ١

 در شهرستان دزفول در استان خوزستان، به منتظران ١/٥/١٣٦٧ مورخ ٣١٣ت/١١٣٧١٨
  .يابد تغيير مي

  .شود روستاي منتظران به شهر تبديل و به عنوان شهر منتظران شناخته ميـ ٢
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/٤/١٣٩٨                                                             ك٥٦٧٩٨ت/٥٠٠٣٦رهشما

 شيسازمان منطقه آزاد کدر خصوص جايگزيني اعضاي هيأت مديره نامه  تصويب
  سازمان منطقه آزاد چابهارو 

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

 يقتصادژه اي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 در جلسه يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاري عاليران عضو شورايوز

ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ٢٦/٤/١٣٩٨
 :ب کردندي تصو٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  بيت تصويو با رعا
ش يره سازمان منطقه آزاد کيمدهيأت و  به عنوان عضي خانزادي مصطفيآقاـ ١

 . شودي مي داود کرمين آقايگزيمدت سه سال جا به
مدت  ش بهيره سازمان منطقه آزاد کيمدهيأت  به عنوان عضو ي ناصر آخونديآقاـ ٢

  . شودي ميسي احمد نفين آقايگزيسه سال جا
 چابهار آزادره سازمان منطقه يمدهيأت  به عنوان عضو ي محمداکبر چاکرزهيآقاـ ٣

 . شودي ميونس حقاني محمدين آقايگزيبه مدت سه سال جا
  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است٢٦/٤/١٣٩٨نامه در تاريخ  اين تصويب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٩/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٠٠٨ت/٥٠٢٥٦رهشما
 هانقشه ،يرسان اطالع خدمات فروش يهاتعرفهدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  رانيا آمار مرکز يآمار اتينشر و
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 ٢٨/٨/١٣٩٧ مورخ ٤٦١٤٤٩ شماره شنهاديپ  به٢٣/٤/١٣٩٨جلسه  در رانيوزهيأت 
 يدرآمدها از يبرخ وصول قانون) ٧٠(ماده  استناد به و کشور بودجه و برنامه سازمان

 :کرد بيتصوـ ١٣٧٣مصوب  ـ نيمع موارد در آن مصرف و دولت

 رانيا آمار مرکز يآمار اتينشر و هانقشه ،يرسان اطالع خدمات فروش يهاتعرفهـ ١
 .شوديم نييتع است، دولتهيأت  دفتر مهر به شده دييتأ که وستيپ جداول شرح به

 رانيا آمار مرکز شنهاديپ با کباري سال سه هر نامهبيصوت نيا موضوع يهاتعرفهـ ٢
 يجمهور يمرکز بانک ياعالم تورم نرخ يمبنا بر کشور بودجه و برنامه سازمان دييتأ و

 .ابدييم شيافزا سال هر يازا به راني اياسالم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
 :رساني اطالع خدمات فروش تعرفهـ ١

  )ف شده مرکزي از قبل تعريمطابق با الگوها (يول انتشاراتجدا ـ الف
 )ريال(قيمت هر جدول  تعداد جداول سطح جغرافيايي فيرد

 ٧ر٢٠٠ ٥ تا ١

 ٤ر٥٠٠ ١٠  تا ٦

 ٣ر٠٠٠ ٢٠ تا ١١
 ٥ تا  ١ ١

 ١ر٨٠٠  و بيشتر٢١

 ٦ر١٠٠ ٥ تا ١

 ٤ر٢٠٠ ١٠  تا ٦

 ٢ر٧٠٠ ٢٠ تا ١١
 ٧ و ٦ ٢

 ١ر٥٠٠  و بيشتر٢١

استان ـ ٢کشور ـ ١ از است عبارت بيرتـت به )٧(تا ) ١ (ييايجغراف  سطوح٭
  .بلوک ـ ٧حوزه  ـ ٦دهستان  ـ ٥بخش  ـ ٤شهرستان  ـ٣

  
  )ي به سفارش مشتريديتول (يجداول سفارش ـ ب

 )ريال(قيمت هر جدول  تعداد جداول سطح جغرافيايي فيرد

 ١٤ر٤٠٠ ٥ تا ١

 ٩ر٠٠٠ ١٠  تا ٦

 ٦ر٠٠٠ ٢٠ تا ١١
 ٥ تا ١ ١

 ٣ر٦٠٠  و بيشتر٢١

 ١٢ر٢٠٠ ٥ تا ١

 ٨ر٤٠٠ ١٠  تا ٦

 ٥ر٤٠٠ ٢٠ تا ١١
 ٧ و ٦ ٢

 ٣ر٠٠٠  و بيشتر٢١

شهرستان  ـ٣استان ـ ٢کشور ـ ١ از است عبارت بيترت به )٧(تا ) ١ (ييايجغراف سطوح٭ 
 .بلوکـ ٧حوزه  ـ ٦دهستان  ـ ٥بخش ـ ٤

 
) ١٠٠ر٠٠٠(کصد هزار ي ثابت هر سفارش مبلغ يها نهيز ه: خاميرکوردها ـ پ

  :ر استي موضوع جدول زيهاال به عالوه تعرفهير

  قيمت واحد 
   يبه ازا
 )ريال(هر رکورد 

 تعداد ركورد
  تعداد فيلد 

 )يستون اطالعات(
 فيرد

 هزار رکورد) ٥٠٠(كمتر از   ٦

 ميليون ركورد) ٢(هزار تا ) ٥٠٠( ٢/٤

 ميليون ركورد) ٢(بيش از  ٤/٢

 ١ يك تا پنجاه فيلد

 هزار ركورد) ٥٠٠(كمتر از  ٢/١٤

 ميليون ركورد) ٢(هزار تا ) ٥٠٠( ٨/١٠

 ميليون ركورد) ٢(بيش از  ٢/٧

 ٢ پنجاه تا يكصد فيلد

 هزارركورد) ٥٠٠(كمتر از  ٢٤

 ميليون ركورد) ٢(هزار تا ) ٥٠٠( ١٨

  ميليون ركورد)٢(بيش از  ١٢

 ٣ بيشتر از يكصد فيلد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  اتيمت پشت جلد نشري و قيتعرفه فروش خدمات نقشه و آمارـ ٢
 

 ي شهريها نقشه
 )هر هکتار(

 يي روستايها نقشه
 )لومتر مربعيهر ک(

  
١ 

  
 خدمات نقشه

 الي ر١٢٠ الي ر٤٨٠

 يهــا گــاهي بــه صــورت پايخــدمات آمــار ٢
 )يرمکاني و غيمکان (ياطالعات

  ان يفاهم مشده و ت مت تماميبر اساس ق
 .شود ين ميي تعيران و متقاضيمرکز آمار ا

   يقطع رحل
 )هر صفحه(

   يريقطع وز
 )هر صفحه(

  
٣ 

  
 اتيمت پشت جلد نشريق

 الي ر٦٠٠ الي ر٧٠٠

 درخواست اساس بر يردولتيغ و يدولت پژوهشي دانشگاهي، علمي، مراكزـ ١تبصره 
 معتبر نامه يمعرف اي معتبر ييشناسا کارت هيارا با هادانشگاه استادان و انيدانشجو و كتبي

 .شوند برخوردار فيتخف از%) ١٠(تا  تواننديم
 وجهي جهت هرگونه پرداخت از يدولت مؤسسات و هاوزارتخانه هيکلـ ٢تبصره

  .باشنديم معاف اطالعات دريافت
 نيز آن رينظا و نوري فشرده لوح تأمين پستي، خدمات كه صورتي درـ ٣تبصره

  .گرددمي دريافت و محاسبه جداگانه مربوطه هايهزينه باشد، نياز مورد
  .شوديم زيوار دولت خزانه حساب به يافتيدر وجوه يتمامـ ٤تبصره

  
  ٢٩/٤/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٥٥٢٤ت/٥٠٣٦٣رهشما

  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 رانياستاندارد ا يسازمان مل

 مورخ ٣٥٧/١٠٠شنهاد مشترک شماره ي به پ٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 و به يران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي استاندارد اي سازمان مل٢٨/٣/١٣٩٧

 ـ ١٣٩٦مصوب ـ ت و توسعه نظام استاندارديقانون تقو) ٧(ماده ) ١(بند ) ١(استناد تبصره 
 :ر تصويب کردي و استاندارد آنها را به شرح زيزات پزشکين فهرست کاالها و تجهيينامه تع نييآ

 
  و استاندارد آنهايزات پزشکين فهرست کاالها و تجهيينامه تع نييآ

 )ت و توسعه نظام استاندارديقانون تقو) ٧(ماده ) ١(بند ) ١(موضوع تبصره (
قانون ) ٧(ماده ) پ( بند تي که فهرست آن با رعايزات پزشکيکاالها و تجه ـ١ماده
 سامانه يکيق درگاه الکترونياز طرـ ١٣٩٥مصوب  ـ  توسعه کشوريها  برنامهياحکام دائم

 منتشر ياصالت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک) کنترل(ش ي و واپايريرهگ
رفها ها، مواد، مع يآالت، کاشتن نيل، ابزار، لوازم، ماشيهرگونه کاال، وسا شود، شامل يم
 و يشگاهي آزمايها)براتوريکال(، واسنج )يص طبي تشخيها شگاهيمورد استفاده در آزما(

 با يقيا به صورت تلفي ييبه تنها( انسان يدکننده براي است که توسط توليينرم افزارها
 : شود ير عرضه مي از اهداف زيکي به ي دسترسيبرا) ر اقالم مرتبطيسا

  . يماريا کاهش بين و ، درمايريشگيش، پيص، پايتشخـ ١
  .اتيند حي از ادامه فرايبانيا پشتيت يحماـ ٢
  .ي از بارداريريو جلوگ) کنترل(ش يواپاـ ٣
ط جهت يا محيل يوسا) ز کردني و تميا ضدعفوني(ند سترون کردن يجاد فرآياـ ٤

  . ي و بهداشتي، درمانيانجام مطلوب اقدامات پزشک
 بر يشگاهي آزماي به کمک روشهايهداف پزشکل به ايفراهم نمودن اطالعات جهت نـ  ٥

  . ي اخذ شده انسانيها  نمونهيرو
 . تيا معلوليب يق انداختن آسيا به تعوين، جبران و يش، درمان، تسکيص، پايتشخ ـ ٦
 ند کاريک فرايبا ) يآناتوم(ح يا اصالح تشري ينيگزي، جايق، بررسيتحقـ ٧

  ). کيولوژيزيف (يشناخت اندام
 يها ه روشي آنها بر بدن انسان بر پايا هدف طراحي ير اصليتأث که يمواد ـ ٨

  . است) يکيمتابول (يا سوخت و سازي يا دگرگشتي و يشناس يمنيا
   نمونه، ي و نگهداريآور ل جمعيها، وسا)براتوريکال(کاالها، مواد، معرفها، واسنج ـ ٩

  . ي و دندانپزشکيشگاهيآزما) کنترل(ش ي واپايها مواد و محلول
 ي که براي موظف است در موارديوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ٢دهما

 يق شوراياز باشد، مراتب را از طري مورد ني استاندارد اجبارين سالمت مردم اجرايتأم
  . دي نمايريگي استاندارد پيعال

ن يا) ١( موضوع ماده يزات پزشکي کاالها و تجهي استاندارد براياخذ گواه ـ٣ماده
   .رديگ ين و مقررات مربوط صورت ميت قوانيمه با رعانا نييآ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٠٣٩ت/٥٠٠٣٧رهشما
  ١٥/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥١٧٩١ت/٤٣٤٥٨نامه شماره  بيتصواصالح 

 ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
 مورخ ٣٢٩٨٢/٩٧٢١٠٠شنهاد شماره ي به پ٢٣/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

) ٤٥( و به استناد تبصره ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگي سازمان م٣/٩/١٣٩٧
 :ب کردي کل کشور تصو١٣٤٣ سال ي قانون بودجه اصالحياصالح

  :شودير اصالح مي به شرح ز١٥/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥١٧٩١ت/٤٣٤٥٨نامه شماره  بيتصو
ريال به مبلغ پنجاه هزار ) ٣٠ر٠٠٠( هزار ي، مبلغ س)١(ماده ) الف ( در بندـ ١

ون يليک ميريال به مبلغ ) ٢٠٠ر٠٠٠(ال و مبلغ دويست هزار ير) ٥٠ر٠٠٠(
 .شوديال اصالح مير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠(

ه مبلغ چهل ريال ب) ٢٥ر٠٠٠(، مبلغ بيست و پنج هزار )١(ماده ) ب(در بند ـ ٢
ال به مبلغ پانصد هزار ير) ١٥٠ر٠٠٠(ال و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ير) ٤٠ر٠٠٠(هزار 

  .شوديال اصالح مير) ٥٠٠ر٠٠٠(
خبرنگاران با کارت « عبارت »جانبازان،«، بعد از عبارت )١(ماده ) ٢(در تبصره ـ ٣
ان و يجيبس«  به عبارت»هاي شهدا و بسيجيان خانواده« اضافه و عبارت »،يخبرنگار
  .شودي اصالح م» شهدايهاخانواده
  .شودي اصالح م»%)١٠٠(صددرصد « به عبارت »معادل«، واژه )٢(در ماده  ـ ٤

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٥/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٢٢٨ت/٤٨٩٨٤رهشما
  ٢٠/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٤٨٦٣ت/٢٤٢٥نامه شماره  بي تصو)١(بند اصالح 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ رويوزارت ن

  ست يط زيسازمان حفاظت مح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
  ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 مورخ ٣٨٦٥٨/١٠٠/٩٧شنهاد شماره ي به پ٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيست و به استناد اصل يط زيسازمان حفاظت مح ٦/١٠/١٣٩٧

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
 و عنوان ٢٠/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٤٨٦٣ت/٢٤٢٥نامه شماره  بيتصو) ١(در بند 

و واحد « عبارت »منطقه سنگان«ط مربوط به بند مذکور، بعد از عبارت يوست شرايپ
  .شود ي اضافه م» آنيساز  و واحد گندلهي توسعه ملي معدنيکنسانتره شرکت صنعت

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٥٩٧٥ت/٥٠٠٣١رهشما
  قانون هواي پاك) ٣(ماده ) ٣(نامه اجرايي تبصره  اصالح آيين

  مان و آموزش پزشكي ـ وزارت كشوربهداشت، دروزارت 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازي

  سازمان حفاظت محيط زيست
جمهور و به   به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 

  :يب كرداستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصو
نامه شماره  قانون هواي پاك موضوع تصويب) ٣(ماده ) ٣(نامه اجرايي تبصره  آيين

  :شود  به شرح زير اصالح مي١٨/٧/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٧١ت/٩٥٢٠١
به عبارت » دستورالعمل ابالغي وزير كشور«، عبارت )٣(ماده ) پ(ـ در بند ١

  .شود اصالح مي» ت استدستورالعمل پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دول«
» رئيس كارگروه و در غياب ايشان دبير كارگروه«عبارت ) ٤(ماده ) ٢(ـ در تبصره ٢

  .شود اصالح مي» دبير كارگروه و پس از هماهنگي با رئيس كارگروه«به عبارت 
، محدود به وقوع هر يك «عبارت » آلودگي هوا«بعد از عبارت ) ٥(ماده ) پ(در بند 

نامه براساس ضوابط دستورالعمل پيوست  اين آيين) ٢(موضوع ماده از طبقات كيفيت 
  .شود اضافه مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ي و نوعي، مكاني موقت زمانيها تيها و محدود تيدستورالعمل اعمال ممنوع
  هوايط اضطرار آلودگيدر شرا

 يها  گروهيناسالم براي ـ ت نارنجيربط در وضعي ذيي اجرايهااقدامات دستگاهـ ١
 :ر استيبه شرح ز)) ١٥٠(تا ) ١٠١(ت هوا از يفيشاخص ك(حساس 
 ي جمهوريران و خبرگزاري اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ الف

 :راني اياسالم
ط ي شراي هماهنگيكارگروه استانرخانه ي دبيها هيها و اطالع اميع پيانتقال سر ـ کي

 . هواياضطرار آلودگ
 . هوايط اضطرار آلودگيژه شراي ويت نكات بهداشتيرعا ـ دو
 و يرضروري غيز از سفرهاي و پرهيه شخصيل نقليكاهش استفاده از وسا ـ سه

 .ر آنينظا
ز از اقدامات ي در خصوص پرهي و مشاركت عموميها و جلب همكار هيتوص ـ چهار
 :يهانهي هوا در زميجاد آلودگيمنجر به ا

شود، مانند ي هوا ميش آلودگيت كه منجر به افزايه فعال از هرگونيخوددارـ ١
 . و مانند آني، عمرانيركاريات قيك، عمليروشن كردن آتش در معابر، سوزاندن الست

 و مبتال به آسم، به خصوص در يوي و ريماران قلبي بي بدنيهاتيكاهش فعالـ ٢
 . بازيفضا

  . از منزليرضروري از خروج غيخوددارـ ٣
 يد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيياستاندارد مورد تأ) ماسک(از نقاب استفاده ـ ٤

  . هوا دارندين زمان مواجهه را با آلودگيشتري كه بي كودكان، افراد سالخورده و افراديبرا
  .ييمايپ و هميل همگانياستفاده از وسا ـ ٥
 . خودروهاي و رفع نواقص كاركردينه فنيانجام معا ـ ٦
ن و يز شدن بنزي از سرريريها و جلوگگاهي در جايريهنگام سوختگدقت در  ـ ٧

 .هار سوختيسا
  : وزارت آموزش و پرورش ـ ب

رانه مانند كاهش يشگيآموزان و انجام اقدامات پ به دانشيرسان و اطالعيساز آماده
  .ي بدنيهاتي باز و كاهش فعاليآموزان در فضا حضور دانش

  : استاني انتظامي فرماندهي و رانندگييس راهنمايپل ـ پ
 از تردد يري و جلوگينه فني فاقد برگه معايتر خودروها قيدق) کنترل (شيواپا ـ کي

س براساس يش از آن پليپ(ت دارند ي قابل رؤيندگي كه آالييها كلتيخودروها و موتورس
ن ي ا الزم را دريرسان هوا، اطالعيط اضطرار آلودگي شراي هماهنگيمصوبات كارگروه استان

  ).دهديخصوص انجام م
 كه ييدر شهرها) کيتراف( طرح شدآمد يها تر محدوده قيدق) كنترل(ش يواپا ـ دو

 .هستند) کيتراف( مصوب شدآمد يها  محدودهيدارا
ت يدن به وضعيها و رس ندهيش آالي و احتمال افزايط جويدر صورت تداوم شرا ـ سه

-بي، ترکيليون، ترين مانند كامي سنگيليوئ گازيه خودروهايت تردد شبانه كليقرمز، ممنوع
  . در تمام سطح شهريل، حمل مصالح و نخاله ساختمانيبتون، جرثق) كسريم(کننده 

  :ي انقالب اسالمي و نهادهاي، نظامي دولتيهاادارات و سازمان ـ ت
ق يها از طر باز مهدكودكي و حضور در فضاي بدنيهاتي از فعاليريجلوگ ـ کي

 ي و خصوصي، عمومي دولتيهار دستگاهيها و ساها، سازمان وزارتخانه (يستيادارات بهز
ت ي، فعاليستياند، موظفند با اعالم ادارات بهزس مهدكودك نمودهيكه اقدام به تأس

  ).مهدكودك را کاهش دهند
 و يرضروري غيهاتيق كاهش مأموري از طري دولتياستفاده كمتر از خودروها ـ دو

  .ييمايپب هميترغ
 :هايشهردارـ  ث

كنترل (ش شدآمد يق مراكز واپاياز طر) كيتراف(انعكاس اخبار شدآمد  ـ کي
  .راني اي اسالمي جمهوريماي با سازمان صدا و سيو همكار) کيتراف

  .عاتي از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضايري جلوگيژه براينظارت و ـ ود
د ي در سطح شهر كه موجب تشدي عمرانيها تي از فعاليريا جلوگيكاهش  ـ سه

  .شود ي هوا ميآلودگ
سالمت کامل ) کنترل(ش ي با واپاي شهريت ناوگان حمل و نقل همگانيتقو ـ چهار

 .خودرو
  ).کيتراف(ت فروش مجوز روزانه ورود به محدوده طرح شدآمد يممنوع ـ پنج

  .يسافربر ميها انهيها در پا بوسينيها و م  از روشن ماندن اتوبوسيريجلوگ ـ شش
  :ستيزطيمح حفاظت سازمان ـ ج
رامون شهر و اعالم هشدار، ينده مستقر در محدوده پي منابع آالييژه، شناسايش ويپا

  .يدياخطار و اقدامات تشد
  :يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ چ
 حساس و عموم مردم در مواجهه يها گروهي براي خودمراقبتيهاهيه توصيارا ـ کي
 . هوايگبا آلود

مورد ( هوا يندگي متناسب با نوع آاليتنفس) ماسک( نقاب نظارت بر عرضه ـ دو
 يبرا) ي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكييتأ

 عنوان در سطح شهر به) يكيزيف (يآن دسته از كاركنان مستقر در سطح شهر كه حضور جسم
 ،ـ١٣٦٩مصوب  ـ قانون كار) ٩١(ص شده است، به استناد ماده  آنها مشخيفه خدمتيوظ

، كاركنان )يق استاندارياز طر(س راهور يران و پلي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويمانند ن
ق وزارت بهداشت، درمان و آموزش ياز طر) (اورژانس (ي پزشکيهاتي فوريهاگاهيپا

ت هالل احمر ي، جمع) استانيمان دري و خدمات بهداشتي و دانشگاه علوم پزشكيپزشك
ها در  ي، كاركنان شهردار)ت هالل احمر استانيق جمعياز طر(ران ي اي اسالميجمهور

ست و موارد يزطي محي، بازرس)ها يق شهردارياز طر  (ي سبز و خدمات شهريامور فضا
  ).ستيط زيق سازمان حفاظت محياز طر(مرتبط 

 دارند، از محل ي در معرض آلودگيان انسيروي كه نييها ه دستگاهيكلـ ١تبصره
دشده مذكور يياستاندارد تأ) يها ماسك (يهاه نقابين اعتبارات خود نسبت به تهيتأم
 .کنند ين افراد اقدام مي ايبرا

نه بر عهده وزارت ين زمي در ايرسانو اطالع) ماسك(ن نوع نقاب ييتعـ ٢تبصره
  . استيبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ها و مراكز  استاندارد در داروخانه) يها ماسك (يهارت بر عرضه نقابنظاـ ٣تبصره
  .رديپذ يمجاز صورت م

  :وزارت ورزش و جوانان ـ ح
  . بازيها طي در محي بدنيها تي كاهش فعالي مناسب برايرسان اطالع

ت يفيشاخص ك(ناسالم  ـ ت قرمزيربط در وضعي ذيي اجرايهااقدامات دستگاهـ ٢
   صورتي نارنج تي در وضع  كه يها و اقدامات هي بر توص عالوه)) ٢٠٠(ا ت) ١٥١(هوا از 

  :ر استي هر شهر به شرح ز طي با شرا رد، متناسبيپذ يم
  :  استاني انتظامي فرمانده ي و رانندگ يي راهنما سيپل ـ الف

ها  کلتي خودروها و موتورسي براي و زماني نوع يها تي محدود د اعماليتشد ـ کي
  .ا کل محدوده شهري مصوب  )كيتراف( شدآمد  يها دهدر محدو

 ماده  د قبالً و براساسيبا  مجاز  ي ممنوع و خودروها ها، ساعات محدوده ـ  تبصره
كه در (و ضوابط ماده مذكور ـ ١٣٨٩مصوب ي ـ  به تخلفات رانندگيدگيقانون رس )١٨(
  ،)صوب شده است کشور ميک شهرهاي ترافيهماهنگشوراي عالي ن جلسه يكصد و دهمي

 يم و تابلوهاي محدوده با عالي الزم صورت گرفته و مرزهايرسانشده و اطالع نييتع
  .مناسب مشخص شده باشد

 و ي، عمومي پالک شخصي دارايه موتوريل نقليه وساي از تردد کليريجلوگ ـ دو
، با ي و رانندگيي معتبر در سطح شهر توسط عوامل راهنماينه فني فاقد برچسب معايدولت

 .توقف و اعمال قانون
 از  يكي خودروها در  هيكل) ها گر روشيا دي و فرد  زوج ( ياعمال تردد نوبت ـ سه
  . مصوبيها محدوده

 ي وزارت راه و شهرسازيها انهيها و ادارات کل حمل و نقل و پايشهردار ـ تبصره
بوس، ينيم(د ت دارني قابل رؤيندگي که آاليل حمل و نقل عموميموظفند از تردد وسا

 شرکت يها  شبانه اتوبوسيها مانند توقفگاه(ها  از محل توقفگاه) ياتوبوس، ون، تاکس
  .  کننديري جلوگي حمل و نقل برون شهريها انهيو پا) واحد

،  سيسرو ي تاكس ، مؤسسات يراني و تاكس ي اتوبوسران ، گشت ي انتظام گشت ـ چهار
امداد   ي، خودروها  خاص ماراني و ب ، جانبازان  و پزشكان ي پزشك يها تي فور يخودروها

ها از  ي شهردار  زباله  حمل يو خودروها)   و مخابرات ، گاز، پست ، برق ، امداد آب ينشان آتش(
  . هستند مستثنا) الف( در بند  شده  اعمال يها تيمحدود
  :هايشهردار ـ ب

شود،  ي هوا ميد آلودگي که موجب تشدي عمرانيها تيه فعالي از انجام کليريجلوگ
   .ي شهرداري عمرانيها و پروژهي، راهسازي شهريوسازهامانند ساخت
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 يت هالل احمر جمهوري و جمعي پزشك  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت ـ پ
  : راني اياسالم

 ييو هالل احمر با جانما) اورژانس (ي پزشکيهاتيار فوري سيهاگاهياستقرار پا ـ 
  .ها گاهي به پاي و پرتردد به منظور کاهش زمان دسترسترمناطق آلوده

  :  و پرورش  آموزش وزارت ـ ت
  .ي آموزشيليه مقاطع تحصي و کل يدبستان شي مراكز پ يليتعط
  :  و اصنافي و خصوصي، عمومي دولتيها ها، نهادها، سازمان وزراتخانه ـ ث

ان يرتر و پاي، شروع د ساعات كاريت ساعات كار روزانه، مانند شناورسازيريمد ـ کي
 ي وابسته، نهادهايها  نهادها و سازماني و بخش اداري دولتيزودتر كار مراكز ادار

 . و اصنافي، خصوصيعموم
  ر يها و سا ها، سازمان وزارتخانه ( يستي بهز  ادارات قيها از طر  مهدكودك يليتعط ـ دو
اند، موظفند  ودك نمودهس مهدكي كه اقدام به تأسي و خصوصي، عمومي دولتيها دستگاه

  .) مهدكودك اقدام کننديلي، نسبت به تعطيستيبا اعالم ادارات بهز
روند و دانش  ي م  مهدكودك  به  كه ي كودكانياي اوليران با مرخصيموافقت مد ـ سه

  . ها رستانيها و دب ، دبستان يدبستان شي در مراكز پ لي تحص  به آموزان مشغول
 که ي کارکنان استاندارد توسط)  ماسك( نقاب  لزام استفاده ازع و ايه و توزيته ـ چهار

  آنها مشخص شده استيفه خدمتيدر سطح شهر به عنوان وظ) يکيزيف (يحضور جسم
  ).ي و شهردار ي و رانندگ ييمانند راهنما(

 ي و قلبيه افراد دچار مشکل تنفسي کلي برايموافقت با درخواست مرخص ـ پنج
 . ص واحد مربوطيتشخ به

 صنعت، معدن و تجارت، يها ست، وزارتخانهيزطيسازمان حفاظت مح ـ ج
  :رو و نفتين

ها و مراكز مؤثر در  ، كارخانهي صنعتي موقت واحدهايلي تعطي برايهماهنگ ـ کي
 هوا توسط يد آلودگي موثر در تشدينده صنعتي آاليفهرست واحدها( هوا يد آلودگيتشد

  ).شود يه ميست استان تهيزطياداره کل مح
 پاك اقدام يقانون هوا) ١٢(ن، برابر ماده  يدرصورت عدم تمکـ ١تبصره

 .خواهد شد
  .ع مجاور كالنشهرها ممنوع استيها و صنا روگاهيع در نياستفاده از سوخت ماـ ٢تبصره
از ين سوخت گاز موردني تأميران موظف است براي گاز ايشركت ملـ ٣تبصره

 ي ضرورطين شرايت آنها در اي كه فعاليرسانبه شبكه گاز متصل ير واحدهايها و سا روگاهين
  . کنديزيراست، برنامه
، يراني، تاکسياتوبوسران (ي حمل و نقل همگان يها ها و سازمان شركت ـ چ

  ):ها ي حمل و نقل تحت پوشش شهرداريها و شرکت) مترو (يقطارشهر
  ي و مراكز آموزش يدار كار ا  با ساعات ي كار حمل و نقل همگان  ساعات قيتطب ـ کي

  . هوايط اضطرار آلودگي شراي هماهنگيشده توسط كارگروه استاننييتع
با ( مسافر  ييجا  در جابهي حمل و نقل همگان  ناوگان  حداكثر توان يريكارگ به ـ دو

  ). موجوديلحاظ کردن سالمت کامل خودروها
  :وزارت ورزش و جوانان ـ ح

 و ي، همگانياعم از انفراد (ي ورزشيها تيعال از في خودداري برايرساناطالع
  . بازيهاطيدر مح) يباشگاه

شاخص (ار ناسالم يبس ـ ت بنفشيربط در وضعي ذيي اجرايهااقدامات دستگاهـ ٣
 و ي نارنج تي در وضع  كهيها و اقدامات هي بر توص عالوه)) ٣٠٠(تا ) ٢٠١(ت هوا از يفيك

  :د خواهد شديشدر تي ز  شرح رد، بهيپذ ي م قرمز صورت
  :  استاني انتظامي فرمانده ي و رانندگ يي راهنما سيپل ـ الف
 يو خودروها ( ي شخص  پالك ي دارا ي از حرکت و متوقف کردن خودروهايريجلوگ

با اعمال قانون و ) مصوب) كيتراف( شدآمد يها  فاقد مجوز ورود به محدوده طرحيدولت
  . ت بحراني وضعانيتا پا) نگيپارک(انتقال به توقفگاه 

، )ر مواردي و سا مارانيمانند ب( تردد دارند  از بهي ن  كهييموارد استثناـ ١ تبصره
  . تردد هستند  مجاز به ي و رانندگ يي عوامل راهنما صيتشخ  به

   هوا، حمليط اضطرار آلودگي شراي هماهنگيص كارگروه استانيبه تشخـ ٢تبصره
   عالوه ، به يران  اتوبوس يها ها و سازمان  شركت يها اتوبوس از  ، اعم ي و امدادي همگان و نقل

  سيسرو  ي تاكس ها و مؤسسات ي آنها، تاكس  پوشش  تحت يها بوس ينيها و م اتوبوس
  . خواهند بود  مسافران ييجا  تردد و جابه مجاز به)  ي تلفن يتاكس(

  وابسته به وزارتين عمرايها مسلح، شرکتيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشتـ ٣تبصره
  . ن بند هستنديز ملزم به اقدامات موضوع ايها ن ي و شهرداريراه و شهرساز

  :ي و خصوصي، عمومي دولتيهاها، نهادها و سازمان وزراتخانه ـ ب
) ت قرمزيوضع) (٢(بند ) ث( مراكز مورد اشاره در جزء  هي كل  موقتيليتعط ـ کي

 که در يها و مراکز مارستاني، بي و درمانيداشت، بهي، انتظامي مراکز نظامياستثنا به
 .ت خود ادامه دهنديل الزم است به فعالي تعطيروزها

ها ها و دانشگاه ، هنرستانيا  و حرفهي، فنيه مراكز آموزشي موقت كليليتعط ـ دو
 ).ي و آموزشيلي مقاطع تحصيدر تمام(

  يبي را دارند، ترت  مردم  بهيرسانفه خدماتي وظ  كه ييها نهادها و سازمان  ـتبصره
 .جاد كندي شهروندان ا ي را برا  مشكالت ني كمتر يلي تعط ني ا کنند كه ياتخاذ م

 .شودي كه باعث تردد شهروندان مي و هنري مهم فرهنگيدادهاي رويليتعط ـ سه
  :وزارت ورزش و جوانان ـ پ

 در سطح ي و باشگاهي، همگاني، اعم از انفرادي ورزشيها تيه فعالي از کليريجلوگ
  . باز و بستهيشهر و حومه آن اعم از فضاها

 ))٣٠٠(شتر از يت هوا بيفيشاخص ك(خطرناك ي ـ ا ت قهوهياقدامات در وضع ـ ٤
  .االجرا استز الزميت نين وضعيت بنفش در ايه اقدامات در وضعيکل ـ کي

 مجوز يابه جز موارد دار (ي و دولتي پالک شخصيه خودروهايعدم تردد کل ـ دو
  .در سطح شهر) د كارگروهييمورد تأ

 ي هوايد آلودگي اثرگذار بر تشدي و تجاريدي، تولي صنعتي واحدهايليتعط ـ سه
 ).ي گازيها روگاهي نيبه استثنا( و حومه يشهر در محدوده شهر

  .ي خصوصيهاها و بخش، شرکتي اقتصاديها  اصناف، بنگاهيليتعط ـ چهار
  يبي را دارند، ترت  مردم  بهيرسانفه خدماتي وظ  كه ييها نهادها و سازمان  ـتبصره

  .جاد كندي شهروندان ا ي را برا  مشكالت ني كمتر يلي تعط ني ا کنند كهياتخاذ م
 ها تيها و ممنوع تيزان و نحوه اعمال محدوديق، ميص مصاديتشخ ـ ٥

، ي زمانت موقتيت و ممنوعيزان و نحوه اعمال هرگونه محدوديق، ميص مصاديتشخ
 منطقه برعهده ي هوايت آلودگين دستورالعمل، با توجه به وضعي موضوع اي و نوعيمكان

) ٣( تبصره يينامه اجرانييآ) ٤( هوا، موضوع ماده يط اضطرار آلودگي شرايكارگروه استان
  .   پاك استيقانون هوا) ٣(ماده 

  
  ١٨/٢/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٢٠٠٢٩شماره

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  پيرامون وقوع سيل در كشور

   شهرسازي و معماري ايراناليعاعضاء محترم شوراي 
  رئيس محترم بنياد مسكن انقالب اسالمي

  كن و ساختمان وزارت راه و شهرسازيمعاون محترم امور مس
  معاون محترم وزير و رئيس محترم مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  معاون محترم وزير و رئيس سازمان هواشناسي كشور
ده وقوع يپد ٢٦/٠١/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا

 قرار داد و ضمن استماع يررس کشور را مورد بي از شهرها و روستاهايل در برخيس
 ،يقات راه، مسکن و شهرسازيرو، مرکز مطالعات و تحقي، وزارت نيمراجع استانهاي  گزارش

راث ي مسلح، سازمان ميروهاي نيباني، وزارت دفاع و پشتياد مسکن انقالب اسالميبن
 ، اذعاني و معماري شهرسازيعال يرخانه شوراي و دبي و گردشگريع دستي، صنايفرهنگ

 يل شدت باالي کشور به دلي از خسارات وارده بر شهرها وروستاهايدارد که بخش مي
البها با اقدامات سطوح و ي از تبعات سير بود اما بخش قابل توجهيناپذ بارش اجتناب

ه مراجع مرتبط ي کليل است که عزم جديا تعديمختلف قابل کنترل، حذف و هاي  اسيمق
  . کند  ميت را طلبيمختلف حاکمهاي  بخش و ي و فراشهريشهرهاي  در حوزه

 بر ي خود مبنيح قانونيف صري تکلي در راستاي و معماري شهرسازيعال يشورا
ط يجاد محيمختلف به منظور اهاي  دستگاههاي  مات و برنامهين تصمي بيجاد هماهنگيا
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هاي   جهت دستگاهالرعايه الزمف ير و تکالياز تداباي   مردم بر مجموعهيست بهتر برايز
  :دينما  تأکيد ميريمرتبط به شرح ز

 ل ين اسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر سيه و تدوي ته:الف
 از يريمرتبط و با بهره گهاي  ر دستگاهي ساي با همکاريـ وزارت راه و شهرساز١

 ير نقشه پهنه بندينظ(ل ي خطر سيپهنه بندهاي   نقشه، کشوري و تخصصيتوان علم
 کشور و با يي و روستايشهرهاي   بر سکونتگاه تأکيدرا با)  ٢٨٠٠ امه ن آيينخطر زلزله در 

 .ديه نماي تهيحمل و نقل و مسکن و شهرسازهاي  کرد کاهش خطر در حوزه يرو
ت در ي از آن با دقت و کفايريشگي و پيشهرهاي  البيـ مطالعات مربوط به س٢

  مرتبط با آن به همراهي خروج توسعه و عمران انجام و اسناديب طرحهايه و تصويند تهيفرآ
ر يين خصوص تغي در ا.رديتوسعه و عمران مالک عمل قرار گهاي  آور طرح ر اسناد الزاميسا

 با يشهرهاي  البيت سيريمد« به » شهرهاي سطحي و دفع آبهايآور جمع«نگرش از 
 . استي ضرور»ز باال دستيرانه در سطح حوزه آبخيگ شيکرد پيرو

 يفي و کيم کميت در حراي و فعاليربوط به استقرار کاربرـ ضوابط و مقررات م٣
شوراي  ب بهين و جهت تصوي ماه  تدو٦رو ظرف مدت ي وزارت نياز سوها  ليو مسها  رودخانه

 . ارائه شودي و معماريشهرسازعالي 
ـ با عنايت به وجود سنت عظيم و غني تاريخي معماري و شهرسازي ايران، سازمان ٤

 گردشگري مجموعه آموزه و تجارب تاريخي معطوف بهدستي و ع ميراث فرهنگي صناي
مديريت و كنترل سيل در ابعاد مختلف را احصا و جهت استفاده در اختيار مجموعه 

 .مرتبط با توسعه شهري قرار دهدهاي  دستگاه
ر الزم است يل گيز و سيخ ليسهاي   در پهنهي بر عدم توسعه شهر تأکيد ـ ضمن٥

ر ي نظييها شنهاد پهنهيق پيهرها اعم از جنگل و مرتع ازطررامون شي پيعيطبهاي  عرصه
  دري جنگلي و پارکهايکار  توسعه جنگل،ي، کمربند سبز حفاظتيزداريطرح آبخ

 . توسعه و عمران حفاظت گردديطرحها
با عنايت به گزارش ارائه شده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،  ـ ٦

 مسلح و يروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت يهمکار با رعامليغ پدافند سازمانمقرر گرديد 
 و مراکز ياتيحهاي  رساختيت و مالحظات حفاظت از زت بحران، الزامايريسازمان مد

اس ي و انسان ساخت در مقيعيدات و مخاطرات طبيرا در مواجهه با تهد) CIP (يديکل
 . صالح برسانديب مراجع ذيه و حسب مورد به تصوي تهيو محلاي   منطقه،يمل

موظف است تا مقررات ) معاونت ساختمان و مسكن(ـ وزارت راه و شهرسازي ٧
شهري و روستايي را در قالب مباحث هاي  ربوط به كاهش خطر سيل درساختمانم

 . ا به صورت مستقل تهيه نمايديمقررات ملي موجود و 
ن و برخورد ي قوانييت ضمانت اجراير الزم جهت تقوي تدابي ـ وزرات راه و شهرساز٨

ن نامه جامع ييه آين تخلفات را در قالب تهي اي و جرم انگاري با تخلفات شهرسازييقضا
 .دي الزم اتخاذ نمايبي و ارائه به مراجع تصويکنترل شهرساز

ـ وزارت نيرو اقدامات الزم جهت اعمال مديريت يكپارچه بر بستر و حريم رودخانه ٩
مذكور در داخل و هاي  و كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم عرصهها  و مسيل

منجر به تداخل اي  هي و رويتعارضات قانون و رفع و اصالح  ها  خارج شهرها و روستا
 .دي نمايريگي پ)ا مجلسياعم از دولت ( يبيشنهاد به مراجع تصويرا در قالب پها  تيمسئول

 :ياتياقدامات عمل: ب
ز مشرف بر شهرها يآبخهاي   در سطح حوزهيدار  و آبخوانيزداريآبخهاي  ـ طرح١٠
ل و رسوب يبا هدف کنترل سها  ير و مشارکت شهرداي وزارت جهاد کشاورزيبا راهبر

 يزداريطرح آبخ«اي  ف بودجهي ردياين خصوص احيدر ا.  به شهرها انجام گردديورود
  و مساعدتبردار بهرهذينفع و هاي   با مشاركت دستگاه»يز شهريآبخهاي  ل حوزهيکنترل س

 .  استيسازمان برنامه و بودجه کشور ضرور
 توسط ي و فراشهريمتداخل با حوزه شهرهاي  ليو مسها  م و بستر رودخانهيـ حرا١١

ا ادارات کل راه يه طرح يدار ته ن مشاور عهدهيق و حسب استعالم مهندسيرو تدقيوزارت ن
توسعه و هاي  ه طرحير مراجع مرتبط در کليو ساشوراي عالي رخانه يا دبيو ها   استانيشهرساز

ن خصوص الزم است اقدامات ير اد. ردي اعمال و مالک عمل قرار گيي و روستايعمران شهر
 .رو اتخاذ گرددي وزارت ني به استعالمات انجام شده از سوييالزم جهت کاهش زمان پاسخگو

توسط ها   رودخانهيفي و کيم کميق و شفاف حراي دقيگذار ر الزم جهت عالمتيـ تداب١٢
 .رديرت گ صوياجتماعهاي   و نظارتيش عموميت پايرو به منظور استفاده از ظرفيوزارت ن

 موظف است نسبت به استقرار )يسازمان هواشناس( يـ وزارت راه و شهرساز١٣
 .نديالب اقدام نماي در معرض خطر سيل درشهرها و روستاهايسامانه هشدار س

 در يز شده شهري تجهيهاها به عنوان پهنهل پادگانيبديـ نظر به نقش ب١٤
 مذکور به خارج از شهرها، مگر در يهارصه به مردم، انتقال عيت بحران و امدادرسانيريمد

 در هاة پادگاني کلي نبوده و کاربريکند، ضروري حکم ميتي و امنيات نظامي که مقتضيموارد
 .شوديت مي تثبي توسعه و عمران نظاميهاطرح

ت ي اولو،ني معي برنامه زماني موظف است تا طياد مسکن انقالب اسالميـ بن١٥
 و اقدامات الزم را جهت ايمن سازي و ييدار را شناسايناپاهاي  گاه واقع در ساختيروستاها

توسعه و هاي   آنها در چارچوب احکام و ضوابط طرحيياز جابجاي و درصورت نيدار سازيپا
 .ديفراهم نمااي  و منطقهاي  هيعمران ناح
  جهت (EIA)ق فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي يـ بر انجام كامل و دق١٦

توسط سازمان حفاظت ..) . تونل ها، خطوط راه آهن وها ـ بزرگراه(بزرگ مقياس ي ها پروژه
 .گرددي م تأکيدمحيط زيست

رو يو وزارت نها  ير شهرداري مرتبط نظيـ اقدام قاطع و موثر توسط نهادها١٧
و قلع و ها  ليم و بستر رودخانه و مسي واقع درحريدربرخورد با ساخت وسازها

ون يسي کميرمجاز واقع درمواضع مذکور انجام  واز صدور آراي مستحدثات غيپاکساز
و ها  م و بستر رودخانهي تخلفات واقع در حريمه براي منجر به اخذ جر١٠٠ماده 

 . گردديخوددارها  ليمس
م و ي متعارض در حرين کاربريي و تعي هرگونه پروانه ساختمانصدورت يـ ممنوع١٨

 .ل هايومسها  بستر رودخانه
 ميحر  متعارض دريکاربر نييتع به مربوط ياحتمال مصوبات هيکل که انجا از :تبصره 

 از اعم( ياستانهاي  کارگروه و ٥ مادههاي  ونيسيکمتوسط هاي  ليمس وها  رودخانه بستر و
شوراي  بيتصو به است الزم و بوده  ياساس رتيمغا نديفرآ مشمول) ييروستا و يشهر

 از يکاربر رييتغ به منجر که مذکور مراجع ماتيمتص هيکل با شورا نيا لذا برسد،عالي 
  مورد اشارهمصوبات تبعا و نموده مخالفتگردد يمها  يکاربر ريسا به رودخانه بستر و ميحر
 .بود خواهند االثر يملغ

زان خسارات يق ميموظفند ضمن برآورد دقها   استانيـ ادارات کل راه و شهرساز١٩
ل در شهرها را با يده از سيب ديآسهاي   عرصهيازساز مربوط به بيوارده، اقدامات کالبد

هاي  تي بر استفاده از ظرف تأکيد وزارت متبوع و باي و معماري معاونت شهرسازيهماهنگ
 همچنين با بررسي .به انجام رسانندها  مصوب آنهاي   شهرها در قالب طرحيتوسعه درونزا

 ابعاد و آسيب شناسي) گير با سيل اخيربا اولويت شهرهاي در(جامع شهرها هاي  جانبه طرح همه
اساسي پس از هاي  مختلف آنها پيشنهادات اصالحي احتمالي مورد نياز را در قالب مغايرت

 .طي مراحل استاني به شوراي عالي ارسال نمايند
 يهادهاي   طرحيت ذاتين ماهي و همچنيح متعدد قانونيـ با توجه به وجود تصر٢٠
 در شرح خدمات يشهرهاي  البيت سيريربوط به مدت مالحظات مين رعايو همچن
تا معطوف يکه ماه(يشتر آنها نسبت به شرح خدمات طرح هادي بيجامع و غناهاي  طرح

د آنها يا تمدي و يدنظر طرح هاديه طرح تجدي ته،) کوتاه مدت شهر استيبه حل چالشها
هرها پس از اتمام  شيان افق آنها تحت هر عنوان ممنوع بوده و الزم است برايپس از پا

 .ه شودي آنها طرح جامع تهي شهريافق طرح هاد
اعم از احداث شبکه ( يکير مداخالت ترافيرات انکارناپذيـ با توجه به تاث٢١

الزم است ها  م و بستر رودخانه در تشديد اثرات مخرب سيالبي در حر)ا پليمعابر 
ک استانها ضمن ياف تريک کشور و شوراي ترافيهماهنگشوراي عالي ه مصوبات يکل

 به استناد ،لي رودخانه و مسيعيم طبيت مالحظات مربوط به حفظ بستر و حريرعا
 ي و معماريشهرسازشوراي عالي  با طرحهاي جامع مصوب يحات قانونيتصر

 .هماهنگ گردد
ل يدخ)  ٥ماده هاي  ونيسياز جمله کم(ر مراجع ي و سايـ وزرات راه و شهرساز٢٢

و روستاها با رعايت سطح اشغال بهينه توده ها  ت احداث بنا در شهر مقررايدر وضع و اجرا
 از گسترش بيش از حد ،گذاري ابنيه و تامين حداقل سرانه فضاي باز در ضوابط احداث بنا

و روستاها هاي  جذب روان آب درسطح شهرهاي  سطوح عايق شهري و حذف عرصه
 .ندي نمايريجلوگ

ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شو   مالواجرد راي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٥٧٢٥٠شماره
پيرامون عدم مغايرت مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

دختر با سياستهاي ابالغي  لريزي و توسعه استان در خصوص پ شوراي برنامه
   )٣٠/٧/١٣٩٧موضوع مصوبه (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  لرستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 کشور ي توسعههاي  برنامه دايمي احکام قانون ٣١ ماده »ب« بند ٦ جزء اجراي در

 محترم معاون١٨/٠٧/١٣٩٧ مورخ ٩٤٨١٦/٣٥٤٨ شماره نامه مفاد به نظر امعان با و
 پيرو ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي  خصوص، اين در جمهور رييس حقوقي
 شهرسازيشوراي عالي هاي  سياست ابالغ موضوع با ٣٠/٠٧/١٣٩٧ مورخ مصوبه

 هزار پنجاه از کمتر جمعيت با شهرهاي جامع طرح تصويب و تهيه در ايران ومعماري
 و ١٨/٠٣/١٣٩٨ مورخهاي  مصوبه ،١٧/٠٤/١٣٩٨ مورخ جلسه رد جمعيت، نفر
 الحاق با موافقت بر مبني لرستان استان توسعه و ريزي برنامه شوراي ٢٥/٠٢/١٣٩٨

 به اصلي هشت از اصلي شصت و نه و پنجاهـ  ترتيب به ـ ثبتيهاي  پالک اراضي
) ره(خميني امام خيابان شرقي و غربي ضلع در واقع هکتار چهار و هشتهاي  مساحت

 کميته ١٢/٠٤/١٣٩٨ مورخ صورتجلسه مالحظه با و داد قرار بررسي مورد پلدختررا شهر
 حريم و بستر در واقع مسکوني امالک جايگزين تأمين جهت را مزبور مصوبات فني،

 مصوب جامع طرح مطابق سيآلب، مقابل در پذير آسيب مناطق ساير و کشکان رودخانه
 با کلي مغايرت داراي ذيربط،هاي  دستگاه عمل مالک طضواب و اصول رعايت با و

 و ابالغ فلذا نداد؛ تشخيص ايران معماري و شهرسازيشوراي عالي  ابالغي سياستهاي
  .است بالمانع مذکور مصوبات اجرا

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

  ٢٨/٣/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٤٢٠٦٦شماره
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصالح 

  شهر سردرود حريم 
  آذربايجان شرقياستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 با توجه به ١٦/٠٢/١٣٩٨يران در جلسه مورخ شوراي عالي شهرسازي و معماري ا   
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ٢/١١/١٣٩٧ مورخ ١٩٧٨راي شماره 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مربوط به طرح ٢٤/٨/١٣٩٥ مصوبه مورخ ٩بند 
 را مورد بررسي قرار داد و ضمن تأکيد مجدد وضوع حريم شهر سردرودمجامع شهر تبريز 

حريم شهر «: ز، مقرر نمودبر ضرورت اعمال مديريت يکپارچه در حريم کالنشهر تبري
ه کل راه و شهرسازي سردرود حداکثر به اندازه يک برابر محدوده مصوب شهر توسط ادار

شرقي تعيين و مطابق دستور العمل مصوب  استان و با هماهنگي استانداري آذربايجان
بندي و در قالب اصالح سند حريم   شوراي عالي شهرسازي و معماري پهنه١٨/١١/١٣٩٥

  ».طرح جامع شهر سردرود ابالغ نمايد
محدوده شهر  شهر سردرود بهشاره موضوع الحاق  مصوبه صدراال٩ با عنايت به ابطال بند 

 شوراي عالي شهرسازي و ١٤/٢/١٣٩٤تبريز منتفي بوده و اسناد طرح جامع مصوب مورخ 
 در محدوده و حريم اصالحي ٧/١٠/١٣٩٤ مورخ ٥٦٣٧٠/٣٠٠معماري ابالغي طي نامه شماره 

در تبعاً حريم شهر باسمنج نيز با همين رويکرد در طرح جامع آن که . مالک عمل خواهد بود
  .حال طي مراحل تصويب است تعيين تکليف خواهد شد

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

  ٢٨/٣/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٤٢٠٦٩شماره
   و معماري ايرانشوراي عالي شهرسازيمصوبه 

   پيرامون طرح تفصيلي تهران 
  شهردار محترم تهران

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

 پيشنهاد ، خود٣٠/٢/١٣٩٨  مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرسازشوراي عالي 
در ارتباط شوراي عالي  در برخي مفاد مصوبات قبلي شهرداري تهران مبني بر تجديدنظر

با اصالح ضوابط ومقررات طرح تفصيلي در انطباق با طرح جامع شهر تهران رامورد بررسي 
  :قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود

، R١١٢، R١١١هاي  پهنهـ شهرداري تهران با بررسي دقيق نسبت به اصالح ١
Rدر طرح تفصيلي تغيير يافته اند و ٤/٢/١٣٩١ مصوبه ٢ و ١هاي  موجب بند، که به ١٢١ 

 .باشند اقدام نمايد  ميفاقد حقوق مکتسبه
 صرفاً به ايجاد فضاي سبز اختصاص داشته و احداث بنا G٣٢٢ـ تمامي عرصه زير پهنه ٢

حران فقط جهت جايگاه سوخت با رعايت الزامات زيست محيطي، پدافند غيرعامل و مديريت ب
 . شهر تهران مجاز خواهد بود٥و با اخذ مصوبه موردي از کميسيون ماده 

هدف بازآفريني شهري هاي  ـ به منظور ايجاد زمينه تشويق جهت نوسازي بافت٣
 به صورت يک به يک Rمسکوني هاي  احداث پارکينگ مزاحم در پهنه)فرسودههاي  بافت(
شهرسازي و شوراي عالي مصوب ) ودهفرس(هدف هاي  در محدوده) فقط مزاحم يک واحد(

 .باشد  ميمعماري ايران مجاز
مورد شوراي عالي  کميته فني ١١/٢/١٣٩١ـ ساير بند ها مطابق صورتجلسه مورخ ٤

 .تائيد قرار گرفت
ضمناً مقرر گرديد شهرداري تهران مجلد ضوابط و مقررات طرح تفصيلي تهران را با 

حداکثر ظرف مدت يکماه اصالح و وراي عالي شلحاظ مصوبه فعلي و ساير مصوبات قبلي 
  .به کليه مناطق شهرداري ابالغ نمايدشوراي عالي پس از تائيد دبيرخانه 

  .شود مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٩/٤/١٣٩٨                                                                         ٣٠٠/٤٧٨٣١ارهشم

  پيرامون مغايرتهاي اساسيشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   طرح تفصيلي با طرح جامع شهر الوند

  قزويناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
موضوع  خود ١٦/٢/١٣٩٨ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا

 ٢٤/٥/١٣٩٦تفصيلي با طرح جامع شهر الوند، مصوب جلسه مورخ مغايرت اساسي طرح 
 ضمن تأييد صورتجلسهو ريزي و توسعه استان قزوين را مورد بررسي قرار داد  شوراي برنامه

 رت مذكور را مطابق نقشه پيوست به تصويب كميته فني شوراي عالي، مغاي١٤/٦/١٣٩٧مورخ 
نهايي رساند و مقررنمود دبيرخانه شوراي عالي نقشه كاربري اراضي طرح جامع شهر الوند 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري را با اعمال اصالحات ٢٨/١/١٣٩١مصوب مورخ 
  .هاي پيوست به مراجع مربوط ابالغ نمايد نقشه

در اجراي ماده . شود تور انعكاس و اقدام اعالم ميمراتب جهت استحضار و صدور دس
هاي مربوطه پس  نامه نحوه بررسي طرحها خواهشمند است دستور فرمائيد نقشه  آيين٤٢

   .از اصالح جهت ابالغ به مراجع ذيربط تحويل دبيرخانه شوراي عالي شود
ـ ف   مالواجرد رزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ٢٩/٣/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٤٣٣٥٦شماره

طرح تفصيلي اراضي  درخصوصشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   ارتش٧٧ و پادگان لشگر ٢آبشار

  خراسان رضوياستان ه توسعريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 مصوبه پيرو ٠٦/١٢/١٣٩٧ مورخ جلسه در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي

 ارتش ٧٧ لشگر پادگان و ٢ آبشار اراضي تفصيلي طرح موضوع خود ١٩/٠٦/١٣٩٧ مورخ
 خراسان استان توسعه و ريزي برنامه شوراي ٠٤/١١/١٣٩٧ مورخ مصوب ،مشهد شهر در

 کل ستاد ٠٦/١٠/٩٧ مورخ ١٦/١٨٩/٢/٢٥١٥ شماره کاتبهم به عنايت با را رضوي
 توجه با و قوا کل معظم فرماندهي از مجوز اخذ مراحل طي بر مبني مسلح نيروهاي

 توجه با و قرارداد بررسي مورد يک، شماره فني کميته ٠٧/١١/٩٧ مورخ صورتجلسه به
شوراي  مصوبه گرديد مقررشوراي عالي  ١٦/٠٢/٩٨ مورخ جلسه در مطروحه مباحث به

 ابالغ مربوطه مراجع به زير شرايط اعمال با مذکورهاي  طرح کليات تصويب بر مبنيعالي 
شود و در ضمن مقرر گرديد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابهامات مطروحه از 
سوي دستگاههاي نظارتي در خصوص گردش کار طي شده در ستاد کل نيروهاي مسلح 

  .منعکس کندشوراي عالي ا جهت اقدامات آتي به دبيرخانه را بررسي و نتيجه ر
   لشگر ٧٧ پادگان اراضي خصوص در )الف

 اعمال به مشروط ٥ ماده کميسيون مصوبه آخرين اساس بر اراضي کاربري نقشهـ ١
  :باشد  تأييد ميمورد ذيل شرح به اصالح مورد دو
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 آن تبديل و شتالند باغ روبروي در واقع اقامتي تجاري کاربري حذفـ ١ـ ١
  پيوست نقشه شرح به سبز فضاي به

 درختان متراکم عرصه روي بر پيشنهادي اقامتي تجاري کاربري حذفـ ٢ـ ١
  پيوست نقشه شرح به

 طرح در احداث قابل تراکم سقف منطقي و معقول مبناي به حصول جهت بهـ ٢
 متوسط ساسا بر مالک سهم در طرح احداث قابل ساختماني تراکم متوسط گرديد مقرر

 طرح غربي مياني حوزه ٢ پهنه زير ( جامع طرح در پيرامونيهاي  حوزه ساختماني تراکم
 با مالک سهم انتفاعيهاي  کاربري براي تفکيک از ناشي معابر کردن کسر بدون)  جامع 
 تراکم. شود  مياعمال درصد ٢٠٠ حداکثر ٢ سکونت حوزه زير با غالب مجاورت به توجه
 ورزشي، درماني، نظير (شهر سهم يا مالک سهم از اعم انتفاعيي غيرها کاربري ساير

  .بود خواهد مشهد جامع طرح عمل مالک ضوابط اساس بر..) .و مذهبي
 کاسته سقف اين از مالک سهم ابقاييهاي  عرصه در موجودهاي  تراکم کليهـ ١تبصره

  .شد خواهد
 هاي بخش در...) و اقامتي يا تجاري مسکوني، از اعم(انتفاعي تراکم تخصيصـ ٢تبصره

  .بود خواهد ممنوع شهر سهم به مربوط
 با پيوند هم باغات محدوده در پادگان عرصه شمالي بخش اينکه به عنايت باـ ٣

 پيوند تداوم و موجود درختان از حفاظت جهت به مقررگرديد دارد، قرار تاريخي بافت
  :شود انجام ذيل شرح به اقدامات مذکور

 پوشش فاقدهاي  بخش در احداثي بناهاي توده اشغال، سطح کاهش ضمنـ ١ـ ٣
 تفکيک به منوط آن شدن اجرايي و بند اين تحقق است بديهي. يابد استقرار درخت
  .بود خواهد دانه درشت قطعات در اراضي

 مرکزي سبز فضاي با تقاطع محل در غربي ـ شرقي اصلي پيشنهادي معبرـ ٢ـ ٣
  .دشو احداث گذر زير صورت به طرح

 کاربري با پادگان، ستاد محدوده در تاريخي ارزش دارايهاي  سوله حفظ برـ ٤
 .گردد  تأکيد ميمحدوده اين در موجود زيرزميني گذر از حفاظت و صيانت و فرهنگي

 و موزه مانند هايي فعاليت با مالک سهم در فرهنگي کاربري با توانند  ميمذکورهاي  سوله
  .ددگر استفاده و تجهيز آن نظاير

  :آبشار اراضي خصوص در )ب
  :گردد اعمال ٥ ماده کميسيون مصوبه آخرين در زير شرح به اصالحات گرديد مقرر

 حفظ محيطي، زيست الزامات جهت به شورايعالي، قبلي مصوبات با همراستا ـ ٥
 طبيعيهاي  کرانه پس به منظر و ديد از حفاظت منظري الزامات شهر، غالب باد کريدور

 برج ٤ مياني، منظوره چند پارک يکپارچگي حفظ همچنين و مشهد نوبج ارتفاعات
  .دگرد حذف طرح پيشنهادي طبقه ٢٣ مسکوني
 ارتفاع به توجه با طرح جنوب در پيشنهادي تجاري برج ٤ طبقات تعداد ـ ٦

 در شده حذف تراکم معادل. يابد کاهش طبقه چهار حداکثر به مجاورهاي  ساختمان
  .شود جبران نماز بلوار شمال در واقع مالک سهم اراضي

 و حذف طرح در% ١٥ از بيشهاي  شيب روي بر پيشنهاديهاي  بارگذاري کليهـ ٧
  )پيوست نقشه شرح به.(شوند تثبيت طرح در سبز فضاي عنوان به مذکورهاي  عرصه

 محله مقياس در حداقل، عمومي خدمات پيشنهادي، مسکوني سطوح از کسر با ـ ٨
  .شود تأمين شهر غرب شمال در قعوا مسکوني بخش در

  :عمومي مالحظات )ج
 شروط تحقق درصد همچنين و طرح فضايي کيفيات حفظ جهت به گرديد مقررـ ٩

 و توده استقرار دقيق محل متضمن (شهري طراحي مقياس در يکپارچه طرح ،صدرالذکر
 در موجود شاخص بناهاي حفظ و طبقات تعداد معابر، و مسيرها قطعات، تفکيک فضا،

 حداکثر طرح، دو هر مياني سبز فضاي يکپارچگي تداوم بر تأکيد با طرح عموميهاي  عرصه
 تخصصي دفتر(عالي  شوراي دبيرخانه مشترک  تأييداز پس و تهيه ماه دو مدت ظرف

 کشور، وزارت و دفاع وزارت گردشگري، و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان ،)مربوطه
  .گردد ابالغ همزمان رتبصوشوراي عالي  دبير توسط

 اولويت و زمانبندي همراه به پذيري تحقق به معطوف اقتصادي ارزيابي پيوستـ ١٠
  .گردد تهيه طرح اجرايي

 و راه وزارت کار دستور در مشهد شهرهاي  گسل تدقيق اينکه به عنايت باـ ١١
 نتايج ديدگر مقرر دارد، قرار شهرسازي و مسکن راه، تحقيقات مرکز محوريت با شهرسازي

  .گردد لحاظ طرح اسناد در مشهد جنوبي گسل مطالعات

عامل در محدوده طرح صورت گرفته و الزامات مربوطه  غيرمطالعات پدافندـ ١٢
  .رعايت شود

گردد با عنايت به تدبير رئيس محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  متذكر مي
 استان با هماهنگي و مديريت استاندار مقرر گرديد ابهامات مطروحه توسط مراجع قضايي

  .، اقدامات بعدي صورت پذيرد)براساس اين مصوبه(محترم مرتفع و پس از حصول توافق 
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١/٤/١٣٩٨                                                                         ٣٠٠/٤٤١١٧شماره

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   پيرامون طرح جامع شهر زرند

  كرماناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
 طرح ، خود٣٠/٢/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرسازشوراي عالي 

 و توسعه استان ريزي برنامه شوراي ١٢/١١/١٣٩٦لسه مورخ جامع شهر زرند، مصوب ج
 يبررس موردکميته فني شماره يک  ٨/١٢/١٣٩٧ مورخ جلسةصورت به توجه باکرمان  را 

  :عايت موارد زير تصويب نمودرا بو طرح مذکور را  داد قرار
ريزي و توسعه استان مبني بر الحاق ساخت و  ـ درخصوص پيشنهاد شوراي برنامه١

، )ع(هاي انجام شده در خارج از محدوده شهر، واقع در سه موضع موسوم به امام سجادساز
اراضي   بهاکبرآباد و زيتون و پيرامون آن، با تأکيد بر لزوم توقف روند تخلفات ساختماني و تعدي

زراعي و پيگيري حقوقي متخلفان توسط استانداري کرمان، مقرر گرديد دبير شوراي عالي 
ز مواضع مذکور با هماهنگي استانداري کرمان در خصوص نحوه مديريت ساخت ضمن بازديد ا

تدابير پيشگيرانه جهت جلوگيري از و همچنين ) الحاق يا عدم الحاق آنها(و سازهاي مذکور 
بروز ساخت و سازهاي خالف در خارج از محدوده شهري اتخاذ تصميم نموده و بعنوان مصوبه 

 .عماري ايران مالک اقدام قرار گيردشوراي عالي شهرسازي و م
 براساس ،واجد ارزشهاي  ـ عرصه و حرائم کليه آثار تاريخي و با ارزش و محدوده٢

 صنايع دستي و گردشگري استان در اسناد ،آخرين استعالم از اداره کل ميراث فرهنگي
هاي  موضعي براي حفظ و احياء محلههاي  همچنين الزم است طرح. طرح لحاظ گردد

 .اريخي و با ارزش شهر پيشنهاد و تهيه شودت
ـ اداره کل راه و شهرسازي استان با هماهنگي استانداري، شهرداري و بنيادمسکن ٣

 حريم شهر را بنحوي بازنگري نمايد که ضمن انطباق حداکثري بر عوارض طبيعي و
صنعتي و هاي   روستاهاي همجوار شهر و عرصه،مصنوع و خروج اراضي منابع طبيعي

 .کارگاهي که قبال در حريم مصوب شهر قرارداشته اند، کماکان در حريم واقع شوند
هاي  حريم و ضوابط استقرار فعاليت در پهنهبندي   سند پهنه٣ـ متعاقب اجراي بند٤

  تأييدتهيه وپس از کنترل وشوراي عالي  ١٨/٦/١٣٩٥مذکور مطابق با مصوبه مورخ 
 .امع لحاظ و ابالغ شوددر اسناد طرح جشوراي عالي دبيرخانه 

شوراي  ١١/٢/١٣٩٦عامل مطابق مصوبه مورخ  غير ـ الزامات و مالحظات پدافند٥
 در اسناد ،عامل در کميته فني شورا غير نماينده سازمان پدافند تأييدتهيه و پس ازعالي 

 .ابالغي طرح لحاظ شود
واهشمند خ. شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران، دستور   آئين٤٢است در اجراي ماده 
 ماه جهت ٢فرمائيد اسناد مربوطه با اعمال اصالحات مطابق مصوبه حداكثر ظرف مدت 

  .ابالغ به مراجع ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود
ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي   مالواجرد  شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١/٤/١٣٩٨                                                                         ٣٠٠/٤٤١٠٨رهشما

  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا
  درخصوص طرح جامع شهر مينودشت

 طرح جامع ٢٠/٣/١٣٩٨مورخ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه «
ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٢٤/٨/١٣٩٦شهر مينودشت، موضوع مصوبه مورخ 

  .گلستان را به تصويب نهايي رساند
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رساند، كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي

مربوطه، در سايت هاي  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
ir.mrud.rchiveA.www  گردد بارگذاري مي.«  

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