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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

 قضاييه در خصوص فراهم كردن موجبات  رياست محترم قوه١٠٠/٦٦٧٩٥/٩٠٠٠بخشنامه شماره
  نظارت مؤثر بر كاهش تخلفات اداري

  ١  قوه قضاييه  ٣/٦/١٣٩٨

  ٢  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ٢٨/٣/١٣٩٨  يأت عمومي ديوان عالي كشور   ه٧٧٨رأي وحدت رويه شماره 

  هاي ابالغي ريزي و توسعه استان گيالن در خصوص پره سر با سياست عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامه
   شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  ٢  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ٣١/٤/١٣٩٨

  شوراي شهرسازي و معماري  ٢٠/٣/١٣٩٨   عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر چابهارمصوبه شوراي
  ٣   استان سيستان و بلوچستان

  ٣  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ١٧/٤/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مديريت حريم پايتخت 

  ٤  شوراي شهرسازي و معماري استان زنجان  ١٤/٥/١٣٩٨  رود ي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر زرينمصوبه شوراي عالي شهرساز

  ٤  شوراي شهرسازي و معماري استان گيالن  ١٤/٥/١٣٩٨  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كالچاي

  ٤  شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان  ٣١/٤/١٣٩٨  ماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه شرق خوزستانمصوبه شوراي عالي شهرسازي و مع

هاي محدوده شعاع  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تهيه و ابالغ نقشه
   كيلومتري كالنشهرها ٣٠ كيلومتري اصفهان و ٥٠ كيلومتري تهران، ١٢٠

٣١/٤/١٣٩٨  
ات كل راه و شهرسازي استانهاي آذربايجان غربي ادار

و شرقي، تهران، فارس، كرمان، اصفهان، خوزستان، 
گيالن، مركزي، يزد، هرمزگان، خراسان رضوي، قم، 
  كرمانشاه، اردبيل، سيستان و بلوچستان، همدان

٤  

 خصوص شهر سماله با سياستهاي ريزي و توسعه استان خوزستان در عدم انطباق مصوبه شوراي برنامه
  ابالغي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  ٤  شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان  ٣١/٤/١٣٩٨

  
  
  
  
  

  ٣/٦/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٦٧٥٢٨/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  ه و مديرعامل روزنامه رسمي كشوررئيس محترم هيأت مدير
  رياست محترم قوه٣/٦/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٦٧٩٥/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره

جهت » فراهم كردن موجبات نظارت مؤثر بر كاهش تخلفات اداري«قضاييه در خصوص 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث

  ٣/٦/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٦٦٧٩٥/٩٠٠٠رهاشم
  هاي سراسر كشور رؤساي كل دادگستري

 به منظور فراهم كردن موجبات نظارت مؤثر بر كاهش تخلفات اداري و تسهيل و
 رسيدگي به  قانون٩ماده) ب(و ) الف(تسريع اعمال مجازاتهاي اداري مقرر در بندهاي 

تخلفات اداري نسبت به كارمندان متخلف، به اين وسيله اختيار اعمال تنبيهات مذكور 
  :در بندهاي

  ) استخدامي اخطار كتبي بدون درج در پرونده(الف ـ 
  )توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي(ب ـ 

رد نمايم تا در موا ماده مرقوم، به شخص رئيس كل داد گستري استان محول مي
  .مقتضي، به شرح مزبور عمل و اقدام نمايد

  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

 ١٣٩٨ ماه شهريورپنجم شنبه سه
 

 ٢١٦٨٥ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٤( 
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  ٢٣/٥/١٣٩٨                                                                ١٠٩٢٧/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه ٩٨/٢٠رش پروندة وحدت روية رديف گزا
  .گردد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٧٧٨و رأي شماره 

  معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
  

  مقدمه
 ٩٨/٢٠ رديفروية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة 
ن ي و المسلم االسالم رياست حجت  به ٢٨/٣/١٣٩٨شنبه مورخ   روز سه٨:٣٠رأس ساعت 

شور و با حضور جناب ک  عالي   س محترم ديوان ي مقدم رئيداحمد مرتضوي سيجناب آقا
ان ي كشور و شركت آقا كل محترم دادستان نمايندة  مهذّب ي محمدجواد حشمتيآقا

 عمومي  كشور، در سالن هيأت عالي شعب ديوانكلية اون مع  يرؤسا، مستشاران و اعضا
پرونده و طرح و  تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 

نده يدر خصوص مورد و استماع نظر نماكننده   بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت
روية   صدور رأي وحدت به گردد،  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل دادستان محترم 

  . منتهي گرديد٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٧٧٨شمارة ي يقضا 
  

  گزارش پرونده: الف
 و انقالب شهرستان بن از ي عموميبر اساس اعالم دادسرا: دارد ياحتراماً معروض م

ن استان با يدنظر اي تجديها ، از شعب دوم و سوم دادگاهياريتوابع استان چهارمحال و بخت
ان امر به شرح ين، آراء مختلف صادر شده است که خالصه جري از قواناستنباط متفاوت

  : گردد يل منعکس ميذ
 شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، ٩٦٠٨٥٢طبق محتويات پرونده شماره ) الف

 دادگاه کيفري دو شهرستان بن عالوه بر ٢٣/٥/٩٦ـ  ٣١٨ به موجب دادنامه س.آقاي حسين
 ع.راد صدمه عمدي نسبت به آقاي حسينه و ارش به علت ارتکاب ايمحکوميت به پرداخت دي

تحمل شش ماه حبس و  ساز از نوع عرق نيز به از حيث نگهداري نيم ليتر مشروب الکلي دست
ده ضربه شالق تعزيري و پرداخت يک ميليون و يکصد و بيست و پنج هزار ريال جزاي نقدي 

ده است، النهايه با توجه به فقد سابقة محکوميت معادل پنج برابر ارزش تجاري آن محکوم ش
بيني اصالح مرتکب و اظهار ندامت وي، دادگاه اجراي  مؤثر کيفري و موجود بودن جهات پيش

 ٤٠ماده » الف« ناظر به بند ٤٦مجازات حبس را به حال وي مناسب ندانسته و به استناد ماده 
 و مواد ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٦ و مواد ٤٠ه ماد» ت«و » ب« و بندهاي ٣٨ماده » ث«با لحاظ بند 

 قرار تعليق آن را با شرايطي که مقرر کرده براي ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٥٥ تا ٥٣
  .سال صادر کرده است مدت يک
 قانون ٤٣٤ و ٤٣٣ و انقالب شهرستان مزبور به استناد مواد ي دادستان عموميآقا

 ١٣٨٧ سال يه نسبت به تبصره سوم الحاق به علت عدم توجه دادگايفري کين دادرسييآ
 که صراحتاً دادگاه را از ١٣٧٥ مصوب يرات قانون مجازات اسالمي بخش تعز٧٠٣به ماده 

ن قانون منع کرده است، به حکم صادر ي ا٧٠٣ و ٧٠٢ مجازات موضوع مواد يق اجرايتعل
 ينظر طدي شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجد٢ يفريشده از دادگاه ک

  :م کرده استير اتخاذ تصمي به شرح ز٢٠/١٠/٩٦ ـ ١٣٥١دادنامه 
در خصوص تجديدنظرخواهي دادستان عمومي و انقالب شهرستان بن نسبت به دادنامة «
 شهرستان بن که حسب آن آقاي ٢ دادگاه کيفري ١٠١ صادره از شعبه ٩٦٠٣١٨شمارة 
ساز به حبس تعليقي و شالق و جزاي  ست به اتهام نگهداري نيم ليتر مشروب الکلي دس.حسين

 قانون مجازات اسالمي ٧٠٣ ماده ٣نقدي تعزيري محکوم گرديده است، نظر به اينکه تبصره 
 نسخ ضمني گرديده ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي مصوب ٤٧ به موجب ماده ١٣٧٥مصوب 

نموده است فلذا است و تجديدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضاي تعليق مجازات را 
 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن رد تجديدنظرخواهي ٤٥٥دادگاه مستند به بند الف ماده 

دارد لکن  دادستان عمومي و انقالب شهرستان بن دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي
 قانون ٤٥٩با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شالق را مناسب وي ندانسته مستند به ماده 

قانون مجازات اسالمي، مجازات شالق نامبرده با دو ٣٨ و بند ث ماده ٣٧الذکر و بند ت ماده  مار 
  ».رأي صادره قطعي است. گردد درجه تخفيف به دو ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي

 شعبة سوم دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال و ٩٦٠٩٤١به داللت پروندة شمارة ) ب
 شهرستان ٢ دادگاه کيفري ١٠١ شعبه ٢٥/٦/٩٦ـ  ٤٥٣به موجب دادنامه ... آقاي آرش بختياري 

ساز از نوع عرق با يک دستگاه  بن به علت ارتکاب حمل بيست و دو ليتر مشروب الکلي دست
 بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي مصوب ١٣٨٧ اصالحي ٧٠٢خودرو با استناد به ماده 

و سي ضربه شالق و پرداخت چهل و نُه ميليون و پانصد هزار  به تحمل شش ماه حبس ١٣٧٥
ريال جزاي نقدي معادل پنج برابر ارزش تجاري مشروب الکلي مرقوم، همچنين به پرداخت 

 ريال محکوم شده و دادگاه ٠٠٠/٥٠٠/١٥٥مبلغ  معادل قيمت خودرو حامل ماده کشف شده به
نند آنچه در دادنامه اين شعبه به شرح مذکور در هاي مقرر را هما مذکور قرار تعليق اجراي مجازات

بند الف اين گزارش ذکر شده است براي مدت يک سال صادر کرده است که آقاي دادستان 
عمومي و انقالب حوزة قضايي با استدالل سابق به اين حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه 

  :ه شرح ذيل نقض کرده استسوم دادگاه تجديدنظر استان قرار تعليق اجراي مجازات را ب
 دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه يدنظرخواهيدر خصوص تجد«
  شهرستان بن که به موجب آن٢ دادگاه کيفري ٩٦٠٩٩٧٣٨٣٤٥٠٠٤٥٣شماره 

ق يکه مجازات حبس را دادگاه محترم تعل. .. آرشيدنظرخواه نسبت به اتهام آقايتجد
 قانون مجازات ٧٠٣ ماده ٣ق و مندرجات پرونده و مالحظه بند نظر به اورا ،نموده است

هذا اعتراض دادستان محترم  ست معيق ني که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلياسالم
ق دادنامه ي تعلين دادرسيي قانون آ٤٥٥ ماده ينسبت به دادنامه وارد است و در اجرا

نه در دادنامه ي معيها الشعار مجازاتا  فوقيت به مواد قانونيگردد و با عنا يمذکور نقض م
  ». استي صادره قطعيرأ. باشد ي و قابل اجرا ميريمذکور تعز

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجديدنظر 
 ٤٧ تعزيرات به حکم ماده ٧٠٣استان چهارمحال و بختياري تبصرة سوم الحاقي به ماده 

 به طور ضمني نسخ شده است ولي مطابق نظرشعبه ١٣٩٢ي مصوب قانون مجازات اسالم
سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقي است و با اين ترتيب از 

هاي تجديدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد  شعب دوم و سوم دادگاه
 قانون آيين دادرسي ٤٧١ ماده االشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد فوق

کيفري تقاضا دارد موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور بررسي و نسبت به 
  .آن اتخاذ تصميم شود

  ين مختاريحس ـ  کشوريوان عالي دييمعاون قضا
  

   نمايندة دادستان كل كشورنظرية: ب
  ».باشم ي مياريدنظر استان چهارمحال و بختي دادگاه تجد٢شعبة موافق نظر «
  

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت٢٨/٣/١٣٩٨ـ ٧٧٨ روية شمارة  رأي وحدت: ج
 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ١نظر به اين که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 

 اصالحي قانون مجازات اسالمي داخل در عنوان قاچاق ٧٠٢جرائم مذکور در ماده 
قابل تعليق نبودن ( قانون مجازات اسالمي ٤٧د ت ماده نيست، بنابراين از شمول بن
خارج است، از اين رو اجراي مجازات اين جرائم با رعايت ) قاچاق عمده مشروبات الکلي

بر اين اساس، رأي شعبه دوم .  قانون اخير قابل تعليق است٤٦شرايط مقرر در ماده 
 اين نظر مطابقت دارد به دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري در حدي که با

 قانون آيين ٤٧١اين رأي طبق ماده . گردد اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي
ها و ساير مراجع اعم از قضايي و  دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه

  .االتباع است غير آن الزم
   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت

  
  ٥/٥/١٣٩٨                                                                         ٣١٠/٦٣٩٧٥شماره

  ريزي و توسعه استان گيالن عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامه
  هاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  با سياست  در خصوص پره سر

  گيالنتان استوسعه ريزي و  شوراي برنامه  و رئيس استانداري محترمسرپرست
، مصوبه مورخ ٣١/٤/١٣٩٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ريزي و توسعه استان گيالن درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي  شوراي برنامه ١٠/٣/١٣٩٧
ي هاي توسعه قانون احکام دايمي برنامه٣١ ماده »ب« بند ٦در اجراي جزء سر را  شهر پره

معاونت محترم حقوقي ١٨/٠٧/١٣٩٧ مورخ ٩٤٨١٦/٢٥٤٨١ره ي شماکشور و مفاد نامه
هاي   مورد بررسي قرار داد و طرح مذکور را داراي مغايرت کلي با سياستجمهور رييس

لذا ابالغ و اجراي مصوبه . تشخيص نداد ٣٠/٠٧/١٣٩٧مصوب مورخ ابالغي شوراي عالي 
  .باشد  ميريزي و توسعه استان بالمانع صدرالذکر شوراي برنامه

 کامل دستورالعمل نحوه ي مراتب اجراي عاليرخانه شورايد دبين مقرر گرديهمچن
شوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥م در طرح جامع شهر مصوب مورخ يحربندي  ه سند پهنهيته

 ي را به اداره کل راه و شهرسازييربناير عناصر زي و سايو درج حرائم خطوط انتقال انرژ
  .ديالن منعکس نماياستان گ

مند است دستور فرمائيد متعاقب ابالغ طرح به مراجع مذكور يك نسخه از خواهش
 .مدارك طرح به دبيرخانه شوراي عالي ارسال گردد

ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
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  ٢٦/٤/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٥٨٩٨٢شماره
  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع 

  شهر چابهار
  سيستان و بلوچستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 طرح ، خود٢٠/٣/١٣٩٨ مورخ جلسه در رانيا يمعمار و يشهرساز يعال  يشورا
ستان و ي و توسعه استان سيزير  برنامهيشورا ٢/٧/١٣٩٧ هار، مصوب مورخجامع شهر چاب

 طرح يته فنيکم ٥/٣/١٣٩٨ ت به مفاد صورتجلسه مورخي و با عنايبلوچستان را بررس
  :ر مصوب نموديت موارد زيمذکور را با الزام به رعا

 نظر مورد محدوده يريپذ بيآس به نظر، محدوده شرق يها سکونتگاه خصوص درـ ۱
 ارتقا آن، به معطوف ياجتماع گسترده تبعات رمجاز،يغ و برنامه بدون يسازها و ساخت از

 نظر به يضرور مدت کوتاه در آن بافت يبهساز و محدوده نيا ييفضا تيفيک سطح
 نيا الحاق عدم بر يمبن استان توسعه و يزير برنامه يشورا مصوبه  تأييدضمن لذا .رسد يم

  :گردد مي مقرر ،يشهر محدوده به ها گاه سکونت
 انقالب مسکن اديبن توسط» چابهار شهر شرق يها سکونتگاه کپارچهي يسامانده ژهيو طرح«

 در بيتصو از پس و دهيگرد هيته يشهر ينيبازآفر شرکت موثر يهماهنگ و يهمکار با ياسالم
  .رديگ رارق يطيمح تيفيک يارتقا و يبهساز اقدامات يمبنا استان، توسعه و يزير برنامه يشورا

 و يشهرساز معاونت تأييد به قرارداد ابالغ از قبل طرح نيا هيته خدمات شرح ـ۱تبصره
  .بود خواهد ۱:۲۰۰۰ آن يخروج اسناد اسيمق و دهيرس يشهرساز و راه وزارت يمعمار

 اتيکل و يشهر يها سرانه و سطوح ها، ه سکونتگا محدوده يريپذ تيجمع سقف ـ۲تبصره
 و سکونت يها کانون استقرار نظام ،يدسترس يمحورها يکل ساختار از اعم حطر نيا ييفضا سازمان

  .خواهدشد ابالغ و نييتع چابهار شهر جامع طرح اسناد قالب در نيزم يکاربر کالن يبند پهنه و تيفعال
ن ي ساکني و لزوم دسترسيد بهشتي توسعه بندر شه٥ بر حذف فاز  تأکيدضمنـ ۲

د مباحث مربوط به ضرورت، مکان و يمقرر گرد)  کوچکيايدر(ج چابهار يشهر به خل
ن نحوه اتصال آن به شبکه حمل و نقل ي و همچن٤ و ٣ يزان توسعه بندر در فازهايم
 آن به منطقه آزاد چابهار يمباحث مربوط به الحاق شهر و عناصر ساختاراي   و جادهيلير

ندگان ي و حضور نمايازت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسيبا محوراي  تهيدر کم
، شرکت يانوردي، سازمان بنادر و دري وزارت راه و شهرسازي و شهرسازيمعاونت معمار

ستان و بلوچستان ي سي، سازمان منطقه آزاد چابهار و استانداري اسالميآهن جمهور راه
ها، نقاط قوت  دها، فرصتي مجموعه تهديضمن بررس»  ارزشريزي برنامه«مطرح در قالب 

) کي هر يطيمح ستي و زيش اثرات اجتماعيخصوصاً با پا( مختلف يها نهي گزو ضعف
ته مذکور  ينه منتخب اعالم نظر گردد و نظر کمي ماه در خصوص گز۳حداکثر ظرف مدت 

  . در اسناد طرح جامع شهر منعکس گرددي و معماريشهرساز يعال يبه عنوان نظر شورا
 و  قرار گرفت تأييد مورد١٤١٠افق سال  ي نفر برا١٧٧٥٠٠ شهر معادل تيجمعـ ۳

  .ن آب شرب اخذ گرددي بر امکان تامي مبنيا ه آب منطقه تأييديديمقرر گرد
 ي با کاربري و توسعه استان با حذف اراضيزير  برنامهيمحدوده مصوب شوراـ ۴

 محدوده شهر با يدر شمال شرق» يات شهرتأسيس«و » يا  منطقهي ـخدمات شهر«
 ي رويريز قرارگي متعدد و نيها راه  وجود آبي،ضرورت کافت به عدم وجود يعنا

 يد اراضي قرار گرفت و مقرر گرد تأييدمورد) وستينقشه پ (يعيز طبي آبريها حوضه
  .م درج گردندي حريبند شده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه حذف
  ،ي باارزش و ثبتيخي و عرصه و حرائم آثار تاريخي شده بافت تارقيمحدوده تدق ـ ۵
 با ارزش و هدف يمانند پارک بهاران و روستاها(ي مناطق نمونه گردشگر  و محورها

 و ستاني استان سي و گردشگريهنگ فرراثياداره کل ممطابق اعالم نظر ) يگردشگر
  .منعکس گردند)  شهر چابهارميمحدوده و حر( در اسناد طرح، بلوچستان
  .، تحت کاربري نظامي تثبيت گردند ـ کليه اراضي نظامي واقع در محدوده حريم شهر۶
 طرح منعکس ي در اسناد خروجربط ذيد مطابق با مصوبات مراجع يفرودگاه جدـ ٧

  .ت گردديو تثب
م شهر براساس ي متداخل با محدوده و حريها ها و آبراهه ليبستر و حرائم مس ـ ٨

  .رو در اسناد طرح اعمال شودينظر وزارت ن اعالم
 ي منطقه آزاد تجاري بر خط محدوده مصوب فعلم در ضلع شماليخط حرـ ٩
 . چابهار منطبق گرددياقتصاد

ـ تداخل احتمالي حريم پيشنهادي شهر در بخش شرقي با مناطق چهارگانه محيط ١٠
 .زيستي، به نفع محدوده مناطق چهارگانه رفع و مرز حريم در شرق بر مرز منطقه منطبق گردد

ها در آن مطابق مصوبه مورخ  تيقرار فعالم و ضوابط استيحربندي  سند پهنهـ ١١
  . در اسناد طرح لحاظ گرددي و معماريشهرسازشوراي عالي  ١٨/١١/١٣٩٥

و اي  فرا منطقههاي   چابهار عمدتاً متأثر از مولفهينکه توسعه شهريت به ايبا عناـ ١٢
 ي منطقه شهريد در صورت ضرورت طرح موضعي است مقرر گرديراموني حوزه پيفراشهر

 ي توسعه سواحل مکران توسط وزارت راه و شهرسازيل طرح راهبرديکنارک ذ ـ بهارچا

شوراي عالي ب در يه و پس از تصوياس مناسب تهيدر مق) ي و معماريمعاونت شهرساز(
  .کنارک گردد ـ ر چابهاري در حوزه فراگيه اقدامات کالبدي کلي مبناي و معماريشهرساز

ت مالحظات ي با رعايضوابط ساخت و ساز شهر و ي تراکم ساختمانيبند پهنهـ ١٣
اد مسکن انقالب ي بن ندگان وزارت کشور،ي نما تأييد قرارگرفته و پس ازير مورد بازنگريز

تبعاً .  لحاظ شودي در اسناد ابالغيمعمار و ي شهرساز ي  عاليرخانه شوراي و دبياسالم
 و ي سنتي معماري الگوژهي بويما و منظر شهريادشده بر اساس مالحظات سي يبند پهنه

  : نخواهد بودي بر اندازه معبر جانبي بوده و صرفاً مبتنيا نهيزم
  پذيري شهر در تناسب با جمعيت پيشنهادي در سال افق، ـ تعديل سقف جمعيت۱ـ ۱٣
مختلف متناسب با الگوي  تراکمي  هاي تفکيک زمين در پهنه  ش نصابـ افزاي۲ـ۱٣

  سکونت موجود،
 يا نهيزم ي م و سنت معماري اقليتوجه به الگو بنا با  اشغال  کاهش سطحـ ۳ـ ۱٣

  . هر واحدي مترمربع به ازا۲۵زان حداقل يباز به م يش فضايموجود و افزا
 ١١/٢/١٣٩٦رعامل بر اساس دستورالعمل مورخ يالزامات و مالحظات پدافند غـ ۱٤

  .ن پدافند غيرعامل برسدنيروهاي مسلح و سازما به تأييد نمايندگان وزارت دفاع و پشتيباني
خواهشمند . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران،   آيين٤٢است در اجراي ماده 
 ماه ٢دستور فرمائيد اسناد مربوطه با اعمال اصالحات مطابق مصوبه حداكثر ظرف مدت 

  .اجع ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شودجهت ابالغ به مر
ـ فرزانه صادق   مالواجرد معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١٩/٥/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٧٢٨٦١شماره

   پيرامون مديريت حريم پايتختشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   شوراي عالي٤دبير محترم كميته فني شماره 
   شوراي عالي٥دبير محترم كميته فني شماره 

 خود بر اساس ١٧/٤/١٣٩٨ران در جلسه مورخ ي ايمعمار و يشهرسازشوراي عالي 
شوراي رخانه ي ضمن استماع گزارش دبون خاص کالنشهرهايسيرخانه کميدرخواست دب

 مقرر نمود موضوع مجددا ،)تختيم پايحر(م کالنشهر تهران يت حريريرامون مديپعالي 
فرادست هاي   ضوابط و مقررات و طرحيفنهاي  تهيدر جلسه متشکل از اعضاء کم

اي ه نهي قرار گرفته و با لحاظ گزي مورد بررس)شوراي عالي ٥ و ٤ شماره يفنهاي  تهيکم(
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مطرح شده، متن اليحه جامع پيشنهادي حفاظت و مديريت حريم و راهکارهاي کوتاه مدت 
  .قانوني در حريم را به شوراي عالي ارائه نمايد غيربرون رفت از مشکالت ساخت و سازهاي

لذا مقتضي است با توجه به اهميت موضوع مراتب در اولين فرصت در دستور كار 
 .تيجه به شوراي عالي اعالم گرددكميته مشترك قرار گرفته و ن

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

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                                       ٣١٠/٧٢٧٥٦شماره
طرح جامع ـ تفصيلي  خصوصدرشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

  رود شهر زرين
ـ  طرح جامع ١٤/٥/١٣٩٨ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا

ريزي و توسعه   شوراي برنامه٢٦/١١/١٣٩٦رود، موضوع مصوبه مورخ  تفصيلي شهر زرين
  .استان زنجان را به تصويب نهايي رساند

ي عالي شهرسازي و معماري ايران در رساند كليه مصوبات شورا ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه

www.Archive.mrud.irگردد   بارگذاري مي.  
ـ فرزا   مالواجرد نه صادقمعاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  
  ١٦/٥/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٧٢٧٣٠شماره

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي 
  شهر كالچاي

ـ  طرح جامع ١٤/٥/١٣٩٨ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا
ريزي و توسعه   شوراي برنامه٨/١٢/١٣٩٢تفصيلي شهر كالچاي، موضوع مصوبه مورخ 

  .استان گيالن را به تصويب نهايي رساند
رساند كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در  ضمناً به آگاهي مي

هاي مربوطه در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشه
www.Archive.mrud.irگردد   بارگذاري مي.  

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

  ١٩/٥/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٧٢٧٥٩شماره
  پيرامون طرح جامعشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 

   ناحيه شرق خوزستان
  خوزستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس

 خود به ٣١/٤/١٣٩٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
رق خوزستان موضوع مصوبه ناحيه ش) جامع(طرح توسعه و عمران «بررسي موضوع 

ريزي و توسعه استان خوزستان را پرداخت و ضمن   شوراي برنامه٢٤/٣/١٣٩٦مورخ 
، ١٤/٩/١٣٩٧تأييد مفاد صورتجلسه کميته فني طرحهاي فرادست شوراي عالي مورخ 

  :مقرر نمود
 يم خطوط آب، نفت وگاز توسط مشاور طرح با همکارير و حرياستعالمات مس. ١

 . استان اخذ و در طرح لحاظ گرددي و شهرسازاداره کل راه
 و افق يبه روز رسان) ١٣٩٥سال (ي رسمين سرشماريه مطابق با آخريت پايجمع. ٢

 .ابديش ي افزا١٤١٥ به سال يتيطرح با حفظ سقف جمع
ط شهر شدن با ي شراي دارايل روستاهاي طرح درخصوص تبديشنهادهايپ. ٣

 .يرد قرار گير مورد بازنگرل روستا به شهيکرد کاهش روند تبديرو
 .ن و ارائه شودي تدويتي مراکز جمعيداري مشاور به منظور پايشنهادهايپ. ٤
 طرح بهمراه سند مناطق حفاظت شده به صورت مجزا مطابق با ياسناد اصل. ٥

 .تها ارائه شودي انواع فعاليبراشوراي عالي ن و مصوبات يعناو
آهن اهواز ـ اصفهان با  هادي راهدرصورت انطباق و هماهنگي مسير پيشن. ٦

طرح جامع حمل و نقل کشور، مستندات مربوطه و مسير پيشنهادي در اسناد طرح 
 .لحاظ شود

 و در اسناد يه مورد بررسي ناحيمحرک توسعه در سطوح مختلف براهاي  پروژه. ٧
 . لحاظ شوديشنهاديپ

 توسعه درون يتهااسيت سي مربوط به جهات توسعه شهرها با  اولويشنهادهايپ . ٨
  .زا در طرح ارائه گردد

 ٤٢در اجراي ماده . شود مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي
نامه نحوه بررسي طرحها خواهشمند است دستور فرمائيد اسناد مربوطه حداكثر ظرف  آيين

  .ه شوراي عالي شودمدت دو ماه، پس از اصالح، جهت ابالغ به مراجع ذيربط تحويل دبيرخان
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  ٢٠/٥/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٧٣٦٦٧شماره
  بالغ پيرامون تهيه و اشوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه 
   كيلومتري اصفهان٥٠ كيلومتري تهران، ١٢٠هاي محدوده شعاع  نقشه

    كيلومتري كالنشهرها٣٠ و 
مديران كل محترم راه و شهرسازي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي، تهران، فارس، 
كرمان، اصفهان، خوزستان، گيالن، مركزي، يزد، هرمزگان، خراسان رضوي، قم، كرمانشاه، 

  ستان و بلوچستان، همداناردبيل، سي
 خود، تكليف ٣١/٤/١٣٩٨ي ايران در جلسه مورخ  و معماري شهرسازي عاليشورا

  كميسيون امور زيربنائي صنعت و محيط زيست١٥/١٢/١٣٩٥مصرح در مصوبه جلسه مورخ 
 كيلومتري ٥٠ كيلومتري تهران، ١٢٠هاي محدوده شعاع  دولت مبني بر تهيه و ابالغ نقشه

شهرها توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري را مورد  كيلومتري كالن ٣٠اصفهان و 
 شوراي عالي ١بررسي قرار داده و ضمن استماع گزارش و صورت جلسه كميته فني شماره

  :شهرسازي و معماري به شرح زير اتخاذ تصميم نمود
 ١٢٠ـ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري نقشه محدوده شعاع ١

 هيأت محترم وزيران ٥/٥/١٣٨٤ن را براساس نقشه پيوست مصوبه مورخ كيلومتري تهرا
  .تدقيق و ابالغ نمايد

شهرهاي   كيلومتري ساير كالن٣٠ كيلومتري اصفهان و ٥٠هاي محدوده  ـ نقشه٢
با رعايت موارد زير توسط ادارات كل راه )  هزار نفر٥٠٠شهرهاي با جمعيت بيش از (كشو 

 توسط دبير شوراي ١يه و پس از تأييد كميته فني شماره و شهرسازي استان مربوطه ته
  .عالي شهرسازي و معماري ابالغ شود

  .محدوده مصوب طرح جامع مبناي تعيين محدوده شعاعي مذكور خواهدبود.١ـ٢
هاي زيست  اين محدوده در تمامي جهات يكسان نبوده و براساس مؤلفه. ٢ـ٢

م و نظاير آن قابل تغيير بوده و در جهات محيطي و اكولوژيك، شرايط توپوگرافيك، اقلي
  .منطقي خواهدبود) رواداري(مختلف داراي تلورانس 

هاي ادواري موردنياز، محدوده  هاي مذكور و تدقيق ـ به منظور تثبيت محدوده٣
» شهر حريم زيست محيطي كالن«يادشده پس از تعيين با رعايت مفاد فوق، تحت عنوان 

شهرها موردبازنگري، تثبيت  هاي توسعه و عمران جامع كالن در چارچوب اسناد اصلي طرح
  .قرار خواهد گرفت) حسب ضرورت(و يا تدقيق 

توانند مبناي وضع قاعده عمومي باشند، مراتب  ـ نظر به اينكه استثنائات نمي٤
كه با اين ...هاي توليدي، صنعتي و گيري در خصوص واحدها، نواحي و شهرك تصميم

شود، در قالب مصوبات هيأت محترم وزيران  ان دچار تغيير ميروش حقوق مكتسبه ايش
  .انجام خواهدشد

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

  ٥/٥/١٣٩٨                                                                         ٣٠٠/٦٣٩٧٨شماره
  ريزي و توسعه استان خوزستان دم انطباق مصوبه شوراي برنامهع

   در خصوص شهر سماله با سياستهاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي
   و معماري ايران

  خوزستاناستان توسعه ريزي و  شوراي برنامه استاندار محترم و رئيس
به مصو«، ٣١/٤/١٣٩٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ    
ـ  درخصوص طرح جامع» ريزي و توسعه استان خوزستان شوراي برنامه ٢٥/٠٨/١٣٩٦مورخ 

هاي  قانون احکام دايمي برنامه٣١ماده » ب« بند ٦در اجراي جزء تفصيلي شهر سماله را 
 معاونت ١٨/٠٧/١٣٩٧ مورخ ٩٤٨١٦/٣٥٤٨١ي شماره ي کشور و به مفاد نامهتوسعه

 ؛ بررسي قرار داد و با عنايت بهمورد جمهور رييسمحترم حقوقي 
 رغم علي ي کشاورزي باغات و اراضي بر رويو معابر شهرها  يص کاربريتخص .١

 .ي و کارشناسيوجود ضرورت فن
 .يه کارشناسي به محدوده شهر بدون توجي و باغي زراعيالحاق اراض. ٢
 آنها فين تکليي واقع در خارج از محدوده شهر بدون تعيالحاق ساخت و سازها. ٣

 .يدر مراجع قانون
  .راني اي شهري راههانامه آيينت سلسله مراتب يعدم رعا. ٤

ي مصوبهد  بند ١ بند ج و قسمت ٨ و ٢هاي   مذکور را با قسمتمصوبه
عالي؛ مغاير تشخيص داد و مقرر نمود دبيرخانه  شوراي ٣٠/٠٧/١٣٩٧مورخ 

ريزي و  شوراي برنامهشوراي عالي ضمن اعالم عدم امکان ابالغ و اجراي مصوبه 
توسعه استان، طرح مصوب اصالحي را مورد بررسي قرار داده و در صورت رفع 

هاي مذکور مراتب انطباق آن با سياستهاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي  مغايرت
  .و معماري را اعالم نمايد

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