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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ٨/٥/١٣٩٨   کشوري نظام ماليارتقا و ريپذ  رقابتديقانون رفع موانع تول) ٣٦( ماده قانون تفسير

  » الف«مربوط به اصالح بند ) هاي پروتكل(اقيقانون تصويب سندهاي الح
  ٢  وزارت راه و شهرسازي  ٨/٥/١٣٩٨  المللي كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين) ٥٦(و ماده ) ٥٠(ماده 

جمهور به تركيب شوراي  نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقي رئيس تصويب
ـ معاونت حقوقي وزارت   ٢٧/٥/١٣٩٨  يت معنويهاي اجرايي در زمينه مالك سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه دادگستري 

  ٣  جمهور رئيس

قانون برنامه پنجساله ششم ) ٨(ماده ) پ(و )ب(، )الف (ي بندهايينامه اجرانييآ
  ٢٠/٥/١٣٩٨  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد

ـ وزارت ارتباطات  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان برنامه و بودجه و فناوري اطال عات 

  ـ سازمان اداري و استخدامي کشورکشور 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٣  

  نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث آيين) ٤(جدول ذيل ماده ) ١(اصالح رديف 
  ٢٠/٥/١٣٩٨  و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن

ـ وزارت بهداشت،  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت تعاون، کار و  درمان و آموزش پزشکي 
ـ وزارت دفاع و  ـ وزارت کشور  رفاه اجتماعي 

  پشتيباني نيروهاي مسلح
٤  

  ها و دهياريهاي كشور سازمان شهرداري  ١٦/٧/١٣٩٧  سازي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه
  ٤  استاندارايهاي كليه استانها

  
  
  
  
  

  ٢٨/٥/١٣٩٨                                                                     ٤٣٩١٠/٢٥٣رهشما
  حسن روحاني دكتر االسالم والمسلمين جناب آقاي حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (يكصد و بيست و سومدر اجراي اصل 

 پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣٦(انون تفسير مادهق ايران 
 در جلسه علني با تصويبده بود شبه مجلس شوراي اسالمي تقديم كه با عنوان طرح 

  .شود  پيوست ابالغ مي و تأييد شوراي محترم نگهبان، به ٨/٥/١٣٩٨ مورخ شنبه سهروز 
   الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي

  
  ٣١/٥/١٣٩٨                                                                            ٦٦٦٣٤رهشما

  وزارت امور اقتصادي و دارايي
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 

كه در »  كشورپذير و ارتقاي نظام مالي ابتقانون رفع موانع توليد رق) ٣٦(قانون تفسير ماده «
شنبه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس  جلسه علني روز سه

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه ٢٣/٥/١٣٩٨شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 اجرا  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت٢٨/٥/١٣٩٨ مورخ ٤٣٩١٠/٢٥٣شماره 
  .گردد ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

   ريپذ  رقابتديقانون رفع موانع تول) ٣٦( ماده قانون تفسير
   کشوري نظام ماليارتقا و
  :موضوع استفساريه

پذير و ارتقاي  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣٦(بر اساس حكم مندرج در ماده
وسعه ملي از ابتداي تشكيل مشمول ، آيا صندوق ت١/٢/١٣٩٤نظام مالي كشور مصوب 

  باشد؟ حكم مذكور مي
  :پاسخ

بلي، صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس و تشكيل مشمول حكم مندرج در 
  .باشد قانون مذكور مي) ٣٦(ماده

ماه يكهزار و سيصد و  شنبه مورخ هشتم مرداد تفسير فوق در جلسه علني روز سه
 به تأييد ٢٣/٥/١٣٩٨شد و در تاريخ تصويب  نود و هشت مجلس شوراي اسالمي 

  .شوراي نگهبان رسيد
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ١٣٩٨ ماه شهريورچهارم هـشنبدو
 

 ٢١٦٨٤ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٣( 
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  ٢٨/٥/١٣٩٨                                                                       ٤٣٨٩٩/٣٧٥رهشما
  حسن روحاني دكتر االسالم والمسلمين جناب آقاي حجت

  مي ايرانرياست محترم جمهوري اسال
در اجراي اصل يكصد و  ٧/١١/١٣٩٦ مورخ ١٤٠٦٠٤/٥٤٩٦٨عطف به نامه شماره 

 قانون تصويب سندهاي الحاقيايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم بيست و
كنوانسيون هواپيمايي ) ٥٦(و ماده ) ٥٠(ماده » الف«مربوط به اصالح بند ) هاي پروتكل(

» الف«هاي مربوط به اصالح بند  پروتكلان اليحه تصويب با عنوكه  المللي كشوري بين
 شوراي مجلسبه المللي  كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين) ٥٦(و ماده ) ٥٠(ماده 

تأييد  و ٨/٥/١٣٩٨ مورخ شنبه سهتصويب در جلسه علني روز اسالمي تقديم شده بود، با 
  .دشو شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

  وراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس مجلس ش
  

  ٣١/٥/١٣٩٨                                                                              ٦٦٦٣٥رهشما
  وزارت راه و شهرسازي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 
و ماده ) ٥٠(ماده » الف«مربوط به اصالح بند ) هاي پروتكل(قانون تصويب سندهاي الحاقي «
شنبه مورخ  كه در جلسه علني روز سه» المللي كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين) ٥٦(

هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مورخ ٤٣٨٩٩/٣٧٥ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٣/٥/١٣٩٨
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٨/٥/١٣٩٨

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  » الف«مربوط به اصالح بند ) هاي پروتكل(قانون تصويب سندهاي الحاقي
 المللي كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين) ٥٦(و ماده ) ٥٠(ماده 

) ٥٠(ماده » الف«مربوط به اصالح بند ) هاي پروتكل(سندهاي الحاقي  ـواحده ماده
  ميالدي٢٠١٦ اكتبر ٦المللي مورخ  كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين) ٥٦(و ماده 

  .شود شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آنها داده مي به)  هجري شمسي١٥/٧/١٣٩٥(
  :رددگ االجراءشدن اين قانون موارد زير ملغي مي از تاريخ الزم ـ١تبصره

هاي اصالح  نامه واحده قانون تصويب مقاوله  ماده) ٨(و ) ٧(، )١(بندهاي ـ ١
و اجازه تسليم )  ميالدي١٩٤٤(  هجري شمسي١٣٢٣ ـ كنوانسيون هواپيمايي كشوري

  مربوط به پيوست آن) هاي پروتكل(و سندهاي الحاقي) ٢٢/٢/١٣٧٢مصوب (اسناد آنها 
المللي  كنوانسيون بين) ٥٠(ماده » الف«بند اصالحي ) پروتكل(قانون سند الحاقيـ ٢

  )٩/٤/١٣٥٤مصوب (هواپيمايي كشوري شيكاگو 
) پروتكل(و سند الحاقي ) ٥٠(ماده » الف«اصالحي بند ) پروتكل(سند الحاقيـ ٣

المللي هواپيمايي كشوري پيوست قانون سندهاي  كنوانسيون بين) ٥٦(اصالحي ماده 
مصوب (المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو  يون بيناصالحي كنوانس) هاي پروتكل(الحاقي

٢٢/٨/١٣٥١(  
 المللي هواپيمايي كشوري اصالحي قرارداد بين) پروتكل(قانون سند الحاقيـ ٤

  )٢٧/٩/١٣٥٠مصوب (
رعايت اصل يكصد و بيست و ) ها پروتكل(در اجراي اين سندهاي الحاقي ـ٢تبصره

  .زامي است الجمهوري اسالمي ايرانقانون اساسي ) ١٢٥(پنجم
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

ون يکنوانس) ٥٠(ماده » الف«مربوط به اصالح بند ) پروتکل(سند الحاقي
  شده در مونترال  امضاءيالملل ني بي کشورييمايهواپ

  )١٥/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦  اکتبر٦خ ي در تار
 جلسه در ني و نهمي سلي با تشکي کشورييماي هواپيالملل نيمجمع سازمان ب

 ،)١٠/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦ اکتبر  ١ خي در تارمونترال
منظور   شورا بهي اعضاشي عضو به افزاي از کشورهايادي تعداد زلي توجه به تمابا

  عضو،ي کشورهايندگي نماشي افزاقي توازن بهتر از طرنيتضم
  و شش به چهل،ي رکن مزبور از سي تعداد اعضاشي دادن افزاصي مناسب تشخبا
شده   منعقديالمللني بي کشورييماي هواپونيح کنوانس کردن اصالي تلقي ضروربا

 منظور مذکور، به) ١٦/٩/١٣٢٣ (١٩٤٤ دسامبر ٧ خي در تارکاگويدر ش
 در ري زيشنهادي مذکور، اصالح پونيکنوانس) ٩٤( ماده »الف«طبق مفاد بند ـ ١

 :کندي مبي را تصوادشدهي ونيمورد کنوانس
» چهل«به »  و ششيس «رييمله دوم با تغ جون،يکنوانس) ٥٠( ماده »الف« بند در«
 ».گرددياصالح م

 بي که با تصوکندي منيي مذکور تعونيکنوانس) ٩٤( ماده »الف«براساس مفاد بند ـ ٢
 .شد االجراء خواهد  الزمادشدهي يشنهادي پهي و هشت کشور عضو، اصالحستي و بکصدي

 سند الحاقي ،ي کشورييماي هواپيالملل ني کل سازمان بري که دبدينمايمقرر مـ ٣
 که هر کدام يولي و اسپاني روس،ي فرانسو،يني چ،ي عرب،يسي انگيها را به زبان) يپروتکل

 مذکور و هي که شامل اصالحدي نمامي برخوردار خواهد بود، تنظيکسانياز آنها از اعتبار 
 : باشدريمطالب ز
 .اهند کرد آن امضاء خورکلي مجمع و دبسيرا رئ) پروتکل(سند الحاقي) الف
 ييماي هواپوني که کنوانسي توسط هر کشوربي تصويبرا) پروتکل(سند الحاقي) ب

 . به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بوداي کرده بي را تصويالملل ني بيکشور
 .گردد ي معي تودي کشورييماي هواپيالملل ني نزد سازمان ببياسناد تصو) پ
 يخياند در تار کردهبي که آن را تصوييدر مورد کشورها) پروتکل(سند الحاقي) ت

 .االجراء خواهد شد  شده باشد، الزمعي و هشت کشور تودستي صد و ببيکه سند تصو
سند  بي هر سند تصوعي تودخي عضو را از تاريدرنگ تمام کشورها  بيرکليدب) ث
 .آگاه خواهد کرد) پروتکل(الحاقي
االجراء   الزمخي را از تارادشدهي وني عضو کنوانسيدرنگ تمام کشورها  بيرکليدب) ج
 .آگاه خواهد کرد) پروتکل(سند الحاقيشدن 
را پس ) پروتکل(سند الحاقي که يدر مورد هر کشور عضو) پروتکل(سند الحاقي) چ

 يالملل ني آن نزد سازمان ببي سند تصوعي به محض تودد،ي نمابي مذکور تصوخياز تار
 .االجراء خواهد شد  الزم،ي کشورييمايهواپ

 رکليتوسط دب) پروتکل(سند الحاقي ني براساس اقدام مزبور مجمع، انيبنابرا
 . شده استميسازمان تنظ

 اجالس مجمع سازمان ني و نهمي سرکلي و دبسي مراتب باال، رئي گواهمنظور به
را ) پروتکل(سند الحاقي نياند، ا که توسط مجمع مجاز شدهي کشورييماي هواپيالمللنيب

 .ندينمايامضاء م
 کيدر ) ١٥/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦ اکتبر ٦ خيدر مونترال در تار) پروتکل(سند الحاقي نيا

 که دي گردمي تنظيولي و اسپاني روس،ي فرانسو،يني چ،ي عرب،يسي انگلينسخه به زبانها
 سازمان يگانيدر با) پروتکل(سند الحاقي نيا.  برخوردار استکسانيهر متن از اعتبار 

 سازمان رکلي آن توسط دبدشدهيي تأيها و نسخهماندي ميشور کييماي هواپيالملل نيب
 خي در تارکاگوي که در شيالملل ني بي کشورييماي هواپوني عضو کنوانسيبه تمام کشورها

 . است، ارسال خواهد شددهي گردميتنظ) ١٦/٩/١٣٢٣ (١٩٤٤ دسامبر ٧
 
  رکلي دبويل.  اجالس مجمع           فني و نهمي سسيعبدالرحمان رئ. ا

 
  )٥٦(مربوط به اصالح ماده ) پروتکل(سند الحاقي

  شده در مونترال   امضاءيالملل ني بي کشورييماي هواپوني کنوانس
 )١٥/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦ اکتبر ٦ خيدر تار

 
 ي کشورييماي هواپيالملل ني سازمان بمجمع

 ؛)١٠/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦ اکتبر ١ خي جلسه در مونترال در تارني و نهمي سلي تشکبا
 ؛يي هواي ناوبرونيسي کمي اعضاشي عضو به افزاي کشورهاي عموملي توجه به تمابا
  و ک؛ي  و ستي تعداد اعضاي رکن مزبور از نوزده به بشي دادن افزاصي مناسب تشخبا
 منعقدشده در يالملل ني بي کشورييماي هواپوني اصالح کنوانسکردن ي تلقي ضروربا

 منظور مذکور؛ به) ١٦/٩/١٣٢٣ (١٩٤٤ دسامبر ٧ خي در تارکاگويش
 در ري زيشنهادي مذکور، اصالح پونيکنوانس) ٩٤( ماده »الف«طبق مفاد بند ـ ١

 :کندي مبي را تصوادشدهي ونيمورد کنوانس
نوزده « عبارت نيگزيجا»  عضوکي و ستيب« عبارت ون،يکنوانس) ٥٦( ماده در«

 ».گردد يم» عضو
 که با کندي منيي مذکور تعونيسکنوان) ٩٤( ماده »الف«براساس مفاد بند ـ ٢

االجراء   الزمادشدهي يشنهادي پهي و هشت کشور عضو، اصالحستي و بکصدي بيتصو
 .خواهد شد

سند  ،ي کشورييماي هواپيالملل ني سازمان برکلي که دبدينمايمقرر مـ ٣
  کهيولي و اسپاني روس،ي فرانسو،يني چ،ي عرب،يسي انگيها را به زبان) يپروتکل(الحاقي

 هي که شامل اصالحدي نمامي برخوردار خواهد بود، تنظيکسانيهر کدام از آنها از اعتبار 
 : باشدريمذکور و مطالب ز

 . آن امضاء خواهند کردرکلي مجمع و دبسيرا رئ) پروتکل(سند الحاقي) الف
 ييماي هواپوني که کنوانسي توسط هر کشوربي تصويبرا) پروتکل(سند الحاقي) ب

 . به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بوداي کرده بي را تصويللالم ني بيکشور
 .گردد ي معي تودي کشورييماي هواپيالملل ني نزد سازمان ببياسناد تصو) پ

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 يخياند در تار کردهبي که آن را تصوييدر مورد کشورها) پروتکل(سند الحاقي) ت
 .الجراء خواهد شدا  شده باشد، الزمعي و هشت کشور تودستي صد و ببيکه سند تصو
سند  بي هر سند تصوعي تودخي عضو را از تاريدرنگ تمام کشورها  بيرکليدب) ث
 .آگاه خواهد کرد) پروتکل(الحاقي
االجراء   الزمخي را از تارادشدهي وني عضو کنوانسيدرنگ تمام کشورها  بيرکليدب) ج
 .آگاه خواهد کرد) پروتکل(سند الحاقيشدن 
را پس ) پروتکل(سند الحاقي که يدر مورد هر کشور عضو) پروتکل(سند الحاقي) چ

 يالملل ني آن نزد سازمان ببي سند تصوعي به محض تودد،ي نمابي مذکور تصوخياز تار
 .االجراء خواهد شد  الزم،ي کشورييمايهواپ

  براساس اقدام مزبور مجمع،نيبنابرا
 . شده استمي سازمان تنظرکليتوسط دب) پروتکل(سند الحاقي نيا

 اجالس مجمع سازمان ني و نهمي سرکلي و دبسي مراتب باال، رئي گواهمنظور به
را ) پروتکل(سند الحاقي نياند، ا که توسط مجمع مجاز شدهي کشورييماي هواپيالملل نيب

 .ندينمايامضاء م
 کيدر ) ١٥/٧/١٣٩٥ (٢٠١٦ اکتبر ٦ خيدر مونترال در تار) پروتکل(سند الحاقي نيا

 که دي گردمي تنظيولي و اسپاني روس،ي فرانسو،يني چ،ي عرب،يسي انگلينسخه به زبانها
 سازمان يگانيدر با) پروتکل(سند الحاقي نيا.  برخوردار استکسانيهر متن از اعتبار 

 سازمان رکلي آن توسط دبدشدهيي تأيها و نسخهماندي مي کشورييماي هواپيالملل نيب
  خي در تارکاگوي که در شيالملل ني بي کشورييماي هواپوني عضو کنوانسيبه تمام کشورها

 . است، ارسال خواهد شددهي گردميتنظ) ١٦/٩/١٣٢٣ (١٩٤٤ دسامبر ٧ 
 
 رکلي دبويل.  اجالس مجمع           فني و نهمي سسيعبدالرحمان رئ. ا

  
 )ها پروتكل(واحده و دو تبصره منضم به متن سندهاي الحاقي قانون فوق مشتمل بر ماده

ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس  شنبه مورخ هشتم مرداد لني روز سهدر جلسه ع
  . تأييد شوراي نگهبان رسيد به٢٣/٥/١٣٩٨شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٣٠/٥/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٨٧٥ت/٦٦٦١٣رهشما
  جمهور  معاون حقوقي رئيسدر خصوص اضافه شدن نامه  تصويب

  هاي اجرايي به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه
  در زمينه مالكيت معنوي

  جمهور دادگستري ـ معاونت حقوقي رئيسوزارت 
 مورخ ٥٦٤٠٠/٣٩٨٣٣ به پيشنهاد شماره ٢٧/٥/١٣٩٨ وزيران در جلسه هيأت

جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون   معاونت حقوقي رئيس٨/٥/١٣٩٨
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

هاي  جمهور به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه معاون حقوقي رئيس
هـ مورخ ٣٥٩٠٤ت/٢٢٢٤٨ نامه شماره اجرايي در زمينه مالكيت معنوي موضوع تصويب

  .شود  اضافه مي١٧/٢/١٣٨٦
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٣٧٦ت/٦٥٤٤٤رهشما

  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناوريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

  کشور يتخدام و اسيسازمان ادار ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ١٩/٢/١٣٩٧ مورخ ٢١٥٨٤/٥٣شنهاد شماره يبه پ ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يوز تيأه
 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيس و کصدي و به استناد اصل ييدارا و يوزارت امور اقتصاد

قانون برنامه پنجساله ششم ) ٨( ادهم) پ(و ) ب(، )الف (ي بندهايينامه اجرانييران، آي اياسالم
 :ب کردير تصويران را به شرح زي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد

 

قانون برنامه پنجساله ) ٨(ماده ) پ(و )ب(، )الف (ي بندهايينامه اجرانييآ
  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيششم توسعه اقتصاد

  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده
 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد: قانونـ ١

 .راني اياسالم
  .قانون) ١( موضوع ماده يي اجرايهادستگاه: ييدستگاه اجراـ ٢
 .يي و دارايوزارت امور اقتصاد: وزارتـ ٣

ت يري بودجه، مديشامل اجرا : کل کشوريدار خزانهيحاسبات و مينظام مالـ ٤
 در حوزه ي ماليهاتي فعاليابي و ارزي داخلي، کنترل و حسابرسي، حسابداريات ماليعمل

  .  کل کشوريدارخزانه
 ي ماليدادهايندها و اقداماتي كه موجب احراز صحت امور و رويفرآ: ينظارت مال ـ ٥

هاي اجرايي  االجراي دستگاه و مقررات مالي و محاسباتي الزمدر انطباق با مجموعه قوانين 
  .قانون خواهد شد) ٢٩(موضوع ماده 

 يم نظريه واحد گزارشگر از مفاهيانيکه براساس بييواحدها: واحد گزارشگر ـ ٦
به عنوان واحد گزارشگر ) يمصوب سازمان حسابرس (ي بخش عمومي ماليگزارشگر

  .شونديمحسوب م
 ي گزارشگريم نظريه واحد گزارشگر مفاهيانيکه براساس بييواحدها: گرگروه گزارشـ ٧

 .شونديبه عنوان گروه گزارشگر محسوب م) يمصوب سازمان حسابرس (ي بخش عموميمال
 يک از واحدهاي هري حسابدارافزار نرم: کپارچهي واحد و يافزار حسابدار نرم ـ ٨
 منطبق با فهرست ي تعهدي حسابداري بر مبناي ماليدادهايدهنده که در آن روگزارش
  .شودي وزارت ثبت و گزارش ميکپارچه ابالغي واحد و يهاحساب

) پ(و ) ب(، )الف (يهاک از مفاد بندي هر يوزارت موظف است در اجرا ـ٢ماده
  .دي مذکور اقدام نماي و استقرار بندهايسازادهي، پيقانون شامل مطالعه، طراح) ٨(ماده 

قانون، وزارت مکلف است به منظور )  ٨(ماده ) ب(بند ) ١( جزء يدر اجرا ـ٣ماده
وان محاسبات کشور ي دي در سطح کشور با همکاري حسابداريافزارها نرميسازکپارچهي

افت و ي  و صورتحساب دري ماليها شامل صورتي ماليهاه گزارشي ارايهاچهارچوب
  .دي گزارشگر ابالغ نمايپرداخت را به واحدها

 گزارشگر مکلفند يهاقانون، گروه) ٨(ماده ) ب(بند ) ٢( جزء يدر اجرا ـ٤ماده
 وزارت ي ابالغيهاها و دستورالعمل خود را بر اساس استاندارديقي تلفي ماليهاصورت

 يهاق صورتيوزارت مکلف است با تلف. نديه و تا مردادماه سال بعد به وزارت ارسال نمايته
ه يان آبان ماه هر سال نسبت به تهي تا پايش عموم گزارشگر بخيهاه واحدي کليمال

  .دي سال قبل اقدام نمايقي تلفي ماليهاصورت
ه و پس يران ارايئت وزيه به هي هرسال پس از تهيقي تلفي ماليهاصورت ـ١تبصره

  .  شودي منتشر ميب، به صورت عمومياز تصو
شده هر سال ي حسابرسي ماليها گزارشگر مکلفند صورتيه واحدهايکل ـ٢تبصره

 ظرف ي ماليها صورتي نحوه حسابرسييدستورالعمل اجرا. ديخود را به وزارت ارسال نما
وان محاسبات کشور يشنهاد مشترک وزارت و دينامه به پنيين آيب ايدو ماه پس از تصو

 ي واحدهاي ماليها صورتي حسابرسين خاص برايدر صورت وجود قوان. شوديابالغ م
 .ن مربوط به خود خواهند بوديحدها تابع قوانن وايگزارشگر، ا

   هرسال ي ماليهائت عامل شرکت مکلف است صورتيا هيره ي مدئتيه ـ٣تبصره
ر اطالعات ي کشور را به همراه سايقانون محاسبات عموم) ٩٨( موضوع ماده ي دولتيهاشرکت
 .دي ارسال نماان خرداد ماه سال بعد به وزارتيب، حداکثر تا پاياز پس از تصويمورد ن

 ياربودجهي منابع غي ماليهاآن به صورت) ١(ن ماده و تبصره يشمول مفاد ا ـ٤تبصره
  .باشد يشان مي منوط به اذن ايها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبرنهاد

دهنده آنها و  لي گزارشگر تشکي گزارشگر و واحدهايهافهرست گروه  ـ٥تبصره
قانون محاسبات ) ١٢٨( ماده ي خواهد بود که در اجرايالعملنحوه اقدام براساس دستور

 .شود ي کشور توسط وزارت ابالغ ميعموم
 نامهنيين آيربط موضوع اي ذيي اجرايهاه دستگاهين ماده کلي ايدر اجرا  ـ٦تبصره

. نديه نماينامه را ارانيين آيمکلفند اطالعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب ا
ند، همراه با گزارش يه ننماي خود را اراي ماليها که صورتيي اجرايهافهرست دستگاه

  . جمهور اعالم خواهد شدسيي اطالع به معاون اول ري برايقي تلفي ماليهاصورت
 برنامه يها سازمانيقانون، وزارت با همکار) ٨(ماده ) پ(بند ) ١(در اجراي جزء  ـ ٥ماده

ر مكلف است نسبت به انجام مطالعه و طراحي  کشوي و استخداميو بودجه کشور و ادار
ريزي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظام نظارت جامع مالي منطبق با بودجه

 .دينامه اقدام نمانيين آي موضوع ايها سامانهيسازادهيمبناي عملكرد و پبر
 يعمومقانون محاسبات ) ٩٤(ه موضوع ماده يجاد وحدت روي ايدر راستا  ـ٦ماده

 و يي اجرايها استقرار آن در دستگاهيکشور و تهيه و تدوين نظام مذکور و راهبر
نحوه . گرددي در وزارت تشكيل مي آن، شوراي نظارت ماليين رفع مشکالت اجرايهمچن

 مصوبات ياداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظايف، حدود اختيارات و ضمانت اجرا
وان محاسبات کشور ي ديواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگ خيشورا طبق دستورالعمل

 .گرددي ابالغ ميي و داراير امور اقتصاديه و توسط وزيته
قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام ) ٨(ماده ) پ(بند ) ٢(دراجراي جزء  ـ٧ماده

 يارريزي مبتني بر عملكرد را با همک شده متناسب با  بودجهنظارت مالي باز طراحي
  .ان قانون به انجام برساندي مربوط تا پايي اجرايهادستگاه
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 ح بودجهياز را در لوايف محوله، اعتبارات مورد ني وظايوزارت به منظور اجرا  ـ٨ماده
  .دينمايشنهاد مي پيسنوات

 تحقق ين براي محوله به وزارت و همچنيهاتيف و مسئولي وظايفايبه منظور ا ـ٩ماده
ف موجود و ي و براساس وظاي اقتصاد مقاومتي کليهااستيس) ١٢( و )٩ (ياهداف بندها

 يت ماليري نظام مدي در ساختارها و اصالح و ارتقاي بر تحول اساسيقانون مبن) ٨( ماده ياجرا
 و ي سازمان اداريها، وزارت موظف است با همکاريت بدهيرين مدي و همچنيو محاسبات

  . کل کشور را به عمل آورديدار مناسب خزانهيمانده ساي کشور اقدامات الزم براياستخدام
ه يروجاد وحدتيقانون و به منظور ا) ٨(ماده ) الف(بند ) ١( جزء يدر اجرا ـ١٠ماده

 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، يا بودجهيهاکسان در سامانهي يو استانداردها
ازمان برنامه و بودجه کشور و س سيي کشور متشکل از ري اصالح نظام ماليکارگروه راهبر

ر ي سايکارگروه مکلف است با همکار. گردديل مي تشکيي و داراير امور اقتصاديوز
 ي کشور، وزارت ارتباطات و فناوري و استخدامي از جمله سازمان اداريي اجرايهادستگاه

دن االجرا شخ الزميران ظرف سه ماه از تاري اي اسالمي جمهورياطالعات و بانک مرکز
 تأيه و به هي را تهيزير و بودجهي ماليهااستي مربوط به سياتينامه برنامه عملنيين آيا

  . ديه نمايران ارايوز
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

  
  ٢٧/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٢٩٩ت/٦٥٤٨٥رهشما

مه شخص ين سقف حق بيينامه تع نييآ) ٤(ل ماده يل ذجدو) ١(ف يرداصالح 
  ط آنيا تقسيش يف، افزايثالث و نحوه تخف

  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 وزارت کشور ي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

مه و ي بي عاليد شوراييشنهاد وزارت کشور و تأي به پ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يت وزأيه
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيبه استناد اصل 

مه شخص ثالث و ين سقف حق بيينامه تع نييآ) ٤(ل ماده يجدول ذ) ١(ف يدر رد
هـ مورخ ٥٣٦٢٠ت/٩٦٢٣٢نامه شماره  بيط آن موضوع تصويا تقسيش يف، افزاينحوه تخف

    .شود ي حذف م» ويتاکس« عبارت ٦/٨/١٣٩٦
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢/٥/١٣٩٨                                                                         ٣١٠/٦٣٦٥٣شماره

  سازي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه
  هاي كشور ها و دهياري رئيس محترم سازمان شهرداري

  كليه استانها محترم اناستاندار
، پيرو تصميم ١٦/٧/١٣٩٧  مورخ جلسه در ايران معماري و شوراي عالي شهرسازي

کميته فني ( خود پس از استماع گزارش کميته فني ضوابط و مقررات ١٢/١٢/١٣٩٥مورخ 
  :، ضمن تصويب ضوابط مقرر نمود»سازي بط عام بلندمرتبهضوا«و مشاور در مورد ) ٤شماره 
 کشور يشهرهاسازي  ن ضوابط بلندمرتبهيجه اعمال ضوابط فوق در تدوينتـ ١

شنهاد يجه به همراه هرگونه پي قرار گرفته و نتيمورد بررسشوراي عالي رخانه يتوسط دب
 .رش شودران گزاي اي و معماريشهرسازشوراي عالي نده به ي ماه آ٦ ي طياصالح

هاي   احداث ساختمانين مصوبه صدور هرگونه مجوز برايخ ابالغ اياز تارـ ٢
 .ن مصوبه مجاز خواهد بوديبلندمرتبه در سطح کشور صرفا در چارچوب ضوابط ا

 شرح به» ضوابط عام بلند استقرار ساختمانهاي بلند درشهرهاي ايران«لذا ضمن ابالغ 
  :گردد مي  تأکيدري به شرح ز مترتب بر آنيوست بر اصول و احکام کليپ

 ي صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرها،ن مصوبهيخ ابالغ اياز تارـ ١
مجاز هاي  نفر و در عرصه هزار ٢٠٠ يت بااليجمع  باي صرفا محدود به شهرها،کشور

ران در انطباق با ضوابط و ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي بلند مصوب هاي  ساختمان
 .ن مصوبه خواهد بوديوست اي مندرج در پمقررات
 در هاي بلندمرتبه شتر که عرصهيو ب نفر هزار٢٠٠ت ي با جمعيدر شهرهاـ ٢

از شهر و وجود ي نشده باشد، در صورت نبيني پيش مصوب آن يتوسعه شهرهاي  طرح
وست ي ضرورت احداث ساختمان بلندطبق مفاد پيهيست گزارش توجيبا  مي بدوا،تقاضا

ب در يپس از تصو ه وي شهر تهي اسالمي شورا تأييد بايوسط شهردارن مصوبه تيا
شوراي  به ييب نهاي جهت تصو، و توسعه استانريزي برنامه يون ماده پنج و شورايسيکم

 .ران ارائه گرددي اي و معماريشهرسازعالي 
 يشنهادي پ طرحشوراي عالي،ب ضرورت احداث ساختمان بلند در يدر صورت تصوـ ٣

ن مصوبه و با يوست اي ضوابط ومقررات مربوط طبق مفاد پها، ن عرصهييمربوط به تع
ه و پس از ي ته،ابالغ خواهد شدشوراي عالي رخانه ي آن که توسط دبي از راهنمايريگ بهره

 که يي شامل شهرها،ن بنديمفاد ا. ديخواهد رسشوراي عالي ب ي به تصوي مراحل قانونيط
 .ز خواهد بودي شده نبيني پيش احداث ساختمان بلند در طرح جامع آنها

 شهر مورد مطالعه يريپذ تير در جمعييد موجب تغي نبايشنهادي طرح پ:تبصره
 . استي شهر قابل بررسي کالبدير الگويي به عنوان تغگردد و صرفاً

  .گردد برداري ارسال مي همچنين راهنماي تهيه ضوابط مذکور به شرح پيوست جهت بهره
ـ فرزانه صادقمعاون شهرسازي و معماري   مالواجرد  و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
   در شهرهاي ايرانهاي بلند ضوابط عام استقرار ساختمان

  
  اصول و احکام کلي

 ين مصوبه، صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرهايخ ابالغ اياز تارـ ١
 مجاز يها هزار نفر و درعرصه٢٠٠ يت باالي با جمعيکشور، صرفاً محدود به شهرها

 ايران در انطباق با ضوابط و ي و معماريشهرسازشوراي عالي  بلند مصوب يهاساختمان
  .ن مصوبه خواهد بوديوست ايمقررات مندرج در پ

هاي هاي بلندمرتبه در طرح هزار نفر و بيشتر که عرصه٢٠٠ـ در شهرهاي با جمعيت ٢
بايست  باشد، در صورت نياز شهر و وجود تقاضا، بدواً ميبيني نشدهتوسعه شهري مصوب آن پيش

گزارش توجيهي ضرورت احداث ساختمان بلند، طبق مفاد پيوست اين مصوبه، توسط شهرداري با 
ريزي و توسعه  و شوراي برنامه٥ تأييد شوراي اسالمي شهر تهيه و پس از تصويب در کميسيون ماده

  .لي شهرسازي و معماري ايران ارائه گردداستان، جهت تصويب نهايي به شوراي عا
 و يشهرسازشوراي عالي ب ضرورت احداث ساختمان بلند در يدر صورت تصوـ ٣

ها، ضوابط و مقررات مربوط طبق ن عرصهيي مربوط به تعيشنهادي طرح پ، ايرانيمعمار
ي شوراي عالرخانه ي آن که توسط دبي از راهنمايريگ ن مصوبه و با بهرهيوست ايمفاد پ

ب يبه تصوي،  مراحل قانونيه و پس از طيته،  ايران ابالغ خواهد شدي و معماريشهرساز
 که يين بند، شامل شهرهايمفاد ا.دي ايران خواهد رسي و معماريشهرسازشوراي عالي 

  .ز خواهد بودي شده نينيبشياحداث ساختمان بلند در طرح جامع آنها پ
 و پذيري شهر مورد مطالعه گردددر جمعيت طرح پيشنهادي نبايد موجب تغيير :تبصره

  . استي شهر قابل بررسي کالبدير الگوييصرفاً به عنوان تغ
  تعاريف: ١فصل 

  ـ ساختمان بلند١ـ ١
تعداد طبقات آن با  که يا ساختمانيشتر ي و ب متر٢٧ با ارتفاع ييها ساختمان

 آن برداري بهرهقابل ن کف طبقه يا ارتفاع باالتريشتر باشد ي طبقه و ب۸احتساب همکف، 
 ي دارايدر شهرها. ن مصوبه استين باشد، مشمول اي متر از تراز متوسط زم٢٣ش از يب

 يگري چنانچه آستانه د)راني اي و معماريشهرسازشوراي عالي مصوب (طرح جامع معتبر 
ر ضوابط يت سايهمان ارتفاع با رعا، ف شده باشدين ارتفاع ساختمان بلند تعريي تعيبرا

  .وبه مالک عمل خواهد بودن مصيا
  ـ ارتفاع ساختمان١ـ ٢

ن تا ي ساختمان با زمين نقطه تالقين تريين نقطه و پاين باالتريانگيفاصله قائم م
  .، ارتفاع ساختمان است)بدون احتساب خرپشته و الحاقات بام(ن بام يتراز باالتر
  ـ عرصه١ـ ٣

 خصوص ي، هدف، يا استفاده بهاي از زمين است که داراي ويژگ عرصه، محدوده يا گستره
 يها  ساختمانيف شده براي تعريها  عرصه. شود  در آن اعمال يا ژهيت ويا محدوديبوده و 

ر و در ي به شرح زيتوسعه شهرهاي  در طرح» نقطه«و » لبه«، »پهنه«بلند به سه شکل
  :شود ين ميين ضوابط تعيچارچوب ا
ختمان با ارتفاع بلند است که حداقل ت احداث ساي با قابلي سطوح:بلندمرتبه ي پهنه
قابل  ،ها  بلند در پهنهيها ساختمان. استيک بلوک شهريافته آن برابر با ي صيسطح تخص

 .باشند ي ميخدماتي ـ ا مختلط مسکوني و ي و خدماتي مسکونيها يص به کاربريتخص
 ييايفا عارضه جغرايک معبر يها در کنار   از ساختمانيا  مجموعه: بلندمرتبهي لبه

 بلند واقع يها ساختمان.است» يوستگيپ«ها  آن  يژگين ويتر  است که مهميصورت خط به
 .ص هستندي قابل تخصيرمسکوني غيها يها، فقط به کاربر در لبه

 يها  منفرد است که به طور خاص نسبت به ساختماني تک بنا: بلندمرتبهي نقطه
 بلندمرتبه، نقش آنها به عنوان نشانه  نقاطيژگين ويتر مهم .ز استياطراف بلندتر و متما

 هاي غيرمسکوني اي، فقط به کاربري هاي نقطه ي بلند واقع در عرصهها ن ساختما.شهري است
 .ص هستنديقابل تخص
  هاي همپوشان  ـ عرصه١ـ ٤

 از ي را در نواحي ضوابطصوب، ميبند  بر عرصهن عرصه است که عالوهيي تعينوع
عرصه بلندمرتبه به عنوان عرصه کرد، ين رويبر اساس ا. کند ي اعمال مژهي وطيشهر با شرا

  .کند يجاد مي مصوب ايها ي اضافه بر کاربريا هيپوشان، ال هم
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  مکان  فاقد هاي ـ عرصه١ ـ ٥
هاي مکاني را  ويژگي که به جاي مشخص کردن مکان خاص،تعيين عرصه است نوعي 

ي و ايجابي مکان قرار گيري مشخص هاي سلب ها و شاخص در اين روش، ويژگي .کند تعيين مي
  .اي قابل استفاده خواهد بود هاي بلند نقطه اين روش، صرفاً براي ساختمان .شود مي

  ـ گره شهري١ ـ ٦
 قرار داشته و ي مهم شهري هستند که در محل تقاطع محورهايا ژهيها نقاط و گره

  .کنند ي از شهر را فراهم ميعي به سطح وسيا امکان دسترسي
   ضوابط سلبيـ١ ـ ٧

 از شهر يوساز ساختمان بلند در سطوح  که به موجب آن، امکان ساختيضوابط
  .شود ي ممنوع ميطور قطع به

  ـ ضوابط محدودکننده١ ـ ٨
 هاي ضوابطي که براساس آن، استفاده حداکثري از امکان احداث ساختمان بلند در عرصه

  .شود  ميطي شرايد به حصول برخيمجاز منوط و مق
  بناي شاخصـ ١ـ ٩

 بناهايي که از نظر فرم، کالبد، عملکرد، نوع مخاطب، مکان قرارگيري، ماهيت اجتماعي،
طراحي و ساخت  .باشند هاي کيفي بر سيما و منظر پيرامون خود مؤثر مي فرهنگي و ويژگي

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با عنوان  ٨/٨/١٣٩٦بناهاي شاخص، تابع مصوبه 
  .است» ن دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخصتهيه و تدوي«

  هاي بلند  ـ ضوابط ساخت ساختمان١ ـ ١٠
 يها  ساختمانها عالوه بر مقررات مصوب مالک عمل، براي اجراي ضوابطي که اعمال آن

  . استيبلند الزام
  برداري ـ ضوابط بهره١ـ ١١

کنندگان  ش استفادهي وآسايمنينان از حصول ايمنظور اطم  که به يمجموعه مقررات
  .شود ي وضع ميبردار زمان بهره  بلند دريها ن ساختمانيمراجع و

  
  هاي بلند ضرورت ساخت ساختمان: ٢فصل

در شهرها، در » نقطه«و » لبه«،»پهنه«ک از سه گروه ي بلند در هريها تعيين عرصه
 ايران درخصوص ي و معماريشهرسازشوراي عالي ازمند اخذ مصوبه ين قدم، نياول

 با لحاظ يهي توجيد گزارشين منظور باي ايضرورت ساخت ساختمان بلند است؛ برا
  :ارائه شود) درصورت لزوم (يلير و موارد تکمي زيمحورها
  ـ تطابق با سندهاي باالدست٢ـ ١

انداز و نقش   با چشميي بلند در شهر از نظر همسويها الزم است احداث ساختمان
گاه آن در يجا و ي و محليا هي، ناحيا، منطقهيدست مل شهر در اسناد فرايف شده برايتعر

  .ردي قرار گي مورد بررس توسعه منطقهي آتيها برنامه
 پذيري شهر ـ جمعيت٢ـ ٢

 ي با کاربر احداث ساختمان بلنديازسنجيه، ني جامع در دست تهيها درطرح
زان يم با توجه به يريپذ تي تا سقف مجاز جمعيتي جمعيها يژگي باتوجه به ويمسکون

  .رديت در شهر صورت گي اسکان جمعي تراکمين موجود و الگوهايزم
ش يد منجر به افزاي طرح جامع مصوب، احداث ساختمان بلند نباي دارايدر شهرها

 مصوب شود و صرفاً به عنوان تغيير الگوي  بيني شده در طرح پذيري مجاز پيش جمعيت
هاي شهري،  زيع جمعيت بين عرصهکالبدي درچارچوب جمعيت مصوب در يک عرصه و يا تو

هاي خدماتي ـ به ويژه فضاي سبز ـ مطابق سرانه   سرانهصورت، بررسي تأمين در اين. باشد مي
شوراي عالي  بيني شده در طرح تفصيلي براساس ضوابط مصوب هاي شهري پيش کاربري

  . استي الزام، ايراني و معماريشهرساز
  ـ بررسي کالبدي٢ـ ٣
  :ر ارائه شودي زي محورهاي بلند در شهر در راستايها   مانر احداث ساختيتأث
 و ي و فرهنگي اجتماعيها يژگي بلند با ويها  ساختماني سکونتي الگوهاييهمسوـ 

   شهريتيهو
   ي بافت شهريفي کيو ارتقابندي   بلند در دانهيها ر احداث ساختمانيتأثـ 
ث رابطه ي از حيسکونت ري غي بلند با کاربريها نقاط قوت و ضعف احداث ساختمانـ 
  رامون و کل شهريبا پهنه پ

  هاي بلند هاي فني موجود در شهر براي ساخت و نگهداري ساختمان ها و ظرفيت ـ توانمندي
  ـ محيط زيست٢ـ ٤

  : ازنظري و کالبديعيط طبي محيدارير احداث ساختمان بلند بر پاي تأثيبررس
 تعارض با مناطق حساس زيست محيطي ـ 
 يکي با توان اکولوژي فشار مضاعف بر منابع و هماهنگايجادـ 
 ر بر كاربري اراضي ينحوه تاثـ 
 ايجاد اثرات منفي بر آثار فرهنگي و تاريخي ـ 

 ان هوا با توجه به جهت و سرعت باد غالبي جريعي طبيدورهايجاد اختالل درکرياـ 
  ـ اقتصاد٢ ـ ٥

  :ريبعد ز احداث ساختمان بلند از دو ير اقتصادي تأثيبررس
  ن و مسکني زمين و ممانعت از گسترش سوداگرياقتصاد زم

  شهرين ارزش افزوده برايمورد نظر در تأم يها  ساختمانيارزش اقتصاد
 يها  بوده و در آن، عرصهي اعتبار زماني که طرح جامع شهر داراي درصورت:١تبصره

شوراي عالي ورت در ب گزارش ضري به ارائه و تصويازي شده باشد، نينيب شيبلندمرتبه پ
  .ستيران ني اي و معماريشهرساز

  هاي بلند در شهرها يابي و تهيه ضوابط ساختمان فرايند مکان: ٣فصل
 هاي هاي مجاز احداث ساختمان هاي بلند،عرصه پس از تصويب ضرورت ساخت ساختمان

 محيط ها و همچنين ضوابط طراحي از وجه ارتباط با  بلند در شهرها و ضوابط مترتب بر آن
تصويب شوراي عالي شهرسازي و  بايست تهيه وپس از طي مراحل بررسي به کالبدي مي

تدقيق ضوابط در مقياس قطعه در چارچوب طرح فوق، بر عهده  .معماري ايران برسد
  :شرح زير است مراحل مرتبط با اين بخش، به.باشد  شهرها مي٥کميسيون ماده 

  يابي  مکانـ ٣ـ١
  هاي بلند براساس ضوابط سلبي هاي غيرمجاز احداث ساختمان   ـ حذف محدوده٣ـ ١ـ ١

 سازي در شهرها بايد بر اساس سه اصل هاي با پتانسيل بلندمرتبه   عرصهبراي تعيين
حفاظت از محيط زيست «و » کاهش خطرپذيري«، »نقل و زيرساختها و دسترسي به حمل«

ايي که امکان احداث ساختمان ه    در ابتدا براساس ضوابط سلبي، عرصه» طبيعي و مصنوع
هاي  اطالعات و دادهمنظور،الزم است  براي اين  .شوند بلند در آن وجود ندارد، تعيين و حذف 

 .شود آوري  هاي بلند جمع هاي استقرار ساختمان يابي عرصه موردنياز براي تحليل مکان
  :ح جدول زير استها به شر هاي مورد نياز و نهاد مرجع هرکدام از داده اطالعات و داده

  
  هاي بلند هاي ساختمان هاي مورد نياز براي تعيين عرصه اطالعات و داده: ١جدول

  ها  و نهاد مرجع هرکدام از داده

  نهاد مرجع  اسناد مورد نياز  معيار  اصل

 به شبکه حمل و نقل يدسترس
  يعموم

هاي مترو،  نقشه خطوط و ايستگاه
BRTو  LRT 

شهرداري، طرح جامع حمل و نقل 
  شهري درون شهري و برون

 يها و فضاها  به پارکيدسترس
  يباز عموم

ها و فضاهاي سبز عمومي  نقشه پارک
  شهرداري  اي شهري و منطقه

 و ي به شبکه بزرگراهيدسترس
  شهرداري  نقشه معابر شهري به تفکيک نوع  ي اصليها راه

 به شبکه فاضالب و يدسترس
  شهرداري، آبفا  نقشه شبکه فاضالب  عاتيضا

دسترسي به 
حمل و نقل 
  و زيرساختها

  وزارت نيرو و شرکت ملي گاز  نقشه شبکه برق، آب، و گاز   به شبکه برق، آب و گازيدسترس

 و زمين ها و خطر زلزله گسل
  لغزش و فرونشست

 ۱۰ بلندتر از يها نقشه گسل
  ها؛  آنمي و حرالومتريک

  Hazard Mapنقشه خطر

اه، مسکن و ر تحقيقات مرکز
  شهرسازي و ساير مراجع مرتبط

 و ي، قنوات آبيرهاي مسل،يمس
  ليخطر س

ها و مسيرهاي آبي و  نقشه مسيل
ـ سازمان آب منطقه  قنوات   اي وزارت نيرو 

 جنس خاک و خطر ن،ي زمبيش
  نيرانش زم

  نقاط ارتفاعي
  خطوط توپوگرافي
  جنس خاک

  ،سازمان برداري نقشه سازمان
  اير مراجع مرتبطشناسي و س زمين 

کاهش 
  خطرپذيري

ـ امنميتي   مالحظات دفاعي 

هاي  نقاط حساس امنيتي و شريان
  حياتي

  فضاهاي باز
  تراکم ساختماني و جمعيتي

  مراجع حکومتي، نظامي، و امنيتي
  مرکز آمار/ استانداري، شهرداري

 ي حرارتري، جزاتغييرات جريان هوا
، اطالعات  هوايو خطر آلودگ

  واشناسيه

  نقشه پوشش زمين
هاي مرتبط با کيفيت هوا و  داده

  هواشناسي
اطالعات ترازهاي صوتي منطقه 

  )درصورت وجود(

  سازمان هواشناسي
  سازمان حفاظت محيط زيست

  شهرداري

  سازمان حفاظت محيط زيست  مناطق حفاظت شده ثبت شده  محيط زيستمناطق حفاظت شده 

  پوشش گياهينقشه   زمينهاي کشاورزي و مراتع
سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري 

  كشور
  وزارت جهاد کشاورزي

مناطق هاي تاريخي و  بافت
سازمان ميراث فرهنگي،صنايع    ميراث فرهنگي٢ و ١حرايم درجه   ي فرهنگراثيحفاظت شده م

 UNESCO/ دستي و گردشگري

محيط 
زيست 

طبيعي و 
  مصنوع

 ي  شده حفاظت منافع
  شوراي اسالمي شهر   مرتبطمراجع قانوني  )ها ها،  باغ رودها،دره(يمحل

  شهرداري
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ن مرحله سطوح ي شده در مرحله نخست، در ايها و اطالعات جمع آور براساس داده

  :ر استيشود که مشتمل بر موارد ز ي بلند حذف ميها  استقرار ساختمانيرمجاز برايغ
   پرخطر از نظر عوامل زمين شناختي و ژئوتکنيکي  سطوح:الف

 بلند، يها  ساختمانيابي مؤثر درمکانيکي وژئوتکنيناختش نيمخاطرات وعوامل زم
ص عرصه براساس الزامات مرتبط با هر موضوع و ي تخصيها تيکه الزم است محدود

  : اعمال شود، عبارتند از٢٨٠٠نامه  نييت آين، رعايهمچن
  يا لرزهعوامل ـ 
  ن لغزشيزمـ 
  زش سنگيرـ 
  نيفرونشست زمـ 
  ها و قنوات رگاب، زشيفرو رـ 
   خاکيعيود طبيپر ـ
 ييروانگرا و خاک نرمـ 
   واقع در حرايم ثبت شده ميراث فرهنگي سطوح:ب

م يان و حريت ضوابط و مقررات عرصه و اعيرعا بلندمرتبه، يها ن عرصهييدر تع
بوده و ها  ه عرصهين الزامات، شامل کليا. استيالزام) ٥/٧/١٣٩٢مصوب  (يراث فرهنگيم

 .هاي بلند حذف شوند ه، سطوح غيرمجاز براي استقرار ساختمانبايد براساس حرايم تعيين شد
 و يراث فرهنگيثبت شده م) ا تک بنايبافت (نقشه آثار ن منظور، الزم است که ي ايبرا
ه شده يته، يراث فرهنگي مرتبط با مالمللي بين و يها بر اساس ضوابط مل م آنيش حراينما

  .ردي کار قرار گيو مبنا
  رض مالحظات امنيتي ـ دفاعي واقع در معسطوح: پ
 ١١/٢/٩٦ در شهرها، رعايت مصوبه مورخ هاي بلند هاي استقرار ساختمان تعيين عرصهدر 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با موضوع الزامات و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعامل و 
هاي توسعه و  رحالزامات و مالحظات پدافند غيرعامل در ط«ضوابط مرتبط با آن، مندرج در 

 مقررات ٢١و همچنين، مبحث » )يابي مراکز حياتي و حساس دستورالعمل مکان(عمران شهري 
هاي دفاعي و امنيتي در  هاي ممنوع از نظر شاخص همچنين، محدوده. ملي ساختمان الزامي است

  .هاي قابل تخصيص، حذف شوند هر شهر بايد مشخص و از عرصه
  يسطوح واقع در حريم پرواز: ت

ن شده يي تعي ارتفاعيها تي فرودگاهها و محدودي پروازيها  ميسطوح واقع درحر
  .ص، حذف شوندي قابل تخصيها از عرصهد مشخص شده و يبا

  واقع در معرض مالحظات محيط زيستسطوح : ث
 يها  به احداث ساختماني شهريها ص عرصهي تخصيها تيالزم است که محدود

ز از يآم ر و حذف سطوح مخاطرهي زيها ر گرفتن شاخصست با درنظيط زيبلند از نظر مح
  :ن شودييست تعيط زينظر مح
  .دهند  و صدا را افزايش مي خطر آلودگي هواشهر کهجريان باد غالب واقع در مسير سطوح   ـ 
 ي سطحيها م آبي واقع در حرسطوحـ 
 )م آنيست و حرايط زيمناطق چهارگانه مح(ست يط زيمحمناطق حفاظت شده ـ 
  و مراتعي کشاورزيها ني زم،ها  واقع در باغسطوحـ 

 . قرار دارندخطر سيلکه در معرض مسيرهاي آبي ها و  مسيلـ سطوح واقع در مسير 
 هاژه از نظر نوع خاک و وجود پسمانديسطوح وـ 
  يتوپوگراف و ياهيپوشش گژه از نظر نوع يسطوح وـ 
 ستميک و اکوسيولوژيژه بيط وي شرايسطوح داراـ 
ها،  بنزين آميز مانند پمپ هاي مخاطره  واقع در حريم کاربريطوحس: ج

ها، انبارهاي مهمات و موارد حساس از نظر  ها، پادگان مخازن سوخت، پااليشگاه
  .امنيتي و نظامي

   بلند يها  احداث ساختمانيها  عرصهيابي مکانـ ٣ـ ١ـ ٢
 بلند يها مان ساختيابي ، مکانيرمجاز براساس ضوابط سلبيپس از حذف سطوح غ

ت کمتر از ي با جمعيه شهرهايشود؛ در کل  مينيي تعي توسعه وعمران شهريها در طرح
مراحل . بلند ممنوع استيها  پهنه و لبه به ساختمانيها ص عرصهي هزار نفر، تخص٢٠٠

  :ر استي بلند به شرح زيها ن مکان عرصهييتع
  پهنه: الف

، »ضوابط محدود کننده«ه بر يند با تک بليها  استقرار ساختمانيها  پهنهيابي مکان
  :ر استيمشتمل بر مراحل ز

بعد از  : بلنديها  استقرار ساختمانيها  پهنهيمشخص نمودن سطوح مناسب برا.١
مانده که واجد همه يان سطوح باقي بلند از ميها سطوح مجاز ساختمان، مرحله حذف

  :شود ين ميي تع،ر باشندي زيها يژگيو

  ي شهرينقل عموم و  حمليها ستگاهي از اي متر٥٠٠ثر شعاع در حداکيريقرارگـ 
  حمل و نقلي اصليرهاي مناسب به مسيدسترسـ 
 ي و شهريا ، منطقهيا هي ناحيها  در مجاورت پارکيريقرارگـ 
 و يتي، امنيرساختي زيها يژگين وياستعالم از مراجع مرتبط درخصوص تأم. ٢

 شهر بعد از ي مانده از اراضي باقسطوح له،ن مرحيدر ا : بلنديها  احداث ساختمانيمدن
 مرحله حذف و انتخاب، به صورت نقشه و گزارش، به مراجع مرتبط ارسال شده تا از يط

ست، يط زي، محياتتأسيسها و مالحظات مختلف  رساختين زيق استعالم از تأميطر
نان ياطم در منطقه ي و بارگذاريگر مرتبط با اثرات تجمعي و موارد دي، فرهنگياجتماع

  :ر استيحاصل شود؛ مراجع و موضوعات استعالم به شرح ز
  

  هاي بلند يابي ساختمان مراجع و موضوع استعالم مکان: ٢جدول 
  موضوع استعالم  مرجع استعالم

  ظرفيت تامين برق  شرکت توزيع نيروي برق

  شرکت آب و فاضالب
  ظرفيت تامين آب

  ظرفيت جمع آوري فاضالب
  ن گازظرفيت تأمي  شرکت گاز

ها و مالحظات  هاي منتخب از لحاظ شاخص بررسي محدوده  شوراي اسالمي شهر
  محلي مدنظر شهر

  شهرداري
  ظرفيت جمع آوري و بازيافت ضايعات

  هاي خدماتي هاي فضاي سبز و کاربري تاثير بارگذاري جمعيتي بر سرانه
  
 ز استقرار ساختمانهاي مجا پهنه: هاي بلند هاي مجاز استقرار ساختمان تعيين پهنه. ٣

جديد يا ايجاد ف عرصه يک از دو روش تعريبه هر( نقشه شهر يبلند، الزم است که بر رو
حداکثر تعداد طبقات براي هر پهنه نيز باتوجه به ظرفيت تعيين شود؛ ) عرصه همپوشان

ن يي در شهر تعپذيري پذيري هر پهنه، ساختار فضايي شهر و رعايت سقف جمعيت جمعيت
 هاي هاي مجاز احداث ساختمان تعيين پهنهدر پي انجام مراحل فوق، الزم است که  .شود مي

  :ردير صورت گيبلند با مالحظات ز
ت يفيط، براساس حفظ و بهبود کيان سطوح واجد شراياز از ميسطوح مورد نـ 

 .ن شونديي تعيها و ممانعت از پراکندگ  عرصهيکرد تجمعي شهر و با روييفضا
ت سقف يد با رعاي و مختلط باي مسکونيافته به کاربريص يخص تيها سطح پهنهـ 
از، الزم است حداکثر تعداد طبقات و يرد و عالوه بر سطح مورد ني صورت گپذيري جمعيت

  .ن شوديي، توسط مشاور تعيي فضايزير برنامه
 يتيدر برآورد جمع، ابدي اختصاص يرمسکوني غيبه کاربر، که پهنه يدرصورتـ 

 و با ي شهريت فضاهايفياز شهر، حفظ کي اما الزم است که متناسب با ن؛شود يمنظور نم
 . شودينيب شي در شهر پيحداقل پراکندگ

  لبه: ب
» ضوابط محدودکننده«ه بر ي بلند با تکيها  استقرار ساختمانيها  لبهيابي مکان

  :ر استي، مشتمل بر مراحل زيرمسکوني غيصرفاً با کاربر
:  بلنديها  استقرار ساختمانيها  لبهيبرامشخص نمودن سطوح مناسب . ١

ان سطوح مجاز که واجد ي بلند در شهرها از مي بناهاي استقرار خطي برايا  لبهيها عرصه
  :شود ين ميير باشند، تعي زيها يژگيهمه و

  ي شهرينقل عموم و  حمليستگاههاي از اي متر٥٠٠ در حداکثر شعاع يريقرارگـ 
  حمل و نقل يل اصيرهاي مناسب به مسيدسترسـ 
 يژه شهر برايد و منظر عناصر ويا در دي و ي بصريدورهايجاد اختالل درکريعدم اـ 

 ياستفاده عموم
  ان هوا ير جريجاد اختالل در مسيعدم اـ 
 يا بافت شهري و ي عمومي گسترده و نامطلوب بر فضاهايانداز هيعدم ساـ 
ن ياجع مرتبط درخصوص تأماستعالم از مرالزم است :  استعالم از مراجع مرتبط.٢

  .ردي صورت گ بلنديها  احداث ساختماني و مدنيتي، امنيرساختي زيها يژگيو
 دو ي پس از ط،ها مکان لبه : بلنديها  مجاز استقرار ساختمانيها ن لبهيي تع.٣

  :ن استيير قابل تعيت موارد زيمرحله فوق با رعا
 شهر ييت فضايفي و کيي خواناشيرند که به افزاي از شهر شکل گيدر نقاط ها لبهـ 

 . استي عموميها ين عرصه، کاربريافته به اي اختصاص يها يت کاربرياولو. نجامديب
 يها ي با کاربريا  لبهيها افته به عرصهي اختصاص يها ي کاربريتطابق و همخوانـ 

 .يلين شده در طرح جامع و تفصييتع
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 در شهر ي مکانيپراکندگافته به لبه، با حداقل يص ي تخصيها انتخاب مکانـ 
  .رديصورت گ
  .جاد شودي ايالزم است که لبه در حدفاصل دو گره شهرـ 
 نقطه: پ

ي مسکوني غيربناها در شهرها صرفاً با کاربر  استقرار تکي برايا  نقطهيها عرصه
 يبند  خاص و براساس اصول عرصهيت مکانيکردن موقع صورت استثنا و بدون مشخص به

شوند؛ در انتخاب نقاط منتخب واقع در سطوح مجاز استقرار  يمف يمکان تعر فاقد 
  : استير ضروريت موارد زي بلند، رعايها ساختمان

د واجد ي بايابي واقع در سطوح مجاز، از نظر مکانيا  بلند نقطهيها ساختمان.١
  :ر باشنديط زيشرا

  يشهر ينقل عموم و  حمليها ستگاهي از اي متر٥٠٠ در حداکثر شعاع يريقرارگـ 
  حمل و نقل ي اصليرهاي مناسب به مسيدسترسـ 
براساس   بلنديها  احداث ساختماني و مدنيتي، امنيرساختيط زين شرايتأمـ 

 استعالم از مراجع مرتبط
ن يت ضوابط ايرعا با،  کشوري شهرهايتمام  دريا  بلند نقطهيها ساخت ساختمان.٢

 و شهرسازياي شاخص مصوب شوراي عالي مصوبه مجاز بوده و عالوه بر آن تابع ضوابط بناه
 . ايران استيمعمار

  براي شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر، حداقل ارتفاع ساختمان:٣تبصره
  . طبقه خواهد بود١٢باشند،   مي شاخصي که مشمول ضوابط بناهايا نقطه

ا ينطقه و اس محله، ميبنا به کارکرد بنا در مق (هزارنفر، ٢٠٠  کمتر ازيدرشهرها. ٣
 احداث ساختمان ياس مرتبط براين در مقيت ساکني از رضاي عمومينظرسنج، )شهر

 در چارچوب ي امکان بررسياز براي از مدارک مورد نيمذکور در شهر، به عنوان بخش
  . استيح الزامصال ي شاخص توسط مرجع ذيضوابط بناها

 
 ضوابط و مقرراتـ ٣ـ ٢

بلندمرتبه   سه نوع عرصه ي برايجابي و ايلبد براساس ضوابط سيبا،ن مرحلهيدر ا
  :شود ه ير تهي زي محورهايدر راستا  بلنديها ضوابط استقرار ساختمان، )پهنه، لبه، نقطه(

هايي که موجب انحصاري شدن مناظر طبيعي  هاي بلند در مکان احداث ساختمانـ ٣ـ ٢ـ ١
 است و بايد در تدوين ضوابط استقرار شود، ممنوع) دريا، کوه، رودخانه، جنگل و مانند آن: مانند(

  .هاي خاص آن شهر مورد توجه قرار گيرد هاي بلند در هر شهر با توجه به ويژگي ساختمان
 يبلند و بررسهاي   احداث ساختمانيکيل آثار ترافيل و تعديشناخت، تحلـ ٣ـ ٢ـ ٢

ن راستا الزم ي ادر.  استي بلند الزاميها ارتباط با شبکه معابر همجواردر احداث ساختمان
ر ي زي محورهاي احداث ساختمان بلند در راستايکي آثار ترافيابيل و ارزياست که تحل

 و تعداد ير، سقف ارتفاعي زين، الزم است که باتوجه به محورهايهمچن. انجام شود
ن ي با اي بلند در هماهنگيها افته به ساختمانيص يتخصهاي  طبقات مجاز در عرصه

  .مل آن در هر شهر ارائه شودضابطه و دستورالع
  ي استقرار و دسترسيمعابر مجاز براـ 
  يکي ترافيمطالعات اثرسنجـ 
  نگي پارکيبرآورد تقاضاـ 
   ساختمان يت طرح دسترسيل وضعيتحلـ 
  ي حمل و نقل همگانيها ستگاهي به ايدسترسـ 

 ي فوق مطابق راهنمايک از محورهايط مورد نظر در هريدرصورت عدم احراز شرا
  .ن مورد بحث، ممنوع استيمرتبط، احداث ساختمان بلند در قطعه زم

 در هنگام وقوع سوانح، ي و امکان امدادرسانيريبه منظور کاهش خطرپذـ ٣ـ ٢ـ ٣
  : استي منتخب الزاميها  به قطعات درعرصهير درخصوص دسترسيت الزامات زيرعا

 يسوم مقررات مل و مبحث ي شهري راههاينامه طراح نييالزم است براساس آ ـ 
به ) ينشان آمبوالنس و آتش(ط بحران ي شراي براي اضطراريساختمان، امکان دسترس

  .ساختمان وجود داشته باشد
 ـ باتوجه به اينکه عرض معبر مجاز ترافيکي، عدد باالتري نسبت به عرض معبر مجاز 

اث ساختمان ، عرض معبر مجاز ترافيکي، مالک عمل در مجوز احد)٢جدول (نشاني است  آتش
حداقل عرض معبر مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، براي تسهيل . (بلند خواهد بود

 طبقه از روي زمين برابر با حداقل ١٠ الي ٨هاي  نشاني درساختمان دسترسي خودروهاي آتش
  ).باشد  متر مي١٢ طبقه برابر با حداقل ١٠هاي باالتر از  ده متر و براي ساختمان

 يه معبر تا ساختمان، مطابق مبحث سوم مقررات مليفاصله حاشحداکثر  ـ 
 ٨( بلند يها  ساختمانيبرا) ينشان  آتشي خودروهايل دسترسي تسهيبرا(ساختمان 

ه معبر تا ساختمان ي که فاصله حاشيدر صورت.باشد  مي متر٥/١٤برابر با ) طبقه و باالتر
 ي استقرار خودروهايسب برار مجاز در جدول مذکور باشد، محل منايشتر از مقاديب

  .ن شودي ساختمان تأمي مبحث سوم مقررات مل٣ـ ١٢ـ ٣د مطابق بند ي باينشان آتش
 شده بيني پيش يدي فاضالب توليت الزم برايد از ظرفيشبکه فاضالب باـ ٤ـ ٢ـ ٣

، ساخت يدر صورت موجود نبودن شبکه فاضالب شهر. ساختمان برخوردار باشديبرا
 فاضالب با يا دفع بهداشتيخانه فاضالب و  هيها درصورت احداث تصفساختمان بلند، تن

  .باشد  مي و سطوح آب، مجازي   خاک شناسيها يگ ژيتوجه به و
 بلند ي ساخت بناين و عرض گذر مجاز برايحداقل مساحت و عرض زمـ ٣ـ ٢ ـ ٥

  :ر استيبه شرح ز،  منتخبيها برحسب طبقات در چارچوب تراکم مجاز مصوب درعرصه
  

  حداقل مساحت و عرض زمين و عرض گذر مجاز براي ساخت بناي بلند: ٣جدول 
   برحسب طبقات

  نوع معبر دسترسي  حداقل عرض زمين  حداقل مساحت زمين  بازه تعداد طبقات
  ٢شرياني درجه    متر٢٥   مترمربع١٥٠٠   طبقه٨ـ  ١٠

  ١شرياني درجه    متر٣٠   مترمربع٢٠٠٠   طبقه١٠ـ ١٢

  ١شرياني درجه    متر٤٠   مترمربع٣٦٠٠   طبقه١٢ـ  ٢٥

  ١شرياني درجه    متر٦٥   مترمربع١٠٠٠٠   طبقه و باالتر٢٥

عرض (مؤسسه استاندارد با موضوع معابر شهري، حداقل عرض معبر ١٤١٤٧براساس استاندارد (
  .) متر است٣٠ برابر ٢ متر و شرياني درجه ٤٥ برابر با ١شرياني درجه ) پوسته

  
ن ي درصد سطح زم٤٠د از حداکثر ي بلند نبايها ساختمانال سطح اشغـ ٣ـ ٢ ـ ٦

  .شتر شوديب
وسته با يپ غير نما ويد از چهارطرف داراي بايا  بلند نقطهيها ساختمانـ ٣ـ ٢ ـ ٧

  .ن باشديک از چهارطرف زمي موجود در هري شهريها بدنه
بل ر آن قايزان سطح اشغال ساختمان و در زين حداکثر به ميرزميزـ ٣ـ ٢ ـ ٨

 ساختگاه از نظر يها تين، بر اساس محدوديرزميحداکثر تعداد طبقات ز .احداث است
. شود ين ميين دست تعي از اي، قنوات، جنس خاک و مواردينيزمي زيها ت آبيوضع

 يداريا پايست ويط زيط محي رادر شرايشتر، اختالالتي بي از عمقيچنانچه خاكبردار
  .ش از عمق مورد نظر ممنوع استين، بيرزمي طبقات زش تعداديد، افزايجاد نمايساختگاه ا

 است؛ لذا ي حاکم در بافت الزاميبند  حجم ساختمان با دانهيسازگارـ ٣ـ ٢ـ ٩
از مطابق جدول ين مورد ني به حداقل مساحت زميابيع قطعات به منظور دستيامکان تجم

ه حداقل دن بي رسيع شده براي مجاز است که مساحت قطعات تجمي، تنها درصورت٢
 که قطعه مورد نظر در ي برابر متوسط مساحت قطعات بلوک شهر٥/٢مساحت مجاز، از 

  .شتر نباشديآن واقع شده است، ب
ـ درصورتي که بستر عرصه موردنظر، از مقاومت و پايداري الزم براي ٣ـ ٢ـ ١٠

ازي هاي فني پايدارس گودبرداري با توجه به ارتفاع مورد نياز، برخوردار نباشد و روش
ها نيز، غيراجرائي و غيرممکن بوده و نيز خطر ريزش و آسيب رساندن به عناصر  ديواره

هاي  واقع در اطراف سايت وجود داشته باشد، اختصاص آن، به عرصه استقرار ساختمان
  .بلند ممنوع است

 واقع درعرصه مجاز احداث ساختمان بلند، نتواند يا چنانچه قطعهـ ٣ـ ٢ـ ١١
 يد، حداکثر ارتفاع مجاز و الگوي احداث ساختمان بلند را احراز نماير براط فوق الذکيشرا

ه ي قبل از ضوابط عرصه همپوشان است و درصورت تهياستقرار آن، تابع ضوابط تراکم
  .د الزم است حداکثر ارتفاع آن توسط مشاور طرح جامع ارائه شوديطرح جامع جد

  ي شهريمايرامون و سي پيلبدط کاي از وجه ارتباط با محيطراح ضوابطـ ٣ـ ٣
 يها  ساختماني طراحيمنظور هماهنگ اس هر شهر و به يد در مقين ضوابط بايا

ه ي ته،طي مطلوب در محي بصريمايجاد سيت و اي و امنيمنين ايبلند با بستر مصوب، تأم
 يابي در هر شهر در چارچوب طرح مکانيه شده خاص طراحيد اصول ضوابط تهييتأ. شود

  .ران خواهد بودي اي و معماريشهرسازشوراي عالي  بلند برعهده يها اختمانو ضوابط س
ه شوند و الزامات ي با آن تهي در هماهنگي که الزم است ضوابط طراحيموضوعات

  :است ر يشرح ز  مترتب بر هر محور، بهيعموم
   قطعه به معابر يدسترسـ ٣ـ ٣ـ ١

ل ساختمان بلند به معابر نحوه اتصا و ي از قطعه به معابر اصليضوابط دسترس
نامه  نييش مصوب آيراين وير و منطبق با آخري زيها  د با توجه به شاخصيهمجوار با

  :ن شودين تدوي و ضوابط معلولي شهريراهها
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 تي و امنيمنين ايتأمـ 
 رعامليمالحظات پدافند غـ 
 يريکاهش خطرپذـ 
 ي دسترسيمني معبر و ايکيت ترافي با ظرفيهماهنگـ 
 ي محورادهيپـ 
  همه شمول يدسترسـ 
 ي متناسب با نوع کاربريدسترسـ 
   ساختمان در هنگام بروز سوانحيمنين ايتأمـ ٣ـ ٣ـ ٢
، مبحث ي مقررات مل٣، الزامات مبحث ٢٨٠٠نامه  نييت الزامات مرتبط در آيرعاـ 

 يمنين ايت بحران و تأميريرعامل به منظور مدينه پدافند غي ساختمان در زم٢١
 ي در ساختمان و در ارتباط با فضايا آتش سوزير زلزله ي نظي در برابر سوانحساختمان

  . استي الزامين ضوابط طراحي در تدويشهر
ژه در برابر ي به ويمنيد از لحاظ نکات اي ساختمان، باي الحاق عناصر به نماـ

 يات ملز مورد توجه قرار گرفته و در تطابق با مقرري مانند باد و زلزله ني جانبيروهاين
 . شوندي سازمان برنامه و بودجه طراح٧١٤ه يساختمان و ضوابط نشر

  نه ي هماهنگ با زميطي محيمايجاد سياـ ٣ـ ٣ـ ٣
به منظور ايجاد رابطه مناسب با بافت و ايجاد سيماي محيطي هماهنگ با زمينه 

مات سيما محور بودن الزا پيرامون و شرايط اقليمي و محيطي، باتوجه به اهميت موضوع و بوم
و منظر، الزم است که ضوابط و الزامات محلي برمبناي محورهاي زير و راهنماي پيوست، 

پاکسازي و (ضوابط و مقررات ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري «رعايت . تدوين شود
روها و ساماندهي به منظر  سازي معابر پياده راهي و پياده ها، مناسب بهسازي نماها و جداره

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تدوين ٢٥/٩/١٣٨٧ب مورخ ؛ مصو»)شهري
محورهايي که بايد در تدوين ضوابط ايجاد .ضابطه محلي و نظارت بر ساخت الزامي است

  :شرح زير است ، بهسيماي محيطي هماهنگ با زمينه مورد توجه قرار گيرد
  بندي با بافت و بستر قرارگيري شناسي و هماهنگي دانه ـ هماهنگي بنا با زمينه از نظر ريخت

 ين ضوابط ارتفاعييه و بدنه و تعيحجم ساختمان بلند به دو بخش پابندي  ميتقسـ 
  نهي با زميو تناسبات دو بخش در هماهنگ

ت ي و رعايطي و محيميط اقلي با شرايانتخاب مصالح مناسب نما از نظر هماهنگـ 
   ساختماني مقررات مل١٩مبحث 
 ها ي و همجواريرينه قرارگيا در ارتباط با زم مناسب نميطراحـ 
  يساختار حجمـ ٣ـ ٣ـ ٤

رامون و متناسب با يط پي با محيد در تناسب و هماهنگي بنا بايساختار حجم
 در يرات و تنوع حجمييرد؛ هرگونه تغيست شکل گيط زي حفاظت محيکردهايرو

  : استير الزاميد زت موارين منظور رعاي ايبرا.ن شده، مجاز استيچارچوب ضوابط تدو
 استحکام بنا، يت ضوابط فني باشد که ضمن رعايا د به گونهيضوابط ارائه شده باـ 

 يم آوار، امکان انعطاف در طراحيت حريرعا، ني و همچنيانداز هيکنترل اشراف و سا
 . بنا وجود داشته باشديحجم

، %١٥ از شيب بي واقع در شيسازها  در  ساختيعيانداز طب به منظور حفظ چشمـ 
ن شکل گرفته ي زميعيب طبي متناسب با شي حجميالزم است که ساختمان از نظر الگو

 . سطوح طبقات در خاک کنترل شوديريها جهت قرارگ يزان خاکبرداريو م
  رات باديتأثـ ٣ـ ٣ ـ ٥

د منجر يرامون نباي پي حجم ساختمان و ارتباط آن با ساختار حجميضوابط طراح
ان يم، همچون انسداد حجم در مقابل جرياس خرد اقلي باد در مقيفرات منيد تأثيبه تشد

  .جاد منطقه دنباله شوديا اي، توربوالنس يي هوايدورهايان هوا در کريد جريباد، تشد
  ي سبز عموديتوسعه فضاـ ٣ـ ٣ ـ ٦

 سبز در شهر را در سطوح ي گسترش فضايقي تشويها نهيد زميضوابط ارائه شده، با
 يانت از فضاي و گسترش و صي سبز عمودي، فضا)ي سبز طبقاتيفضابام سبز و  (يافق

 ٥ معادل حداقل جاديان راستا، يد؛ در اي بلند را فراهم نمايها سبز در عرصه ساختمان
  . استيها الزام سبز در بام و تراسيربنا، فضايدرصد سطح ز

  سطح اشغال و مکان استقرار بناـ ٣ـ ٣ ـ ٧
 يانداز هي باز و بسته و کنترل ساي بنا و نسبت فضاسطح اشغال و مکان استقرارـ 

جاد ين اي و همچني و کالبديميط اقليد با توجه به شرايگر بايکدي يها بر رو ساختمان
گر در قالب ضوابط خاص هر شهر و در چهارچوب يکديها بر  حداقل اشراف ساختمان

  .ه شوديضوابط حداکثر سطح اشغال مجاز ته

که براساس سايه اندازي (مورد نياز بنا از اضالع زمين ـ چنانچه حداقل فاصله 
ها بر يکديگر در سردترين روزهاي سال که حداکثر نياز به انرژي تابشي  ساختمان

 درصد از سطح را فراهم ٤٠، امکان اشغال )شود خورشيد در آن وجود دارد، محاسبه مي
له ممکن از اضالع نياورند، الزم است که سطح اشغال مجاز بنا براساس حداقل فاص

 ميزان  زمين که براساس سايه اندازي بهينه و حداقل اشراف به دست آمده است و به
در اين راستا، کاهش ارتفاع در طبقات و يا تغييرات شکل  .، تعيين شود%٤٠کمتر از 

حجمي ساختمان با عقب نشيني در طبقات، به منظور کاهش اثرات سايه اندازي و 
 .ر پهنه مجاز بالمانع استقرارگيري ساختمان د

  هاي بلند  الزامات فرايندي و تهيه اسناد فني در طرح و اجراي ساختمان:٤فصل
  طيمدارک صدور پروانه و احراز شراـ ٤ـ ١
  :براي صدور پروانه ساختمان بلند مدارک زير بايد تهيه و تحويل شهرداري شودـ ٤ـ١ـ ١
 مطابق دستورالعمل يمالي ـ د اقتصايهي وگزارش توجيارائه طرح انطباق شهرـ 

  بان آنين مصوبه و مطالعات پشتيمندرج در ا
   ايراني و معماريشهرسازشوراي عالي جدول سطوح درچارچوب ضوابط مصوب ـ 
ا يگود به روش انکوراژ سازي  داري که قرار است روش پايگاني همسايموافقت رسمـ 

 )ن روشيبه استفاده از ال مالک يدرصورت تما(.ن آنان انجام شودينگ در زميلين
ـ ارائه اسناد و مدارک فني طرح در پهنه معماري، سازه، تأسيسات مکانيکي و الکتريکي 

 )  قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان۳۳موضوع آيين نامه ماده (در مقياسهاي اجرايي
  قرارگيريـ گزارش مشاور ژئوتکنيک مبني بر بررسي ساختگاه از نظر الزامات ساختگاه و بستر 

   احداث ساختمان براساس دستورالعمل مرتبطيکيل اثرات ترافيتحلـ 
  : رديط مورد توجه قرار گيد در احراز شراير بايپس از صدور پروانه موارد زـ ٢ـ ١ـ ٤
 که قرار است ساختمان در محله آنان ساخته ي به شهرونداني عمومياطالع رسانـ 

 )ق نصب تابلو در محليازطر(. شود
ا وزارت راه و يت از سازمان برنامه و بودجه ي صالحيد دارايبا) مانکاريپ(نده سازـ 
 . باشديشهرساز

 .ديمه نماي و پنهان ساختمان بيوب اساسيد ساختمان را در برابر عي باگذار ـ سرمايه
طور کامل در طراحي و ساخت و نگهداري و ضوابط  ـ مقررات ملي ساختمان به

که تا کنون مقررات براي آن تدوين نشده،   رعايت گردد و در موارديبرداري ساختمان بلند بهره
  .المللي به تشخيص شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان استفاده شود بايد از مقررات بين

 يبيانجام شده در کاهش آثار تخرهاي  بيني پيشکه احداث ساختمان و  يدر صورتـ 
ا ارتفاع، ي سبز در محوطه يجاد فضايل اي از قبير اقدامات جبرانينظ(ط يآن در مح

ه ي، تصفيافت آب خاکستري بازيها ستميجاد سيات، اتأسيس يندگيدات کاهش آاليتمه
ست را يط زي محيها ط منطبق با شاخصيشرا) ت پسماند و موارد مشابهيريفاضالب، مد

  . بلند مذکور ممنوع استيند، ساخت بناهاياحراز ننما
  

  ههاي اجراي مصوب   گام:٥فصل 
 با ي بلند در شهرهايها  احداث ساختماني برايدرصورت درخواست شهردار

صالح به انجام  ير توسط مشاور ذيالزم است مراحل ز هزار نفر، ٢٠٠ يت بااليجمع
  :ب مراجع مشخص شده در هرمرحله برسديده و به تصويرس

باتوجه به محورهاي ارائه » ضرورت ساخت ساختمان بلند«طرح توجيهي . ١
تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري  در فصل دوم اين مصوبه تهيه و بهشده 

  .ايران برسد
ها   جامع مصوب آنيها  بلند در طرحيها  که احداث ساختمانيي شهرها:٤تبصره

  . مرحله فوق ندارندياز به طي شده است، نينيب شيپ
 و ازيتوسط شوراي عالي شهرس» ضرورت ساخت ساختمان بلند«در صورت تصويب . ٢

براساس فصل »  بلنديها  و استقرار ساختمانيابيضوابط مکان« گزارش ، ايرانيمعمار
 و يشهرسازشوراي عالي ب به يه و به تصوير تهي از دو شکل زيکيسوم مصوبه حاضر، به 

  :ران برسدي ايمعمار
 همپوشان يها ن عرصهيي طرح جامع مصوب معتبر، در قالب تعي دارايدر شهرهاـ 

 .رتبط با آنو ضوابط م
 .ه طرح جامع شهريه در قالب تهي طرح جامع در دست تهي دارايدر شهرهاـ 
هاي بلند درهر پالک درچارچوب طرح مکانيابي و  صدور مجوز احداث ساختمان. ٣

طبق مفاد فصل سوم مصوبه (ضوابط استقرار مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  . و منظر شهري و تصويب کميسيون ماده پنج است، منوط به تأييد کميته سيما)حاضر

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

