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1...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مقدمه- 
ابل تقسیم خاص قضوابط و مقررات ساختمانی و معماري و شهرسازي به دو قسمت عام و

ها، مجلس شوراي اسالمی، ها و وزارتخانهضوابط و مقررات عام شامل مجموعه مصوبات سازمان. است
شود و مندرجات آن براي تمام سطح می... هیأت وزیران، شورایعالی شهرسازي و معماري ایران و

و طراحی است که ریزي ضوابط و مقررات خاص نیز ویژه محدوده مورد برنامه. االجراستکشور الزم
، با توجه به معیارها و استانداردها و اصول شهرسازي و کننده طرحتوسط مهندس مشاور تهیه

تصویبو مورد شدهیک سو و ازسوي دیگر با درنظرگرفتن شرایط گوناگون محلی تدوین معماري از
.گیردقرار می

بنابراین . اند، درج شدهدر این مجموعه آن دسته از ضوابط عام که ضرورت بیشتري داشته
ضوابط . االجرا هستندکلیه قوانین، ضوابط و مقررات مرتبط با شهرسازي و معماري ساختمان الزم

عنوان پشتوانه قانونی و اجرایی طرح جامع پیشنهادي و بهگیويخاص نیز با توجه به شرایط شهر
.انده گردیدهیارا

:هاي زیر استاین مجموعه شامل قسمت
عاریفت:1
و مقررات نحوه استفاده از زمینضوابط :2
ضوابط مربوط به حریم:3
ـ اساس طرح جامع شهر گیوي4
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2...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ـ کلیات و تعاریف
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3...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

کلیات و تعاریفـ 1

ها و اصطالحاتی که در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی به در این بخش کلیه وازه
تعیین تکلیف براي استفاده کنندگان کار رفته را که داراي معانی خاص و دقیقی است ، از لحاظ 

.استصورت زیر تعریف شدهبه
:محدوده شهر ـ 

14/10/1384قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، و نحوه تعیین آنها، مصوب 1ماده مطابق
مجلس شوراي اسالمی، محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره 

که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم وتا تهیه طرح مذکوردر طرح هادي شهر،طرح جامع
طرح هاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین شهرداري عالوه بر اجراي. االجرا می باشد

خدمات شهري و تاسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث 
ان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را هرگونه ساختم

.نیز بر عهده دارد
:حریم شهرـ 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، و نحوه تعیین آنها، مصوب 2بر طبق ماده 
نظارت شهر کهمحدوده پیرامون اراضی بالفصلآن قسمت از مجلس شوراي اسالمی14/10/1384

نباید از مرز تقسیمات کشوري شهرستان وبخش مربوطه وکنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و
.تجاوز نماید

:شهرـ 
محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی، 

ري که اکثریت ساکنان اشتغال وسایر عوامل ،داراي سیمائی با ویژگی هاي خاص خود بوده به طو
دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت، کشاورزي ،خدمات وفعالیت هاي اداري اشتغال داشته 
ودر زمینه خدمات شهري از خود کفایی نسبی برخوردار وکانون مبادالت اجتماعی 

هزار نفر 10،اقتصادي،فرهنگی وسیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل داراي 
)قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوري4ماده .(جمعیت باشد
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4...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:منطقه بنديـ 
تقسیم شهر به بخش هاي مختلف براي استقرار عملکرد هاي اصلی واداره امور شهر وتقسیم بندي 

.کالبدي شهر بر حسب نحوه توزیع سلسله مراتب خدماتی شهر
:منطقه ـ 

.از به هم پیوستن چند محله تشکیل می شود
:ناحیه شهري ـ 

مجموعه اي از محالت است که داراي وسعت وجمعیتی نسبتاً مشخص بوده وعالوه بر خدمات 
عمومی ورفاهی که در محالت آن وجود دارد،داراي میزان متناسبی از امکانات و خدمات شهري 

.خواهد شد
:محله ـ 

تماعی ساکنانش خود را اهل مجموعه ساختمان هاي مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اج
آن محله می دانند و داراي محدوده معین است،حدود محله هاي شهرها تابع تقسیمات شهرداري 

. خواهد بود
:مرکز محلهـ 

محدوده اي است که خدمات محله اي مانند واحدهاي تجاري، مسجد، دبستان، مدرسه راهنمایی، 
. اشددر آن وجود داشته ب... پارك، زمین بازي و 

:بلوك شهريـ 
بلوك شهري. بخشی از بافت شهري است که همه لبه هاي آن با گذرهاي عمومی همجوار است

. می تواند از یک یا چند قطعه زمین تشکیل شده باشد
:)واحد همسایگی(کوي ـ 

عبارت است از مجموعه اي از واحدهاي مسکونی که در جوار یکدیگر قرار گرفته و از خدمات 
از طریق خیابان ) واحد همسایگی(کوي . تعدادي از عناصر تجاري و رفاهی محالت برخوردار باشد

. جمع کننده محلی یا خیابانهاي اصلی در سطح محله از دیگر واحدهاي همسایگی جدا می شود
:جمعیتیخالص ناتراکمـ 

.نسبت کل جمعیت به مساحت کل محدوده اي مشخص
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5...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:تراکم خالص مسکونی ـ 
. نسبت جمعیت ساکن به سطوحی که اختصاص به کاربري مسکونی دارد 

:تراکم ساختمانی ـ 
.زمیننسبت مجموع سطح زیربناي ساختمان به مساحت قطعه 

:تراکم پایه ـ 
تراکم حداقلی است که هر قطعه زمین با توجه به برنامه ریزي طرح جامع جهت حصول به 

، اقدام به ) حق تعدیل تراکم ( ح می تواند بدون پرداخت عوارض جمعیت پذیري مورد نظر طر
. ساخت نماید

:تراکم مجاز ـ 
تراکمی است که هر قطعه زمین با توجه به برنامه ریزي طرح جامع و جهت جذب جمعیت اضافه ، 

ر با توجه به ویژگیهاي خود ، معبر همجوار و سهم تاثیرات ضوابط بر جمعیت پذیري که درصد متغی
. ی شود ، می تواند با پرداخت حق تعدیل تراکم بیشتر بپذیرد مپیش بینی

:حق تعدیل تراکم ـ 
می باید )بیشتر از تراکم پایه ( عوارض مذکور ما به ازایی است که براي استفاده از تراکم مجاز 

. حق تعدیل تراکم به وسیله شوراي شهر تعیین و تصویب می گردد . پرداخت شود
:تعیین کاربري حق ـ 

عبارت از ما به ازایی است که به هنگام انتخاب کاربریهاي تجاري و انتفاعی در مناطقی که مجاز 
. است باید پرداخت شود 

:عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري ـ 
کلیه قطعاتی که در طرح هادي گذشته شهر داراي کاربري خدماتی بوده و یا در مسیر شبکه بندي 

آزاد شده و به صورت کاربري مسکونی یا غیر خدماتی در جامعمعابر طرح قرار داشته اند و در طرح 
آمده اند و همچنین قطعاتی که در طرح هادي گذشته جزء مناطق مسکونی نبوده اند و در طرح 

خت جامع به صورت توسعه مسکونی یا هر نوع از کاربري هاي غیر خدماتی در آمده اند ملزم به پردا
این عوارض به وسیله شوراي اسالمی شهر تعیین و تصویب . عوارض ارزش افزوده می باشند 

. می گردد 
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6...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:مساحت سرانه ـ 
مقدار مساحت زمینی است که براي عملکردهاي مختلف در سطح شهر  براي هر نفر از ساکنین 

.استپیش بینی شده 
:قطعه زمین ـ 

اي یک سند مالکیت بوده و بوسیله خیابان یا معبر ،مجزا وتقسیم عبارت است از زمینی که دار
قطعه زمین جهات اربعه آن به هم چسبیده .نگردیده باشدوهمچنین حداقل به یک گذر مشرف باشد

. است وتقسیم نشده است
:کاربري ـ 

بري این کاربري وضع موجود اراضی و یا کار. نحوه استفاده از اراضی شهر را کاربري گویند 
. اولین شرط صدور پروانه ساختمانی کاربري مجاز زمین است . پیشنهادي گفته می شود 

:بر زمین ـ 
.که مجاور گذر قرار داشته باشد)از حدود یک قطعه مالکیت (قسمت یا قسمتهایی 

:کاربري مختلطـ 
. لکیتعبارت است از ترکیب چند عملکرد از کاربري هاي مختلف در یک قطعه زمین یا ما

. عملکردهاي مربوط به کاربري هاي مختلف بایستی دسترسی جداگانه داشته باشند
:ساختمان ـ 

. ندگی یا فعالیت دیگري در نظر گرفته شده استزهر بناي سرپوشیده که براي مسکن و 
:واحد مسکونیـ 

بازار، خیابان، کوچه، (فضا یا محوطه اي است محصور و مسقف که یک یا چند ورودي به شارع عام 
داشته باشد و در آن یک یا چند ) راهرو مشترك، راه پله مشترك(و یا شارع خاص ...) میدان و 

. خانوار سکونت داشته باشند و براي اسکان دائمی یا ادواري مجهز شده باشد
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7...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:تفکیک ـ 
ا استفاده تقسیم یک قطعه زمین یا ساختمان به دو یا چند قطعه کوچکتر به منظور مالکیت و ی

قانون تاسیس شوراي عالی 6قانون شهرداریها و ماده 101در راستاي ماده، مجزا از هر قطعه
.شهرسازي و معماري بایستی اقدام گردد

:تجمیع ـ 
.عکس عمل تفکیک به منظور مالکیت و یا استفاده از مجموعه چند قطعه زمین یا ساختمان

:اِفراز ـ 
.ن سهم مشاع هر یک از شرکا در خصوص یک ملک عبارت است از مجزا نمود

:خانوار ـ 
. یک یا چند نفر که اقامتگاه معمولی آنها در یک واحد مسکونی بوده و از نظر مالی هم خرج باشند

:آپارتمانـ 
) راهرو و راه پله مشترك(عبارت است از تعداد دو واحد مسکونی بیشتر که دسترسی به شارع خاص 

. و امکانات سکونت مستقل چند خانوار را داردداشته باشند 
:ساختمان مسکونی ـ 

یک یا چند اطاق که در ارتباط با یکدیگر بوده ،و دارايبراي سکونت منظور شده استهساختمانی ک
عنوان ساختمان مسکونی شامل هتل ، . ( و داراي تجهیزات الزم براي زندگی دائمی خانوار باشد

. )و نظیر اینها نخواهد بودمهمانسرا ، آسایشگاه 
:زمین) خالص(مساحت باقی مانده ـ 

مساحت یک قطعه زمین براساس ابعاد مندرج در سند رسمی و پس از کسر سطوح واقع در معابر و 
.استیا سطح تخصیص یافته به سایر کاربري ها

:)ساخته نشده(اراضی خالی ـ 
مصوب هستند و اثر هیچگونه عملیات عمرانی عبارت است از اراضی که در داخل محدوده طرح

. بر روي آنها مشاهده نمی گردد) ساخت و ساز(
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8...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:اراضی موات ـ 
زمین هاي مواتی که .اراضی موات شهري زمین هاي است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد 

به 5/4/1358علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري بدون مجوز قانونی از تاریخ
.بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد 

:اراضی بایرـ 
اراضی بایر شهري زمین هایی است که سابقه عمران واحیاء داشته و به تدریج به حالت موات 

.برگشته اعم از آن که صاحب مشخص داشته ویا نداشته باشد 
:اراضی دایرـ 

ایر و مورد بهره برداري مالک یاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دزمین هایی است که آنرا اح
ا آیش اعم از محصور یا غیر محصورزمین هاي دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزي ی.است

.می باشد
:ساختمان دولتی ـ 

.اداره شودوابسته به دولت تملک وسازمانهاي و ، نهادهاساختمانی که بوسیله سازمانهاي دولتی
)یا به تملک درآیدومقرر گردد که بعداً اداره شود(

:مشاعات ساختمانی ـ 
راهرو ، پلکان ، آسانسور ، پارکینگ ، پیلوت :آن قسمت از سطوح بنا در هر قسمت از طبقات مانند 

طوح ، محل بازي ، سالن اجتماعات و ورزش ، انبارهاي عمومی ، موتورخانه عمومی ، استخر ، س
.محسوب می شودفضاهاي ساخته شده عمومیکهحیاطوپشت بام 

:پروانه ساختمانی ـ 
قانون شهرداریها ، کلیه مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر و یا حریم 100بر طبق ماده 

آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ 
. ایند نم
:بر ساختمان ـ 

خطی است که به عنوان مرز مشترك بین هر پالك زمین با خیابان یا مرز مشترك بین ساختمان و 
. می شودفضاي باز تعیین
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9...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:ارتفاع ساختمان ـ 
تا ،فاصله عمودي مرتفع ترین حد یک ساختمان که می تواند لبه دست انداز بام ، تیزه شیروانی

یا معبرمجاور قطعه زمین یا ساختمان مربوطه ارتفاع ساختمان خواندهشیب متوسط گذرگاه 
. می شود 

:تبصره 
آسانسور ، برج خنک کننده ، دودکش ، منبع آب ذخیره و آنتن و ، اطاقک، پله،ارتفاع خرپشته

. امثالهم در این محاسبه منظور نمی گردد 
:سطح زیربنا در همکف ـ 

زمین که بر اساس ضوابط طرح ، احداث ساختمان در آن قسمت مجاز سطح اشغال از یک قطعه
. می باشد 

:سطح کل زیربنا در طبقات ـ 
. مجموع سطوح ساخته شده در طبقات که در سطح مجاز یک قطعه زمین احداث می شود 

:سطح اشغال ـ 
.)یگرددمبه درصد مشخصمعموالً( مقدار سطح مجاز جهت احداث بنا در یک قطعه زمین 

:) فضاي باز( حیاط ـ 
.اهد ماندخوقسمتی از یک قطعه زمین که در سطح زمین همیشه بصورت فضاي باز باقی

:تبصره 
. ردد گکه زیر آن زیرزمین احداث شده باشد حیاط محسوب نمی يفضاي سبز یا باز

:حیاط اصلی ـ 
ف به گذرگاههاي اصلی مجاور زمین فضاي بازي که برابر نما یا نماهاي اصلی ساختمان و یا مشر

. است 
:حیاط خلوت ـ 

ممکن است گیري و تهویه ، فضاهاي خدماتی ساختمان منظور می شود ونورفضاي بازي که جهت 
. از تمام یا چند جانب بوسیله ساختمان احاطه شده باشد 
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10...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:طبقه زیرزمین ـ 
طح زمین قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از عبارت است از طبقه اي که بیشتر حجم آن پایین تر از س

.سانتی متر باشد 120کف گذر مجاور حداکثر 
:طبقه همکفـ 

. متر بلندتر نباشد2/1طبقه اي که کف آن ازکف متوسط معبرپائین تر نبوده وحداکثرنیزاز 
:پیلوت ـ 

از در زیر تمامی عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضاي سرپوشیده و ب
حداکثر سطح پیلوت معادل سطح آن قسمت از طبقه . یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد 

متر بوده و سطوح مشرف 20/2ارتفاع پیلوت حداکثر . اول است که سقف پیلوت محسوب می گردد 
. آن به معبر و فضاي باز قطعه می بایستی کامالً باز و بار نرده حفظ گردد 

:لکنباـ 
. سطح سرپوشیده در طبقات غیرهمکف بنا که حداقل یک طرف آن باز باشد

:پارکینگ عمومی ـ 
مجازند اتومبیل خود ، ، دولتی یا تجاري عمومیمحلی که افراد در هنگام مراجعه به مراکز خدماتی

. را در آن متوقف نمایند 
:پارکینگ اختصاصی ـ 

ساکنان بکار می رود و هیچگونه استفاده دیگر از آن مثل سکونت محلی که براي توقف وسائل نقلیه 
. یا کسب مجاز نیست 

:نماي ساختمان ـ 
کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاهاي باز ، حیاط اصلی و خلوت همان ساختمان یا 

. مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرگاه و خیابانهاي عمومی باشد 
:ن نماي اصلی ساختماـ 

.نمائی که مشرف به فضاي باز عمومی یا گذرگاههاي عمومی یا حیاط باشد 
:کف ـ

:کف ساختمانها بشرح زیر تعیین می شود 
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11...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ساختمانهائی که از یک جانب مجاور خیابان قرار می گیرند ، کف عبارتست از متوسط ارتفاع ) الف
پیاده رو جانبی بر روي دیوار خارجی ساختمان کف
ر مورد ساختمانهائی که از چند جهت مجاور خیابان قرار می گیرند ، کف عبارتست از متوسط د) ب

) خطوط ( دیوارهاي خارجی ساختمان پیاده روهاي جانبی رويارتفاعات
:پخ ـ 

بی که سطح گوشه اي از زمین را که در نبش دو معبر قرار دارد به منظور عبارت است از خط مور
. انندگی حذف نموده و آنرا جزء فضاهاي شهري قرار دهد ایجاد دید مناسب ر

:تعمیرات ساختمانی ـ 
تعمیر یا تنظیم مجدد عناصري در یک ساختمان از قبیل محل در ، پنجره ، ابعاد یک فضا و یا 

. جابجائی اجزائی که تغییرات استخوانبندي و تخریب و بازسازي کامل بنا را شامل نشود 
:تعمیر اساسیـ 

عبارت است از هر گونه تعمیر استخوان بندي و یا سقف ساختمان که از نقطه نظر ایمنی ضرورت 
.داشته باشد 

:تعمیر غیر اساسی ـ 
مانند لوله کشی ، سیم کشی ،رنگ .اقدامات تعمیري ساختمان که شامل تعمیر اساسی نگردد 

.آمیزي و غیره 
:تغییرات اساسی ـ 

تیرك ها و غیره دیوار باربر، ستون ، تیر،:کیه گاههاي ساختمان از قبیل تغییر در عناصر باربر و ت
. که به منظور تشدید استفاده یا تغییر نوع استفاده انجام گیرد 

:تغییرات غیراساسیـ 
اقدامات ساختمانی که شامل تغییر اساسی نگردد، مانند جابجا کردن دیوارهاي غیرباربر، پنجره ها، 

)ا حفظ نور و تهویه موردنیاز کلیه فضاهاب(درها و غیره 
:راه و خیابان ـ 

مجموعه اي است که براي عبور وسایل نقلیه موتوري ، دوچرخه و پیاده ساخته می شود ، به راه ، 
داخل شهر ، خیابان نیز اطالق می شود ، مگر در مورد راههایی که عملکرد برون شهري دارند ولی 

. که اطالق خیابان به آنها معمول نیست ) 1راههاي شریانی درجه ( د از داخل این مناطق می گذرن
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12...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:سطح معبرـ 
متوسط اختالف ارتفاع باالترین و پائین ترین نقطه گذر یا گذرهاي مشرف به قطعه زمین

:گذر پیادهـ 
.معبري است که فقط براي عبور عابرین پیاده طراحی شده باشد

:گذر سوارهـ 
.ه براي عبور و مرور وسایط نقلیه طراحی شده باشدمعبري است ک

:راه شریانی ـ 
راهی است که در طراحی و بهره برداري از آن ، به نیازهاي وسایل نقلیه موتوري برتري می دهند 

. براي رعایت این برتري ، عبور پیاده ها از عرض راه کنترل و تنظیم میشود 
:خیابان محلی ـ 

طراحی و بهره برداري از آن نیازهاي وسایل نقلیه موتوري ، دوچرخه سوار و خیابانی است که در 
براي رعایت حال پیاده و دوچرخه ، سرعت وسایل نقلیه . پیاده با اهمیت یکسان رعایت می شود 

. موتوري در این خیابانها پائین نگه داشته میشود 
:راه شریانی درجه یک ـ 

داري از آن ، به جابجایی وسایل نقلیه موتوري برتري دادهراهی است که در طراحی و بهره بر
براي رعایت این برتري ، راههاي شریانی درجه یک ارتباط با شبکه راههاي برون شهري . می شود 

با اعمال درجات مختلفی در کنترل دسترسی ، راههاي شریانی درجه یک به . را تامین می کنند 
. بوري دسته بندي می شوند آزاد راه ، بزرگراه و راه ع

:آزاد راه ـ 
راهی است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف بطور فیزیکی از یکدیگر جداست و جریان ترافیک 

است یعنی وسایل نقلیه موتوري جز در تصادفها و راه بندانها ، ناچار به ) آزاد ( در آن بدون وقفه 
قاطع همسطح اجازه داده نمیشود و نحوه صحیح براي تامین چنین وضعیتی ت. توقف نمی شوند 

. می شود ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی
:بزرگراه ـ 

راهی است که ترافیک دو طرف آن بطور فیزیکی از یکدیگر جداست و در طولهاي قابل مالحظه اي 
حیح ورود براي تامین چنین وضعیتی ، نحوه ص. از آن می توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد 
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13...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

بزرگراه می تواند معدودي تقاطع همسطح داشته باشد به . و خروج وسایل نقلیه طراحی می شود 
. باشد ) کیلومتر 5/2بیش از حدود ( شرطی که فاصله تقاطعها از یکدیگر زیاد 

:راه عبوري ـ 
یا ) ط ي معموالً کوچک و متوس( ادامه راههاي برون شهري دو خطه دو طرفه در داخل شهرها 

براي . روستاها است به شرط آن که عملکرد عبوري آنها در داخل شهر یا روستا نیز حفظ شود 
) احداث کندرو ( عملکرد ، ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کامالً تنظیم و طراحی حفظ این 

. کیلومتر نیست 5/2می شود و فاصله تقاطعهاي همسطح از یکدیگر کمتر از حدود 
:یانی درجه دو شرـ 

راهی است که در طراحی و بهره برداري از آن ، به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوري برتري 
راههاي . براي رعایت این برتري ، حرکت پیاده ها از عرض خیابان کنترل می شود . داده می شود 
شهري را تشکیل داراي عملکرد درون شهري اند و شبکه اصلی راههاي درون 2شریانی درجه 

. می دهند 
:دور برگردان ـ 

دور برگردان به فضاي باز اتالق می گردد که در انتهاي معبر بن بست قرار داشته و جهت دور زدن 
. وسائط نقلیه پیش بینی می گردد و حداقل ابعاد ان دو برابر عرض گذر منتهی به آن می باشد 
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14...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

نحوه استفاده از ضوابط - 

زمین، تفکیک و احداث بنا
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15...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمانضوابط مربوط بهـ2
عمومی مقررات ضوابط و ـ2ـ1
تفکیک اراضیعمومی مقررات ضوابط و ـ 2ـ1ـ1

هاي داخل محدوده شهر می توانند با رعایت کامل نحوة استفاده از زمین که در نقشه زمین:1ماده 
با در نظر گرفتن کلیۀ شهر مشخص گردیده و همچنینجامعطرحکاربري اراضی پیشنهادي 

هائی که هاي فوق در کلیه گذرگاههنگام تفکیک زمین. ضوابط تفکیک و احداث بنا تفکیک گردند 
شهر ، جامعتا قبل از تصویب طرح شهر وضعیت آنها مشخص نگردیده الزم استجامعدر طرح 

از بودن آنها رعایت عرض ، طول و نوع آنها در رابطه با بن بست یا بن بربندي شاملمقررات گذ
مالک اینگونه اراضی بهنگام تفکیک ، موظف به واگذاري بالعوض اراضی جهت تامین معابر . گردد 

. دسترسی ، به شهرداري و آماده سازي اراضی خواهد بود 
تمامی نقشه هاي تفکیکی اراضی شهري می بایستی توسط مهندسین مشاور شهرسازي :1تبصره 

تهیه شده و پس از تایید سازمان نظام ،پروانه اشتغال بکار از نظام مهندسیواجد صالحیت و داراي 
.مهندسی به سایر مراجع قانونی ارائه گردد

هاي اقدام به تفکیک زمینهادياساس ضوابط و مقررات طرحی که بریهامالکین زمین:2تبصره 
سند رسمی براي آنها امارفته، ید شهرداري قرار گأیاند و قطعات تفکیکی آنان مورد تخود نموده

مجوز تفکیک ،را داشته باشندجامعاساس طرحصادر نگردیده، درصورتی که تقاضاي تفکیک بر
.گیردجامع انجام میآنان لغو، تفکیک جدید براساس ضوابط و مقررات طرح

بیشتر کمتر و از یک دوم طولحداقل عرض اندازه قطعات تفکیکی نباید از یک سوم طول ) الف 
. باشد

ح گذر ، دوربرگردان ، عقب نشینی قطعات و الدر تفکیک اراضی باید ضوابط گذربندي ، اص) ب
. پخی رعایت گردد 

حرایم قانونی و عرضی حداقل تفکیک بدون احتساب میزان اصالحی زمین از حیث رعایت) ج
. محاسبه می شود )  عقب نشینی ( شبکه معابر

ا حد امکان باید از قطع اشجار خودداري گردد و در صورت اجبار به میزان در تفکیک اراضی ت) د
.اشجار قطع شده ، فضاي سبز جدید ایجاد گردد 
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16...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

به .... نفت ، ابنیه تاریخی و رعایت حریم راه ، مسیل ، رودخانه ، خطوط نیرو ، فشار قوي ، گاز ،) ه
.زامی استهنگام تفکیک اراضی ، با استعالم از سازمان مربوطه ال

احداث ساختمان عمومیمقرراتـ2ـ1ـ2
،مقررات عمومی ساختمان پس از رعایت مقررات ویژه سازمان حفاظت محیط زیست 

ها ، ها ، رودخانهو رعایت حد حریم نسبت به راهمتولی آن کاربري هاي دیگر سازمانووزارت نیرو 
ي هاخطوط و پایه، هاي انتقال نیروي برقیه، خطوط و پاهاها ، مسیل، چاه، قنواتنهرهاي عمومی
هاي آبیاري ، خطوط آبرسانی ، ها ، شبکههاي انتقال نفت و گاز ، سدها و کانالمخابراتی ، لوله

چنانچه در (ها ایننظیرهاي آب و فاضالب وظامی و امنیتی ، تصفیه خانهتاسیسات انتظامی ، ن
.باشدت موارد زیر مجاز میبا رعای) ند وجود داشته باششهر محدوده 

جامع به موجب هایی که قبل از تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرحکلیه زمین:1ماده 
مسیراند، چنانچه درپروانه ساختمانی اخذ ننمودهامااند، بندي و تفکیک گردیدهقطعه،سند رسمی

تقاضاي تفکیک جدید ننمایند، با صورتی که خود مالکین د، درنمعابر تعریضی یا احداثی طرح نباش
.باشندجامع، قطعات تفکیکی قابل قبول میتوجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون، از نظر طرح

اقدام به تفکیک هادياساس ضوابط و مقررات طرحی که بریهامالکین زمین:1تبصره 
سند رسمی اماقرار گرفته، ید شهرداريأیاند و قطعات تفکیکی آنان مورد تهاي خود نمودهزمین

مجوز ،را داشته باشندجامعاساس طرحبراي آنها صادر نگردیده، درصورتی که تقاضاي تفکیک بر
.گیردانجام میجامعتفکیک آنان لغو، تفکیک جدید براساس ضوابط و مقررات طرح

اشند، در زمان بقابل قبول میجامعکه از نظر طرحذکورکلیه قطعات تفکیکی م:2تبصره 
هایی نحوه استفاده از زمینو ، ملزم به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی اخذ پروانه ساختمانی

.باشند که اراضی آنها درآن محدوده واقع شده استمی
تفکیک جامعهایی که قبل از تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرحکلیه زمین:3تبصره 

جامع قرار هاي طرحاند، چنانچه در مسیر شبکه خیاباناختمانی اخذ ننمودهپروانه س، اما اندگردیده
ضوابط و نقشه واساستقاضاي مالک، مجوز تفکیک لغو و تفکیک جدید برصورتبگیرند، در 

صورت در زمان صدور پروانه ساختمانی، براي در غیر این.گیردانجام میجامعمقررات طرح
رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی طرحتعیین سطح شبکه و محل آن باباقیمانده زمین پس از 

.گرددپروانه ساختمانی صادر میجامع
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17...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

دها مشروط به رعایت این نکات کلیه واححد سطح اشغال مجاز در استفاده از زیرزمین در :2ماده
:است

تا متر از کف40/2زمینزیر ارتفاع حداکثر ، متر سانتی80حداقل گیر مشرف به معبر نورارتفاع 
استفاده از معبر و فضاي عمومی حتی به منظور تسهیل دسترسی ممنوع ، زیر سقف تمام شده باشد 

. است 
نصب هر گونه قطعات و الحاقات تاسیساتی بجز لوله گاز در نماي کلیه واحدهاي ساختمانی :3ماده

.ممنوع است 
ات مندرج در بخش پارکینگ میبایست صورت تامین پارکینگ با رعایت ضوابط و مقرر:4ماده 
.پذیرد
داخل زمین قرارگیردبایدآن جزء زیربنا محسوب شده وات احداث هر گونه پله و متعلق:5ماده

ها در بناها با کاربري خدماتی و رض راه پلهحداقل ع.)جزء تراکم مجاز محسوب نمی گردد(
متر 2/1×2/1عدد پله ، یک پاگرد به ابعاد 10کمتر باشد و به ازاي هر 20/1مسکونی نباید از 

به طور کلی عرض پاگرد باید با عرض . سانتی متر بیشتر باشد18و ارتفاع پله نباید از الزامی است
. پله یکسان باشد 

6متر و حداکثر از 50/3تمام شده تا زیر سقف واحدهاي زیر کمتر از حداقل ارتفاع از کف :6ماده
.وز نمایدمتر نباید تجا

ها ، هاي بزرگ و سوپرمارکتها ، فروشگاهها ، آزمایشگاهها ، درمانگاهها ، حمامیینانوا
اتر تابع ضوابط و مقررات مربوط ئتآمفیونگی نظیر مساجد ، سینماها واحدهاي مذهبی و فره(

.)به خود هستند
.تر باشدمتر نباید کم80/2ها از کاربريحداقل ارتفاع براي بقیۀ :7ماده
هاي عمومی به غیر از واحدهاي بهداشتی ، درمانی ، دفاتر عمق واحدهاي تجاري و فعالیت:8ماده

.نخواهد بود متر بیشتر12ثر خدماتی بازرگانی از حداک
میزان موجود مجاز متر به همان12بیش از با عمق بازسازي واحدهاي موجود :تبصره 

.خواهد بود
سانتیمتر80حداقلارتفاع از تنها در بدنه دیوار و عمود بر کف گذرگاه گیر زیرزمیننور:9ماده

. مجاز است
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18...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

از نظر براي هر نوع بنایی که طبق ضوابط و مقررات و بدون هیچ گونه خالف ساختمانی :10ماده
.ساخت ،ابعاد ، تراکم و کاربري ایجاد شده باشد گواهی پایان کار صادر می گردد

.کم بر اساس مساحت اراضی قبل از رعایت برهاي اصالحی محاسبه می گرددمیزان ترا:11ماده
ارتفاع ساختمان ها براساس حداکثر زیر بناي مجاز در طبقات براي هر تراکم محاسبه :12ماده

.می گردد
بنا داشته باشند می بایست در صورت متر مربع زیر2000بیش از ساختمان هایی که :13ماده

محل مناسبی راجهت استقرار تاسیسات برق در داخل یا خارج ،نگی اداره برقلزوم با هماه
.ساختمان احداث نمایند

)بدون احتساب پیلوت و زیر زمین.(طبقه الزامی است4نصب آسانسور در بناهاي بیش از :14ماده
فن و نصب هر گونه تاسیسات و تجهیزات از قبیل لوله هاي آب ،برق، گاز ،دود کش و تل:15ماده

.هواکش که در ارتباط با آسانسور نباشد در فضاي آسانسور ممنوع است
در محاسبات ایستایی سایر مقررات مربوط به زلزله 2800عالوه بر لزوم رعایت آیین نامه :16ماده

.بایستی در طراحی ها و اجراها مورد نظر قرار گیرد
ی با هر گونه کاربري نسبت به رعایت مقرر گردید از این پس کلیه ساختمان هاي احداث:17ماده

دفع فاضالب اقدام نمایند و آن را به تائید مهندس تاسیسات داراي کلیه مسایل زیست محیطی 
.پروانه اشتغال برسانند

.تعیین می گردد% 60تراکم ساختمانی پایه شهر در کلیه حوزه هاي کاربري و تراکمی :18ماده
ان، بناي الحاقی، تغییرات و تعمیرات اساسی، توسعه، بازسازي براي احداث هر گونه ساختم:19ماده

.و نوسازي ساختمان می بایست از شهرداري مجوز الزم کسب گردد
احداث هر گونه واحد یا مجتمع ساختمانی اعم از عمومی و خصوصی در محدوده شهر :20ماده

طرح جامع در محل یا مکان صرفا در صورت مطابقت با کاربري اراضی پیشنهادي ، ضوابط و مقررات 
.تعیین شده مجاز می باشد

هایی که احتیاج به نوسازي صدور هر نوع مجوز احداث ساختمان یا صدور مجوز ساختمان:21ماده
.یا بهسازي دارند، باید با توجه به ضوابط و مقررات طرح انجام گردد
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19...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

جامع هاي طرحدر انواع استفادهدر زمان صدور پروانه ساختمانی، رعایت سطح مجاز زیربنا:22ماده
:الزامی استزیربه شرح 

رعایت عدم مشرفیت و ارتفاع و با درصد کل زمین 60در ناحیه مسکونی اشغالحداکثر سطح ـ 
.هاي همجوارساختمان

ز گردد، مشروط بر اینکه ارتفاع آن از کف اسطح پیلوتی در محاسبه سطح کل زیربنا منظور نمیـ
.اوز ننمایدمتر تج40/2

جنوبی فقط در جبهه ،در قطعات شمالی ( جبهه ملکیک احداث ساختمان فقط در :23ماده
و با ) یغربفقط در جبهه که از قبل تفکیک شده، غربی، شمالی قطعه تفکیکی و در قطعات شرقی 

ازبا توجه به موقعیت محل و سایر ضوابط مجرعایت حداقل یک متر فاصله از حد نهایی زمین 
. می باشد 

آلوده واحداث هر گونه واحد مولد گرد و غبار و دود ، بوهاي مزاحم ، سروصداهاي زیاد:24ماده
.ممنوع است قانونی شهرکننده آبهاي جاري در محدوده 

استفاده از شیشه و انواع فلزات و سایر مصالحی که ضریب جذب و بازده حرارتی باالیی :25ماده
.نماها و سقف ممنوع استدارند در پوشش 

.هاي نما ممنوع استبندکشی نشده در تمام جبههستفاده از آجرا:26ماده
مرز مالکیت، حریم اراضی عمومی و گذرگاههاـ 2ـ2ـ1

از حد بر و حریم گذرگاه و اراضی عمومی و همچنین از نبایدساختمان یک از اجزايهیچ :1ماده 
که از حد می شود تجاوز نماید و احداث بالکن در صورتیمرز مالکیت زمینی که در آن ساخته

.مجاز است،گذرگاه اصلی تجاوز ننمایدزمین مجاور 
سانتی متر برجستگی در 30احداث جاي گلدان و سایبان پنجره و امثال آن حداکثر تا ـ1تبصره 

.متر باشد مجاز است5/3صورتی که ارتفاع آن از کف گذر گاه حداقل 
ملک یا مالکین می بایست نسبت به اخذ کف و بر از شهرداري بل از احداث ساختمان،قـ2تبصره 

.اقدام و موقعیت زمین بر اساس سند و شماره پالك از طرف اداره ثبت اسناد مورد تائید قرار گیرد
.جره و نور گیر در زیر زمین، هم سطح کف گذرگاه اکیدا ممنوع استاحداث هر نوع پنـ3تبصره 
سانتی متر مجاز 80حداقل ارتفاع اززیرزمین تنها در بدنه دیوار و عمود بر کف گذرگاه نورگیر

.است
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20...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

جهت گردش درب ها و پنجره هاي ساختمان نمی بایست در خارج از حد مالکیت پالك ـ4تبصره 
.باز می شود

و کاربري هاي روها ، گذرگاههاهاحداث هر تعداد پله و رمپ خارج از حد مالکیت در پیادـ5تبصره 
.عمومی ممنوع است

.ممنوع می باشد) پخی ها(ن رو در محل مثلث هاي دید ینصب درب ماشـ6تبصره 
آب باران هر ساختمان و هر قطعه زمین می بایست در داخل محوطه همان ساختمان و ـ7تبصره 

.اشدقطعه زمین تخلیه شود و ایجاد ناودان و مجاري آبرو در معابر عمومی مجاز نمی ب
به ... رعایت حریم راه ، مسیل، رودخانه، خطوط نیرو، فشار قوي، گاز، نفت، ابنیه تاریخی و ـ2ماده 

.هنگام هر گونه ساخت و ساز در هر حوزه کاربري ، با استعالم از سازمان مربوطه الزامی است
.هزینه تملک احتمالی حرایم با سازمان مربوطه می باشد:توجه
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21...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ه استفاده از زمینضوابط نحوـ2ـ3
زیرهاي اصلی و فرعی در قالب جدول انواع کاربري اراضی واقع در محدوده شهر برحسب گروه

تعیین شده و در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي، بنا به نیاز شهر و محالت محدوده هر کاربري 
. شده استه آوردمشخص گردیده است که ضوابط و مقررات مربوط به هر کاربري در ادامه گزارش 

گیويشهر جامعطبقه بندي انواع کاربري هاي اراضی در طرح ـ 2ـ1شمارهجدول
عنوان کاربري اراضی

زیرگروههاي کاربري هاگروه فرعیگروه اصلی

تک واحدي
آپارتمان

خانه سازمانی
مسکن اجتماعی شامل انواع پانسیون مسکن اجتماعی

مسکونی

یخوابگاه دانشجوی
بازار

بازار روز

فروشگاه شامل انواع واحدهایی که در آنها خرده فروشی کاال صورت فروشگاه
.می گیرد

تجاري

خدمات تجاري

نانوایی، آرایشگاه، عکاسی، خیاطی، شیشه :خدمات تجاري شامل
بري، آهنگري، نجاري، خدمات تأسیساتی تزئینات منزل، تعمیرگاه 

ي کوچک تعمیر و خدمات اتومبیل، دفتر فنی لوازم خانگی، واحدها
و تکثیر، آژانس اتومبیل کرایه، آژانس مسکن، خدمات فروش بلیط، 

خشک شویی و انبارهاي کوچک مخصوص واحدهاي تجاري 
مهد کودك

مراکز آموزش کودکان استثنایی در ردیف فضاهاي آموزشی محسوب دبستان
.می شوند

مدرسه راهنمایی
دبیرستان

مرکز پیش دانشگاهی
هنرستان

آموزشی

مراکز آموزشی مرتبط با آموزش درسی و مانند آن آموزشگاه
دانشگاه

حوزه علمیه

هاي کامپیوتر، زبان، تایپ، حسابداري، موسیقی، خیاطی، آموزشگاهحرفه اي:آموزش فنی
هاي حرفه آموزيصنایع دستی و دیگر آموزشگاه

حرفه –آموزش عالی و فنی 
اي

مرکز تحقیقاتی
کتابخانه و ایستگاه      فرهنگی
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22...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

عنوان کاربري اراضی
زیرگروههاي کاربري هاگروه فرعیگروه اصلی

روزنامه خوانی
سینما
تئاتر

فرهنگسرا
موزه

گالریهاي هنري
کانون هاي هنري و 

پرورش فکري کودکان
مسجد

حسینیه و تکیه
امامزاده و زیارتگاه مذهبی

اماکن مذهبی اقلیت ها
هتل، متل و مهمانسرا مهمانپذیر

پذیرایییی و گردشگريپذیرا
سالن غذاخوري، رستوران، قهوه خانه، :واحدهاي پذیرایی شامل

کبابی، واحدهاي ارائه دهنده غذاي سبک، آب میوه و بستنی 
فروشی، کله پزي و جگرکی 

بیمارستان
مرکز بهداشت

درمانگاه
کلینیک

ی کلینیکپل
مطب، رادیولوژي، آزمایشگاه و مانند آن خدمات پزشکی
گرمابه عمومی

آبریزگاه عمومی

درمانی:بهداشتی

رختشویخانه عمومی

اعم از ...) بدنسازي، ورزشهاي رزمی و (باشگاههاي ورزشی )استادیوم(ورزشگاه 
سرپوشیده و روباز در ردیف فضاهاي ورزشی محسوب می شوند 

رزشی سرپوشیدهفضاي و ورزشی

فضاي ورزشی روباز
ادارات و نهادهاي دولتی و شرکتهاي خصوصی و عمومی موسسات اداري

شعبه اصلی بانک ها، صندوق هاي قرض الحسنه، موسسات اعتباري خدمات مالی
شرکت ها و دفاتر بیمه 

دفاتر مهندسی، دفاتر دفاتر پستی و مخابرات،:خدمات دفتري شاملخدمات دفتري
ثبت احوال و اسناد 

انتظامی:اداري

پاسگاه، ناحیه انتظامی، پایگاه مقاومت مراکز انتظامی
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

عنوان کاربري اراضی
زیرگروههاي کاربري هاگروه فرعیگروه اصلی

شیرخوارگاه
مراکز نگهداري کودکان 

استثنایی
کانون اصالح و تربیت

مرکز نگهداري شبانه روزي

آسایشگاه سالمندان
خدمات رفاهی و توانبخشی مجتمع هايبهزیستیخدمات مجتمع

سازمان حزبی

خدمات اجتماعی

انجمن خیریه

سالن هاي پارك پینگ پنگ، فوتبال دستی، بیلیارد، اسنوکر و مانند باشگاه تفریحات سالم
آن 

پارك آبی، استخر، سونا، جکوزي و مانند آن مجموعه تفریحات آبی
و دنیاي زیر آب باغ وحش، باغ پرندگان، باغ پروانگان پارك وحش

تفریحی

شهربازي، سالن بازي هاي کامپیوتري و مانند آن مجموعه تفریحی کودکان

زمین بازي کودکان، پارك جزء محله، پارك محله اي، پارك ناحیه پارك
اي  فضاي سبز

پارك جنگلی
پارکینگ عمومی
پارکینگ موقت

شهري و منطقه اي و همچنین برون شهري پایانه مسافربري درون پایانه مسافربري
زمینی

حمل و نقل

پایانه ها و بنگاههاي باربري داراي کاراژ و محل بارگیري پایانه باربري
انبار مسقف
)هانکار(انبار روباز  انبار
سردخانه
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24...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

این مناطقدر بناو احداث و مقررات کاربري مسکونیضوابط ـ2ـ3ـ1
استفاده هاي مجازـ2ـ3ـ1ـ1

جامعهاي مسکونی بر اساس تراکم و ضوابط طرححداث واحدهاي مسکونی و مجموعها:1ماده 
.مجاز است

در مقیاس محله و ناحیه در کاربردي مختلط مسکونی خدماتیاحداث واحدهاي تجاري و :2ماده 
یا به عمقو )درصد70با حداقل ضریب سکونت(ساختمان درصد30ی که حداکثر تبه قسم
مانند؛ دفاتر خدمات مشاوره به استفاده غیرمسکونی) تر باشدهر کدام کم(متر از زمین 10حداکثر

هاي خدماتی بیمه و امور مالی ، دفاتر خدماتی حسابداري و حسابرسی، دفاتر نرم افزاري ، شرکت
هاي خدماتی طراحی و مهندسین مشاور و سایر واحدهاي تجاري و خدماتی حقوقی وکال، شرکت

. بدیهی است همه این واحدها مشمول پرداخت عوارض ویژه تجاري خواهد بود .ص بیابداختصا
عوارض فوق توسط شوراي اسالمی مشخص و بعد از تایید مراجع ذیصالح براي :1تبصره 

.گردداجرا به شهرداري ابالغ می
کنان و هاي مسکونی، رضایت ساهاي فوق در آپارتماندر صورت استقرار فعالیت:2تبصره 

.هیئت مدیره ساختمان الزامی است
متر و بیشتر مجاز12هاي استقرار این نوع کاربري فقط در مجاور خیابان:3تبصره 

.باشندمی
در مواردي که واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی در حوزه اراضی مسکونی و به :4تبصره 

. اي دسترسی مستقیم به معابر باشندشود، بایستی فضاهاي مسکونی دارصورت مشترك احداث می
بدون هرگونه آلودگی صوتی ، هوا یا ( هاي مجاز و صنایع خانگی انواع کارگاه:5تبصره 

. باشد بر اساس ضوابط سازمان محیط زیست می) بصري
سیسات أتأسیسات و تجهیزات شهري مثل پست برق، ت: هاي مجاز عبارتند ازسایر استفاده:3ماده 

هاي ذیربط و نیز توسط سازمان... ومخابراتهاي تقلیل فشار گاز، دفتر پست و ایستگاهمخابرات،
با رعایت ضوابط (هاي ارتباطیو شبکهیا خصوصی به هر شکل و احداث گذرفضاي سبز عمومی و

.)مربوطه
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25...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

استفاده هاي مشروطـ2ـ3ـ1ـ2
تفاده ها به این شرح مجاز ر اسدر این اراضی عالوه بر احداث واحدهاي مسکونی سای: 4ماده 

:میباشد
احداث تاسیسات آموزشی در سطح مهد کودك ، کودکستان و دبستان طبق ضوابط و -

.مشخصات داده شده در طرح 
.احداث درمانگاه و مرکز بهداشت طبق ضوابط وزارت بهداشت و درمان -
اده طبق ضوابط و احداث تاسیسات رفاهی در سطح شیرخوارگاه و مرکز مشاوره و رفاه خانو-

.مشخصات داده شده در طرح 
احداث واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی مانند مطب پزشک ، آرایشگاه ، دوزندگی ، -

.تدریس خصوصی ، کارگاه صنایع دستی و موارد مشابه 
هاي بازي و پارك کودك ، مشروط بر اینکه دسترسی هاي آن از معابر اصلی و احداث زمین-

. عبوري نباشد 
هاي ورزشی و تفریحات سالم و کلوپ هاي ورزشی مشروط بر اینکه دسترسی احداث سالن-

. هاي آن از خیابانهاي اصلی و عبوري نباشد 
احداث یک واحد تجاري محله اي در هر قطعه ، در مواقعی که معبر مجاور کاربري مسکونی -

پرداخت حق تعیین متر و بیشتر داشته باشد ، با دریافت مجوز از شهرداري و 12عرض 
. کاربري ، بالمانع است 

.در کلیه موارد فوق اخذ مجوز از شهرداري و پرداخت عوارض قانونی الزامی است:1تبصره 
در کلیه موارد فوق ، که استفاده هاي مجاز ، غیر از مسکن ، انجام می گیرد ، :2تبصره 

حوزه مسکونی یا ضوابط آن سطح فضاي باز در هر یک از پالکها می بایستی برابر ضوابط
. رعایت گردد )هر کدام بیشتر است(مورد نظر از اراضی ، کاربري

تفاده هاي مجاز به جز مسکن در کلیه مواردي که در حوزه اراضی مسکونی اس:3تبصره 
می پذیرد، سطح کل طبقات در هر یک از پالکها بایستی برابر ضوابط حوزه مسکونی یا انجام

. رعایت گردد )هر کدام که کمتر است(مورد نظر از اراضی ، ربريکاضوابط آن 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

درصد و حداکثر 10داکثر سطح زیر بناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی ح:4تبصره 
تجاري بدیهی است همه این واحدها مشمول پرداخت عوارض ویژه می باشد،مترمربع 30معادل

. با توافق شهرداري خواهد شد
ر مواردي که واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی در حوزه اراضی مسکونی و به د:5تبصره 

صورت مشترك احداث می شود ، بایستی فضاهاي مسکونی داراي دسترسی مستقیم به معابر 
. باشند 

بدون هرگونه آلودگی صوتی ، هوا یا ( انواع کارگاههاي مجاز و صنایع خانگی :6تبصره 
. ط سازمان محیط زیست می باشد بر اساس ضواب) بصري 

چنانچه ملکی در منطقه مسکونی قرار داشته و مساحت آن بر اثر اصالح مسیر :7تبصره 
متر باشد ، مشروط بر اینکه داراي 3متر مربع و عمق آن بیشتر از 50یا تعریض معبر ، کمتر از 

باشد ، در ازاي خسارات وارده جامع طرح سند مالکیت معتبر بوده و تاریخ صدور آن قبل از تصویب
می تواند به احداث یک واحد تجاري مبادرت نماید و این واحد نیز می تواند فقط به خدمات محله 

. اختصاص یابد ... لوازم التحریر ، نانوایی و واربارفروشی ، سبزي فروشی ، فروش اي از قبیل خ
یر قرار می گیرند و در مجاورت معابر سریع باقیمانده امالکی که در تعریض و یا اصالح مس

. یا نسبتاً سریع شهري واقع می شوند ، از این ضابطه مستثنی هستند 
چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانهاي دولتی :8تبصره 

ملک 5یسیون ماده قرار داشته باشد پس از فسخ قرارداد و تخلیه و ارایه مدارك مثبته و تایید کم
. مذکور داراي کاربریهاي منطقه مسکونی می گردد 

مترمربع 1000احداث مجموعه هاي مسکونی و خدماتی در اراضی باالي طرح:9تبصره 
هماهنگی با ضوابط اعالم شده تهیه و به تصویب کمیسیون ماده مترمربع در1000و یا با زیربناي 

. اي موارد مذکور الزامی است امضاي مهندس شهرساز بر. برسد 5
استفاده هاي ممنوعـ2ـ3ـ1ـ3

ایجاد عملکردهاي تجاري غیر محلی، صنایع غیر خانگی ، دامداري ، کاربريدر این :5ماده 
مرغداري و موارد مشابه و نیز کاربریهاي خدماتی شهري و سایر کاربریها به جز کاربریهاي مجاز 

. ممنوع می باشند 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



27...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مسکونی کاربريبط و مقررات تفکیک اراضی و تراکم در ضواـ2ـ3ـ1ـ4
:حد نصاب تفکیک ـ2ـ3ـ1ـ4ـ1

تفکیک هر قطعه حد نصابحداقل :) مختلط تجاري مسکونی ( تراکم زیاد : 6ماده 
باحداقل (.مترمربع می باشد 250واقع است تراکمی زمین مستحدثی که در این پهنه 

)متر5/12عرض قطعه 
تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این حد نصابحداقل :متوسطتراکم: 7ماده 
)متر10باحداقل عرض قطعه (.مترمربع می باشد 200واقع است تراکمی پهنه 
تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این پهنه حد نصابحداقل :تراکم کم : 8ماده 

)متر6عه باحداقل عرض قط(.می باشد مترمربع150واقع است تراکمی 
.تفکیک اراضی باید به ترتیبی انجام پذیرد که موجب از بین رفتن درختان نگردد:9ماده 
در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیار هاي شهرسازي وتأمین عرض مناسب گذر : 10ماده 

.ها ،دوربرگردان ها وتخصیص نیازهاي اعالم شده شهري انجام گیرد
ت مسکونی جدید می بایست از طریق خیابان هاي جمع ودسترسی به کلیه قطعا: 11ماده 

.معابر دسترسی انجام گیردپخش کننده محله اي و
:ابعاد و تناسبات ـ2ـ3ـ1ـ4ـ2

مطابق ضوابط و (به منظور ایجاد قطعات بزرگ و احداث مجموعه هاي مسکونی :12ماده 
. ، تجمیع قطعات بالمانع است)مقررات

ابر با عرض ت تفکیکی جدید در طرحهاي آماده سازي از معدسترسی به قطعا:13ماده 
. نمی باشدمتر مجاز10کمتر از 

.متر می باشد6حداقل عرض هر قطعه زمین :14ماده 
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28...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:تراکم ـ2ـ3ـ1ـ4ـ3
. درصد می باشد60گیوي برابر باتراکم پایه مسکونی شهر:15ماده 

رسازي و معماري ایران ، جهت تشویق نوسازي شوراي عالی شه21/3/86بر اساس مصوبه :16ماده 
. گردددرصد تعیین می120در بافت هاي فرسوده شهري، تراکم پایه در این بافت برابر با 

گیويپهنه بندي تراکمی کاربري مسکونی در شهر ـ 2ـ1جدول 
عنوان

تراکم ساختمانی

مساحت 
زمین 

)مترمربع(

تراکم 
ساختمانی 

مجاز
)درصد(

سطح 
لاشغا

)درصد(

سطح اشغال 
)مترمربع(

کل مساحت
فضاي باز

)مترمربع(

حداکثر تعداد 
طبقات روي 

پیلوت

حداکثر ارتفاع  
ساختمان بر 
روي پیلوت

عرض 
معبر

10تا 6متر15012060906026/9کم
متر

12تا10متر200180601208038/12متوسط
متر

بیش از متر25024050125125416زیاد
متر12

مسکونیکاربريدر بنا احداثمقرراتـ2ـ3ـ1ـ5
جنوبی فقط در جبهه شمالی قطعه تفکیکی و در ،احداث بنا در قطعات شمالی :17ماده 

.ی قطعه تفکیکی مجاز است غربغربی فقط در جبهه ، قطعات شرقی 
پارکینگ ( استفاده  احداث پیلوت در طبقه همکف در زیر ساختمان مسکونی جهت:18ماده 

درصد سطح 60تا مساحت حداکثر ) ، انباري ، رختشویخانه ، موتورخانه ، محل بازي و پلکان 
. کل زمین مجاز بوده و جزء سطح تراکم بنا محسوب نمی گردد 

.مترمربع فضاي آزاد یا باز  به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است25تامین :19ماده 
زمین در زیر پیلوت و یا در زیر ساختمان مسکونی جهت استفاده احداث زیر:20ماده 

60تا مساحت حداکثر ) و پلکانرختشویخانه ، موتورخانه ، محل بازي . پارکینگ ، انباري ( 
از یک یا چند جهت بناي احداثی مجاز بوده نور گیردرصد سطح کل زمین با استفاده از پنجره 

. حسوب نمی گردد و جزء سطح تراکم بنا م
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29...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

. اما جزء تراکم نیستگردد، سطح پیلوت در محاسبه سطح کل زیربنا منظور می:21ماده 
در . باشد میسانتیمتر 40/2از کف تمام شده تا زیر سقف حداکثر زیرزمین و ارتفاع پیلوت 

.صورت تغییر کاربري و یا افزایش ارتفاع به عنوان تراکم محسوب می گردد
) طبقه همکف و باالتر ( ل مجاز درصد به حداکثر سطح اشغا5ازاي هر بر اضافه به:22ماده 

. اضافه خواهد شد 
هر نوع بالکن یا ایوان سرپوشیده و مسقف که تحت ضوابط و مقررات ساختمانی :23ماده

د کالً جزء سطح زیربنا محسوب احداث نگردد اعم از اینکه یک طرف یا چند طرف آن باز شو
. گرددمی

گیري طبیعی نورکلیه اتاق هاي اصلی ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی بایستی داراي :24ماده 
2در واحد مسکونی براي آشپزخانه و سرویس با ابعاد حداقل ) پاسیو ( گیر نوربوده و احداث 

. متر در هر نقطه مجاز است 4× متر 3متر و براي اتاقهاي اصلی حداقل 3× متر 
مترمربع5/7متر و حداقل مساحت آن 5/2اقل عرض هر اطاق از داخل حد:25ماده 

. مترمربع می باشد 6متر و حداقل مساحت آن 2می باشد ، حداقل عرض آشپزخانه 
متر تجاوز نکند 2طرف باز به شرط آنکه عمق آنها از 3مسقف ) بالکن ( ایوان هاي :26ماده

. می گرددمحسوب یک سوم مساحت آن ها جزء زیربنا 
متر یک دوم مساحت آن 2مسقف دو طرف باز تا عمق حداکثر ) بالکن ( ایوانهاي :27ماده

. ها جزء زیربنا محسوب خواهد شد 
متر دو سوم مساحت آنها 2مسقف یک طرف باز تا عمق حداکثر ) بالکن ( ایوانهاي :28ماده 

. جزء زیربنا محسوب خواهد شد 
و یا 2، 1متر اعم از اینکه 2، بالکن ها و تراس هاي مسقف با عمق بیش از ایوانها:29ماده

. جزء زیربنا محسوب می گردد طرف باز یا بسته باشد کامال3ً
باز متصل می شود عقب نشینی در خانه هائی که مستقیماً به معبر عمومی بن :30ماده 

. باشدمتر کمتر 2/1عقب نشینی نباید از این. ضروري است 
. عقب نشینی در خانه ها جزء زیربنا محسوب نخواهد شد :31ماده
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30...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

سطح زیرزمین به شرط رعایت کلیه ضوابط جزء تراکم محسوب نخواهد شد ، در غیر :32ماده 
. اینصورت تماماً جزء تراکم محسوب می گردد 

طول و عرض مترمربع مساحت و یا عدم رعایت حداقل12سطح حیاط هاي کمتر از :33ماده 
. تماماً جزء زیربنا محسوب می گردد 

80/2ارتفاع هر یک از طبقات مسکونی از کف تمام شده همان طبقه تا زیر سقف معادل :34ماده 
می باشد و چنانچه آخرین طبقه با سقف شیبدار اجرا گردد ارتفاع متر3متر و حداکثر معادل 

درصد 30ضمناً تا شیب . ( متر تعیین می گردد5/4بلندترین قسمت آن از کف طبقه فوق حداکثر 
.)مجاز می باشد

متر 8/0استفاده از جان پناه ایمن به ارتفاع براي سقفهاي شیروانی و % 20حداقل شیب :35ماده 
. از کف بام براي بامهاي مسطح ضروري است

دو متر از دیوار نصب کولر و هر گونه تاسیسات بر روي سقف باید با عقب نشینی حداقل:36ماده 
.نماي رو به معبر باشد

متر و حداقل 22/0خارجی همتر ، دیوارهاي جدا کنند35/0حداقل ضخامت دیوار باربر :37ماده 
. استمتر 12/0داخلی هضخامت دیوارهاي جداکنند

متر از سطح متوسط 2/2حداقل ارتفاع دیوار حیاط مجاور با معبر عمومی و همسایگان :38ماده 
. عبر استم

متر 5/2متر باشد 3ارتفاع دیوار در صورتی که فاصله آن از معبر یا همسایه کمتر از :39ماده 
. خواهد بود

کلیه سطوح نمایی ساختمانها که از داخل معابر قابل مشاهده است ، اعم از نماي اصلی یا :40ماده 
الح مرغوب به طرز مناسب و نماي جانبی یا سقف ، نماي شهري محسوب شده و الزم است با مص

. زیبا و هم آهنگ نماسازي شود
. نماسازي اصلی و جانبی استکامل صدور پایان کار ساختمان مشروط به انجام :41ماده 
روي دیوار به سطح همان دیوار ) ...، هواکش ، در ، پنجره و نورگیر( نسبت گشودگی :42ماده 

.یشتر باشدنباید از یک ششم کمتر و از یک چهارم ب
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31...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

) عرض ( متر 7/0و ) ارتفاع ( متر 6/1ابعاد هر پنجره روي دیوار مشرف به معبر نباید از :43ماده
. تجاوز کند

حداقل ارتفاع کف پنجره در دیوار مشرف به معبر از نظر اشراف چنانچه ساختمان بیش :44ماده 
.متر می باشد7/1ز آن متر بوده و کمتر ا2/1متر با معبر فاصله داشته باشد 2از 

متر3طبقه به باال 2ازدیوار ساختمان ملک مجاور در ساختمانهاي نورگیرحداقل فاصله :45ماده 
.می باشد) متر 5/1از هر طرف ( 

. به ازاء هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ ضروري است:46ماده 
مترمربع و با احتساب شعاع 15سطح الزم به ازاء هر پارکینگ بدون شعاع گردش:47ماده 

. مترمربع می باشد25گردش 
. پارکینگ باید دسترسی مستقیم به طبقات داشته باشد:48ماده 
. درصد می باشد15حداکثر شیب رامپ پارکینگ :49ماده 
. متر می باشد20/2ارتفاع سقف پارکینگ در ساختمان هاي بدون پیلوت :50ماده 

قررات کلی احداث مجتمع هاي مسکونی ضوابط و مـ2ـ3ـ1ـ6

هاي مسکونی به شرطی مجاز خواهد بود افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در مجتمع:51ماده 
.مترمربع فضاي باز تأمین شده باشد25که بازاي هر واحد حداقل 

به منظور ایجاد امنیت و تامین آسایش ساکنین مجموعه ها در هنگام تهیه طرح :52ماده 
ه سازي نسبت به جداسازي حریم مجموعه مسکونی از عرصه هاي مجاور و طراحی محوط

. ورودي مجموعه هماهنگ با محیط شهري و کاربریهاي پیرامون سایت اقدام گردد
وروردي مجموعه باید قابل کنترل بوده و در صورتیکه فاصله دورترین دسترسی پیاده :53ماده 

همچنین پیش بینی یک . ا از یک ورودي استفاده گردد متر باشد تنه250بر ورودي کمتر از 
ورودي اضطراري به منظور استفاده از آن جهت رفت و آمد ساکنین ، ماشین هاي امدادرسانی 

.در مواقع اضطراري نیز هنگام بسته بودن ورودي اصلی ضروري است
ه از یکدیگر در طراحی مجموعه و معابر آن حتی المقدور مسیرهاي پیاده و سوار:54ماده

.تفکیک شوند
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32...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

راهکار مناسب جهت دفع آب باران و جمع آوري آبهاي سطحی محوطه و دفع :55ماده
. بهداشتی فاضالب پیش بینی گردد

به منظور امکان اداره مناسب مجتمع هاي مسکونی الزم است مکانی براي مدیریت و :56ماده 
صاص یافته براي این منظور در مجتمع حداقل فضاي اخت. خدمات مجموعه در نظر گرفته شود 

مترمربع می باشد ، 100مترمربع و بیش از آن 60واحد مسکونی 200هاي داراي کمتر از 
. موقعیت این مکان حتی االمکان در مرکز مجتمع و یا نزدیک ورودي اصلی باشد

طالعه است در طرح سایت مجموعه هاي مسکونی سالن چند منظوره اي جهت مالزم:57ماده 
جشن ، ( و انجام تکالیف مدرسه کودکان ، کالسهاي جنبی آموزشی ، مراسم و اجتماعات الزم 

حداقل این فضا براي . و سایر فعالیتهاي عمومی پیش بینی گردد ... ) میهمانی ، عزاداري و 
مترمربع می باشد و در صورت افزایش 100واحد مسکونی 200تا 100مجتمع هاي داراي 

موقعیت . مترمربع به فضاي فوق افزوده می گردد 5/0مسکونی به ازاي هر واحد اضافه واحدهاي 
استقرار این فضا در مجموعه به گونه اي باشد که ضمن دسترسی مناسب براي ساکنین ، مستقل 

این بنا . بوده و در مواقع برگزاري مراسم مزاحمتی را براي بلوکهاي همجوار ایجاد ننماید 
. د همجوار با مکان مدیریت مجموعه باشدمی توان
به منظور جلوگیري از تخریب مکرر محوطه جهت دسترسی به تاسیسات زیر بنایی ، :58ماده 

پیش بینی و طراحی کانال مشترك تاسیساتی جهت عبور لوله هاي آب ، کانال برق ، فاضالب ، 
. لزامی استگاز و سایر تاسیسات با هماهنگی ارگانهاي ذیربط محل پروژه ا

مترمربع به ازاي 2حداقل ( ایجاد حداقل یک فضا براي بازي بچه ها با وسعت مناسب :59ماده 
موقعیت استقرار این فضا باید به گونه اي باشد که از ایمنی . ضروري است ) هر واحد مسکونی 

. کافی برخوردار بوده و نیز امکان نظارت والدین بر روي آنها وجود داشته باشد
مسکونی الزامی درصد واحدهاي 100براي ) پارکینگ ( تامین فضاي توقف اتومبیل :60ماده 
می تواند به صورت متمرکز و با در نظر گرفتن پوشش مناسب جهت این پارکینگ. است 

. محافظت در مقابل نزوالت جوي و رعایت سیماي بصري مجموعه لحاظ گردد
. واحد مسکونی از طریق یک پاگرد تامین نگردد2ز توصیه می شود دسترسی بیش ا:61ماده 
واحد مسکونی از یک پاگرد ، فضاي مقابل ورودي 2در صورت دسترسی بیش از :62ماده 

واحدها باید از پاگرد مجزا باشد ، بدین منظور دسترسی به واحدها می تواند با استفاده از 
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33...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

) سانتی متر120حداقل (عرض مناسب ایت با رع) کوچه در ارتفاع ( راهروهاي منشعب از پاگرد 
. برخورداري از نور طبیعی در روز و امنیت آن تامین گردد

. پیش بینی کفش کن در فضاي داخل ورودي کلیه واحدها الزامی است:63ماده 
در درهاي ورودي واحدها ممنوع است و ضروري است ) شیشه خور ( هر گونه کتیبه :64ماده

. دی مصالح مستحکم و بادوام براي ورودي واحدها در نظر گرفته شودر نقشه هاي اجرای
مشخص نمودن موقعیت داکت ها و رایزرهاي عبور انواع لوله و کابل هاي مرتبط با :65ماده 

. تاسیسات مکانیکی و برقی در نقشه هاي مرحله اول معماري الزامی است
) 3(ش طبقه و بیشتر با رعایت مبحث سه در نظر گرفتن پله فرار براي ساختمانهاي ش:66ماده 

. الزامی است) حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ( مقررات ملی ساختمان 
از ( طراحی و نصب آسانسور به تعداد مورد نیاز در ساختمانهاي بیش از چهار طبقه :67ماده 

. الزامی است) همکف 
در داخل واحد یا مشاعات با مساحت تامین یک واحد انباري براي هر واحد مسکونی :68ماده 

. مترمربع الزامی است2حداقل 
به منظور پیشگیري از تبادل صدا میان واحدهاي همجوار از تمهیداتی نظیر استفاده از :69ماده 

در ... عایق صوتی در دیوار میان واحدها و یا جانمایی فضاهایی نظیر سرویس ها ، کمد ، انباري و 
بدین منظور رعایت مبحث هجدهم مقررات ملی . ا استفاده شود حد فاصل میان واحده

. الزامی است ) عایق بندي و تنظیم صدا ( ساختمان 

هکتار 10تا 1میزان سرانه هاي کاربري خدماتی در اراضی مسکونی بین ـ2ـ3ـ1ـ7

ات در تفکیک اراضی بیش از یک هکتار با توجه به میزان آنها باید عالوه بر قطع:70ماده 
مسکونی، سایر کاربري هاي موردنیاز براساس میزان سرانه هاي تعیین شده، در طرح پیش 

). مطابق جدول(بینی شود 
براي تائید نقشه تفکیکی اراضی بیش از یک هکتار نیاز به اخذ مجوز از کارگروه :71ماده 

. شهرسازي و معماري می باشد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هکتار10تا 1سرانه هاي خدماتی اراضی مسکونی ـ 2ـ2جدول 

الی 10000اراضی نوع استفاده از زمین
مترمربع30000

30001اراضی 
50000الی 

مترمربع

50001اراضی 
75000الی 

مترمربع

75001اراضی 
100000الی 

مترمربع
2333پارك و فضاي سبز

2222ورزشی تفریحی و ورزشی
4555جـــمع

آب، آتش نشانی برق، تلفن،
5/05/011...و تاسیسات و 

5/05/011جـــمعتجهیزات
5/05/05/05/0خرده فروشی 5/05/05/05/0جـــمعتجاري

5/0:::::::::درمانگاه 5/0:::::::::جــــمعبهداشتی و درمانی
3333آمادگی و دبستان، راهنمایی 3334جـــمعآموزشی

5/0:::::::::پارکینگ عمومی
891011سرانه شبکه

16182023جمع سرانه خدماتی با شبکه
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

خدماتیـکاربري تجاريـ2ـ3ـ2
استفاده هاي مجاز ـ2ـ3ـ2ـ1

تأمین نیازهاي در (و کالن ) در مقیاس محله(هاي تجاري رده خرد استقرار کلیه فعالیت:1ماده 
.در این اراضی مجاز است) مقیاس ناحیه

36الی 12هاي تجاري در سلسله مراتب خدمات شهري تنها بین معابر احداث کاربري:1تبصره 
.متر مجاز است

در مقیاس محله و ناحیه در کاربردي مختلط مسکونی خدماتیاحداث واحدهاي تجاري و :2ماده 
حداکثرمقیا به عو )درصد70با حداقل ضریب سکونت(ساختماندرصد30ی که حداکثر تبه قسم

مانند؛ دفاتر خدمات مشاوره نرم به استفاده غیرمسکونی) تر باشدهر کدام کم(متر از زمین 10
هاي خدماتی بیمه و امور مالی ، دفاتر خدماتی حسابداري و حسابرسی، دفاتر افزاري ، شرکت

اتی هاي خدماتی طراحی و مهندسین مشاور و سایر واحدهاي تجاري و خدمحقوقی وکال، شرکت
بدیهی است همه این واحدها مشمول پرداخت عوارض ویژه تجاري با توافق .اختصاص بیابد

. شهرداري خواهد بود 
هاي مسکونی، رضایت ساکنان و هیئت هاي فوق در آپارتماندر صورت استقرار فعالیت:1تبصره 

.مدیره ساختمان الزامی است
. استمتر و بیشتر مجاز 12هاي ور خیاباناستقرار این نوع کاربري فقط در مجا:2تبصره 
منحصرا در خیابان (احداث ملک با کاربري تجاري صرفا در کاربري مسکونی سیال بوده : 3تبصره 

و در سایر کاربري هاي عمومی احداث کاربري تجاري مشمول تغییر کاربري ) متر و باالتر12هاي 
گردیده و در صورت موافقت مجاز به احداث مطرح5است  و می بایستی موضوع در کمیسیون ماده 

.خواهد بود
در مواردي که واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی، در حوزه اراضی مسکونی و به صورت :4تبصره 

. استشود، بایستی فضاهاي مسکونی داراي دسترسی مستقیم به معابر مشترك احداث می
بر ) بدون هرگونه آلودگی صوتی ، هوا یا بصري( هاي مجاز و صنایع خانگی انواع کارگاه:5تبصره 

. استاساس ضوابط سازمان محیط زیست 
چنانچه ملکی در منطقه مسکونی قرار داشته و مساحت آن بر اثر اصالح مسیر یا تعریض :3ماده 

متر باشد، مشروط بر اینکه داراي سند مالکیت 3متر مربع و عمق آن بیشتر از 50معبر ، کمتر از 
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36...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

تواند به باشد ، در ازاي خسارات وارده میجامع بوده و تاریخ صدور آن قبل از تصویب طرح معتبر 
اي از قبیل احداث یک واحد تجاري مبادرت نماید و این واحد نیز می تواند فقط به خدمات محله

. اختصاص یابد ... خواربارفروشی ، سبزي فروشی ، فروش لوازم تحریر، نانوایی و 
هاي دولتی قرار داشته چه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانچنان:4ماده 

ملک مذکور داراي 5باشد، پس از فسخ قرارداد و تخلیه و ارایه مدارك مثبته و تایید کمیسیون ماده 
. گردد هاي منطقه مسکونی میکاربري
فرهنگی، ،مذهبی(جمعیت شهر استقرار کلیه عملکردهاي خدمات عمومی مورد نیاز:5ماده 

افزون برآنچه در نقشه ) درمانی،ورزشی، بهداشتی،انتظامی، تفریحی،پذیرایی، اداري:،گردشگري
ها در این اراضی بینی شده و در چارچوب ضوابط و مقررات ویژه هریک از کاربريکاربري زمین پیش

. با تصویب مراجع قانونی ذیربط بالمانع است
تفاده هاي مشروطاسـ 2ـ3ـ2ـ2

هاي بخش خصوصی مانند انستیتو زبان، آموزش علوم کامپیوتر و آموزش احداث آموزشگاه:6ماده 
کارهاي هنري مشروط به اینکه ضوابط مربوط به تأمین پارکینگ پرداخت و عوارض اداري را تأمین 

. نماید بالمانع است
نگ و پرداخت عوارض به شهرداري احداث ساختمان پزشکان مشروط بر تأمین پارکی:7ماده 

. بالمانع است
احداث واحدهاي اداري بخش خصوصی مشروط بر تأمین پارکینگ با پرداخت عوارض :8ماده 

.اداري بالمانع است
. استفاده از زیرزمین تنها به عنوان انبار، اتاق تأسیسات و پارکینگ مجاز است:9ماده 
. طبقه همکف یا باالتر، بالمانع استواحدهاي خدماتی دراستقرار:پنجماده 

استفاده هاي ممنوعـ 2ـ3ـ2ـ3
که براي واحدهاي مسکونی و تجاري مجاور ایجاد مزاحمت نمایند احداث صنایع آالینده:10ماده 

.ممنوع است
فقط ) مغازه ها(اداري، واحدهاي تجاري ـمسکونیـدر ساختمان هاي مختلط تجاري:11ماده 

زیرزمین و طبقات (همکف و یا اول قرار گیرند و احداث واحد تجاري در طبقات دیگر باید در طبقه 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

استقرار کاربري تجاري در طبقه همکف و اول فقط با در نظر گرفتن خدمات و . ممنوع است) فوقانی
.فضاهاي مورد نیاز آن بالمانع است 

)انابعاد و نحوه دسترسی به ساختم( ضوابط مربوط به تفکیک ـ 2ـ3ـ2ـ4
خدماتی در ـتجاري ـهاي مختلط مسکونیحداقل تفکیک اراضی جهت احداث کاربري:12ماده 

:محورهاي با قابلیت استقرار این نوع عملکرد برحسب تراکم ساختمانی به شرح زیر است 
.متر مربع300درصد 240در تراکم ساختمانی :13تبصره
.متر مربع240درصد 180در تراکم ساختمانی :14تبصره

:واحدهاي تجاري در سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زیر است حداقل تفکیک:15ماده 
متر و حداقل 4) عرض(اي، حداقل دهانه اي و ناحیهدر محورهاي با قابلیت تجاري محله:16تبصره
.می باشد) مترمربع24حداقل وسعت مجاز (متر 6) طول(عمق 

) طول(متر و حداقل عمق 5) عرض(قابلیت تجاري شهري، حداقل دهانه در محورها با :17تبصره
.است) مترمربع35حداقل وسعت مجاز (متر 2/7

خدماتی، در رده ناحیه و –تجاري :ـهاي مختلط مسکونیاستقرار واحدهاي کاربري:18ماده 
.متر به باال مجاز است12محله فقط در مجاورت معابر با عرض 

خدماتی، در رده شهري و فراشهري فقط –تجاري -هاي مختلط مسکونیرار کاربرياستق:19ماده 
. متر به باال مجاز است18در مجاورت معابر با عرض 

.استمتر 20هاي تجاري، حداقل عرض معابر براي احداث مجتمع:تبصره
د ورودي یا خدماتی بای_تجاري_براي عملکردهاي غیرتجاري در کاربري مختلط مسکونی:20ماده 

. هاي مجزا پیش بینی شودورودي
رعایت ضوابط زیر در مراکز خرید، پاساژ و بازارچه متشکل از واحــــــــدهاي تجاري:21ماده 

ها، چایخانه و هاي تجاري و گالرياي، نمایشگاههاي زنجیرههاي بزرگ، فروشگاهمنفرد، فروشگاه
هاي چند طبقه و ستودیوهاي عکس و فیلم، پارکینگها، اها، سوپرمارکتغذاخوري، شعبات بانک

:ها به شرح زیر الزامی است مانند این
.متر6حداقل عرض ورودي :1تبصره
3اي اي و ناحیهحداقل عرض راهروي اصلی در طبقه همکف واقع در رده عملکردي محله:2تبصره

.گرددمتر تعیین می5متر ، و در رده عملکرد شهري و فراشهري 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

متر و 4/2ها در طبقات به صورت یک طرفه حداقل عرض راهروهاي عبوري مقابل مغازه:3تبصره
.گردددر حالت دو طرفه مطابق عرض راهروي اصلی طبقه همکف تعیین می

.متر4/2حداقل عرض راهروهاي فرعی :4تبصره
.متر4/2حداقل عرض پله :5تبصره
.به باال الزامی است4رقی جهت ارتباطات عمودي از طبقات پیش بینی آسانسور و پله ب:6تبصره
واحدهاي تجاري و همچنین % 10هاي عمومی به اضافه در مراکز تجاري کلیه قسمت:7تبصره

مترمربع باید براي معلوالن جسمی و حرکتی طبق ضوابط و مقررات 100کلیه واحدهاي بیش از 
شورایعالی شهرسازي 8/3/68] مورخ[تی مصوب شهرسازي و معماري براي معلولین جسمی و حرک

.و معماري ایران قابل دسترسی و استفاده باشد
.پیش بینی سیستم برق اضطراري:8تبصره
براي ] بهداشتی اختصاصی[، با تجهیزات ] با تهویه کافی[هاي بهداشتی تأمین سرویس:9تبصره

.معلولین، به تفکیک زنانه و مردانه
دستشوئی (بایستی داراي یک سرویس بهداشتی خصوصی ) مغازه(واحد تجاري هر پنج :10تبصره

طبق ضوابط و ...هاي بزرگ وها و فروشگاهسایر واحدهاي تجاري مانند رستوران. باشد) و توالت 
. نمایندمقررات اداره بهداشت عمل می

1.پیش بینی تأسیسات حرارتی و برودتی به صورت تهویه مطبوع:11تبصره

پیش بینی بارانداز و امکان دسترسی مجزا جهت وسائط حمل و نقل مواد وکاال و تخلیه :12رهتبص
.زباله

. هاي خروجی و پله فرار و سایر جوانب مربوط به ایمنی در مقابل حریقبینی راهپیش:13تبصره
.دراین مورد اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی الزم است

.هدف ازاین ضابطه اجتناب از استفاده کولر آبی وگازي، بخاري متحرك، ثابت و یا دیواري در چنین مجموعه هایی است)1(
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اث ساختمانضوابط مربوط به احدـ 2ـ3ـ2ـ5
ضوابط مربوط به تراکم ساختمانیـ2ـ3ـ2ـ5ـ 1

.متر به باال مجاز است 12هاي استقرار این نوع کاربري در برِ خیابان:1ماده 
بینی شده خدماتی مطابق ضوابط پیشـتجاري ـهاي مختلط مسکونی تراکم مجاز کاربري:2ماده 

:در پهنه تراکم به شرح زیر است
.درصد است180م ساختمانی در پهنه با تراکم متوسط، حداکثر تراک:1تبصره
.درصد است70حداقل ضریب سکونت در این پهنه معادل :2تبصره 

.درصد است240تراکم ساختمانی در پهنه با تراکم زیاد، حداکثر :3بند 
.باشددرصد می50حداقل ضریب سکونت در این پهنه معادل :4تبصره 
توانند با تصویب متر و باالتر در مناطق مسکونی می20هاي ن در برِ خیابانمالکی:5تبصره 

.نمایند) طبقه5(درصد 280کمیسیون مربوطه اقدام به احداث این نوع کاربري با تراکم 
پهنهدر که )موجودواحدهاي تجاري (واحدهاي تجاري پراکنده در سطح شهرآن دسته از :3ماده

، باشند)پروانه کسب(رسمی در صورتی که داراي مجوزاند،نشدهواقعخدماتی پیشنهادي:تجاري
موجود اقدام به ضریب اشغالد در حد تراکم و نتوانمیمجاز به فعالیت بوده و در صورت لزوم

. دننوسازي نمای
ضوابط مربوط به ضریب سطح اشغال ـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 2

درصد و 80خدماتی در طبقه همکف :تجاري :ضریب اشغال در کاربریهاي مختلط مسکونی:4ماده 
.گردددرصد لحاظ می50در طبقات فوقانی 

هاي تجاري شکل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین، در طبقه همکف در مجتمع:5ماده 
مشروط به این که فضاي آزاد به نحوي قرار گیرد که به صورت مشاع بوده و قابلیت استفاده عمومی 

.داشته باشد، محدودیت نداردتوسط مراجعین را 
ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمانـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 3

. شودمتر، تعیین می5/3متر و حداقل 5حداکثر ارتفاع واحد تجاري در طبقه همکف :6ماده
متر 8/4هاي بزرگ معادل هاي تجاري و فروشگاهارتفاع مفید طبقه همکف در مجتمع:تبصره

.است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

20/3خدماتی معادل ـ تجاريـ مختلط مسکونیرتفاع طبقات فوقانی در کاربريحداکثر ا:7ماده 
.شودمتر تعیین می

سانتیمتر باالتر از 30ارتفاع کف ورودي فضاهاي تجاري اعم از منفرد یا مجتمع فقط تا :8ماده 
.، مجاز است]معبر مجاور[رقوم کف 

خدماتی، به ارتفاع ـ تجاريـ تلط مسکونیهاي مخاحداث جان پناه در پشت بام کاربري:9ماده 
.سانتیمتر ، الزامی است80حداقل 

ارتفاع مجاز بنا بر تعداد طبقات و ضوابط ارتفاع مفید طبقات و احتساب ضخامت سقف :10ماده 
.گرددمحاسبه می

.متر قابل افزایش است2/1در صورت استفاده از سقف شیبدار ارتفاع بنا تا حداکثر :1تبصره 
.درصد، دو طبقه است240حداکثر طبقات زیرزمین براي تراکم ساختمانی :11ماده 
حداکثر سطح هر طبقه زیرزمین معادل سطح طبقه همکف بوده و بیش از آن  مجاز :12ماده 
.نیست
.باشدبرداري از آن جهت عملکردهاي زیر مجاز میجزو مشاعات بوده و بهرهزیرزمین:13ماده 

.مترمربع به تعداد واحدهاي تجاري منفرد6حداکثر سطح انبار، با ـ 
.پارکینگـ 
.مورتورخانهـ 
.هاي عمومیهاي بهداشتی شامل توالتسرویسـ 
.مترمربع15آبدارخانه عمومی به وسعت حداکثر ـ 
.کارگاه تعمیرات و نگهداري ساختمانـ 
.سردخانهـ 

و اشرافنحوه استقرار ساختمان در زمین ـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 4
جنوبی ـهاي شمالیخدماتی در زمینـتجاريـمحل استقرار بناهاي مختلط مسکونی:14ماده 

.درصد در طبقه همکف مجاز خواهد بود80در قسمت شمال زمین با رعایت حداکثر سطح اشغال 
غربی در-هاي شرقیخدماتی در زمین-تجاري-محل استقرار بناهاي مختلط مسکونی:15ماده 

.درصد در طبقه همکف مجاز خواهد بود80قسمت غرب زمین با رعایت حداکثر سطح اشغال 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اند اردبیل واقع شده–کلیه کاربریهاي تجاري و خدماتی واقع در حاشیه محور خلخال : 16ماده
.باشنداز محور میو غیر مستقیمنیازمند طراحی ویژه با دسترسی مناسب

هاي شمالی در شمال قطعه و در حاشیه این محور ، در پالكمحل استقرار بنا در: تبصره
.باشدپالك هاي جنوبی در جنوب قطعه می

پارکینگـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 5
.متر درنظر گرفته شود3×5براي هر واحد تجاري، یک واحد پارکینگ به ابعاد :17ماده 

متر 5×5ان از فضاي توچنانچه دو واحد پارکینگ در کنار یکدیگر قرار گیرند، می:1تبصره 
. استفاده نمود

مترمربع 100هاي تجاري مثل مراکز خرید، پاساژ یا بازارچه، باید به ازاي هر در مجموعه:18ماده 
.زیربناي ناخاص تجاري، سه واحد پارکینگ درنظر گرفته شود

رکینگ درصد پا20هاي تجاري، تامین هاي تامین شده در مجتمع عالوه بر پارکینگ:19ماده 
.اضافی براي مراجعه کنندگان الزامی است

مقررات مربوط به نورگیري و تهویه طبیعی ـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 6
.متر است9متر و تا طبقه چهارم 6حداقل عرض نورگیر یا پاسیو براي بناها تا طبقه دوم :20ماده 

ضوع بند هاي مرکزي با رعایت حداقل عرض موسطح نورگیرها، پاسیوها و حیاط:1تبصره 
.گرددفوق جزو زیربنا محسوب نمی

ایجاد پنجره یا بازشو از زیرزمین به خیابان یا کوچه و یا فضاهاي عمومی مجاور :2تبصره 
.باشدمجاز نمی

ضوابط مربوط به فضاها و تأسیسات روي بامـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 7
تند از خرپشته خدماتی عبارـ تجاريـهاي مختلط مسکونیتأسیسات مجاز روي بام:21ماده 

ها و آسانسورها، آنتن مشترك تلویزیون، تأسیسات حرارتی و برودتی، تجهیزات معادل فضاي پله
.ها و منبع آب آتش نشانیتمیز کردن نما و پنجره

.براي تأسیسات روي بام مجاز است] سبک[احداث سرپوشیده :1تبصره 
خدماتی نباید توسط –تجاري :ـونیهاي مختلط مسکبام واحدهاي تجاري در کاربري:22ماده 

.افراد متفرقه قابل دسترسی باشد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مقرارات شهرسازي مربوط به نماسازيـ 2ـ3ـ2ـ5ـ 8
.کلیه سطوح خارجی بنا که در معرض دید قرار دارند، باید نماسازي شوند:23ماده 
زم است فضاي بنابراین ال. هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است:24ماده 

.ها در نظر گرفته شودکافی براي انبار مورد نیاز مغازه
بدون توافق واحدهاي تجاري ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام هرگونه تغییر در نما، ویترین:25ماده 

.شهرداري و شوراي شهر غیرمجاز خواهد بود
د اکثر سه متر و عرض آن بین ها و فضاهاي خدماتی از سطح زمین حارتفاع تابلوي مغازه:26ماده 

.متر و طول آن حداکثر به اندازه برِ ساختمان باشدسانتی80تا 60
.نصب تابلو از هر نوع بر روي پشت بام بنا ممنوع است:27ماده 
.نصب تابلوهاي تجاري و خدماتی عمود بر معابر ممنوع است:28ماده 
هاي هنري با اصالت وا از خطوط و طرحشود در طراحی و خطاطی تابلوهتوصیه می:29ماده 

.یکدست استفاده شود
.نگهداري شودکامل حفاظت وطورهاي تجاري باید بهفضاي سبز همجوار بخش:هشتماده 
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :30ماده

.مسکونی ـ تجاري ـ خدماتی الزامی است
هاي ذیربط که در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: صره تب

توسط باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و 
.هاي مربوطه الزم االجراستمقررات مصوب سازمان
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات اراضی آموزشیـ2ـ3ـ3
هاي مجازاستفادهـ2ـ3ـ3ـ1

هاي مجاز در این پهنه عبارتند از واحدهاي پیش دبستانی و مهدکودك، دبستان، کاربري:1ماده 
هاي راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، هنرستان، دانشسراهاي مقدماتی، مدارس دینی و حوزه

هاي آموزشگاهعلمیه، مدارس کودکان استثنایی، مدارس نابینایان و ناشنوایان، مدارس تیزهوشان، 
.بهیاري و بهورزي و سایر موسسات آموزشی تا حد اخذ مدرك دیپلم 

استفاده هاي مشروط ـ 2ـ3ـ3ـ2
احداث تأسیسات خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی براي مراکز آموزشی از قبیل :2ماده 

نرانی ، سالنهاي ورزشی، خانه معلم، سالن هاي سخ)آموزش و پرورش(غذاخوري، بناهاي اداري 
.و چندمنظوره، آزمایشگاههاي پژوهشی وابسته به آموزش و پرورش 

شورایعالی شهرسازي و معماري ایران، تغییر کاربري آموزشی 31/1/1371براساس مصوبــــه مورخ 
:به شرط موارد زیر مجاز است 

تغییر کاربري توسط وزیر آموزش و پرورش یا نمایندگان معرفی شده از سوي :1تبصره
.ایشان در هر استان درخواست شده باشد

دالیل فنی واجرایی غیرقابل استفاده بودن محل تعیین شده درطرح یا عدم امکان :2تبصره
.یا مرجع تصویب طرح تفصیلی برسد5تملک آن به تأیید کمیسیون ماده 

محل جدیدي با مساحت معادل و موقعیت قابل قبول و عدم مغایرت اساسی با :3تبصره
جامع که هم مشکل فنی و اجرائی نداشته و هم داراي امکان تملک باشد معرفی شده رحط

.یا مرجع تصویب طرح هادي برسد5تأیید کمیسیون ماده و به
استفاده ممنوع ـ2ـ3ـ3ـ3

. احداث سایر کاربري ها در این پهنه ممنوع می باشد: 3ماده
کاربري آموزشی ضوابط عمومی تفکیک و احداث بنا درـ 2ـ3ـ3ـ4

باتوجه به کمبود اراضی آموزشی، ابعاد و وسعت قطعه زمین جهت استفاده کاربري آموزشی :4ماده 
.منوط به تأیید وزارت آموزش و پرورش و دفتر تجهیز و نوسازي مدارس خواهد بود

ایت و حداقل استانداردهاي ساختمانی مربوط به ضوابط وزارت آموزش و پرورش بایستی رع:5ماده 
. اجرا گردد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:کودکستان:الف
مترمربع500کالسه حداقل قطعه تفکیکی 2براي احداث کودکستان :6ماده 
مترمربع700کالسه حداقل قطعه تفکیکی 3براي احداث کودکستان : 7ماده 
مترمربع900کالسه حداقل قطعه تفکیکی 4براي احداث کودکستان : 8ماده 

:دبستان:ب
مترمربع1100کالسه در یک طبقه حداقل قطعه تفکیکی 5اي احداث دبستان بر:9ماده 
مترمربع850کالسه در دو طبقه حداقل قطعه تفکیکی 5براي احداث دبستان : 10ماده 
مترمربع2000طبقه حداقل قطعه تفکیکی یککالسه در 10براي احداث دبستان :11ماده 
مترمربع1500در دو طبقه حداقل قطعه تفکیکی کالسه10براي احداث دبستان :12ماده 
مترمربع2200کالسه در دو طبقه حداقل قطعه تفکیکی 15براي احداث دبستان : 13ماده 
مترمربع2800کالسه در دو طبقه حداقل قطعه تفکیکی 20براي احداث دبستان: 14ماده 

:راهنمایی تحصیلی:ج
مترمربع100یک طبقهدرکالسه3ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:15ماده 
مترمربع750دو طبقه درکالسه3ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:16ماده 
مترمربع1400طبقهدودرکالسه6ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:17ماده 
مترمربع1100طبقهدودرکالسه6ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:18ماده 
مترمربع2100طبقهدودرکالسه9ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:19ماده
مترمربع1600طبقه دودرکالسه9ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:20ماده 
2700طبقهدودرکالسه12ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:21ماده 

مترمربع
2100طبقهدودرکالسه12ییراهنمامدرسهاحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:22ماده 

مربعمتر
، 06/5، 01/5رتیب سرانه زمین کالسه و باالتر به ت15،18،21،24ی یبراي مدارس راهنما:23ماده
.مترمربع خواهد بود65/4و 93/4
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:دبیرستان:د
متر مربع1150طبقه دریککالسه4دبیرستاناحداثبرايتفکیکیقطعهحداقل:24ماده 
مترمربع1800کالسه در دو طبقه 8حداقل قطعه تفکیکی براي احداث دبیرستان :25ماده 
مترمربع1400کالسه در دو طبقه 8تفکیکی براي احداث دبیرستان حداقل قطعه :26ماده 
مترمربع2700کالسه در دو طبقه 12حداقل قطعه تفکیکی براي احداث دبیرستان:27ماده 
مترمربع2070کالسه در دو طبقه12حداقل قطعه تفکیکی براي احداث دبیرستان:28ماده

، 22/5آموز به ترتیب سه براي هردانشکال24و16،20سرانه زمین براي دبیرستان:29هماد
.مترمربع خواهد بود19/5و20/5

هاي بهداشتی اتاق نگهبان ، سرویس( متر مربع ساختمان شامل 70احداث حداکثر :30ماده 
. در محل ورودي مجاز می باشد) مربوطه براي زندگی شبانه روزي سرایدار 

انبار ، پناهگاه ، سالن ورزش و هر نوع ( احداث پیلوت در زیر ساختمان اصلی جهت استفاده
. درصد سطح کل زمین مجاز است50حداکثر تا ) استفاده آموزشی 

درصد سطح 50احداث زیرزمین در صورت امکان در زیر ساختمان اصلی یا زیر پیلوت حداکثر تا 
. کل زمین مجاز است

تی در قسمتی از زمین احداث گردد از نظر حفاظت و ایمنی و آرامش ، بناي آموزشی بایس:31ماده 
. متر از لبه حریم شبکه ارتباطی فاصله داشته باشد10که حداقل 

متر 5در بر گذرهاي اصلی اراضی ، باید زمینی در طول بر زمین و به عرض حداقل : 32ماده 
مساحت این قطعه جز فضاي باز مرکز . جهت توقفهاي کوتاه مدت اتومبیل مراجعین ایجاد شود 

. می گرددآموزشی محسوب
رعایت ضوابط سازمان تجهیز ، توسعه و نوسازي مدارس در ساختمانهاي آموزشی : 33ماده 

. الزامیست
دانش آموز می بایست یک واحد پارکینگ پیش 30در واحدهاي آموزشی به ازاي هر : 34ماده 

. بینی گردد
، نحوه استقرار 2/11/1374صورتجلسه 1شورایعالی شهرسازي و معماري ایران طی بند : 35ماده 

ها و و بزرگراه1هاي شریانی درجه مدارس غیرانتفاعی را براساس پیشنهاد وزارت کشور، در برِ راه
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

متر 18کمتر از ) فاصله دو حد مالکیت طرفین خیابان(هایی که عرض حریم آنها همچنین خیابان
.نوع اعالم کردهاي بن بست ممها و کوچهباشد، همچنین خیابانمی

متر و بیشتر مجاز است12هاي با عرض دستـرسی به فضاهاي آموزشی از خیابان: ماده چهارده 
ضوابط مربوط به احداث ساختمان ـ 2ـ3ـ3ـ5

درصد 100هاي آموزشی، سطح کل طبقات مربوط به آموزش نباید از در کلیه ساختمان:36ماده 
. سطح کل زمین تجاوز نماید

.متر است6/3متر  و حداکثر 3ارتفاع مفید هر طبقه حداقل :37ماده 
هاي آموزشی مشمول این محدودیت هاي ورزشی وکارگاهها و سرپوشیدهسالن:1تبصره 

.باشندنمی
.درصد سطح قطعه زمین باشد30وسعت حیاط اصلی به صورت یکپارچه نباید کمتر از :38ماده 
.در قطعه زمین محدودیتی ندارد"سطح مجاز احداث بنا"شکل :39ماده 
:در استقرار بناهاي آموزشی، موارد زیر باید رعایت گردد :40ماده 

.هاگیري از نور و تهویه طبیعی مستقیم جهت فضاهاي اصلی وکالسبهره:1بند 
.عدم اشراف به واحدهاي مسکونی مجاور:2بند 

درصد سطح فضاي مربوطه و 25آموزشی ها و فضاهايحداقل سطح پنجره براي کالس:41ماده 
.درصد سطح آن فضا است20براي سایر فضاهاي اصلی 

تأمین نور و تهویه طبیعی و مستقیم براي فضاهاي اصلی و کالس ها الزامی است :1تبصره 
.و از طریق حیاط خلوت وپاسیو مجاز نیست

:استقرار عملکردهاي مشروحه زیر در زیرزمین مجاز است:42ماده 
.انبارهاـ 
.موتورخانه هاـ 
.کارگاه تعمیرات ونگهداري ساختمان هاـ 
.پارکینگـ 
.سرویس هاي بهداشتی شامل توالت، دستشویی و رختکنـ 
.فضاهاي ورزشی کوچک براي اوقات فراغتـ 
).مشروط به نورگیري وتهویه مستقیم(کالس هاي کارگاهی ـ 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

).ه نورگیري وتهویه مستقیممشروط ب(محل اقامت سرایدار ـ 
.حداکثر تا دو طبقه زیرزمین درمحدوده مجاز احداث بنا، مجاز است:1تبصره 
.گرددجزو زیربنا محسوب نمی) 40/2با ارتفاع مفید (سطح زیرزمین و پیلوت :2تبصره 

.دسترسی به بام نباید توسط محصلین امکان پذیر باشد:43ماده 
متر قابل افزایش 2/1فاده از سقف شیبدار، ارتفاع بنا تا حداکثر درصورت است:1تبصره 

.است
تأسیسات مجاز روي بام عبارتند از خرپشته معادل فضاي پله ها، تأسیسات حرارتی و :44ماده 

.برودتی، منبع آب آتش نشانی یا ذخیره وموارد مشابه
.باشدمیبراي تأسیسات روي بام، مجاز] سبک[احداث سرپوشیده :1تبصره 

.هاي قابل رؤیت بنا باید نماسازي شوندکلیه بدنه:45ماده 
.اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزامی است:46ماده 
در رابطه با سطح اشغال و تراکم ساختمانی احداث کاربري آموزشی به تفکیک مقاطع :47ماده 

.نوسازي و تجهیز مدارس مالك عمل استتحصیلی ، ضوابط و مقررات سازمان 
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :48ماده

.آموزشی الزامی است
هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

صویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی ت
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

ضوابط مربوط به پارکینگ ـ2ـ3ـ3ـ6
بایست یک واحد پارکینگ پیش بینی دانش آموز می30در واحدهاي آموزشی به ازاي هر :49ماده 
. گردد

یده در محوطه باز ولی در داخل زمین تامین تواند به صورت سرپوشمحل پارکینگ می:1تبصره 
.شود

بینی شده با توجه به هاي مختلف در آنها پیشدر کلیه واحدهاي ساختمانی که استفاده:50ماده 
گرددضوابط مربوطه سطح کل پارکینگ محاسبه می
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات اراضی فرهنگیـ 2ـ3ـ4
موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ4ـ1

اي فرهنگی نظیر کتابخانه، سینما، تئاتر، سالنهاي سخنرانی و موسیقی، موزه، کاربري ه:1ماده 
فرهنگسرا، کانون هاي پرورش فکري و انجمن هاي فرهنگی ، باشگاهها، کاخ موزه ها و 

نمایشگاههاي هنري 
تجاري از ملک :اند مجاز به استفاده فرهنگیکلیه قطعاتی که با رنگ خدماتی مشخص شده:2ماده 
.باشندمیخود 

استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ4ـ2
:استاستفاده ها به این شرح مجاز کاربري هاي فرهنگیدر این اراضی عالوه بر احداث :3ماده 
... نمایشگاه و فروشگاه کاالهاي فرهنگی نظیر شهر کتاب و -
فرهنگی با عملکرد ساختمان هاي اداري -

استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ4ـ3
. داث سایر کاربري ها ممنوع می باشداح:4ماده 

ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ4ـ4
با توجه به ضوابط مراجع مسئول و تفکیکضوابط و مقررات ساخت و ساز تراکم ساختمانی: 5ماده 

.فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود وزارت و رعایت ضوابط 
هاي محلی ر جمع و پخش کننده و خیاباندسترسی به عملکردهاي فرهنگی از طریق معاب:6ماده 

.مجاز است
ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ 2ـ3ـ4ـ5

هاي فرهنگی درصد و سایر کاربري160حداکثر تراکم ساختمان براي سالن سینما و تئاتر :7ماده 
. باشددرصد می80

.ودیت نیستندهاي اجتماعات و نمایش و عملکردهاي مشابه، مشمول این محدسالن:1تبصره 
درصد 30حداقل وسعت حیاط یا حیاط مرکزي اصلی بنا به صورت یکپارچه، نباید کمتر از :8ماده 

.مساحت قطعه زمین باشد
.محدودیتی ندارد"سطح مجاز احداث بنا"شکل :9ماده 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ه ها و نواحی ، سطح مجاز احداث بنا در طبقات دوم و سوم باید در محدوددرمراکز محله:1تبصره 
درصورت ( هاي مسکونی مجاز باشد، به طوري که به واحدهاي مسکونی مجاور احداث بناي پالك

.مشرف نباشد) وجود 
گیري از نور و تهویه مستقیم باید براي فضاهاي اصلی در استقرار بناهاي فرهنگی، بهره:10ماده 
.پذیر باشدامکان

یا سالن کتابخانه و ) آمفی تئاتر(جتماعات شرط فوق در فضاهایی مثل سالن نمایش یا ا:1تبصره 
.که عملکرد فضا ایجاب نکند، لزومی ندارد... اطاق سمینار و 

:عملکردهاي مشروحه در زیرزمین مجاز است استقرار:11ماده 
.انبارها، فایل هاي بایگانیـ 
.هاکارگاه و آتلیهـ 
.موتورخانهـ 
.پارکینگـ 
.هآشپزخانه و فضاهاي متعلقـ 
.هاهاي بهداشتی و رختکنسرویسـ 
.هاي مشابههاي نمایش فیلم و اسالید و فعالیتسالنـ 
).مشروط به نورگیري و تهویه مستقیم(محل اقامت نگهبان و یا سرایدار ـ 

احداث زیرزمین مشروط بر رعایت جوانب فنی در زیر طبقه همکف تا حداکثر دو :1تبصره 
.طبقه، مجاز است

جزو زیربنا محسوب         ) متر40/2با ارتفاع مفید (احداث زیرزمین و پیلوت :2ه تبصر
.گرددنمی

.بینی شودتأسیسات حرارتی و برودتی باید به صورت سیستم مرکزي پیش:12ماده 
.گرددطبقه تعیین می4ارتفاع بنا با احتساب حداکثر ارتفاع مفید هر طبقه، حداکثر تا :13ماده 

.متر افزایش می یابد2/1درصورت استفاده از سقف شیبدار، ارتفاع بنا حداکثر تا :1تبصره
درصورتی که به دالیل فنی و تأسیساتی استفاده از سقف کاذب، ارتفاع بیشتري :2تبصره 

.شهرسازي  برسد–الزم باشد، مراتب باید به تأیید کمیسیون فنی 
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50...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

5/2با حداکثر (از خرپشته معادل فضاي پله وآسانسورها :تأسیسات مجاز در بام عبارتند:14ماده 
، تجهیزات مربوط به تأسیسات حرارتی وبرودتی، منبع آب، آتش نشانی یا )متر ارتفاع از روي بام
.ذخیره و موارد مشابه

.براي تأسیسات روي بام مجاز است] سبک[احداث سرپوشیده :تبصره
.باید نماسازي شودکلیه بدنه هاي قابل رؤیت بنا:15ماده 
.تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزامی استاخذ :16ماده 
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :17ماده 

.فرهنگی الزامی است
هاي ذیربط که توسط سازماندر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات : تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

ضوابط مربوط به پارکینگـ2ـ3ـ4ـ6
نگ تعیین مترمربع زیربنا حداقل یک واحد پارکی50ازاي هر در کاربري فرهنگی به:18ماده 

.گرددمی
صندلی، یک واحد پارکینگ10متر مربع و یا به ازاء هر 25ازاي هر در سینما و تئاتر به:19ماده 

.مورد نیاز است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مذهبیکاربريضوابط ومقرراتـ2ـ3ـ5

استفاده هاي مجاز ـ2ـ3ـ5ـ1
:احداث کاربري هاي نظیر:1ماده 
ي علمیه مسجد، حسینیه، تکیه، مصلی و حوزه ها-
...) کلیسا، معبد و (کلیه اماکن مذهبی اقلیت هاي دینی -

استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ5ـ2
:استسایر استفاده ها به این شرح مجاز موارد ذکر شدهدر این اراضی عالوه بر :2ماده 

احداث کالس هاي آموزشی و فرهنگی، کتابخانه و قرائت خانه و مراکز درمانی در سطح محدود -
) .مطابق با ضوابط سازمان هاي ذي ربط (

.هاي مذهبیاحداث واحدهاي تجاري محدود با رعایت ضوابط تجاري ویژه کاربري:3ماده 
نمازگزاران جمعه ، اعیاد و در شهرهایی که مساحت مسجد جامع شهر موجود پاسخگوي نیازـ 

اط با ساختار شهري از در ارتبشهر) مصالي ( مناسبتها نیستند ، احداث مسجد جامع جدید 
. باشدشهري میهاي توسعهتکالیف دستگاه تهیه کننده در هنگام تهیه طرح

استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ5ـ3
. هرنوع استفاده دیگر از این کاربري ممنوع می باشد:4ماده 

ضوابط عمومی تفکیک و احداث بنا در کاربري مذهبیـ2ـ3ـ5ـ4
) درصد 80تراکم . ( درصد سطح کل زمین باشد 80کل طبقات حداکثر سطح زیربنا در :5ماده
. درصد سطح کل زمین می باشد 40حداکثر سطح زیربنا در همکف : 6ماده
. متر از بر گذرگاه اصلی ضروري است 4عایت عقب نشینی حداقل ر:7ماده
وط به درصد از سطح کل زمین در طبقه همکف من40احداث بنا به میزان بیش از :8ماده

. خواهد بودمربوطههايتصویب کمیسیون
متر مربع زیربنا در مساجد و حسینیه ها 40پارکینگ به ازاء هر یک احداث حداقل :9ماده 

. ضروري می باشد 
، در مورخهاي شهرسازي و معماريدر طرحهاي اسالمیاصول و ارزشتوجه بهدر راستاي

با توجه به نقش ویژه عنصر که ایران مقرر نمود شوراي عالی شهرسازي و معماري2/7/75
مسجد باید ومسلمانان ضروري استمسجد به عنوان نماد اساسی شهر اسالمی محل سکونت
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

طرحهاي کاربري اراضی اعم از به عنوان نقطه عطف مرکزي شهرها ، مناطق و محالت در کلیه
.دمکانیابی گردطرحهاي جامع ، تفصیلی ، هادي و آمادة سازي 

چهارم قانون برنامه107در راستاي تحقق وظایف محوله براساس بندهاي الف و ب از ماده 
وزارت توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و بنا به پیشنهاد معاونت شهرسازي و معماري

ضوابط و87/ 5/ 7مسکن و شهرسازي ، شورایعالی شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 
نمود که رعایت آن در طرح هاي توسعه شهري را به تصویب جد در طرحمقررات مکانیابی مسا

.هاي توسعه شهري الزامی است
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :10ماده

.مذهبی الزامی است
ذیربط که توسط هايدر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

و تفریحیضوابط ومقررات کاربري پذیرایی، جهانگردي وتوریستیـ2ـ3ـ6
موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ6ـ1

احداث هتل، متل، زائرسرا، قهوه خانه و چایخانه، :جاز این کاربري عبارتند از استفاده هاي م:1ماده
...سینما، تئاتر و شهربازي و ،رستوران و واحدهاي پذیرایی

.تغییر اساسی عملکردهاي هتل ها، مهمانخانه ها، مهمانسراها وامثالهم مجاز نیست:2ماده 
اول عملکرد پذیرایی مجاز بوده ودر طبقات دوم در اراضی این کاربري در طبقات همکف و:3ماده 

.وسوم کاربري مختلط پیش بینی می گردد
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ6ـ2

:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:4ماده 
ایجاد فضاهاي سبز عمومی و ورزشی روباز -
جهت) درصد کل زیربنا10حداکثر (اي محدود با بناحداث واحدهاي تجاري و خدماتی -

خدمات دهی به گردشگران 
استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ6ـ3

. احداث هر نوع کاربري دیگر ممنوع می باشد:5ماده 
ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ 2ـ3ـ6ـ4

در کاربري حداقل تفکیک، سطح اشغال، تراکم ساختمانی و غیره براي احداث اراضی مجاز :6ماده
. جهانگردي و پذیرایی تابع ضوابط و مقررات مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري می باشد

.متر مربع است1000حداقل سطح تفکیک مجاز زمین براي احداث هتل برابر : 7ماده
.متر مربع است500حداقل سطح تفکیک مجاز براي احداث مسافرخانه برابر :8ماده
.متر مربع است200سطح تفکیک مجاز براي احداث رستوران برابر حداقل: 9ماده
متر مربع است100حداقل سطح تفکیک مجاز براي احداث قهوه خانه برابر :10ماده

کلیه ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد اماکن توریستی و اقامتی که از طرف سازمان میراث : 11ماده 
دارندگان پروانه ایجاد هتل، مهمانسرا، . م االجرا می باشدفرهنگی و گردشگري تدوین می گردد الز

مهمانپذیر، اردوگاههاي و کمپینگهاي گردشگري مکلفند از مراجع مسئول در سازمان میراث 
. فرهنگی و گردشگري استان مجوز اخذ نمایند

.تدرصد نسبت به سطح کل قطعه اس40حداکثر سطح اشغال مجاز بنا در هتل ها برابر :12ماده

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



54...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

درصد نسبت به کل قطعه 50حداکثر سطح اشغال مجاز بنا در همکف مسافرخانه برابر :13ماده
.است
درصد نسبت به 100حداکثر سطح اشغال مجاز بنا در رستوران ها و قهوه خانه ها برابر : 14ماده
.گرددنور کافی و تهویه مناسب براي تمام بنا فراهمسطح کل قطعه است مشروط بر آنکه :15ماده

ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ 2ـ3ـ6ـ5
حداقل تفکیک، سطح اشغال، تراکم ساختمانی و غیره براي احداث در اراضی مجاز :16ماده 

کاربري جهانگردي و پذیرایی تابع ضوابط و مقررات مربوط به سازمان میراث فرهنگی و 
.باشدگردشگري می

ایجاد اماکن توریستی و اقامتی که از طرف سازمان کلیه ضوابط و مقررات مربوط به:17ماده 
دارندگان پروانه ایجاد هتل، . گردد، الزم االجرا استمیراث فرهنگی و گردشگري تدوین می

هاي گردشگري مکلفند از مراجع مسئول در سازمان ها و کمپینگمهمانسرا، مهمانپذیر، اردوگاه
. ندمیراث فرهنگی و گردشگري استان مجوز اخذ نمای

.باشدمتر می6/3متر تا 3ارتفاع مفید مجاز در طبقات بین :18ماده 
.باشدسالن هاي اجتماعات و نمایش مشمول این محدودیت نمی:1تبصره 

30حداقل وسعت حیاط یا حیاط مرکزي اصلی بنا به صورت یکپارچه،  نباید کمتر از :19ماده 
.درصد سطح قطعه زمین باشد

.محدودیتی ندارد"طح مجاز احداث بناس"شکل :20ماده 
در طبقات دوم ، سوم و چهارم "سطح مجاز احداث بنا"در مراکز محله ها و نواحی :1تبصره 

به طوري قرار گیرد ) درصورت وجود(باید در محدوده احداث بناي مسکونی درلبه پالك مجاور 
.که به واحدهاي مزبور اشراف نیابد

هاي اداري و فضاهاي هاي اقامت و اطاقور و تهویه مستقیم براي اطاقگیري از نبهره:21ماده 
.پرتردد اصلی باید امکان پذیر باشد

هاي داخلی، پاسیو و یا فضاهاي باز محصور، حداقل عرض در صورت وجود حیاط:22ماده 
قل هاي حیاط داخلی و یا حدافضاي مربوطه نباید از یک دوم میانگین ارتفاع ساختمان در لبه

درغیر این صورت، سطح فضاي مزبور جزو . کمتر باشد) هر کــــــدام بیشتر است(متر 6عرض 
.زیربنا محسوب می شود
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55...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي مشروحه زیر در زیر زمین، بسته به عملکرد توریستی و یا عملکرد استقرار فعالیت:23ماده 
:پذیرایی مجاز است 

.انبارـ 
.جهیزات مربوطه با امکان تهویهکارگاه تعمیرات بنا وتأسیسات وتـ 
.موتورخانه با امکان تهویه مستقیمـ 

.پارکینگـ 
.آشپرخانه و فضاهاي متعلقه با امکان نورگیري وتهویه مستقیمـ 
.محل تجهیزات برق ومخابراتـ 
.هاي بهداشتی، دوش ورختکن به تفکیک زنانه و مردانهسرویسـ 
.ان با امکان تهویه مستقیمنهارخوري ومحل استراحت کارکنـ 
.سالن هاي نمایش فیلم، برگزاري جشن و فعالیت هاي مشابه با امکان تهویه مستقیمـ 
ی از قبیل سالن بازي بچه ها، سونا، استخر سرپوشیده، سالن هاي حی، تفریتسهیالت رفاهـ 

.ورزشی کوچک، فروشگاه هاي ویژه هتل، واکسی، آرایشگاه
.رختشویخانهـ 

)مشروط به نورگیري وتهویه(ل اقامت سرایدار ویا مأمورین شبانه روزي محـ 
احداث زیرزمین جهت عملکرد توریستی تا سه طبقه و براي عملکرد پذیرایی :1تبصره 

.حداکثر تا دو طبقه، مشروط بر رعایت جوانب فنی، در زیر طبقه همکف مجاز است
.شودجزو زیربنا محسوب نمی) متر40/2مفید با ارتفاع (سطح زیرزمین و پیلوت :2تبصره 
.گرددسطح پیلوت به عنوان طبقه همکف تلقی می:توضیح 

در عملکردهاي پذیرایی اعم از مستقل و یا درترکیب با عملکردهاي توریستی به :24ماده 
با تهویه مناسب) زنانه ومردانه(مترمربع زیربنا باید دو سرویس بهداشتی 200ازاي هر 

.بینی شودپیش
.ضوابط اداره بهداشت درعملکردهاي پذیرایی الزم الرعایه است:25ماده 
سانتیمتر، ضخامت هر سقف 30ارتفاع بنا براساس حداکثر مفید هر طبقه واحتساب :26ماده 

.تعیین می گردد
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56...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ت کافی در بینی پله، در بناهاي سه طبقه و باالتر باید آسانسور با ظرفیعالوه بر پیش:27ماده 
.نظرگرفته شود

با حداکثر (تأسیسات مجاز در بام عبارتند از خرپشته، معادل فضاي پله وآسانسورها :28ماده 
، تجهیزات مربوط به تأسیسات ساختمانی، منبع آب آتش نشانی یا ) متر از روي بام5/2ارتفاع 

.هذخیره، آنتن مرکزي و تسهیالت تمیزکردن نما وپنجره ها وموارد مشاب
بینی آنتن تلویزیون در روي بام فقط به صورت آنتن در بناهاي توریستی پیش:29ماده 

.مجاز است) مشترك(مرکزي 
در این کاربري استفاده از سطح بام ها به عنوان تراس پذیرایی وخدمات جنبی و :30ماده 

رت، دراین صو. فرعی وابسته، درصورت رعایت جوانب ایمنی ودسترسی مناسب مجاز است
پیش بینی آسانسور براي تراس مزبور الزم بوده ودرمحل مدخل آسانسور باید سرپوشیده اي تا 

.حداکثر به وسعت ده درصد مورد بهره برداري، با ارتفاع حداکثر یک طبقه پیش بینی شود
با (سطح این سرپوشیده جزو زیربنا نبوده و به منظور پیش بینی اطاقک آسانسور :1تبصره 
.در روي سرپوشیده مزبور افزایش ارتفاع بنا در حد یک طبقه مجاز است) متر5/2ارتفاع 
.هاي قابل روئیت بنا باید نماسازي شوندکلیه بدنه:31ماده 
.اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزم است:32ماده 

ضوابط مربوط به پارکینگـ2ـ3ـ6ـ5
مترمربع زیربناي مهمانسرا و مهمانخانه تأمین یک واحد 100تخت یا 4ازاي هر به:34ماده 

. پارکینگ سرپوشیده الزامی است
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57...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات کاربري درمانیـ2ـ3ـ7
موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ7ـ1

احداث مراکز درمانی نظیر درمانگاه، آزمایشگاه، :استفاده هاي مجاز این کاربري عبارتند از :1ماده 
رادیولوژي، مجتمع پزشکان، کلینیک، داروخانه، مطب و بیمارستان و همچنین احداث مراکز 

.بهداشتی مثل حمام عمومی
استقرار بخشی از عملکردهاي این کاربري، مطابق با ضوابط ومقررات اراضی مسکونی و :2ماده 

.اراضی تجاري با کاربري مختلط در کاربري هاي مزبور مجاز می باشد
تغییر کاربري اراضی مسکونی به کاربري درمانی در رده محله وناحیه درصورت اخذ مجوز :3ماده 

.از وزارت درمان وبهداشت وآموزش پزشکی، مجاز است
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ7ـ2

:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:4ماده 
اجتماعی مثل شیرخوارگاه، خانه سالمندان، مراکز نگهداري از معلولین و احداث مراکز خدمات ـ 

توانبخشی 
توالت عمومی با رعایت همجواري ـ 
مراکز ترك اعتیاد، تنظیم خانواده، مراکز دامپزشکی و مراکز پزشکی هسته اي ـ 
...ها، رادیولوژي ها و واحدهاي مربوط به داروخانه ها، آزمایشگاهـ 
ستفاده هاي ممنوع اـ2ـ3ـ7ـ3

. احداث مراکز بیماري هاي عفونی و واگیردار در مراکز درمانی داخل شهر ممنوع است:5ماده 
. احداث سایر کاربري ها ممنوع می باشد:6ماده 

ضوابط مربوط به تفکیکـ2ـ3ـ7ـ4
ضوابط درمانی در اراضی پیشنهادي طرح با توجه به :احداث اماکن و مراکز بهداشتی :7ماده 

. استوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز 
:حداقل تفکیک هاي مجاز بسته به عملکرد به شرح زیر است :8ماده 

.تفکیک زیربنا به مفهوم تفکیک اراضی ویا قطعه زمین نمی باشد:توضیح 
.مترمربع100قات مساحت زیربناي یک مطب عمومی به همراه بخش تزری

.مترمربع50ناحیه ي یک داروخانه در رده هاي محله ومساحت زیربنا
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58...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.مترمربع400مساحت قطعه زمین براي یک مرکز بهداشتی درمانی 
.مترمربع1000مساحت قطعه زمین براي کلینیک، 

مساحت قطعه زمین براي بیمارستان عمومی به همراه درمانگاه، واحد اورژانس، تأسیسات 
.مترمربع12000ش زایمان درمرکز حوزه آزمایشگاهی ورادیولوژي وبخ

.مترمربع200مساحت زیربنا براي یک واحد آزمایشگاهی منفرد در رده شهري، 
.مترمربع200ساحت زیربنا براي یک داروخانه مرکزي منفرد در رده شهري، م

.مترمربع200مساحت زیربنا براي یک واحد رادیولوژي منفرد در رده شهري، 
.مترمربع150ا براي یک مطب تخصصی منفرد در رده ناحیه، مساحت زیربن

حداقل مساحت قطعــــه زمین، براي بیمارستان هاي عمومی در مراکز مناطق :توضیح 
ومراکز حوزه ها براساس تراکم ساختمانی، سرانه زیربناي تخت وسرانه زمین به ازاي هرتخت 

.برحسب تعداد تخت محاسبه وتعیین می گردد
.مترمربع است65به ازاي هر تخت در بیمارستان ها، حداقل زیربنا :9ماده 
.مترمربع است100دربیمارستان ها حداقل قطعه زمین به ازاي هر تخت :10ماده 
.مجاز استپخش کننده و باالتر وجمع دسترسی به عملکردهاي درمانی از طریق معابر :11ماده 

انضوابط مربوط به احداث ساختمـ2ـ3ـ7ـ5
درصد 50هاي درمانی در طبقه همکف در کلیه ساختماناشغال ساختمانحداکثر سطح :12ماده 

. هر یک از طبقات نیز به همین میزان استزیربناي و همچنین سطح هبود
هاي ارتباطی ساختمان ، راهوعبور و مرورجهت ) ساخته نشده ( حداقل سطح فضاي باز :13ماده 

.استدرصد سطح کل زمین 50و گردشگاه مراجعین نگهبانی ، فضاي سبز 
ضوابط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در مورد برنامه وطرح اماکن این کاربري :14ماده 

.الزم الرعایه بوده وصدور پروانه ساخت منوط به اخذ تأییدیه از وزارتخانه مذکور است
.متر است8/4متر وحداکثر 3طبقه حداقل ارتفاع مفید هردر کاربري درمانی، :15ماده 

نمایش وعملکردهاي مشابه مشمول این محدودیت هاي اجتماعات وسالن:1تبصره 
.نیستند

.محدودیتی ندارد"سطح مجاز احداث بنا"شکل :16ماده 
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59...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

از طبقات دوم باید در "سطح مجاز احداث بنا"اکز محله ها ونواحیدر مر:2تبصره 
باشد، به طوري که به واحدهاي ) درصورت وجود(سکونی درلبه پالك مجاور محدوده احداث بناي م

.مسکونی مزبور اشراف پیدا نکند
ی استفاده از نور طبیعی براي اطاق هاي بستري، اطاق هاي معاینه، اطاق در بناهاي درمانـ:17ماده 

.اصلی الزامی استترددهاي اداري وفضاهاي پر
که عملکرد فضا ه وغیر) آمفی تئاتر(مثل سالن اجتماعات شرط فوق درفضاهایی :3تبصره

.ایجاب نکند وجود ندارد
درصورت وجود حیاط هاي داخلی، پاسیو ویا فضاهاي باز محصور حداقل عرض فضاي :18ماده 

متر 6مربوطه نباید از یک دوم میانگین ارتفاع ساختمان درلبه هاي حیاط داخلی ویا حداقل عرض 
درغیراین صورت، سطح فضاي مزبور جزو زیربنا محسوب . کمتر باشد) ـر استـدام بیشتــهر ک(

.گرددمی
:استقرار عملکردهاي مشروحه زیر در زیرزمین مجاز است:19ماده 

.انبارها وفایل هاي بایگانیـ 
.کارگاه هاي تعمیرات بنا وتأسیسات وتجهیزات مربوطه با امکان تهویهـ 
.یزات مربوطه با امکان تهویه مستقیمموتورخانه تأسیسات وتجهـ 
.پارکینگـ 
.آشپزخانه وفضاهاي متعلقه با امکان نور وتهویه مستقیمـ 
.محل تجهیزات برق ومخابراتـ 
.سرویس هاي بهداشتی، دوش و رختکن به تفکیک زنانه ومردانهـ 
.ناهارخوري ومحل استراحت کارکنان با امکان تهویه مستقیمـ 
.انه استریل براي ملحفه وسایر وسایلرختشویخـ 
)مشروط به نورگیري وتهویه مناسب(محل اقامت نگهبان ویا سرایدار ـ 
واحدهاي خاص بیمارستانی مثل کالبدشکافی، استریلزاسیون، سردخانه جسد وسایر موارد ـ 

.مشابهی که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشد
زیرزمین مشروط بر رعایت جوانب فنی در زیر طبقه همکف حداکثر تا احداث :1تبصره 

.دو طبقه مجاز است
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60...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

تأسیسات حرارتی وبرودتی در کاربري هاي درمانی رده شهري به صورت سیستم مرکزي :20ماده 
.پیش بینی شود

4ثر تا ارتفاع بنا براساس حداکثر ارتفاع مفید هر طبقه در مراکز محله ها ونواحی حداک:21ماده 
براي این . طبقه و در مراکز شهر براساس تراکم ساختمانی وضریب اشغال محاسبه وتعیین می گردد

.سانتیمتر درنظرگرفته می شود30محاسبه ضخامت هر سقف معادل 
.متر افزایش می یابد2/1استفاده از سقف شیبدار، ارتفاع بنا حداکثر تا درصورت:1تبصره 
به دالیل فنی، ونیاز به سقف کاذب ارتفاع بیشتري الزم باشد، مراتب باید درصورتی که:2تبصره 

.شهرسازي  برسد:به تأیید کمیسیون شوراي فنی
عالوه بر پیش بینی پله، در کلیه بناهاي کاربري درمانی باید آسانسور با ظرفیت و تعداد :22ماده 

.کافی در نظرگرفته شود
متر ارتفاع 5/2(ارتند از خرپشته، معادل فضاي پله و آسانسور تأسیسات مجاز در بام عب:23ماده 

تجهیزات مربوط به تأسیسات حرارتی وبرودتی، منبع آب آتش نشانی یا ،)حداکثر از روي بام
.ذخیره، آنتن مرکزي، تسهیالت تمیز کردن نما وپنجره وموارد مشابه

پوشانیدن اطراف این . ز استبراي تأسیسات روي بام مجا] سبک[احداث سرپوشیده :تبصره 
.مجاز نیست] با مصالح بنائی[سرپوشیده 

.کلیه بدنه هاي قابل رؤیت بنا باید نماسازي شوند:24ماده 
.اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزم است:25ماده 
ه با احداث و بهره برداري از رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان در رابط:26ماده 

.هاي درمانی الزامی استکاربري
هاي ذیربط که توسطدر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان:1تبصره

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.االجراستهاي مربوطه الزم مصوب سازمان

پارکینگـ2ـ3ـ7ـ6
تخت بیمارستانی 3و هر زیربنامترمربع50حداقل تعـــــداد پارکینگ برمبناي هر :27ماده 

.پارکینگ تعیین می گرددواحدیک
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61...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات کاربري ورزشیـ2ـ3ـ8
موارد استفاده از زمینـ3ـ3ـ8ـ1

هاي ایجاد کلیه تأسیسات ورزشی نظیر استادیوماستفاده هاي مجاز  این کاربري عبارتند از:1ماده 
و ) مثل فوتبال(ورزشی، استخر و سونا، کلوپ هاي ورزشی، سالن هاي ورزشی، زمین هاي ورزشی 

زمین هاي بازي کودکان 
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ8ـ2

:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:2ماده 
. احداث تأسیسات برق و آب و نظیر آن که به تأسیسات ورزشی سرویس می دهد مجاز است-
. احداث ساختمان هاي اداري و نظارتی آن مجموعه ورزشی در سطح محدوده مجاز است-
. احداث رستوران، فروش لوازم ورزشی در سطح بسیار محدود مجاز است-
زشی بزرگ جهت اقامت ورزشکاران مجاز احداث مهمانسرا و خوابگاه در مجموعه هاي ور-

. است
احداث مجموعه هاي فرهنگی مثل سینما و کتابخانه در مجموعه هاي ورزشی بزرگ مجاز -

. است
. درصد از مساحت طبقه همکف قابل احداث می باشند10اینگونه واحدها حداکثر در :توضیح
یر بنا بدون راه ورودي مجزا کل ز% 10احداث واحد هاي تجاري وخدماتی حداکثر به میزان -

.از بیرون ساختمان درمجموعه ورزشی بال مانع است
استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ8ـ3

. احداث هر نوع کاربري دیگر ممنوع می باشد:3ماده 
ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ8ـ4

شهري مترمربع و در مقیاس1000حداقل تفکیک اراضی مجموعه هاي ورزشی محلی :4ماده 
.مترمربع می باشد500) محلی(مترمربع و سالن هاي ورزشی و استخرها 2500

هاي ورزشی حداقل تفکیک اراضی براساس استاندار و ضوابط و مقررات در استادیوم:1تبصره 
.سازمان تربیت بدنی و نشریه فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي مالك عمل است

.ی رعایت نسبت ابعاد یک به یک تا یک به چهارم الزامی استدر تفکیک اراضی ورزش:5ماده 
:دسترسی اراضی ورزشی در سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زیر است :6ماده 
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62...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.جمع و پخش کننده و باالتردرسطح محله وناحیه، دسترسی از معابر :1تبصره
2و1شریانی درجه درسطح شهر دسترسی از خیابان هاي :2تبصره

ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ 2ـ3ـ8ـ5
هاي اصلی در سطح زیربنا در طبقه همکف اعم از فضاهاي سرپوشیده فرعی و ساختمان:7ماده 
. درصد سطح زمین است 25هاي میدانی حداکثر ورزش

درصد سطح 75) غیر سرپوشیده ( هاي میدانی و استخرهاي شنا حداقل فضاي باز شامل ورزش
.است کل زمین

محل قرارگیري ساختمان سرپوشیده وسالن هاي ورزشی در قطعه زمین اراضی ورزشی :8ماده 
.نسبت به طرح هاي ارائه شده آزاد است

ارتفاع ساختمان هاي ورزشی که به عنوان سالن هاي سرپوشیده بهره برداري می گردند، :9ماده 
.براساس مشخصات فنی طرح آزاد بوده ومحدودیتی ندارند

دراحداث سالن هاي ورزشی رعایت استانداردها ومعیارهاي فدراسیون هاي ورزشی الزامی :10ماده
.است

احداث حصار براي اراضی ورزشی فقط به صورت نرده، مجاز بوده وانواع دیگر مجاز نمی :11ماده 
.سانتیمتر بیشتر باشد50ارتفاع دیوار زیر نرده نباید از . باشد

سطوح خالص ن هاي ورزشی، محوطه پارکینگ وسایر مستحدثات مربوطه وبه غیر از زمی:12ماده 
.اراضی ورزشی باید به فضاي سبز ودرختکاري اختصاص یابد

طرح محوطه هاي ورزشی وساختمان هاي اصلی واقع در آن در رده شهري از جنبه تأثیر :13ماده 
.تأیید برسدبر کاربري هاي اطراف، می بایستی توسط کمیسیون برنامه ریزي به 

صورت وقف درزمین خود باشندکلیه مالکینی که مایل به استفاده غیرانتفاعی ورزشی از:14ماده 
زمین کاربري تجاري تبدیل مابقیبهاستفاده ورزشی مجازبرايخوداز زمین% 90مستند

.باشندمی
.بیشتر باشددمترمربع نبای200قابل تبدیل به تجاري به هر حال از سطح:1تبصره 
.تر باشدزمین کمکل برِطول% 50ازنباید) متصل به معبراصلی(موقوفهزمینبرِ:2تبصره 

رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :15ماده
.ورزشی الزامی است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي ذیربط که توسط ات سازماندر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقرر: تبصره 
باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 

.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

پارکینگـ2ـ3ـ8ـ6
ایستی در زمین مربوطه تامین سطح الزم جهت پارکینگ بر مبناي ظرفیت ورزشگاه ب:16ماده 
.گردد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

انتظامیـضوابط ومقررات کاربري اداريـ2ـ3ـ9
موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ9ـ1

:استفاده هاي مجاز این کاربري عبارتند از:1ماده 
ها، نهادهاي عمومی و ها، انجمناحداث کلیه تأسیسات اداري دولتی، اتحادیه ها، کانون

مراکز ستادي نظامی و انتظامی و کالنتري ها 
ها و اراضی اداري شهرداري ساختمان
 دفاتر سازمان هاي منطقه اي و بین المللی و خارجی
ها و مانند دفاتر شرکت ها، کارخانجات، بانک:کاربري هاي اداري مربوط به بخش خصوصی

...
تأسیسات مشابه درمانی کوچک وشی ،مهمانسرا،کتابخانه،مسجد،واحد زمین ورزایجاد

.دستگاههاي دولتی مجاز استك جهتدرصد سطح پال10حداکثر تا 
استقرار عملکردهاي اداري مطابق با صورت عملکردهاي مختلط در بخش کاربري تجاري :2ماده 

.مجاز است
.استقرار عملکردهاي غیراداري دراراضی با کاربري اداري ممنوع است:3ماده 
اضی براي کاربري هاي عملکردهاي اداري مستقر در محل هایی که در نقشه کاربري ار:4ماده 

.دیگر مشخص شده اند، مجاز نبوده وباید خود را با کاربري اراضی طرح منطبق نمایند
برق، هضوابط و مقررات ادارات دولتی از جمله آموزش و پرورش ، تربیت بدنی ، ادار:تبصره
.در مورد احداث کاربري هاي اداري در سطح شهر مالك عمل می باشد... گاز و 

استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ9ـ2
:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:5ماده 
ایجاد مهمانسرا، باشگاه و زمین ورزشی، فضاي سبز، تاالر اجتماعات و مراکز آموزش وابسته به ـ

. سازمانها، نهادها و ادارات دولتی و عام المنفعه مجاز می باشد
اکز بهداشتی وابسته به ادارات در حد درمانگاه و کمک هاي اولیه مرـ
مراکز سیاسی، کنسول گري و وابسته هاي مختلف کشورهاي خارجی ـ
اتحادیه ها و سندیکاها ـ
...مراکز فرهنگی نظیر کتابخانه، موزه، نمایشگاه و ـ
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

. تولید نکند... آزمایشگاههاي تحقیقاتی که هیچ گونه مزاحمتی مانند صدا، بو و ـ
استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ9ـ3

. ایجاد هرگونه تأسیسات تجاري و مراکز عملیاتی نظامی و انتظامی غیرمجاز می باشد:6ماده
ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ9ـ4

.متر مربع است500حداقل سطح تفکیک مجاز اراضی در کاربري اداري برابر :7ماده 
. مجاز استمتر و بیشتر12عرض احدهاي اداري در اراضی مجاور معبر با احداث و:8ماده 

ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ2ـ3ـ9ـ5
.مجاز استدرصد سطح کل زمین 60حداکثر کلیه طبقات سطح زیر بنا در :9ماده

ی درصد سطح کل زمین است و صرفاً اختصاص به اطاق نگهبان40حداقل سطح فضاي باز :10ماده 
.و فضاي سبز و درختکاري دارد

فضاي ورودي ، اطالعات ، بخشهاي عمومی ( احداث پیلوت در طبقه همکف جهت :11ماده 
کل درصد سطح60اصلی حداکثر در زیر ساختمان )مراجعین ، پارکینگ یا هر منظور خاص اداري 

.زمین مجاز می باشد
.متر می باشد8/4متر وحداکثر 6/3حداقل ف واحدهاي اداري درطبقه همکدارتفاع مفی:12ماده 

.متر است8/4حداقل ارتفاع مجموعه هاي بزرگ در مرکز شهر در طبقه همکف :1تبصره 
بیشتر هرگاه ارتفاع فضاي هال و ورودي یا فضاي مشترك اصلی از یک طبقه:2تبصره 

قلمداد"بناسطح مجاز احداث"، سطح فضاي مربوطه در هرطبقه، جزو (ATRUM)باشد 
.می گردد، لکن فقط یک بار در تعیین سطح زیربنا محاسبه می شود

.استمتر3/3مفید هریک از طبقات حداقل ارتفاع :13ماده 
.مشمول این محدودیت نیستند) آمفی تئاتر(سالن هاي اجتماعات :تبصره 

محدوده احداث بناي در طبقات دوم وسوم باید در"سطح مجاز احداث بنا"شکل :14ماده 
به طوري قرار گیرد که به واحدهاي مزبور اشراف ) درصورت وجود(مسکونی در لبه پالك مجاور 

.نیابد
امکان بهره گیري از نور وتهویه مستقیم باید براي اطاق هاي اداري وفضاهاي پرتردد اصلی :15ماده 

.امکان پذیر باشد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

سیو ویا فضاهاي باز محصور حداقل عرض فضاي درصورت وجود حیاط هاي داخلی، پا:16ماده 
متر 6مربوطه نباید از یک دوم میانگین ارتفاع ساختمان در لبه هاي حیاط داخلی ویا حداقل عرض 

در غیر این صــــورت، سطح فضاي مزبور جزو زیربنا محسوب. کمتر باشد) هر کدام بیشتر است(
.می شود

:یر در زیرزمین مجاز است استقرار فعالیت هاي مشروحه ز:17ماده 
.انبارـ 
.کارگاه تعمیرات بنا وتأسیسات وتجهیزات مربوطه با امکان تهویهـ 
.موتورخانه با امکان تهویه مستقیمـ 
.پارکینگـ 
.تهویه مستقیمآشپزخانه وفضاهاي متعلقه با امکان نور وـ 
.محل تجهیزات برق ومخابراتـ 
.ش ورختکن به تفکیک زنانه ومردانهسرویس هاي بهداشتی، دوـ 
.نهارخوري ومحل استراحت کارکنان با امکان تهویه مستقیمـ 
.سالن هاي اجتماعات، سخنرانی وفعالیت مشابه با امکان تهویه مستقیمـ 
مستقیم و [مشروط به نورگیري وتهویه (محل اقامت سرایدار ویا مأمورین شبانه روزي ـ 

]).طبیعی
اث زیرزمین تا سه طبقه مشروط بر رعایت جوانب فنی، در زیر طبقه همکف مجاز احد:1تبصره 

.است
.جزو زیربنا محسوب نمی گردد) متر40/2با ارتفاع مفید (سطح زیرزمین وپیلوتی :2تبصره 

مترمربع زیربنا حداقل باید یک زوج سرویس 200در عملکردهاي اداري به ازاي هر :18ماده 
.با تهویه مناسب پیش بینی شود) مردانهه ونزنا(بهداشتی 

در مراکز نواحی براي عملکردهاي این کاربري تأمین گرمایش ودر مراکز شهري:19ماده 
.وسرمایش باید از طریق سیستم تهویه مطبوع باشد

سانتیمتر، ضخامت هر سقف 30ارتفاع بنا براساس حداکثر مفید هر طبقه و احتساب :20ماده 
.تعیین می گردد

.متر افزایش می یابد2/1درصورت استفاده از سقف شیبدار ارتفاع بنا حداکثر تا :1تبصره 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

درصورتی که به دالیل فنی ونیاز به سقف کاذب، ارتفاع بیشتري الزم باشد، مراتب باید :2تبصره 
.شهرسازي  برسد–به تأیید کمیسیون فنی 

ه طبقه وباالتر باید آسانسور با ظرفیت کافی در عالوه بر پیش بینی پله، در بناهاي س:21ماده 
.نظرگرفته شود

با حداکثر ارتفاع (خرپشته، معادل فضاي پله وآسانسور :تأسیسات مجاز در بام عبارتند از :22ماده 
تجهیزات مربوط به تأسیسات ساختمانی، منبع آب آتش نشانی یا ذخیره، ، ) متر از روي بام5/2

.موارد مشابهپنجره ها وتمیز کردن نما وآنتن مرکزي وتسهیالت 
پوشانیدن اطراف این . براي تأسیسات روي بام مجاز است] سبک[احداث سرپوشیده :تبصره 

.مجاز نیست] با مصالح بنائی[سرپوشیده 
در روي بام، (DISH)دربناهاي توریستی پیش بینی آنتن تلویزیون ویا آنتن ماهواره :23ماده 

.مجاز است) مشترك(ن مرکزي فقط به صورت آنت
.کلیه بدنه هاي قابل رؤیت بنا باید نماسازي شوند:24ماده 
.اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزم است:25ماده 
در رابطه با احداث و بهره برداري از سازمان مربوطهرعایت کلیه ضوابط و مقررات :26ماده 

.الزامی استو انتظامیاداريهاي کاربري
هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

پارکینگـ2ـ3ـ9ـ6
واحد پارکینگ و در 2مترمربع زیربنا، احداث 80در واحدهاي اداري دولتی به ازاء هر :27ماده 

مترمربع زیربنا احداث یک واحد پارکینگ الزامی 50واحدهاي اداري بخش خصوصی، به ازاء هر 
.است

اتوبوس، تشریفات (فضاي مورد نیاز براي توقف وسایل حمل ونقل جهت سرویس کارکنان :1تبصره 
.مترمربع، یک واحد اتوبوس محاسبه می گردد1000به غیر از سطوح فوق، معادل هر ...)و

درصد فضاي باز مجاز قطعه زمین 50سطح الزم جهت پارکینگ عمومی نمی تواند از :2تبصره 
.تأمین گردد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



68...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات اراضی کاربري فضاي سبز وپاركـ2ـ3ـ10
موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ10ـ1

احداث پارك و فضاي سبز عمومی در سطح محالت :موارد استفاده از این کاربري عبارتند از:1ماده 
، احداث ...)پارك کودك، پارك محله، پارك ناحیه، پارك شهر، پارك ساحلی و (و ناحیه و شهر 

، احداث فضاهاي بازي کودکان، )جهت قایقرانی یا منظرپارك(استخر و دریاچه در داخل پارك ها 
.بازي و ورزش هاي سبک ، احداث زمین هاي اسکیت و دوچرخه سواري شهر

درمحل هایی که به صورت کاربري فضاي سبز در نقشه کاربري اراضی مشخص شده اند، :2ماده 
استفاده از اراضی به عنوان پارك، فضاي سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوطه، کاربري 

نظیر فرهنگی، مذهبی، تأسیسات وتجهیزات شهري، پذیرایی ورزشی واستقرار عملکردهاي خدماتی
:و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشند 

پارکهاي ناحیه اي در "سطح مجاز احداث بنا"درصد سطح به عنوان 10رعایت حداکثر :1تبصره
.شهريپارکهايدر"سطح مجاز احداث بنا"درصد سطح به عنوان 5و  رعایت حداکثر و محله اي

.درصد سطح جهت کاربري ورزشی درفضاي باز20رعایت حداکثر :2تبصره 
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ10ـ2

:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:3ماده 
 احداث باغ وحش با رعایت مسائل زیست محیطی و همجواري
 ،سالن نمایش، کانون پرورش فکري و رستوران و تأسیسات اداري مربوط به احداث کتابخانه

پارك با بناي محدود و رعایت ضوابط
 نمازخانه، فروشگاه صنایع دستی، فروش لوازم ورزشی

استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ10ـ31
احداث سایر کاربري ها و تأسیسات :4ماده 
درصد از سطح 5و سبز عمومی با مجموع بیش از احداث هر نوع ساختمان در فضاي باز :5ماده 

درصد از سطح کل پارك هاي ناحیه اي و محله اي ممنوع 10کل زمین در پارك هاي شهري و 
.است
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69...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ10ـ4
اراضی مشخص شده به عنوان فضاي سبز وپارك، اعم از موجود یا پیشنهادي، هرگونه در:6ماده 

.ع استتفکیک ممنو
به طورکلی، شکل قطعه زمین جهت کاربري فضاي سبز داراي محدودیتی نمی باشد، لکن :7ماده 

.درصد طول آن باشد30درصد از سطح، عرض قطعه زمین نباید کمتر از 75حداقل در 
دسترسی مجاز براي انواع پارك ها بسته به محل قرارگیري در سلسله مراتب خدمات :8ماده 

:زیر می باشد شهري به شرح 
.فضاي سبز بچه ها از خیابان هاي محلی و جمع و پخش کننده
2و فضاي سبز عمومی و پارك ها  از خیابان هاي شریانی درجه  ا

.استمترمربع 3000مترمربع و فضاي سبز شهري 500حداقل مساحت پارك کودك :9ماده 
ه کتبی از زوساز جدید منوط به اجاتمنظور ساخسال سن به10تر از قطع درختان کم:10ماده

) به تعداد هر سال از سن هر درخت، یک نهال جدید(شهرداري و حرس و نگهداري درختان دیگر 
.در مکان موردنظر شهرداري است

ه کتبی شهرداري باید با اجازه کتبی اداره زسال سن عالوه بر اجا10قطع درختان باالي :11ماده 
به ازاء هر یک سال از سن هر درخت دو نهال جدید باید حرس و زیست همراه بوده ومحیط

.نگهداري شود
.کوبی شودکلیه درختان شهر که شهرداري موظف به حفظ و نگهداري آنهاست باید پالك:12ماده 
که به هر علت دچار خسران شهرهاي داخل محدوده وساز داخل باغتفکیک و ساخت:13ماده 

.باید احیا شودشوند ممنوع بوده و باغ
مربوطهها و مصوبات ها و ارضی مزروعی بر اساس دستورالعملوساز در باغتفکیک و ساخت:14ماده

.ها و اراضی مزروعی مجاز نیستوساز در باغصورت هیچگونه تفکیک و ساختدر غیر این.خواهد بود
ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ 2ـ3ـ10ـ5

"پهنه ها بسیار محدود بوده و احداث ساختمان هاي مسکونی مطلقاساخت وساز دراین:15ماده 

.ممنوع است
:فقط احداث عملکردهاي فهرست زیر در کاربري هاي پارك وفضاي سبز مجاز است :16ماده 
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70...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اماکن فرهنگی واجتماعی، کتابخانه وکتابفروشی، موزه، نمایشگاه، رستوران وچایخانه و :تبصره
ان اداري ونگهبانی پارك، مسجد، سرویس هاي بهداشتی وساختمان مشابه، گلخانه، ساختم

تأسیسات و تجهیزات فنی، فضاهاي تفریحی کودکان، فضاهاي ورزشی، تئاتر وسینماي کودکان 
.وآتلیه هاي هنري

درصد از سطح 5احداث هر نوع ساختمان در فضاي باز و سبز عمومی با مجموع بیش از :17ماده 
. درصد از سطح کل پارکهاي ناحیه اي و محله اي ممنوع است 10شهري و کل زمین در پارکهاي

دسترسی ساختمان هایی که داخل پارك ها و فضاي سبز ساخته می شوند، به صورت :18ماده 
به مستقیم وبالفاصله به معابر پیرامون پارك مجاز نمی باشد، مگر به عنــــــــوان دسترسی فرعی

.محلیکننده وجمع و پخش خیابان هاي 
ایجاد حصار براي کلیه پارك هاي شهر با استفاده از پوشش گیاهی با ارتفاع مناسب از :19ماده

.سطح زمین مجاز بوده و استفاده از جداره صلب و با مصالح نمایی ممنوع است
.درصد پارك ها به پوشش گیاهی، آب و آب نما ضروري است70تخصیص حداقل :20ماده 
خصیص فضاهایی مناسب براي مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و ایجاد پناهگاه هاي ت:21ماده 

.جمعی در کلیه زیرپهنه هاي این پهنه از طریق تهیه و تصویب طرح هاي ویژه، مجاز است
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :22ماده

.زامی استالفضاي سبز و پارك ها
هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

پارکینگـ2ـ3ـ10ـ6
پیرامون پارك ها به استفاده کنندگان از ] حاشیه اي معابر[که پارکینگ هاي عالوه براین :23ماده 

ازاء هر ه پارکینگ ب25/0، تعداد پارکینگ مورد نیاز در پارکهاي محله پارك ها اختصاص دارد، 
.مترمربع است150واحد پارکینگ به ازاء هر 1مترمربع زمین و در پارکهاي شهري 150
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71...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ت کاربري صنعتی وکارگاهیضوابط ومقرراـ2ـ3ـ11

موارد استفاده از زمینـ 2ـ3ـ11ـ1
ایجاد صنوف شهري نظیر تعمیرگاههاي اتومبیل، کارگاههاي در و پنجره سازي و نجاري و :1ماده 

. نظیر آن که به صورت غیرصنعتی و در سطح شهري خدمات ارائه می دهند
باید به نقاطی که طی ر سطح شهر، صنایع غیرمجاز مشروحه زیر در صورت استقرار د:2ماده 

:هیئت دولت تعیین شده منتقل شوند 9/4/1369هـ مورخ 119ت/942مصوبه شماره 
مرغداري ها، دامداري ها، صنایع سنگ بري، صنایع شیمیایی، صنایع چرم سازي ودباغی، :تبصره

تصفیه روغن پاالیشگاه هاي مواد شیمیایی، صنایع تیوپ والستیک سازي، صنایع کبریت سازي،
هاي مصرف شده وسائط نقلیه، صنایع ساختمانی اعم از کارخانه سیمان، آجرپزي، سفال گري 
وکاشی سازي، ایرانیت وپنبه نسوز، صنایع مهمات سازي، تولید سموم وآفت کش ها، صنایع با خطر 

آسفالت، نشت رادیواکتیویته، ساالمبورسازي، روده پاك کنی وزهتابی، رنگرزي پوست وخز، تولید 
.آهک پزي وسنگ تراشی

استفاده هاي مشروط ـ 2ـ3ـ11ـ2
:در این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ها به این شرح مجاز است:3ماده 
احداث تأسیسات و تجهیزات موردنیاز این کاربري.
ایجاد فضاي سبز و تأسیسات رفاهی و پذیرایی براي کارکنان این کاربري.

استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ11ـ3
:ممنوع  استزیردر این اراضی استفاده ها :4ماده 
 ایجاد کارگاهها و صنایع بزرگ و آالینده
 ایجاد کارگاهها و صنایع تولیدي در سطح کالن و غیرشهري
 ایجاد سایر کاربري ها و تأسیسات

ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ11ـ4
.باشدمترمربع می300صنایع کارگاهی کوچکبراي حداقل مساحت زمین :5ماده 

.متر مربع کمتر باشد500نباید از ) کارگر10تا 5(مساحت صنوف متوسط :1تبصره
.کارگر بیشتر باشد2500نباید از ) تا و بیشتر10(مساحت صنوف بزرگ:2تبصره 

.مین استمساحت ز% 30هاي غیرمزاحم شهري حداقل فضاي سبز براي کارگاه:6ماده 
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72...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.مترمربع باشد12حداقل  عرض قطعه تفکیکی نباید کمتر از :7ماده 
ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ2ـ3ـ11ـ5

عنوان صنوف کارگاهی غیرمزاحم هایی که تحتدر محلفقطهاي غیرمزاحم شهري کارگاه:8ماده 
.باشنداند مجاز به فعالیت میمشخص شده

و حداکثر سطح اشغال همکف طبقه 5/1در % 80ف کارگاهی غیرمزاحم حداکثر تراکم صنو:9ماده 
.باشدمی% 50

حفاظت محیط زیست باید رعایت دراحداث واحدهاي تولیدي تعمیراتی، ضوابط سازمان :10ماده 
.گردد
ر ارتفاع مفید ساختمان در دراین پهنه ایجاد پیلوت در جوار معبر اصلی ممنوع و حداکث:11ماده 

.متر تعیین می گردد5/4کف و اول طبقات هم
متر 8/4در طبقه همکف تعمیرگاه هاي خودرو و تجهیزات سنگین حداقل ارتفاع مفید :1تبصره 

.است
.متر افزایش می یابد2/1درصورت استفاده از سقف شیبدار ارتفاع بنا حداکثر تا :2تبصره 

صورت یکپارچه، در تراکم هاي مرکزي اصلی بنا به حداقل وسعت حیاط یا حیاط :12ماده 
.درصد سطح قطعه زمین باشد50درصد نباید کمتر از 100ساختمانی 

.محدودیتی ندارد"سطح مجاز احداث بنا"شکل :13ماده 
.براي فضاهاي کارگاهی تولیدي، نور وتهویه مستقیم باید پیش بینی شود:14ماده 
:زمین مجاز است استقرار فعالیت هاي مشروحه زیر در زیر:15ماده 

.انبارـ 
.کارگاه تعمیرات بنا وتأسیسات وتجهیزات مربوطه با امکان تهویهـ 
.موتورخانه تأسیسات وتجهیزات مربوطه با امکان تهویهـ 
.پارکینگـ 
.سرویس هاي بهداشتی، دوش و رختکن به تفکیک زنانه ومردانهـ 
.هویه مستقیمنهارخوري ومحل استراحت کارگران با امکان تـ 
).مشروط به نورگیري وتهویه طبیعی(محل اقامت سرایدار ـ 
.تا دو طبقه در زیر طبقه همکف مجاز استاحداث زیرزمینـ 
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73...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.ضوابط اداره بهداشت الزم الرعایه است:16ماده 
اع با حداکثر ارتف(خرپشته معادل فضاي پله وآسانسور :تأسیسات مجاز در بام عبارتند از :17ماده 

.تجهیزات مربوط به تأسیسات ساختمانی ومنبع آب آتش نشانی یا ذخیره) متر از روي بام5/2
.کلیه بدنه هاي قابل رؤیت بنا باید نماسازي شوند:18ماده 
.اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزم است:19ماده 
ربري رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست دراحداث واحدهاي مربوط به این کا:20ماده 

.الزامی است
متري امکان پذیر است ولی قسمت اداري و انبارها نبایستی به 14ـ12دسترسی از گذر :21ماده 

در. صورت مستقیم به گذر دسترسی داشته باشد بلکه دسترسی آنها از حیاط کارگاه امکانپذیر است
لر براي تحویل مواد اولیه یا انتقال کاالي ساخته شده به آنها کارگاه هایی که ورود کامیون و تری

ضرورت دارد، عقب نشینی در ورودي کامیون رو از بر خیابان به مقداري برابر با عرض در ورودي 
.الزامی است

احداث ساختمان هاي خدماتی از جمله سرویس هاي بهداشتی، رستوران، ساختمان :22ماده 
ان کارگاه و در فضاي باز کارگاه احداث شوند با سطح اشغال حداکثر معادل اداري که جدا از ساختم

.درصد مساحت کل زمین مجاز است10
فاصله سوله . استمتر از دیوار جانبی3ه نحوه استقرار کارگاه و سوله ها حداقل به فاصل:23ماده 

کور به فضاي سبز الزامی متر مذ6متر از 3متر کمتر باشد که اختصاص6ها از یکدیگر نباید از 
.است
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :24ماده

.صنعتی و کارگاهی الزامی است
هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

پارکینگـ2ـ3ـ11ـ7
سطح هر . واحد پارکینگ در فضاي باز الزامی است1مترمربع بنا تأمین 100به ازاي هر :25ماده 

.مترمربع است15واحد پارکینگ در فضاي باز 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

رات کاربري تأسیسات و تجهیزات شهريضوابط ومقرـ2ـ3ـ12

موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ12ـ1
استقرار بخشی از عملکردهاي تأسیسات وتجهیزات شهري که مربوط به سازمان هاي آب، :1ماده 

شهرسازي شهرداري در ،برق، تلفن وگاز می باشد، با رعایت جوانب فنی وتأیید کمیسیون فنی 
.بز بالمانع استکاربري هاي مسکونی وفضاي س

تأسیسات نظیر تصفیه آب و فاضالب، مخازن :کاربري هاي مجاز در این پهنه عبارتند از:2ماده 
ذخیره آب، پست برق، نیروگاه برق، تأسیسات شبکه مخابرات، گازرسانی ، تجهیزات شهري نظیر 

و غسالخانه، گورستانپمپ بنزین و گاز، ایستگاه آتش نشانی و اورژانس، پستخانه، احداث کشتارگاه، 
ایستگاه خدمات شهري، پناهگاه، شهرك آزمایش رانندگی، شبکه هاي رادیو تلویزیون، تأسیسات 

.هسته اي و فنی 
استقرار و احداث پمپ بنزین فقط براساس ضوابط شرکت ملی پالیش و پخش فرآورده :3ماده 

.هاي نفتی مجاز است
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ12ـ2

حداث محدود قسمت هاي اداري تجهیزات و تأسیسات شهري مربوط به ارائه آن خدمات ا:4ماده 
. یا نگهداري آن مجاز است و قسمت هاي اداري اصلی و مرکزي ممنوع است

استفاده هاي ممنوع ـ2ـ3ـ12ـ3
. استاحداث سایر کاربري ها ممنوع :5ماده 

ضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ12ـ4
.قطعات زمین براساس ضوابط فنی سازمان هاي ذیربط تعیین می گرددوسعت:6ماده 
دسترسی مستقیم تأسیسات وتجهیزات شهري از کلیه درجات معابر به غیر از بزرگراه مجاز :7ماده 
.است

ضوابط مربوط به احداث ساختمانـ 2ـ3ـ12ـ5
وفقط از جنبه احداث ساختمان هاي تأسیسات وتجهیزات شهري محدودیتی نداشته :8ماده 

شهرسازي :یربط باید به تأیید کمیسیون فنی سیماي شهري طرح هاي تیپ سازمان هاي ذ
.شهرداري برسد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

درصد از سطح کاربریهاي اختصاص یافته به این حوزه به کاربري 50اختصاص حداکثر :9ماده 
. فضاي سبز بالمانع است 

حریم تاسیسات شهري مجاور پالك به صورت هنگام اخذ پروانه ساختمانی، کسب استعالم:10ماده 
. کتبی توسط متقاضی از سازمانهاي ذیربط الزامی است 

رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي :11ماده
.تاسیسات و تجهیزات شهري الزامی است

هاي ذیربط که توسط مقررات سازماندر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و : تبصره 
باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 

.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان
پارکینگـ2ـ3ـ12ـ6

. تمترمربع زیربنا در این کاربري یک واحد پارکینگ مورد نیاز اس100به ازاء هر :12ماده 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط ومقررات کاربري حمل ونقل وانبارـ2ـ3ـ13

موارد استفاده از زمینـ2ـ3ـ13ـ1
استفاده از این اراضی تنها جهت احداث تأسیسات و بناهاي موردنیاز کاربري، حمل و نقل و :1ماده 

، ایجاد انبارها مانند پارکینگ، پایانه مسافر، تاکسی سرویس، گاراژ، سکوهاي باراندازي و بارگیري
پایانه هاي باربري، انبار، مراکز توزیع کاال، سیلو و پارکینگ هاي عمومی، تعمیرگاههاي وسایط نقلیه 

. سبک ، ایجاد بازار مصالح ساختمانی و انبار مصالح ساختمانی مجاز است
استفاده هاي مشروط ـ2ـ3ـ13ـ2

:ا به این شرح مجاز استدر این اراضی عالوه بر موارد ذکر شده سایر استفاده ه:2ماده 
احداث خوابگاه، مهمانسرا، درمانگاه، مراکز آموزشی و حرفه اي و صنعتی، مراکز ورزشی و ـ 

درصد 15سالنهاي اجتماعات و سخنرانی و مسجد مشروط براینکه مجموع کاربري ها بیشتر از 
. سطح پالك را اشغال نکند

مشروط به رعایت ضوابط این کاربري ها احداث پمپ بنزین و جایگاه عرضه سوخت : 1تبصره 
درصد کل زیربنا بدون راه ورودي 5احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداکثر : 2تبصره 

. مجزا از بیرون محوطه در مجموعه پایانه هاي باري و مسافري بالمانع است
مجتمع و رعایت سرانه در مجموعه هاي حمل و نقل و انبارها به تناسب نیاز و فعالیت: 3تبصره 

درصد کل زیر بنا بدون 5هاي مناسب، احداث خدمات موردنیاز کارکنان مجتمع به میزان حداکثر 
. راه ورودي مجزا از بیرون محوطه بالمانع است

بالمانع ... احداث تأسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب، پست برق، پست گاز و :4تبصره 
. است

ه هاي ممنوع استفادـ2ـ3ـ13ـ3
این اراضی صرفاً براي کاربري حمل و نقل و انبار و استفاده هاي مجاز و مشروط یاد شده :3ماده 

. در نظر گرفته شده است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است
و احداث بناضوابط مربوط به تفکیک زمینـ2ـ3ـ13ـ4

:ربري به شرح زیر استحداقل تفکیک هاي مجاز این کا:4ماده 
. مترمربع می باشد1000حداقل مساحت الزم براي پارکینگ عمومی ـ 
. مترمربع می باشد500حداقل مساحت الزم براي انبارهاي عمومی مقیاس شهر ـ 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

. باشدمترمربع می10000مسافربري حداقل مساحت الزم براي ترمینال ـ 
. درصد مساحت زمین می باشد5ومی حداکثر سطح اشغال ساختمانی پارکینگ عمـ 
. یک طبقه می باشد...) اتاق نگهبانی و (حداکثر تعداد طبقات ساختمانی پارکینگ ـ 
. درصد است25حداکثر سطح اشغال توده هاي ساختمانی جهت احداث پایانه حمل و نقل ـ 
. درصد می باشد50حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی در انبارها ـ 
. طبقه می باشد2ر تعداد طبقات در پایانه حمل و نقل حداکثـ 
. طبقه می باشد2حداکثر تعداد طبقات در انبارها ـ 
. رعایت موارد ایمنی و اخذ تائید سازمان آتش نشانی الزامی استـ 
. تأمین تهویه و نور مستقیم در فضاهاي فعالیتی باید پیش بینی شودـ 
ازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي حمل رعایت ضوابط و مقررات س:5ماده

.و نقل و انبار الزامی است
هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستسازمانمصوب

پارکینگـ2ـ3ـ13ـ5
.مترمربع حمل و نقل و انبار، یک واحد پارکینگ الزامی است100به ازاء هر :6ماده 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط و مقررات شبکه معابرـ 2ـ3ـ14
، الزم است ابتدا تعاریفی از گیويپیش از تشریح ضوابط و مقررات مربوط به شبکه معابر شهري 

هاي ارتباطی مرتبط با حوزه مدیریت مستقیم و غیر مستقیم شهر پرداخت و به تناسب راهانواع 
. جایگاه آن در طرح جامع ، به ارایه انواع ضوابط مربوطه اقدام نمود

یک نوع دسترسی کمربندي میان شهري است که جهت دسترسی :)بزرگراه شریانی(آزاد راه ـ
کیلومتر در 120حداکثر سرعت مجاز در آن . گرفته شده استبسیار سریع دور افتاده شهر در نظر 

.ساعت است
هاي غیرهمسطح مجاز هاي شریانی فقط از طریق تقاطعدسترسی معابر دیگر از این بزگرراه

. کیلومتر باشد5/2است و فاصله این تقاطع ها نبایستی کمتر از 
 استخط برگشت4خط رفت و 4تعداد خطوط عبوري بزرگراه شریانی.
 عبور دوچرخه و موتورسیکلت در بزرگراه هاي شریانی ممنوع بوده و خطوط عبوري اختصاصی

.نیز براي آن در نظرگرفته نمی شود
 متر است30حداقل عرض سواره.
 متر جهت توقف هاي اضطراري3حداقل عرض پیاده رو به عنوان شانه اضطراري.
 کیلومتر5/2) مسطحفقط از نوع غیره(حداقل فاصله بین تقاطع ها.
نسبت عرض به طول معبر بزرگراه شریانی محدودیتی ندارد.
 درصد4حداکثر شیب طولی جاده.
 متر76کل مجموعه عرض معبر بزرگراه شریانی، (متر از هر سمت 15عرض حریم معبر.(
پارکینگ حاشیه اي در مسیر بزرگراه هاي شریانی مجاز نیست.
ز طریق زیرگذر یا روگذر ممنوع استارتباط طرفین معبر به جز ا.
عبارتند از معابر اصلی شهر که به عنوان ارتباط هاي اصلی، مراکز خدماتی حوزه هاي :بزرگراه هاـ

. کیلومتر در ساعت است 90حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه ها . شهري را به هم متصل می نمایند
دات فنی و جاده سرویس از بزرگراه هیچ گونه دسترسی مستقیم بدون در نظرگرفتن تمهی

.هاي درون شهري مجاز نیست
معابر درجه یک از . تقاطع هاي بزرگراه هاي درون شهري به صورت غیرهمسطح می باشد

.این معبر می توانند انشعاب بگیرند

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



79...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

 خط برگشت3خط رفت و 3تعداد خطوط عبوري.
 متر است25حداقل عرض سواره رو.
متر است5به عنوان شانه اضطراريحداقل عرض پیاده رو.
 کیلومتر است1حداقل فاصله بین تقاطع ها.
نسبت عرض به طول معبر بزرگراه محدودیتی ندارد.
 درصد6حداکثر شیب طولی بزرگراه.
 کل مجموع عرض (متر است 10عرض حریم معبر ، بزرگراه هاي درون شهري از هر طرف

).متر است55معبر بزرگراه 
حاشیه اي در طول معابر بزرگراه هاي درون شهري ممنوع استپارکینگ.
امکان ارتباط طرفین معبر از طریق زیرگذر و روگذر میسر خواهد بود.
ارتباط مسیرهاي مخصوص پیاده به صورت همسطح مجاز نمی باشد.
 مسیر عابر پیاده از حاشیه بزرگراه هاي درون شهري و در بخش پیاده رو، مشروط به ایجاد

.حفاظ هاي ایمنی در حدفاصل بخش عبور سواره و پیاده مجاز خواهد بود
ها هیچ گونه دسترسی مستقیمی به شود که ساختمانبه معبري اتالق می:شریانی درجه یکـ

هاي درجه یک خیابان. گیرندآنها نداشته و جهت ارتباط بین مناطق شهري مورد استفاده قرار می
.ندمرز مناطق را مشخص می ساز

اتصال خیابان هاي درجه یک . هاي درجه یک مجاز استتقاطع هاي همسطح در خیابان
.فقط به بزرگراه هاي درون شهري مجاز است

 خط برگشت است3رفت و 3تعداد خطوط عبوري در خیابان هاي درجه یک تا.
اختصاص مسیر ویژه جهت تردد دو چرخه درخیابان هاي درجه یک مجاز نمی باشد.
کیلومتر است1ل فاصله بین تقاطع ها در خیابان هاي درجه یک، حداق.
نسبت طول و عرض معابر درجه یک محدودیت ندارد.
 ،متر است20حداقل عرض سواره رو درخیابان هاي درجه یک.
 ،درصد است6حداکثر شیب خیابان هاي درجه یک.
 ،یابان هاي درجه مجموع کل عرض خ(متر 5/7عرض حریم معبر خیابان هاي درجه یک

)متر است45یک، 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

 ،متر است4حداقل عرض پیاده رو خیابان هاي درجه یک.
پارکینگ حاشیه اي در طول خیابان هاي درجه یک ممنوع است.
ارتباط طرفین معابر درجه یک از طریق زیرگذر و روگذر مجاز است.
چراغ راهنمایی، ارتباط مسیرهاي پیاده از طریق خط کشی در محل تقاطع هاي همسطح با

.مجاز است
 در محل ارتباطی مسیرهاي پیاده، رعایت نکات فنی جهت عبور و مرور معلولین جسمی و

.حرکتی الزامی است
المقدور و واحدهاي هاي متفرقه  حتیشود که ساختمانبه معابري اطالق می:2شریانی درجه ـ

ر جهت ارتباط درون مناطق و نواحی این معاب. مسکونی به آنها دسترسی مستقیم نداشته باشند
.باشندمختلف پیش بینی شده اند و اغلب مشخص کننده مرز نواحی می

اتصال خیابان . با معابر دیگر به صورت همسطح، مجاز است2هاي درجه نوع تقاطع خیابان
.با خیابان هاي درجه یک و بزرگراه هاي درون شهري مجاز است2هاي درجه 

خط برگشت به عالوه 2خط رفت و 2، معادل 2هاي درجه خیابانتعداد خطوط عبوري
.یک خط عبوري در هر سمت جهت پارکینگ حاشیه اي است

 متر جهت عبور دوچرخه در هر 5/1، اختصاص مسیري به عرض 2درخیابان هاي درجه
.سمت معبر مجاز بوده، ولی الزامی نیست

 متر 18ساب پارکینگ حاشیه اي معادل با احت2حداقل عرض سواره رو خیابان هاي درجه
.متر است14و بدون احتساب پارکینگ حاشیه اي 

 متر است3، 2حداقل عرض پیاده رو در خیابان هاي درجه.
 درصد است6معادل 2حداکثر شیب معابر درجه.
متر است500، معادل 2هاي درجه حداقل فاصله بین تقاطع ها در خیابان.
 متري عالوه بر 500با خط کشی عابر پیاده به فواصل 2معابر درجه تأمین ارتباط طرفین

.محل تقاطع، مجاز است
 متري، 500ارتباط مسیرهاي پیاده از محل خط کشی عابر پیاده در تقاطع ها به فواصل

.مجاز است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

 ،انجام خط کشی و تأمین محل عبور عابرین با رعایت نکات فنی ساختار هندسی محل
شورایعالی 8/3/68ر معلولین جسمی و حرکتی مطابق مصوبه مورخ جهت عبور و مرو

.شهرسازي و معماري ایران الزامی است
آخرین رده بندي ارتباطی بوده و دسترسی به ساختمان ها و منازل :جمع و پخش کنندهـ 

.مسکونی را فراهم می آورند
هاي جمع و پخش اتصال خیابان. نوع تقاطع معابر دسترسی به طریق همسطح، مجاز است

.کننده فقط به خیابان هاي محلی و شریانی درجه دو مجاز است
خط براي هر سمت حرکت در 2هاي جمع و پخش کننده معادل تعداد خطوط عبوري خیابان

.شودنظرگرفته می
هاي جدید شهري الزاماً عبور دوچرخه بدون در نظرگرفتن مسیر ویژه مجاز، و در طراحی بخش

.متر به عرض کل معبر جهت عبور و مسیر ویژه دوچرخه در نظرگرفته شود2/1عرضی معادل 
12هاي جمع و پخش کننده  با احتساب پارکینگ حاشیه اي، حداقل عرض سواره رو خیابان

.متر است8متر و بدون احتساب پارکینگ حاشیه اي، 
 ، متر در نظر گرفته شود2حداقل عرض پیاده رو جمع و پخش کننده.
متر است100هاي جمع و پخش کننده ، اقل فواصل بین تقاطع هاي خیابانحد.
متر است250هاي جمع و پخش کننده نسبت به عرض این معابر، معادل حداکثر طول خیابان.
باشد که در حاشیه کوهستانی درصد می10هاي جمع و پخش کننده، حداکثر شیب خیابان

.ددرصد مانعی ندار12شهر، این شیب تا 
حداقل عرض . هاي جمع و پخش کننده ، مجاز استاي در کنار خیابانپارکینگ حاشیه

.متر است2پارکینگ در هر سمت حرکتی، 
 رعایت نکات فنی ویژه جهت عبور و مرور معلولین در خیابان هاي جمع و پخش کننده الزامی

.است
نوان اتصال مستقیم واحدهاي ترین دسترسی به واحد مسکونی به عنزدیک:هاي محلی خیابانـ 

هاي محلی به دو صورت بن باز و بن بست با دوربرگردان و بدون خیابان. مسکونی به معابر است
.شوندبندي میدوربرگردان دسته
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي محلی فقط به معابر دسترسی و جمع و پخش کننده ، مجاز و در سایر موارد اتصال خیابان
.معبر دیگري را ندارنداین معابر مطلقاً حق اتصال به هیچ

هاي محلی ، تعداد خطوط عبوري یک رفت و یک درصورت ماشین رو در نظرگرفتن خیابان
برگشت در نظرگرفته می شود، به طوري که با پارك کردن وسیله نقلیه در گذر، عبور و مرور در 

.خیابان دسترسی مختل نگردد
 متر، در غیر این صورت 5/1در هر سمت خیابان محلی ماشین رو بوده و حداقل عرض پیاده رو

.تفکیک الزم نیست
5/4متر و عرض خیابان هاي محلی پیاده حداقل 8هاي محلی ماشین رو حداقل عرض خیابان

.متر است
ها مشروط به اتصال به هاي محلی سواره یا پیاده، محدودیتی در تعداد و فواصل تقاطعخیابان

.ننده ندارندهاي دسترسی و جمع و پخش کخیابان
متر و به صورت بن بست، 250هاي محلی ماشین رو به صورت بن باز، حداکثر طول خیابان

.متر است200
متر50توصیه طرح (متر است 100هاي پیاده رو، حداکثر حداکثر طول خیابان.(
درصد در 18شود حداکثر شیب هاي پیاده محدودیتی نداشته، لیکن توصیه میشیب خیابان

.درصد در سایر مناطق رعایت شود12طق کوهستانی و منا
درصد12هاي محلی ماشین رو حداکثر شیب خیابان.
هاي محلی ماشین رو فقط در یک سمت مجاز استاي در خیابانپارکینگ حاشیه.
هاي محلی پیاده، پارك اتومبیل ممنوع استدر خیابان.
 متر باید محوطه اي 12و عرض کمتر از متر 50در انتهاي گذرهاي بن بست با طول بیش از

متر پیش 12برابر عرض گذر و حداقل 5/1براي دور زدن وسایل نقلیه با عرض ) دوربرگردان(
.بینی شود

در بافت هاي فشرده ساخته شده شهر و یا در ) اغلب با عرض کم(معابري که :دسترسیـ 
تصاص یافته باشند، به عنوان حدفاصل معابر محلی به منظور دسترسی به منازل مسکونی اخ

.شونددسترسی شناخته می
شودها به معابر محلی و جمع و پخش کننده مجاز شمرده میاتصال دسترسی .
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 ، متر در طرح تفصیلی پیشنهاد شده است6حداقل عرض دسترسی ها.
ها معابري که در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي دیده نشده ، درحالی که دسترسی اصلی پالك

.متر از آکس معبر باید منظور گردند6کند، با عرض حداقل را ایفا می
معابري که  به خاطر تفکیک اراضی در شهر به :(PEDESTRIAN)معابر ویژه عبور پیادهـ 

. اند و براي جلوگیري از عبور مستقیم سواره به بافت مسکونی در نظر گرفته شده است وجود آمده
ها رعایت راحتی حرکت معلولین الزامی است اي مربوط به معابر و پلهدر اجراي کلیه طرح

.گرددو در سایر اماکن عمومی نیز توصیه می
مشخص شده ) نقشه مقاطع عرضی(هاي طرح تفصیلیعرض معابر ویژه عبور پیاده در نقشه

.است
معابر باشد و استفاده از آسفالت براي این گونه ... سازي این معابر از جنس سنگ وکف

.ممنوع است
، رعایت ضوابط و گیوياز زمان تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر :1ماده 

مقررات مندرج در این طرح براي معابر و تعیین بر و کف و میزان عقب نشینی ساختمان در صدور 
.مجوز ساخت الزامی است

علولین جسمی و حرکتی به شرح مصوبه مورخ ضوابط و مقررات مربوط به عبور و مرور م:2ماده 
1368در تیرماه 104شورایعالی شهرسازي و معماري ایران که طی کتابچه شماره 8/3/1368

.توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن منتشر شده است، الزم الرعایه است
و درختکاري هاي درون شهري به صورت فضاي سبزهاي شریانی و بزرگراهحریم بزرگراه:3ماده 

.باشدبرداري میقابل بهره) پارك خطی(
.باشدبرداري میهاي درجه یک به صورت گل کاري و باغچه قابل بهرهحریم خیابان:4ماده 
ها و گزارش طرح جامع و تفصیلی مراتب شبکه شهر در نقشهعرض معابر اصلی و سلسله:5ماده 

رات گذربندي، حداقل عرض معابر و   از این رو در بخش ضوابط و مقر. مشخص شده است
:اي در تفکیک اراضی و نوسازي بناها به شرح زیر تعیین می شود هاي محلهدسترسی

صورت ه گردد که بمتر تعیین می6متر ، 50هاي تا طول حداقل عرض معبر در گذرگاه:1تبصره
. باشد بن بست میمعابر دسترسی و

. گردد متر تعیین می8متر ، 100الی 50هاي حداقل عرض معبر در گذر:2تبصره
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. استمتر 10متر ، 150متر الی 100گذرهاي حداقل عرض معابر در:3تبصره
. گردد متر تعیین می12متر ، 200الی 150حداقل عرض معبر در گذرهاي :4تبصره
.متر مجاز نیست200احداث بن بست با طول بیش از :1تبصره 
متر ، باید 12متر و عرض کمتر از 50ر انتهاي گذرهاي بن بست با طول بیش از د:2تبصره 

. گرددبرابر عرض گذر تعیین می5/1براي دور زدن وسایل نقلیه ، ) دوربرگردان(محوطه اي 
.متر باشد12حداقل عرض دور برگردان نباید کمتر از :1تبصره
.شودمعبر بن باز محاسبه میطول گذرهاي بن بست از اولین تقاطع یا:2تبصره 

به منظور ایجاد شرایط مناسب حرکت در تقاطع ها، رعایت قوس گوشه در محل برخورد :6ماده 
بر این مبنا در تعیین حداقل قوس گوشه هاي تقاطع معابر . هاي سواره رو در معبر الزامی استلبه

:هاي ارایه شده در جدول زیر ضروري است شهري رعایت توصیه
)برحسب متر(قوس گوشه لبه سواره روها در تقاطع هاي شهري ـ 2ـ3دول ج

( عرض معبر

)متر

468101214161820222426
4222222222222
6×22222222222
8××4444444444

10×××444444444
12××××77777777
14×××××7777777
16××××××888888
18×××××××88888
20××××××××8888
22×××××××××888
24××××××××××1010
26×××××××××××12

:لزامی است درخصوص قوس گوشه ها رعایت ضوابط زیر در تقاطع هاي مختلف ا:7ماده 
هاي شریانی درجه یک و دو حداقل هاي واقع در امتداد راهشعاع قوس در تمامی تقاطع:1تبصره

.متر باشد10باید 
5/7تا 5هاي شهري و تجاري باید بین شعاع قوس در محورهاي واقع در داخل هسته:2تبصره

.متر باشد
.متر باشد5اطق مسکونی باید حداقل شعاع قوس در خیابان هاي محلی واقع در من:3تبصره
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.متر توصیه می شود5/1تا 1شعاع قوس در تقاطع گردش ممنوع بین :4تبصره
مجموع عرض درگذر ) یک دهم (1/0رعایت اندازه پخ هاي اجرایی در مناطق مسکونی:8ماده 
.است

داشتن عرض پیاده در مورد تقاطع هاي با عرض بیشتر، نیاز به برداشت مقاطع عرضی و :9ماده 
روها و عرض کانال ها است

50و شعاع گردش براي زوایاي تقاطع بین ) پخ ( نحوه تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید :10ماده 
.درجه در محدوده صنعتی در جدول زیر ارایه شده است110تا 

برحسب (درجه 80الی 50و شعاع گردش در تقاطع بین ) پخ(میزان حداقل وتر مثلث دید ـ 2ـ4جدول
)متر

)متر(عرض گذر45:409/39:359/39:309/29:259/24:209/19:159/14:105/9:5
777776545/9:5

101095/88765/59/14:10
14135/115/105/98769/19:15
17161412115/9879/24:20
21191713125/105/879/29:25
25221917145/11989/39:30
2925221916131089/39:35
32292521171410745:40

110تا 80و شعاع گردش درتقاطع بین ) پخ ( نحوه تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید ـ 2ـ5جدول 
درجه

عرض 45:409/39:359/39:309/29:259/24:209/19:159/14:105/9:5
)متر(گذر

66666545/35/9:5
9987،576549/14:10

131211987659/19:15
1614121098769/24:20
201714121095/769/29:25
242017141211869/39:30
272420171412869/39:35
3027242016139645:40
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و رانندگی در سطح شهر باید در ارتفاع و فاصله مناسب از لبه معابر قرار تابلوهاي راهنمایی :11ماده 
.داده شوند

بندي و سلسله مراتب معابر شهري رعایت حداقل عرض خطوط و عرض باتوجه به درجه:12ماده 
.رفیوژها الزامی است

سواره رو به مشخصات عرض خطوط، عرض میانه ها، ارتفاع مناسب تابلوها و فاصله تا لبه :13ماده 
:باشدشرح جدول زیر می

مشخصات عرض خطوط، عرض میانه ها، ارتفاع مناسب تابلوها و فاصله تا لبه سواره روـ2ـ6جدول 
محلیشریانی درجه دوشریانی درجه یک نوع راه

دسترسیمحلیفرعیاصلیبزرگراهآزادراهمشخه فنی
375/2تا 375/2تا 25/375/2تا 5/33تا65/325/3عرض خط عبور

:::438/1)رفیوژ(حداقل عرض جزیره میانی 
ارتفاع مطلوب عالئم عبور و مرور در 

5/25/24/24/24/24/2)متر(کنار معابر 

حداقل فاصله لبه بیرونی تابلو از کنار 
5/25/245/045/045/03/0)متر(معابر 

456677)درصد(حداکثر شیب طولی 
ها از یکدیگر حداقل فاصله تقاطع

2000150050030010050)متر(
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط و مقررات مربوط به باغات و مزارع ـ 2ـ3ـ15
اداره کـل شهرسـازي و       12/02/81مورخ   811/81002005در رابطه با موضوع نامه شماره        :1ماده  

تبدیل و تغییـر کـاربري و       ،   1366قانون زمین شهري مصوب      14معماري قانونگذار به موجب ماده      
افراز و تقسیم و تفکیک باغات را با رعایت ضوابط و مقررات مـسکن و شهرسـازي بالاشـکال داشـته                     

در باغات که متضمن تبدیل و ...) استفاده مسکونی و   ( لذا تعیین ضوابط مربوط به احداث بنا        . است  
سکن و شهرسازي قـرار داده شـده        تغییر کاربري آنها می باشد در حیطه و صالحیت قانونی وزارت م           

100/13630است بر همین اساس وزارت مسکن و شهرسازي طی دستورالعمل ابالغـی بـه شـماره                 
ضوابط احداث بنا در باغات را مشروط به نداشتن کـاربري مـصوب خـدمات و فـضاي                 1/9/74مورخ  

ي مختلف شامل   هااین ضوابط بر حسب مساحت    . سبز ، تحت عنوان باغ مسکونی تعیین کرده است          
. تعیین درصد سطح اشغال بنا و حداکثر تراکم ساختمانهاي مربوطه می باشد 

و % 45در این دسـتورالعمل حـداکثر تـراکم سـاختمانهاي مربوطـه بـه باغـات ،                   :1تبصره  
تعیین گردید% 15حداکثر درصد سطح اشغال بنا ، 

احـداث  « ده اسـت    دسـتورالعمل فـوق تـصریح شـ        2-بنـد الـف      30در تبصره   : 2تبصره  
»طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست 4ساختمانی با بیش از 

باغات داخل محدوده قانونی ـ2ـ3ـ15ـ1
:فضاي سبز عمومی )الف 
باغاتی که شهرداري عالوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت :1ماده 

اعم از اینکه در طرح مصوب ( می نگهداري کند درخت و سیستم آبیاري به صورت فضاي سبز عمو
. با تصویب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومی تبدیل شود )داراي کاربري باشند یا نباشد 

:باغ مسکونی )ب 
باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند قابل تبدیل به منطقه :1ماده 

. هستند ساختمان سازي ویژه به شرح زیر مسکونی با ضوابط تفکیک و-باغ
با تراکم و %10حداکثر سطح اشغال با متر مربع 2000باغات،حداقل تفکیکی ، افراز و تقسیمـ 

.تعیین می گردددرصد20ساختمانی 
متر مربع مجاز به احداث ساختمان 150حداکثر تا متر 2000باغات موجود با سند معتبر کمتر از ـ 

.ندباشمی
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د در نمایل به استفاده از تراکم بیشتر باشمتر مربع2000ین قطعات باالي چنانچه مالک:2ماده 
مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر بشرح زیر 

. داده می شود 
با حداکثر سطح % 30مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 5000تا 3000در قطعات ـ

)در کاربري باغ(.سطح زمین% 15اشغال 
با حداکثر سطح % 45متر مربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 5000در قطعات تفکیکی ـ

.سطح زمین% 15اشغال 
صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت وتأمین و واگذاري خدمات وتأسیسات زیر بنایی مانند :3ماده 
این قانون ) 1(،گاز وتلفن از سوي دستگاههاي ذیربط واراضی زراعی وباغها موضوع مادهبرقآب و

توسط وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي،مسکن وشهرسازي ،استانداریها وشهر داریها  وسایر مراجع 
این قانون وسایر مراجع قانونی همچون کارگروه)1(ماده )  1(زیربط ،پس از تأیید کمیسیون تبصره 

قانون حفظ اراضی زراعی وباغ ها .(شهرسازي ومعماري وشوراي برنامه ریزي استان خواهد بود
)واصالحیه31/4/74مصوب 
در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه محل استقرار آن باید از هر ضلع :1تبصره 

احداث . ه می باشد طبق2این فاصله در مورد ساختمانهاي . متر فاصله داشته باشد 4زمین حداقل 
طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با 2ساختمان با بیش از

. رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد 
هاي خدماتی مانند هتل ، واحدهاي تفریحی و ورزشی و فرهنگی در آن دسته از کاربري:2تبصره 

ه ضوابط این بند الزامی است ، لیکن در کاربریهاي خدمات عمومی که که انتفاعی باشند رعایت کلی
درصد تراکم در 45درصد سطح اشغال و 15با اعتبارات دولت احداث می شود استفاده از حداکثر 

. تمام حاالت بالمانع است 
هر 3ـبو 2ـببا استفاده از مزایاي تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي :3تبصره 

. گونه تفکیک بعدي ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی قید شود 
مترمربع است به طور کلی سطح 500در باغات و اراضی مشجر که مساحت آنها کمتر از :توجه 

. اشغال و مساحت کل ساختمان تابع ضوابط شهرداریها خواهد بود 
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:ملکی ـمسکونیـج
درصد از سطح باغات خود به 70مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاري ـمنطقه باغ :4ماده 

عنوان فضاي سبز عمومی یا باغ شهري به صورت رایگان به شهرداري باشند می توانند با تصویب 
مسکونی از انواع منطقه بندیهاي مسکونی استفاده کنند ـمراجع مربوطه به جاي منطقه باغ 

:که مشروط به این
. سهم خدمات و فضاي سبز عمومی حتی االمکان به صورت یکپارچه باشد -
عالی شهرسازي و معماري تحت عنوان منطقه بندي شوراي14/12/71رعایت کامل مفاد مصوبه -

مسکونی شهرها 

اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده قانونی ـ 3ـ 3ـ15ـ2
ري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند به باغ تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کارب:5ماده 

. این دستور العمل بالمانع استبقسمت 1مادهمسکونی موضوع ـبا استفاده از مقررات منطقه باغ 
در این صورت الزم است که نقشه درختکاري باغ نیز همراه با نقشه هاي تفکیکی و ساختمانی به 

. تصویب شهرداري مربوطه برسد 
بدیل و تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در ت:6ماده 

صورتی که طرح تفصیلی یا هادي آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد 
کسب اجازه قطعه بندي و تفکیک و ساختمان سازي اینگونه اراضی مشمول ضوابط و . تایید است 

3/10/69به تامین فضاهاي عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ مقررات مربوط 
.شورایعالی شهرسازي و معماري ایران خواهد بود 

تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازي ندارند می توانند از ضوابط تفکیک به :7ماده 
. شرح زیر استفاده نمایند 

هکتار20قل اراضی زراعی دیم هکتار ، حدا5حداقل تفکیک اراضی آبی 
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي اراضی :8ماده

.کشاورزي الزامی است
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هاي ذیربط که توسط در صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 
ویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تص

.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان
رعایت ضوابط و مقررات سازمان هاي ذیربط در احداث و بهره برداري از کاربري هاي باغات :9ماده

.الزامی است
یربط که توسط هاي ذدر صورتی که ضوابط مندرج در طرح با ضوابط و مقررات سازمان: تبصره 

باالترین مقام مسئول یا مراجع قانونی تصویب شده، مغایر باشد، لغو گردیده و ضوابط و مقررات 
.هاي مربوطه الزم االجراستمصوب سازمان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



91...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

حریم- 
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،عوامل طبیعی ها بر اساس حریمشهر و استقرار انواع کاربريمربوط به حریمو مقررات ضوابط ـ3

ی شهرمحیطحریم زیستمصنوع و 

قانون تعاریف محدوده ها و حریم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها                2حریم شهر طبق ماده     

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات        . تحت نظارت دقیق شهرداري گیوي قرار می گیرد         

یم که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهرها مجاز شناخته شده و حفاظت از حر           

به استثناي شهرك هاي صنعتی که در هر حال ازمحدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شـهرداري                  

.ها مستثنی می باشند به عهده شهرداري گیوي می باشد 

این محدوده که در برگیرنده اراضی حد فاصل محدوده طرح جامع و حد نهائی حریم شـهر                 

:است ، داراي پهنه هائی به شرح زیر می باشد 

پهنه هاي داخل حریم شهر -1-3

پهنه روستاهاي واقع در حریم -1-1-3

پهنه اراضی کشاورزي حریم -2-1-3

)که اراضی باغات را هم شامل می گردد ( پهنه مجتمع هاي درختی -3-1-3

پهنه اراضی مرتعی بالقوه-4-1-3

پهنه کارگاهی و صنفی-1-3- 5

و عمومی مانند حریم شبکه هاي برق و انرژيپهنه اراضی تاسیسات منطقه هاي-6-1-3

پهنه تجهیزات شامل گورستان ، کشتارگاه ، محل دفن زباله ، آتش نشانی -7-1-3

پهنه راه هاي اصلی ، فرودگاه ها و راه آهن و پایانه ها -8-1-3

پهنه پادگان و تاسیسات نظامی-9-1-3
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مختصات حریم شهر -2-3

هنه هائی است که بـا شـهر گیـوي رابطـه عملکـردي دارد و                حریم پیشنهادي شهر گیوي پ    

.داراي  نقش هاي مشخص و تعریف شده می باشد 

مساحت حریم پیشنهادي در حد فاصل محدوده طـرح جـامع و حـد نهـائی حـریم معـادل            

) . مساحت شهر کسر گردیده است ( هکتار می باشد 1037/6

شهر ضوابط استفاده از زمین در پهنه هاي حریم- 3- 3

استفاده هاي مجاز) الف

هـاي مربـوط بـه کـشاورزي، باغـات و           کاربري اصلی اراضی در این حـوزه فعالیـت        -

.جنگلداري است

هـاي  ها وارگـان  حفر چاه عمیق و نیمه عمیق آب تنها با اخذ مجوز الزم از سازمان             -

.ذیربط بالمانع است

بـا توجـه بـه کـسب     هاي انتظـامی    هاي و تأسیسات نظامی و پاسگاه     احداث پادگان -

.استان بالمانع است5هاي ذیربط یا از طریق کمیسیون ماده موافقت سایر سازمان

هاي هاي ارتباطی، مسیر خطوط انتقال نیرو، آب، گاز، با توجه به طرح           احداث جاده -

.پذیر استهاي ذیربط با حفظ حریم هاي الزم امکانمصوب ارگان

ن که نوع و میـزان آن طبـق مقـررات وزارت            تأسیسات زیربنایی مورد نیاز کشاورزا    -

.جهاد کشاورزي مجاز شمرده شده باشد
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استفاده هاي مشروط ) ب

درصد مساحت هر قطعه 10استقرار کاربري جهانگردي و پذیرایی با سطح اشغال حداکثر -

با رعایت تمامی ضوابط و مقررات (باطی شهر و پس از رعایت حرایم هاي ارت زمین، در دو طرف جاده    

.بالمانع است) مربوطه

استقرار کاربري حمل و نقل و انبارداري پس از رعایت حرایم و ضـوابط و مقـررات وزارت                   -

.راه و شهرسازي بال مانع است

استفاده ممنوع ) ج

.از استاحداث هرگونه واحد صنعتی جدید در حریم شهر غیر مج-

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



95...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

حرایم طبیعی، مصنوع و حریم زیست محیطی شهرـ 3ـ4

هاي کالبدي براي عوارض هاي ذیربط و یا طرحتوسط هر یک از سازماناي است که محدودهحرایم 
ها گردد و رعایت آنتعیین میموارد دیگرطبیعی و مصنوع مانند رودخانه، چاه، آثار باستانی، راه و

در ذیل به تفصیل به بررسی هر یک از حرایم . و استقرار کاربرها ضروري استدر رابطه با مکانیابی 
که به نحوي در زمینه مکانیابی و نحوه استقرار انواع کاربریها بر روي زمین هم در داخل محدوده 

.شودموثر است پرداخته می) واقع در محدوده حریم( شهر و هم در خارج از محدوده شهر 

اه دام و طیورحریم کشتارگـ 3ـ4ـ1

جز موارد مذکور به. باشدها نسبت به عوامل طبیعی و مصنوعی به شرح زیر میحریم کشتارگاه
.رعایت حریم کلیه عوامل طبیعی و مصنوعی الزامی است

متر3000یطمحفاصله از حریم زیست
متر1000فاصله از مراکز مسکونی
متر500فاصله از مراکز درمانی

متر500راکز آموزشیفاصله از م
متر150حداقل فاصله از محور جاده اصلی

متر100فاصله از محور جاده روستایی
متر300آهنفاصله از راه

متر1000فاصله از فرودگاه
متر1000، دریاچه و دریا، تاالبفاصله از بوستان ملی

متر200فاصله از پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی
متر800مییصله از رودخانه فصلی یا دافا

متر1000فاصله از قنات یا چاه مصرفی آب آشامیدنی
رمت1000فاصله از قنات یا چاه ویژه سایر مصارف

متر500فاصله از مراکز نظامی یا انتظامی
متر200حداقل فاصله از محور بزرگراه و جاده ترانزیت

متر200اهفاصله از حریم آزادراه و بزرگر
متر150فاصله از حریم جاده بین شهري

متر100فاصله از حریم جاده روستایی
متر400فاصله از مراکز درمانی

متر300فاصله از مراکز آموزشی
متر300فاصله از مراکز نظامی یا انتظامی
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متر300فاصله از مراکز زیارتی یا تفریحی
ترم400فاصله از مراکز مسکونی

متر300فاصله از فرودگاه

حریم بیمارستان و مراکز درمانیـ 3ـ4ـ2
رعایت سایر .باشداحداث بیمارستان در محدوده شهر وبیرون از آن با رعایت فواصل ذیل مجاز می

.هاي ذکر شده در سایر بندها الزامی استحریم

هاي مسافربري، ترمینال، گورستانحریم میدان میوه و تره بار- 4-3- 3
، کامیون، پارکینگ اتوبوس وربري و مسافربريهاي با، ترمینال، گورستانبارمیدان میوه و تره

رعایت . هاي بین شهري باید با رعایت فواصل ذیل از عوامل ذکر شده مستقر شوندکارواش اتوبوس
.سایر موارد ذکر شده در مورد حریم سایر عوامل طبیعی و مصنوعی الزامی است

متر1500، تاالب یا چشمهفاصله از دریاچه
متر500مییدخانه فصلی یا دافاصله از رو

متر1000فاصله از قنات یا چاه آب آشامیدنی
متر200فاصله از قنات یا چاه ویژه سایر مصارف

متر150آهنفاصله از حریم راه
متر200فاصله از حریم آزاد راه و بزرگراه
متر150فاصله از حریم جاده بین شهري

متر100فاصله از حریم جاده روستاي
متر400فاصله از مراکز درمانی
متر300فاصله از مرکز آموزشی

متر300فاصله از مراکز نظامی یا انتظامی
متر300ارتی یا تفریحییفاصله از مراکز ز

متر400فاصله از مراکزمسکونی
متر300فاصله از فرودگاه

متر500ابع آبمنفاصله از حریم
متر100آهنفاصله از راه

متر200فاصله از آزادراه و بزرگراه
متر150فاصله از جاده بین شهري

متر100فاصله از جاده روستایی
متر200فاصله از نقاط تفریحی یا زیارتی
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مصوبه (حریم شهرها وده استحفاظی وها در محدضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهـ3ـ4ـ4

)3/2/69اصالحیه مورخ و1/3/68مورخ 

اغلبها که هاي بین شهري و کمربنديمنظور کنترل ساخت و سازهاي اطراف جادهبه
، شورایعالی شهرسازي و معماري گرددهاي مذکور میرویه شهرها به سمت جادهمنجر به توسعه بی

:ب رسانده استایران ضوابط زیر را به تصوی
متر از 150هاي کمربندي و محدوده شهرها و همچنین تا عمق اراضی واقع در حد فاصل جاده-

هاي مصوب جامع هاي مذکور چنانچه در خارج از محدوده طرحدر بر خارجی جادهشهرحد حریم 
محدوده بندي ازگردند مگر اینکه فاصله کمرهاي مذکور اضافه میاند به محدودههادي واقع شدهیا

بین به حدي باشد که در طول عمر طرح تأثیري در میزان و جهت گسترش او وسعت اراضی فیم
شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حریم استحفاظی را عمالً غیرممکن بسازد که تشخیص آن 

و عالی شهرسازي و معماري ایران در شهرهاي داراي طرح جامعبا کمیسیون ماده پنج شوراي
.حسب مورد خواهد بودجامعمراجع و مقامات مسئول بررسی و تصویب طرح

هاي متر، از بر حریم راه در طرفین جاده150ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات تا عمق -
هاي استحفاظی و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به کمربندي واقع در حریم

.هاي مذکور ممنوع استجاده
هاي بین شهري واقع در محدوده حداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در طرفین کلیه راها-

هاي متر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راه150استحفاظی و حریم شهرها به عمق 
هاي خاص که هم محل کاربري دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع است مگر در مورد کاربري

هادي ترسیم شده یا هاي مصوب جامع و تفصیلی و سی الزم عیناً در قالب طرحهاي دسترو هم راه
.ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشد

هاي کشاورزي از زمین) کاشت، داشت و برداشت(برداري تأسیسات الزم براي بهره:1تبصره 
هاي واقع ها و تونلپلهاي مخابراتی، هاي انتقال نیروي برق و شبکهو باغات و همچنین خطوط پایه

هاي آبرسانی، هاي آبیاري خطوط و لولهها و شبکههاي انتقال نفت و گاز، کانالها، لولهدر مسیر راه
بندهاي فوق مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود گیرها، از شمولبندها و سیلسیل

.هستند
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

توانند حسب مورد و در صورت لزوم میجامعهاي یا مراجع تصویب طرح5هاي ماده کمیسیون
هاي ارتباطی دیگري را نیز که از شهر به روستاها و یا نقاط دیگري در اطراف شهر منتهی جاده

متر قابل تقلیل 50شوند مشمول این مقررات نمایند که در این صورت حریم حفاظتی آنها تا می
نمایند نیز که از روستا عبور میهاي بین شهري در مواردي است همچنین حریم حفاظتی جاده

متر قابل تقلیل 50هادي روستایی مورد طراحی قرار گیرد تا هاي بهسازي یاچنانچه در قالب طرح
.است

هاي صنعتی و صنفی و تجاري و خدماتی و نظایر آن موجود در دو طرف ها و واحدکلیه کارگاه-
.رکز جدید منتقل شوندهاي متمهاي موضوع این مصوبه باید به مجموعهراه

فاصل و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در حد99ها در مورد حریم موضوع ماده شهرداري
هاي مناسب براي انتقال هادي موظفند محلهاي جامع وحریم شهرداري تا محدوده نهایی طرح

هاي مصوب طرحها براساسها را با همکاري ادارات کل مسکن و شهرسازي استاناینگونه واحد
توسعه شهري تعیین و تسهیالت الزم را براي انتقال فراهم نمایند و وزارت مسکن و شهرسازي با 

با استفاده از اراضی دولتی تحقق امر فوق را به خصوصاستفاده از امکانات سازمان زمین شهري و 
ورد به فضاهاي هاي قبلی براساس تصویب مراجع قانونی مقرر برحسب ممحل. تسهیل خواهد کرد

.هاي عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربري خصوصی مغایر با آن ممنوع استیا سایر کاربريسبز و
شود و اضافه بر عرض و حریم شهرها واقع میها که در داخل محدودهآن قسمت از حریم راه-

شهرها و جلوگیري از منظور کمک به پاکیزگی و زیبایی منظر ورودي باشد، بهرو میسواره و پیاده
ها در محدوده امکانات وسازهاي بعد از حریم راه توسط شهرداريکردن راه دسترسی براي ساختباز

آنها و با هماهنگی وزارت راه و ترابري براي درختکاري و ایجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار خواهد 
.گرفت
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ها در محدوده استحفاظی ر راهضوابط حفظ حریم و اراضی مجاو3اصالحیه تبصره یک بند 
)عالی شهرسازي و معماري ایرانشوراي17/12/77مصوب (

ها در محدده استحفاظی و حریم شهرها ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه3در اجراي بند 
1عالی شهرسازي و معماري ایران و تبصره شوراي3/2/69و اصالحیه بعدي مصوب 1/3/68مصوب 

:همین بند
و تأسیسات ) برق، گاز و نفت(انرژي مربوط به تولید، انتقال و توزیع آب ویجاد تأسیساتا-

ضوابط حفظ حریم و 3و2رعایت قوانین و مقررات مربوط به هر یک از شمول بندهاي مخابراتی با
.ها در محدوده استحفاظی شهرها مستثنی هستنداراضی مجاور راه

1379مصوب -آهنها و راهاصالحی قانون ایمنی راه) 17(ماده ) 1(نامه اجرایی تبصره آیین-
:روندها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار مینامه، واژهدر آیین:1ماده 
آهن است که توسط اي از اراضی بستر و حاشیه راه و راهمحدوده: آهنحریم قانونی راه و راه- الف

4/2/1346مورخ 1672نامه شماره تصویب) 3(ضوع ماده صالح و از جمله کمیسیون مومراجع ذي
هیأت وزیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور 

.رسیده و یا برسد
وترابري براي صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی اي است که وزات راههزینه: وجوه-ب

طور صورت یکجا یا بهآهن برآورد و بهالیه حریم راه و راهدمتر از منتهیو تأسیسات به عمق یکص
.دارداقساط دریافت می

ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز: ترافیک سبک-ج
هزار وسیله نقلیه در روزترافیک با تردد از دو هزار تا پنج: ترافیک متوسط- د
هزار وسیله نقلیه در روزدد بیش از پنجترافیک با تر: ترافیک سنگین-ه
.شودصالح تعیین شده یا میمحدوده شهرها توسط مراجع ذي: محدوده شهر- و

100صدور مجوز براي ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات و نظیر آن به عمق : 2ماده 
:مجاز استهاي کشور به رعایت موارد زیر آهنها و راهمتر از انتهاي حریم راه

آهن صدور هرگونه مجوز براي ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه-الف
هاي گیر، پایگاهمتر و با الر، تونل، دیوار حایل، دیوار ضامن، گالري بهمن10) با دهانه(نظیر پل 

متر در 250تا 100ه هاي همسطح و غیرهمسطح و نظایر آنها در فاصلراه، پارکینگ، تقاطعپلیس
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ایجاد تأسیسات خدمات زیربنایی حسب . طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است
.باشدمورد با مجوز وزارت راه و ترابري مجاز می

کلیه (هایی که داراي کاربري کشاورزي هستند صدور مجوز براي ایجاد مستحدثات در زمین-ب
نین و ضوابط جاري زمین کشاورزي یا باغ شناخته شده و تبدیل آنها هایی که به موجب قوازمین

ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی، مجوز الزم مبنی بر بالمانع بودن تبدیل ) منع قانونی دارد
باغی، تلمبه ایجاد مستحدثاتی مثل خانه. ربط اخذ و ارایه نمایداراضی کشاورزي را از مراجع ذي

آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه خانه، حفرچاه و نظایر
.و ترابري بالمانع است

متر با مجوز و طبق مشخصاتی محصورکردن اراضی کشاورزي و باغات به ارتفاع حداکثر یک:1تبصره 
.انع استکند بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی بالمکه وزارت راه و ترابري تعیین می

17/05/1380مورخ 1/5324بنا به پیشنهاد شماره 16/11/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ - 1
مصوب -آهنها و راهاصالحی قانون ایمنی راه) 17(ماده ) 1(ترابري و به استناد تبصره ووزارت راه

:نامه را تصویب نموداین آیین- 1379
هاي کشور، از ابتداي محدوده آهنها و راهر براي راهمت) 30(اراضی واقع در نوار به عرض -ج

آهن، فقط داراي کاربري تأسیسات زیربنایی یکصدمتري، بالفاصله بعد از حریم قانونی راه و راه
:عبارتند از) نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی(مستحدثات مجاز در این محدوده . خواهند بود

.ر خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و امثال آنهاي تأسیسات زیربنایی نظیشبکه- 1
ها و ایجاد تأسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق مکتسبه افزایش حریم راه-2

.تأسیسات زیربنایی ایجاد شده
در مواردي که عرض نوار یادشده براي تأسیسات زیربنایی براساس معیارهاي فنی و :1تبصره 

.کافی نباشد، با هماهنگی وزارت راه و ترابري استفاده بیش از نوار یاد شده بالمانع استمهندسی 
براي حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربري تأسیسات زیربنایی، هرگونه :2تبصره 

تصرف و استفاده از اراضی مذکور، براي کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله 
هاي عمومی، عمرانی و نظامی یحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهال

.شوراي انقالب است7/11/1358مصوب -دولت
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هاي خدماتی و رفاهی در هاي صنعتی و مسکونی، مجتمعبراي ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرك- د
.نمایدنامه، مجوز صادر میاین آیینخارج از محدوده شهرها مرجع صدور مجوز با رعایت مفاد

واحدهاي خدماتی و رفاهی جایگاه فروش مواد روغنی و سوختی، تعمیرگاه وسایط نقلیه، :1تبصره
هایی که هاي خدماتی و رفاهی و در مکانهرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظیر آنها در قالب مجتمع

هاي ي امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاهوزارت راه وترابري در چارچوب قانون اجازه واگذار
تعیین -1377مصوب -هاي خدمات رفاهی بین راهیهاي عمومی بار و مسافر و مجتمعپایانه

.شوندنماید، مستقر و احداث مینموده یا می
ها در موارد زیر ممنوع ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یکصدمتري بعد از حریم راه:2تبصره 

:است
.اندهایی که روستاها در یک سمت آنها قرار گرفتهدر سمت دیگر راه- 1
.هاها و گذرگاهدر ضلع خروجی کمربندي- 2
در نقاطی که محدودیت دید وجود دارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش رویه و محدوده - 3

.دید گردد
.بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم- 4
هاي موجود، رعایت مفاد این امع، تفصیلی و هادي شهرها یا بازنگري طرحدر تهیه طرح ج-ه

.شودنامه الزامی بوده و هرگونه تغییر درآن تغییر اساسی است محسوب میآیین
هاي کشور در محدوده آهنها و راهاحداث مستحدثات در محدوده یکصدمتر بعد از حریم راه-و

هاي هادي، مجاز نامه و اصالح طرحعایت مفاد این آیینروستاهاي داراي طرح جامع مصوب، با ر
.باشدمی

.نامه مجاز استهادي، صدور مجوز در چارچوب این آییندر روستاهاي فاقد طرح:1تبصره 
نامه هاي جدید، رعایت مفاد این آیینهاي هادي مصوب یا طرحدر تهیه و بازنگري طرح: 2تبصره 

.الزامی است
هاي کشور الزم است، در صدور مجوز آهنها و راهحداکثر ایمنی براي راهمنظور تأمینبه-ز

نحوي عمل شود که بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی باتوجه به موقعیت محل و زمین، به به
.ترتیب محوطه یا فضاي سبز، پارکینگ و سپس بنا و اعیانی قرار گیرند
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ه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیرآن به هر کیفیت در محدوده نصب نورافکن یا پروژکتور و هرگون-ح
.نمایدنامه، برابر ضوابطی است که وزارت راه وترابري تعیین و اعالم میموضوع این آیین

مصوب -آهنها و راهکلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصالح قانون ایمنی راه:3ماده 
هاي کشور با اخذ آهنها و راهه یکصد متر بعد از حریم راهدر خارج از حریم و در محدود- 1379

:باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستندمجوز از مراجع ذیربط در حال احداث می
در مواردي که هنوز کار (ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی -الف

).اجرایی شروع نشده است
دیدنظر در جانمایی اعیانی براي تأمین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با کاربري تأسیسات تج-ب

).در مواردي که هنوز کار اجرایی شروع نشده است(زیربنایی 
تأمین دسترسی مناسب-ج

مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذیربط که هنوز کار اجرایی آنها شروع نشده است :1تبصره 
معتبر بوده و پس از انقضاي مهلت مذکور، نامهس از تاریخ ابالغ این آیینماه پحداکثر شش

صورت وزارت مذکور در غیر این. وترابري هستنددارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه
.وساز فاقد مجوز جلوگیري نمایدموظف است از هرگونه ساخت

نامه نسبت د در قبال صدور مجوز طبق مفاد این آیینشووترابري اجازه داده میبه وزارت راه:4ماده 
وجوه اخذشده به . به وصول وجوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید

البته مبالغ پایه . (رسدها به مصرف میسازي راهحساب خزانه واریز و صد در صد آن به منظور ایمن
ها که توسط بانک مرکزي ین تغییر شاخص عمومی قیمتماه هر سال براساس آخردر فروردین

).یابدشود، تغییر میجمهوري اسالمی ایران اعالم می
ریال750مبلغ پایه به ازاي هر متر طول دیوار حداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا نظایر آن                     -الف

ریال1000ي اراضی کشاورزيمبلغ پایه به ازاي هر مترمربع عرصه به استثنا-ب

ریال3000خانه         باغ و تلمبهمبلغ پایه به ازاي هر مترمربع اعیان به استثناي تأسیسات کشاورزي نظیرخانه-ج

:شودمبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدول زیر محاسبه و عمل می:1تبصره 
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ها و ترافیک مربوط به آنهابندي راهطبقهـ 3ـ1جدول 
موقعیت اقتصاديترافیکنوع راه یا راه آهن

فرعی و 
آهنراه

اصلی و 
بزرگراه

آزاد 
کیلومتري 10به فاصله سنگینمتوسطسبکراه

هامراکز استان
کیلومتري 5به فاصله 

سایر شهرها
15/1215/1225/1

خاردار یا چپر براي متر یا حصار به وسیله فنس، سیمکنندگان دیوار به ارتفاع یکاحداث :2تبصره 
معاف ) ریال به ازاي هر متر طول750) (الف(محصور کردن اراضی کشاورزي از پرداخت وجه بند 

.هستند
ها که مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال براساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت:3تبصره 
.گرددشود، تعدیل میانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم میتوسط ب
تواند در هنگام وترابري میها، وزارت راهنظر به اهمیت تأمین راه دسترسی در ایمنی راه:4تبصره 

صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار، معادل هزینه احداث راه دسترسی به تشخیص 
تضمین مذکور پس از اتمام عملیات اجرایی و تأمین راه . اقدام نمایدوزارت یاد شده از متقاضی 

تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام وزارت راه و ترابري می. شوددسترسی مسترد می
.ننماید از محل مذکور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نماید

هاي قبلی مبنی براخذ هرگونه وجه به ازاي صدور نامه، دستورالعملپس از ابالغ این آیین:5تبصره 
ها و راه الیه حریم راهاز منتهیمجوز جهت ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات در فاصله یکصدمتر

.گرددوترابري لغو میهاي کشور، توسط وزارت راهآهن
ز طریق مطالعه، ها اوترابري موظف است در جهت ارتقاي کیفیت فضاي اطراف راهوزارت راه: 5ماده 

ها و مستحدثات، مسایل مسایلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح، وضعیت موجود کاربري
هاي توپوگرافی، اجتماعی و اقتصادي محیطی، میراث فرهنگی، ایجاد منظر مناسب، ویژگیزیست

به تهیه ریزي و ارایه ضوابط الزم نسبت هاي هرناحیه، تعیین کاربري مناسب، ضمن برنامهظرفیت
.هاي کشور اقدام نمایدطرح هدایت و ساماندهی فضایی براي هریک از راه

کروکی حریم و یکصد متر . باشندنامه مستثنی میهاي روستایی از شمول این آیینراه:6ماده 
هم، با جداکننده وسط هاي متصل بهها و آزادراههاي چهارخطه، بزرگراهمحدوده نظارتی راه

).ل، گاردریلنیوجرسی، جدو(
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي ها و برکهها و مردابانهار، مسیلها وحریم رودخانهچگونگی تعیین حدبستر وـ 3ـ4ـ5

1یطبیع

:کار برده شده استاصالحات مندرج در این قسمت از نظر اجرایی مقررات آن در معانی ذیل به
.اشته باشدم یا فصلی در آن جریان دیطور دامجرایی است طبیعی که آب به:رودخانه

م یا فصلی در آن جریان داشته و داراي حوضه یطور داب آن بهآمجرایی است طبیعی که :نهر طبیعی
.آبریز مشخصی نباشد

.صورت ابتدایی احداث شده باشدهوسیله اشخاص بمجراي آبی است که به:نهر سنتی
باشد و اغلب در مد بزرگ دریا زمین باتالقی و پستی است که داراي یک یا تعدادي آبراهه:مرداب

همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیالب غرقاب . زیر آب رود
.در تمام سال حالت باتالقی داشته باشداغلبشده و 

.ماندباقی میشده واراضی پستی است که در جریان سطحی و زیرزمینی آب درآنها جمع:برکه
هاي موقتی در آن جریان پیدا طبیعی است که سیل حاصله از باران و برف و رگبارمجرایی:مسیل

.کندمی
تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی امکان حدوث سیالب مجرایی است طبیعی که تحت:مسیل متروکه

.در آن وجود نداشته باشد
به آثار هیدرولوژیک و ، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه آن قسمت از رودخانه:بستر

هاي آب وسیله وزارت نیرو و یا شرکتهاي برگشت مختلف بهداغاب و حداکثر طغیان با دوره
.شوداي تعیین میمنطقه

عالی شهرسازي و معماري ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شورايدوره برگشت طغیان رودخانه-
اي یا آب و هاي آب و منطقهوزارت نیرو و شرکتتعیین و جهت برآورد سیالب با تناوب مورد نظر به

.گرددبرق اعالم می
ساله به 25محدوده شهرها براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت تعیین بستر در خارج از-

شود و در مناطقی که ضرورت اي و آب و برق تعیین میهاي آب منطقهوسیله وزارت نیرو و شرکت
هاي ، شرکتساله مالك مصاحبه قرار گیرد25تر یا بیشتر ازه برگشت کمایجاد نماید سیالب با دور

1ایران و اختیار حاصل از تبصره با استفاده از آیین نامه وزارت نیرو به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوري اسالمی- 1
قانون توزیع عادالنه آب2ماده 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادي وزارت نیرو مجوز ه نقشهیالذکر بر حسب مورد یا ارافوق
.الزم را اخذ خواهند نمود

یري نداشته و بستر ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأث، مسیلهاتغییرات طبیعی بستر رودخانه-
.، لیکن حریم براي آن منظور نخواهد شدسابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی است

، نهر طبیعی یا سنتی مرداب و برکه طبیعی است ، مسیلآن قسمت از اراضی اطراف رودخانه:حریم
فاظت آنها الزم است و که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتقا براي کمال انتفاع و ح

اي و آب و برق تعیین هاي آب منطقهنامه توسط وزارت نیرو یا شرکتطبق مقررات این آیین
.گرددمی

متر م یا فصلی داشته باشند از یک تا بیستیها اعم از این که آب داحریم انهار طبیعی یا رودخانه-
الیه نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف منتهیها یا خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه

.گرددهاي تابعه آن تعیین میبستر وسیله وزارت نیرو و شرکت
ند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم هستاي یا آب و برق مکلفهاي آب منطقهشرکت

ود را با ، فعالیت خهاي طبیعی موجود در حوزهها و برکه، مردابها، مسیلها، انهاررودخانه
صالح طبق مقررات مندرج در این ریزي مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذيبرنامه

، بخشداري و حریم مربوطه بر روي نقشه پیاده و به اداره ثبت اسناد و امالك. قسمت تعیین نمایند
اي مربوطه ممنوع ههرگونه تجاز به بستر و حریم. شودشهرداري و نیروهاي انتظامی اطالع داده می

.ها با اجازه سازمان آب و برق مجاز استهرگونه فعالیت زراعی در بسترها و حریم. است
هاي ها و برکه، مردابهامسیل،، انهار طبییعیهالوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانهعبور

هاي ذیربط آنها با دستگاه، ولی مسئولیت حفاظتطبیعی با موافقت وزارت نیرو بالمانع است
.خواهند بود

در مواردي که احداث . گرددمتر از دو طرف توصیه می500حریم قنات حداقل و در حالت عادي -
.هاي نامناسب ضروري است باید به تناسب بر این میزان افزوده گرددکننده یا کاربريصنایع آلوده

در مواردي که . گرددمتر توصیه می50ي متر و در حالت عاد10حریم چاه آب حداقل -
کننده و یا آسیب رسان در اطراف آن باید ایجاد شود به تناسب حریم ذکر شده هاي آلودهکاربري

.افزایش یابد
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رسانی، آبیاري و زهکشی بهاي عمومی آنامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالآیینـ 3ـ4ـ6

)هیأت وزیران24/4/1371مصوب (

هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی مستحدثاتی هستند که مخازن، تأسیسات آب، کانال:1ماده 
.شوندها یا انتقال آب ایجاد شده یا میسازي زمینآبرسانی، سالممنظوربه

هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی با توجه به حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال:2ماده 
.الیه دیواره آنهاستاین حریم از منتهی. باشدیر میظرفیت آنها طبق جدول ز

:هاي آبیاري و زهکشیهاي مستحدثه و شبکهظرفیت کانال
.متر12میزان حریم از هر طرف - متر مکعب در ثانیه15بیش از ) دبی(آبدهی - 1
.متر8میزان حریم از هر طرف - متر مکعب در ثانیه15تا 10از) دبی(آبدهی - 2
.متر6میزان حریم از هر طرف -ثانیهمتر مکعب در10تا5از) بید(آبدهی - 3
.متر4میزان حریم از هر طرف -ثانیهمتر مکعب در5تا 2از) دبی(آبدهی - 4
.متر2تا 1طرفمیزان حریم از هر-ثانیهمترمکعب در2تالیتر150از) دبی(آبدهی - 5
.متر1میزان حریم از هر طرف -لیتر در ثانیه150تر ازکم) دبی(آبدهی - 6

متر از هر طرف نسبت به محور 3(متر6کل متر، درمیلی500حریم لوله آبرسانی با قطر:3ماده 
)لوله

).متر از هر طرف نسبت به محور لوله3(متر6متر، در کل میلی800تا500حریم لوله از- 1
).متر از هر طرف نسبت به محور لوله5(ترم10متر در کلمیلی1200تا800حریم لوله از- 2
).متر از هر طرف نسبت به محور لوله6(متر12متر به باال، در کل میلی1200حریم لوله از- 3

هاي آبرسانی به موازات و درحریم یکدیگر نصب شوند، حد خارجی صورتی که لولهدر:1تبصره
.شودحریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می

100ها تا مساحت کانال عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغ:4اده م
.ها مورد استفاده است، داراي حریم نیستندهکتار که براي آبیاري همان مزارع و باغ

هاي ثبت و اسناد و امالك که بیست روز قبل از تجدید حدود امالك واقع در مجاورت اداره:5ماده 
هاي آبیاري، آبرسانی و زهکشی، روز تجدید حدود نه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانالرودخا

هاي ذیربط و در اي و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداريهاي منطقهرا به شرکت
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خوزستان به سازمان آب و برق خوزستان اطالع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل 
نرسیدن پاسخ در مدت یاد شده، مانع از اجراي مقررات ثبت اسناد . ز تجدید حدود اعالم دارنداز رو

.باشدو امالك نمی
ها و نهادهاي وابسته به ها، سازمانهاي دولتی، شهرداريها، شرکتها، مؤسسهوزارتخانه:6ماده 

هاي طبیعی ها و برکهدابها، مرهاي مربوط به وظایف خود مسیلدولت مکلفند قبل از اجراي طرح
هاي آب ها و درخارج از این محدوده، از شرکترا در داخل محدوده استحفاظی از شهرداري

هاي یاد شده دستگاه. اي و در استان خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعالم نمایندمنطقه
اعالم نکردن پاسخ . بدهندموظفند حداکثر ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پاسخ، استعالم را

.درمدت تعیین شده، به مفهوم بالمانع بودن اجراي طرح است
هاي طبیعی با حریم سایر تأسیساتی که ها و برکهها، مردابها، مسیلهرگاه حریم رودخانه:7ماده 

صورت مشترك داراي حریم هستند، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل براي تأسیسات دو طرف به
.گیرداستفاده قرار میمورد 
ها و تأسیسات هاي اشخاص در مسیر و حریم کانالنامه، زمینهرگاه در اجراي این آیین:8ماده 

، بهاي عادله روز آنها به مالکان "توزیع عادالنه آب"قانون ) 43(آبی و آبرسانی قرار گیرد، طبق ماده 
.شودپرداخت می

روش پیشرفتههاي فاضالب بهحریم تصفیه خانه- 4-3- 7

کیلومتري 6ساز تا حریم وهاي ذیربط موظفند از هرگونه ساختکلیه دستگاه«:1ماده 
»هاي فاضالب جلوگیري نمایندخانهتصفیه
یابی و ایجاد تصفیه خانه فاضالب به حداقل فاصله مورد لزوم از مراکز مسکونی هنگام مکان:2ماده 

.متر است400روش پیشرفته 
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7/10/1347نامه حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق مصوب ویبتصـ3ـ4ـ8

تعاریف:1ماده 
:باشدنامه بشرح زیر میکار برده شده در این تصویبهتعریف اصطالحات ب

.ی نیروي برقیها در طول خطوط هواخطی است فرضی رابط بین مراکز پایه: محور خط- الف
هاي هاديل خطوط هوایی انتقال و توزیع حاصل از تصویرنواري است از زمین در طو: مسیرخط-ب

.جانبی خط بر روي زمین
:حریم-پ
دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو : حریم درجه یک-

.نامه تعیین شده استنوار در سطح افقی در این تصویب
درجه یک و متصل به آن فواصل افقی حد خارجی دو نواراست در طرفین حریم: حریم درجه دو-

.نامه تعیین شده استحریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویب
.ولتاژ اسمی خطوط نیروي برق است: ردیف ولتاژ-ت
ید مراجع مندرج أیم مقام قانونی آن با تیطرف انجمن شهر یا قاحدودیست که از: محدوده شهر-ث

.خطوط نیروي برق براي آن شهر تعیین گردیده استز تاریخ طرح نهایی هر یک ازدر قانون قبل ا
لزوم «شورایعالی شهرسازي و معماري ایران با عنوان ) 4بند (18/10/1363طبق مصوبه مورخ -

»هاي فاضالبحفظ حریم تصفیه خانه
هاي اجرایی آن مانتاریخ طرح نهایی خطوط نیروي برق از طرف وزارت آب و برق یا ساز:1تبصره

شوداعالم می
.باشدخطوطی است که داراي ولتاژ یک هزار ولت و باالتر می: خطوط هوایی فشارقوي-
.باشدخطوطی است که داراي ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می: خطوط هوایی فشارضعیف-

رجه تقسیم و حریم خطوط هوایی فشارقوي نیروي برق درخارج محدوده شهرها به دو د:2ماده 
.شودنسبت به ولتاژهاي مختلف بشرح زیر تعیین می

متر حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت برابر سه–
متر از محورفاصله پنجه در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف ب

.باشدخط می
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ی نیروي برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر یهواحریم درجه یک خطوط-
فاصله پانزده متر از محور خط هطرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف ب

.باشدمی
ی نیروي برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت برابر پانزده متر یحریم درجه یک خطوط هوا-

متر از محور یرخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله سیدر هر طرف مس
.باشدخط می

متر در هزار ولت برابر هفدهی نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سییحریم درجه یک خطوط هوا-
متر از محور خط هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله چهل

.باشدمی
متر ی نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیستیحریم درجه یک خطوط هوا-

متر از محور در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنجاه
.باشدخط می

ر بیست و ی نیروي برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابیحریم درجه یک خطوط هوا-
متر پنج متر در هر طرف مسیرخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله شصت

.باشدخط میاز محور
وجود ههاي ولتاژ مذکور در این ماده بهاي ولتاژي در آینده بین ردیفصورتی که ردیفدر:1تبصره 

ترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد آید حریم درجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیک
.شد

.باشدتعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت آب و برق می:2تبصره
که عبور خطوط هوایی فشار قوي نیروي برق در داخل محدوده شهرها به صورتیدر:3ماده 

رعایت فواصل الزم و تشخیص وزارت آب و برق الزم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر 
نامه در این تصویب2هاي حریم درجه یک مذکور در ماده سایر جهات فنی و ایمنی به شرح اندازه

معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط صرفاً موجب سلب استفاده متعارف از امالك 
.کردان اقدام خواهندقانون برق ایر16سسات تابع طبق ماده ؤاشخاص شود وزارت آب و برق و م

در داخل محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال :1تبصره 
تر از ها تا سی درصد کمشود می تواند متناسب با فواصل پایهو توزیع نیروي برق در نظرگرفته می
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طبق نظر وزارت آب و برق نامهاین تصویب12مقدار مقرر براي حریم درجه یک مذکور در ماده 
.باشد

اي که پیشتر در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالك واقع درخارج از محدوده:2تبصره 
سسات و ؤخطوط نیروي برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و م

ن اراضی مشمول حریم هاي تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می نمایند لیکشرکت
.شوددرجه دو با تقویت خط ازحریم خارج می

در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی، ایجاد تأسیسات مسکونی :4ماده 
باشد و فقط ایجاد زراعت و تأسیسات دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می

اه و قنات و راهسازي و شبکه آبیاري، مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت فصلی و سطحی و حفرچ
.نامه بالمانع خواهد بوداین تصویب8براي تأسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 

هاي خطوط نباید در حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پایهایجاد شبکه آبیاري و:1تبصره
.ها انجام گیردتر از پی پایهتر از سه ماي کمفاصله
در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن :5ماده 

.باشدسوخت تا هر ارتفاع ممنوع می
که در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروي برق خسارتی به اعیان و در صورتی:6ماده 

هاي تابع خسارت مالک د آید، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتمستحدثات موجود در ملکی وار
.اعیانی را جبران خواهند نمود

نامه عملیات یا تصرفاتی در حریم درجه که اشخاصی بر خالف مقررات این آییندر صورتی:7ماده 
و یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنماید مکلفند به محض اعالم مأموران وزارت آب و برق

هاي تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار عملیات و مؤسسات و شرکت
.تصرفات اقدام نمایند

منظور راهسازي و کارهاي براي کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به:8ماده 
ر مسیر و حریم خطوط آالت و نظایر آن دکشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور وحمل بار و ماشین

گیرد باید اصول حفاظتی به منظور جلوگیري از بروز خطرات جانی و ورود نیروي برق انجام می
خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازي قبالً از مسئولین عملیاتی خطوط 
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ال نظر وزارت آب و حنیروي برق راهنمائی الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر
.ماه از تاریخ وصول درخواست اعالم شودبرق باید ظرف یک

متر از محور شود در هر طرف نیمها گذارده میهاي زیرزمینی که در معابر و راهحریم کابل:9ماده 
در موردي که کابل با سایر تأسیسات شهري از . کابل و تا ارتفاع دومتر از سطح زمین خواهد بود

هاي آن تقاطع نماید استانداردهاي متداول شبکهنظایرکشی آب و فاضالب و کابل تلفن وولهقبیل ل
.انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شود

هاي دولتی و رعایت حریم و استانداردهاي مصوب خطوط نیروي برق از طرف کلیه سازمان:10ماده 
ي دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تأسیسات هاغیردولتی الزامی است و در هر مورد که سازمان

جدیدي نمایند که با خطوط نیروي برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب 
در مواردي که خطوط . گیردهاي تابع آن انجام میموافقت وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت

نماید حریم و آهن عبور میو راه و راهجدید نیروي برق از روي تأسیسات موجود تلگراف و تلفن
هاي تابع باید رعایت شود استانداردهاي آن مؤسسات از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت

.هاي جدید با موافقت قبلی مؤسسات مربوط خواهد بودو انجام طرح
و بِاالخص جلب منظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر خطوط نیروي برقبه:11ماده 

قانون برق ایران وزارت آب و برق یا مؤسسات و 19و18و16توجه آنان به اجراي مفاد مواد 
ها یا توزیع آن هاي تابع از طریق نشر آگهی در جراید محل یا الصاق آگهی در تابلو شهرداريشرکت

تضی آغاز اجراي ل مقیدر مسیرخط به طریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهاي محلی و یا سایر وسا
.عملیات طرح خط نیروي برق را اعالم خواهند داشت

یا ) داراي ولتاژ یک هزار ولت و بیشتر(حریم خطوط هوایی نیروي برق اعم از فشار قوي : 12ماده 
از جدول زیر باید محاسبه و در اجراي طرح شهرك ) تر از یک هزار ولتداراي ولتاژ کم(فشار ضعیف 
.رعایت گردد
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حریم خطوط هوایی انتقال نیروي برقـ 3ـ2جدول
رعایت ولتاژ

)ولت(
حریم درجه یک در هر طرف مسیر نسبت به محور 

)متر(
حریم درجه دو در هر طرف مسیر نسبت به 

)متر(محور 
20000 -100035
32000515
630001320

1320001530
2300001740
4500002050
7500002560

ها در محدوده استحفاظی ضوابط حریم و اراضی مجاور راه3اصالحیه تبصره یک بند ـ 3ـ4ـ9

)شورایعالی شهرسازي و معماري ایران17/12/1377مصوب (

ها در محدوده استحفاظی و حریم ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه3در اجراي بند 
عالی شهرسازي و معماري یشورا03/02/1369و اصالحیه مصوب 01/03/1368شهرها مصوب 

؛ایران
ایجاد پرچین یا نرده براي محافظت باغات در صورتی که دیوار زیر نرده از یک متر بلندتر -

)همان مصالحصورت اولیه باتبدیل به(همچنین ترمیم دیوارهاي سابق باغاتنباشد و
.بالمانع است

و تأسیسات ) ، گاز و نفتبرق(ایجاد تأسیسات مربوط به تولید، انتقال و توزیع آب و انرژي-
ضوابط حفظ 3و 2مخابراتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هر یک از شمول بندهاي 

.دها در محدوده استحفاظی شهرها مستثنی هستنحریم و اراضی مجاور راه
عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه را) 3و 2، 1درجه (هاي روستایی حریم کلیه راه-

، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم متر از محور راه در هر طرف5/12تا فاصله 
.شودمتر می25طرفین آن 

، حریم آن عبارت است از در مواردي که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید-
، به قسمی که فمتر از محور راه در هر طر5/7اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله 

.متر شود15مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن 
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هاي ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد وزارت در مواردي که الزم است حریم:1تبصره 
، وزارت راه و اي متشکل از نمایندگان وزارتین جهاد سازندگیجهاد سازندگی و تصویب کمیته

.مه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداري اقدام گرددترابري و سازمان برنا
هاي روستایی در صورتی که به تشخیص وزارت جهاد سازندگی بر کشاورزي در حریم راه:2تبصره 

.جسم راه آسیب نزند مجاز است

ضوابط و مقررات ساختمانی احداث بنا و تأسیسات واقع در خارج از محدوده و حریم ـ3ـ4ـ10

2شهر

هاي اصلی هاي مسکونی روستایی آن دسته از روستاهایی که در مسیر جادهنشینی واحدیزان عقبم
:گردند براساس موارد ذیل خواهد بودواقع می

هاي مسکونی روستایی باید باشد واحدمتر می45هاي بین شهري که حریم قانونی آن در جاده–
دلیل فراهم آوردن رعایت فاصله مذکور به(دند رمتر از محور جاده احداث ک38حداقل به فاصله 

در مورد تأسیسات جانبی در ضمن. باشدامکانات الزم در مورد احداث تأسیسات زیربنایی استان می
.)از اداره کل راه استعالم گردد

هاي مسکونی روستایی باید حداقل به باشد واحدمتر می35هایی که حریم قانونی راه در جاده-
.دلیل موارد فوق احداث گرددمتر از محور به5/22فاصله 

5/17، رعایت فاصله متر باشد25هایی که حریم آنها هایی که روستایی بوده و یا جادهبراي جاده-
.باشددلیل موارد فوق الزامی میاز محور به

ع بوده متري ممنو35متري و 45هاي بین شهري هاي مسکونی به جادهدسترسی مستقیم واحد-
نحوه . (و دسترسی الزم بایدي با رعایت ضوابط و مقررات اداره کل راه و ترابري تأمین گردد

).دسترسی از طریق اداره کل راه و ترابري استقالل خواهد گردید

آیین نامه احداث بنا و تأسیسات واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها9با استفاده از ماده -1
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

3حریم خطوط لوله انتقال گاز طبیعیـ 3ـ4ـ11

مقدمه)الف
ساکنین طرفین خطوط لوله انتقال گاز هدف از تنظیم و اجراي این مقررات تأمین حداقل ایمنی-

، نشت گاز و همچنین سوزي، آتشهاي توزیع گاز شهري در مقابل خطرات ناشی از انفجارو شبکه
.باشدمنظور پیشگیري از صدمات احتمالی از نقاط مجاز به خطوط لوله گاز میبه
یت خاص محلی ایمنی در شرایطی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت ملی گاز ایران موقع-

نماید بنا به صالحدید شرکت ملی گاز بینی شده است ایجاب میبیشتر از آنچه در این مقررات پیش
.ایران طرق دیگري به کار گرفته خواهد شد

هرگاه بین این مقررات و استاندارهاي مهندسی مصوب شرکت ملی گاز ایران مغایرت وجود داشته -
.این مقررات قابل اجرا خواهد بودهاي مغایر، باشد در قسمت

هاي ایمنی مندرج در این مقررات از طریق نشر آگهی در مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون و حریم-
هاي ژاندارمري واقع در مسیر یا الصاق و یا توزیع آگهی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز و یا پاسگاه

.اطالع عموم خواهد رسیدباشد به یا به هر وسیله دیگري که مقتضی می
تعاریف)ب
متر که محور لوله در 500اي به عرض واحد ردیف تراکم از منطقه: تعریف واحد ردیف تراکم-

و به طول یک کیلومتر در امتداد خط لوله ) متر از طرفین لوله250یا (وسط آن قرار گرفته شد 
.شودتشکیل می

:شوندبه شرح زیر به چهار ردیف تقسیم مینظر تراکم واحدهاي مسکونی مناطق از-
ها که تعداد واحدهاي ساختمانی هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرك:1ردیف 

.شودنامیده می1تر باشد ردیف نفر و یا کم8منظور سکونت افراد در آن به
هاي ساختمانی ها که تعداد واحدشهركمحدوده شهرها وخارج ازواحد ردیف تراکم درهر:2ردیف

.شودنامیده می2تر باشد ردیف نفر کم36بیشتر یا از 8منظور سکونت افراد در آن از به
هاي ها که تعداد واحدهر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرك:3ردیف 

.شودنامیده می3یف نفر و یا بیشتر باشد رد36منظور سکونت افراد در آن ساختمانی به

، آهن، راهط انتقال نیرو، خطوها، جادهمقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در مجاورت ابنیه و تأسیسات« با استفاده از جزوه -1
1370ه شده در شهریور یارا» ...خطوط لوله
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.شودنامیده می4ها ردیف کلیه نقاط داخل محدوده شهرها و شهرك:4ردیف 
:انواع ساختمان خطوط لوله و ضریب طراحی مربوط عبارتند از-

%72با ضریب طراحی Aنوع ساختمانی الف یا 
%60با ضریب طراحی Bنوع ساختمانی ب یا 
%50احی با ضریب طرGنوع ساختمانی ج یا 
%40با ضریب طراحی Dنوع ساختمانی د یا 

هاي تعریف ضریب طراحی و چگونگی انتخاب نوع ساختمان خطوط لوله متناسب با ردیف
.تراکم بر اساس استاندارهاي مصوب شرکت ملی گاز انجام خواهد گردید

حریم خطوط لوله گاز)ج
شود از طرفین خط لوله انتقال گاز اطالق میايبه منطقه: )باند عملیاتی ساختمان(حریم اختصاصی 

هاي فنی و تعمیرات و نگهداري خطوط منظور تأمین نیازمنديوسیله شرکت ملی گاز ایران بهکه به
لوله انتقال گاز تحصیل و هرگونه دخل و تصرف و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایجاد 

.در آنها ممنوع استسازي و عملیات کشاورزي ، تأسیسات راهابنیه
شود که به موجب ماده واحد اي از طرفین خطوط لوله گاز اطالق میبه منطقه: حریم منع احداث بنا

نامه احداث هرگونه بنا و تأسیسات در آن ه قانون منع احداث بنا و ساختمان و مقررات این آیین
.ممنوع است

هاو شهركحریم خطوط لوله در داخل محدوده شهرها ـ 3ـ4ـ11ـ1
:گردداین قسمت شامل مقرراتی است که در نقاط ذیل اعمال می-
هادر داخل محدوده تعیین شده بیست و پنج ساله شهرداري شهرها و محدوده شهرك-
.صورت نواحی مسکونی توسعه خواهند یافتآینده بهدرهابینی شهرداريکه طبق پیشنقاطیدر-
هاي مسکونی قرار بندي تراکمی واحدمنطقه4مناطق فوق در ردیف : بندي مناطق شهريطبقه-

.گیرندمی
هاي توزیع گاز باید بر مبناي استاندارد مهندسی مصوب کشی شبکهکلیه عملیات لوله: استاندارها-

در مناطق . انجام گیرد4ز ایران و با توجه به تعریف مربوط به مناطق مشمول ردیف اشرکت ملی گ
، انتخاب حریمی بیش از آنچه در ررات این قسمت به شرط رعایت کلیه ضوابط مربوطهمشمول مق

.باشداستانداردهاي مهندسی مصوب شرکت تعیین گردیده ضروري نمی

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



116...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

فواصل خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهرها از خطوط هوایی برق و همچنین فواصل خطوط -
، مخابرات بر مبناي مقررات ایمنی و حریم ، برقر آبهاي زیر زمینی شهري نظیلوله از سایر شبکه
.گرددمربوطه تعیین می

.باشدپوند بر اینچ مربع می300در داخل محدوده شهرها حداکثر فشار مجاز خطوط گاز برابر -

در خارج از محدوده شهرهاگاز حریم خطوط لوله ـ 3ـ4ـ11ـ2
از محدوده بیست و پنج ساله شهرها اعمال این قسمت مشتمل بر مقرراتی است که در خارج-

.گرددمی
، حداقل حریم خطوط لوله انتقال هاي تراکمدر صورت تطبیق ضوابط ساختمانی خط لوله با ردیف-

.شودگاز به ازاي فشار و قطر خارجی از جدول تعیین می
.اهد شدبینی شده درنظر گرفته خوبرداري پیشحداکثر فشار بهرهدر تعیین حریم-
.باشدالزامی می) حداقل ماهی یکبار(بازدید مرتب از مسیر خطوط انتقال گاز -
طور آزمایش ادواري شیرهاي خودکار قطع جریان خطوط انتقال و بازدید و سرویس آنها باید به-

.هاي مناطق انجام پذیردریزيمرتب و بر اساس برنامه
جمعیت در اطراف خطوط لوله وجود دارد و همچنین در ر اطراف شهرها و تا شعاعی که تراکمد-

یابی در طول مسیر سایر نقاط پر تراکم در مسیر خطوط لوله حداقل هر سه ماه یکبار باید نشت
.صورت پذیرد

حریم (کشت غالت و درختان و سایر عملیات زراعتی فقط در عرض مسیر تحصیل شده –
هاي کشاورزي و احداث اتاقک پمپ آب نیز چاهحفر. خطوط لوله گاز ممنوع است) اختصاصی

.باشدمشمول همین بند می
:گرددعرض حریم اختصاصی به شرح زیر تعیین می

)متر از یک طرف10متر از یک طرف و 4(متر 14اینچ12براي خطوط با قطر 
)فمتر از یک طر15متر از یک طرف و 5(متر 20اینچ 24اینچ الی 12براي خطوط با قطر 
)متر از یک طرف18متر از یک طرف و 7(متر 25اینچ42اینچ الی 24براي خطوط با قطر 
)متر از یک طرف20متر از یک طرف و 8(متر 28اینچ 56اینچ الی 42براي خطوط با قطر 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



117...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اینچ فقط در هنگام عبور از 30اینچ الی 12عرض حریم اختصاصی خطوط لوله بیش از :1تبصره 
متر از طرف دیگر محور لوله تقسیم 10متر از یک طرف و 5این عرض به . باشدمتر می15ها باغ

.خوهد گردید
متر 21ها اینچ فقط در عبور از باغ56یال30عرض حریم اختصاصی خطوط باالتر از :2تبصره 

م خواهد متر از طرف دیگر محور کانال لوله تقسی6متر از یک طرف و 15عرض مذکور به . باشدمی
.شد

هاي ، تقلیل حریمپذیر نباشدکه رعایت فواصل مندرج در این مقررات به هر دلیل امکاندر صورتی-
.اعالم شده پس از تصویب شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد گردید

هاي ، سالن، سینماهاهاي ورزشی، مساجد و میداناحداث هرگونه بنا در تأسیساتی نظیر مدارس–
، گاراژهاي حمل و هافرودگاه،آهنهاي راهایستگاه،هابیمارستان،هاي مسکونیمجتمع،رانیسخن
آهنگی، تأسیسات شیالت، کارخانجات و تأسیسات ، اردوگاه نظامی و پیش، ساختمان سدهانقل

.صنعتی و معدنی و مشابه آنها
، نظیر ي خطوط لوله گاز خواهد بودها و تأسیساتی که سبب ایجاد خطرات احتمالی براساختمان-

هاي معادن ذغال ، تونلهاي تهیه ذغال، کورهاالشتعال، انبارهاي مواد سریعانبارهاي مواد منفجره
.سنگ و سایر معادن

)نوع ساختمانی الف(حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجیـ3ـ3جدول
)پوند بر اینچ مربع(برداري ر بهرهفشا 900باالتر از900تر از و کم600باالتر از 600تر از و کم300باالتر از )اینچ(قطر خارجی لوله 

566090120الی 48
46507090الی 40
38405570الی 32
30304050الی 24
22203040الی 18
16152530الی 12

10101525الی 6
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)نوع ساختمانی ب(حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجی):9(جدول
)پوند بر اینچ مربع(برداري فشار بهره 900باالتر از 900تر از کمو600باالتر از 600تر از کمو300باالتر از )اینچ(قطر خارجی لوله 

56507095الی 48
46405570الی 40
38304555ی ال32
30253040الی 24
22152530الی 18
16152025الی 12

10101020الی 6
)نوع ساختمانی ج(حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجیـ 3ـ4جدول

)پوند بر اینچ مربع(برداري فشار بهره 900باالتر از 900تر از و کم600باالتر از 600تر از و کم300باالتر از )اینچ(قطر خارجی لوله 
56304055الی 48
46253550الی 40
38253540الی 32
30202530الی 24
22152025الی 18
16151520الی 12

10101015الی 6
)نوع ساختمانی د(ارجیحداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خـ 3ـ5جدول

)پوند بر اینچ مربع(برداري فشار بهره 900باالتر از 900تر از و کم600باالتر از 600تر از و کم300باالتر از )اینچ(قطر خارجی لوله 
566090120الی 48
46507090الی 40
38202020الی 32
30202020الی 24
22151515الی 18
16151515الی 12

10101010الی 6
در مجاورت خطوط انتقال گازحریم منع احداث ابنیه محل تجمع و یا خطرناكـ3ـ6جدول

)متر ( حریم خط لوله  نوع ساختمان دنوع ساختمان جنوع ساختمان الف و بنوع ساختمان الف و ب
5625012525الی 48
4625012520الی 40
3820010020الی 32
221507515الی 18
161005015الی 12

10502510الی 6
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي تجمع نفر پرسنل دارند در ردیف محل20هایی که حداکثر ها و دامداريمرغداري:1تبصره 
.شوندمحسوب نشده و مشمول مقررات حریم مربوط به ابنیه عادي می

ربط در هر یک از مناطق شرکت ملی گاز تعهد کتبی از صاحبان الزم است مسئولین ذی:2تبصره 
نفر اخذ و تعداد نفرات شاغل در اماکن 20اماکن مذکور مبنی بر عدم افزایش آتی نفرات به بیش از 

.فوق را به صورت متناوب کنترل نمایند

موازي، تعمیراتی و جاده سرویس جهت لوله گاز و خطوط لوله حریم ساختمانیـ3ـ4ـ11ـ3
تعمیراتی وسرویس خطوط لوله گاز از کروکی صفحه بعد ، حریم اختصاصی با حریم ساختمانی–

.گرددتعیین می
در صورتی که دو خط لوله گاز موازي یکدیگر قرار گیرند فاصله بین آنها و حدود اراضی تحصیل –

ر تعیین فاصله بین دو د-پ. شده مطابق با فواصل نشان داده شده در کروکی صفحه بعد خواهد بود
.، مالك خواهد بودلوله موازي قطر لوله بزرگتر

حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزیع و انتقال نیروـ 3ـ4ـ11ـ4
مقررات حریم خطوط گاز در داخل شهرها)الف

در هاي گاز در مسیرهاي موازي وهاي خطوط هوایی انتقال نیرو از جدار لولهحداقل فاصله پایه-
:باشدها به شرح زیر میتقاطع

حداقل فاصلهولتاژ
متر از دیواره بیرونی فونداسیون پایه تا جداره لولهسانتی50ولت220/380
متر2کیلو ولت20
متر7کیلو ولت 63

متر10کیلو ولت 132
متر20کیلو ولت و باالتر230

هاي گاز در مسیرهاي موازي به شرح زیر هاي زیرزمینی برق از جدار لولهاز کابلحداقل فاصله مج-
:است
حداقل فاصلهولتاژ
متر1ولت220/380
متر1کیلو ولت20
متر1کیلو ولت63
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

تفاده از پوشش بتونی روها با اسکیلو ولت فقط در پیاده20هاي در موقع تقاطع با کابل:1تبصره
.متر بین جداره لوله باید حفظ گرددسانتی50، براي کابل در محل تقاطع به طول یک متر

:باشدهاي گاز به شرح زیر میها و لولهها حداقل فاصله عمودي بین کابلدر تقاطع-
حداقل فاصلهولتاژ
مترسانتی50ولت 220/380
متر1کیلو ولت20
متر5/1کیلو ولت 63

هامقررات حریم خطوط گاز در مجاورت جاده)ب
ها و خطوط لوله انتقال گاز مجاور یکدیگر و این مقررات به منظور تأمین حداقل ایمنی جاده-

پیشگیري از صدمات احتمالی متقابل به هر یک تدوین گردیده است
.ساختمان خطوط لوله مالك عمل خواهد بود(B)ب و(A)این مقررات در مورد انواع الف -
.باشدمنظور از فاصله بین لوله و جاده در این مقررات فاصله بین محور لوله تا محور جاده می-
تا 1هاي درجه ها و جادهآزاد راه(هاي کشور بندي جادهتقسیمات وزارت راه و ترابري براي طبقه-
.فته شده استعیناً در این مقررات بکار گر) 4
، نوع ساختمان خطوط لوله و نوع جاده ، حداکثر فشار طراحیتعیین فواصل بر مبناي قطر لوله-

.ها درج گردیده استانجام و درجه اول جداگانه براي هر یک از نوع جاده
چنانچه شرایط فنی و محلی ایجاب نماید که خطوط لوله در حریم راه موجود نصب گردد اجراي -

.منوط به موافقت وزارت راه و ترابري خواهد بودطرح 
ها بر مبناي استاندارد مشخصات ساختمانی خطوط لوله انتقال گاز در محل تقاطع با جاده-

.مهندسی مصوب شرکت ملی گاز تعیین خواهد گردید
وط ها براي انوع الف و ب ساختمانی خطحداقل فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جاده-

:شوندزیر تعیین میجداول لوله به شرح 
13ها از جدول شماره براي آزاد راه

14از جدول شماره 1هاي درجه براي جاده
15از جدول شماره 2هاي درجه براي جاده
16از جدول شماره 4و 3هاي درجه براي جاده
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121...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

نباشد تقلیل آنها با موافقت پذیر در صورتی که رعایت فواصل مندرج در جداول به هر دلیل امکان-
.پذیرخواهد بودگاز ایران وپس از تغییر ضوابط ساختمانی خطوط لوله امکانشرکت ملی

اینچ 56پوند بر اینچ مربع و قطر لوله تا 1200جداول ضمیمه این مقررات براي فشارهاي تا -
پوند بر اینچ مربع 1200التر از اي که فشار بامنظور اطالع از حریم خطوط لولهبه. اندتنظیم گردیده

کنند و یا سایر مواردي که در این مقررات به آنها اشاره شده بایدي از شرکت ملی گاز کسب کار می
.نظر گردد

)محور لوله تا محور جاده)(برحسب متر(حریم خطوط لوله گاز در مجاورت آزاد راه ـ3ـ7جدول
الف و ب: نوع ساختمانی خط لولهآزادراه : نوع جاده

)پوند بر اینچ مربع( حداکثر فشار خط قطر لوله
400500600700800900100011001200تااز
-18353535353535353535

2024353535353535353535
2630353535353535353535
3236353535353535354040
3842353535353540404550
4250353535404550555560
5256353540455055606570

گیرد ارقام در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جدول قرار می:توضیحات
.باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفتمربوط به فشار 

در نظر گرفته 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون 400تر از براي فشارهاي پایین
.خواهدشد

)محور لوله تا محور جاده()برحسب متر(1حریم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده درجه ـ3ـ8جدول
الف و ب: نوع ساختمانی خط لوله1درجه : نوع جاده

)پوند بر اینچ مربع(حداکثر فشار خط قطر لوله
400500600700800900100011001200تااز
-18252525352525252525

2024252525352525252525
2630252525352525303030
3236252525353030354040
3842252530353540404550
4250303035404550555560
5256353540455055606570

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



122...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

گیرد ارقام در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جداول قرار می:توضیحات
.الك عمل قرار خواهد گرفتمربوط به فشار باالتر م

در نظر گرفته 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون 400تر از براي فشارهاي پایین
.خواهد شد

)محور لوله تا محور جاده)(برحسب متر(2حریم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده درجه ـ3ـ9جدول
الف و ب: نوع ساختمانی خط لوله2درجه : نوع جاده

)پوند بر اینچ مربع( حداکثر فشار خط قطر لوله
400500600700800900100011001200تااز
-18202020202020202020

2024202020202020202020
2630202020202020202525
3236202020202530303035
3842202020253035353540
4250202530303540404550
5256253035354045505560

گیرد ارقام در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جدول قرار می:توضیحات
.قرار خواهد گرفتمربوط به فشار باالتر مالك عمل

در نظر گرفته 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون 400براي فشارهاي پایین تر از 
.خواهد شد

)محور لوله تا محور جاده)(برحسب متر(4و 3درجه جادهکنارحریم خطوط لوله گاز در ـ 3ـ10جدول
الف و ب: نوع ساختمانی خط لوله4و3درجه : نوع جاده

)پوند بر اینچ مربع( حداکثر فشار خط قطر لوله
400500600700800900100011001200تااز
-18181818181818181818

2024181818181818181818
2630181818181818181818
3236181818181818182020
3842181818181820202525
4250181818202025253030
5256182020252530303535

گیرد ارقام در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جداول قرار می:توضیحات
.مل قرار خواهد گرفتمربوط به فشار باالتر مالك ع
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123...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

در نظر گرفته 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون 400براي فشارهاي پایین تر از 
.خواهد شد

مقررات ایمنی و حریم خطوط لوله نفت و گاز در مجاورت یکدیگر-4-3- 12

لی متعلق به شرکت م(و خطوط لوله نفت ) متعلق به شرکت ملی گاز(لوله در صورتی که خطوط –
شرح مندرج در زیر در مجاورت و موازي یکدیگر قرار گیرند رعایت فاصله بین دو لوله به) نفت

:ضروري است
حداقل فاصله بین محورهاي دو لولهترقطر بزرگ

متر9اینچ22تا 
متر5/12اینچ40تا 24ز ا

متر16اینچ و باالتر42
در صورتی که رعایت فواصل مذکور به هر دلیل امکان پذیر نباشد نصب لوله جدید به وسیله هر یک 

.نامه تعیین خواهد گردیداز طرفین منوط به موافقت کتبی طرف دیگر بوده و شرایط در موافقت
ع با یکدیگر بر مبناي ستاندارهاي هاي تقاطمشخصات ساختمانی خطوط لوله نفت و گاز در محل-

.گرددمهندسی موجود تعیین می
هاي نفت و گاز الزم است با همکاري مسئولین دو شرکت در صورت مجاورت و یا تقاطع لوله-

.هاي تداخل کاتدي انجام شودآزمایش
ومت الکتریکی چنانچه آثار تداخل کاتدي به اثبات برسد بایدي از طریق اتصال در لوله به وسیله مقا

مشروح روش کار با توافق طرفین تعیین . و یا از طریق دیگر تداخل مذکور جلوگیري به عمل آید
.خواهد گردید

اند عملیات چنانچه روي هر یک از خطوط لوله نفت و گاز که به طریق فوق به یکدیگر متصل شده-
یکی بین دو خط به وسیله مسئولین طور موقت اتصال الکترجوشکاري انجام شده الزم است قبالً به

.، قطع گرددگیردخطی که تحت تعمیر قرار می
متري خطوط لوله گاز و خطوط لوله نفت بدون 250تر از انجام هرگونه انفجاري در فاصله کم-

.گرددمتر نیز اخذ مجوز توصیه می250اجازه کتبی شرکت مربوطه ممنوع است و براي بیش از 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



124...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

م تأسیسات برقحریـ 3ـ4ـ13

تعاریف ) الف
دو نوار موازي خط انتقال در طرفین آن متصل به تصویر فاز کناري روي زمین : حریم درجه یک-

.است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی آمده است
متصل به آن است فواصل افقی حد 1دو نوار در طرفین است که حریم درجه : حریم درجه دو-

.)، خط واصل بین مراکز دو پایه مجاور استمحور خط(از محور خط 2ریم درجه خارجی ح
در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و -

تأسیسات دامداري یا درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و 
سازي و شبکه آبیاري با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر اینکه ه و قنات و راهسطحی و حفر چا

البته براي حفر چاه و قنات و . سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز است
.راهسازي اجازه وزارت نیرو الزم است

ی و مخزن سوخت تا در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعت-
.هر ارتفاع ممنوع است

آهنمقررات حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط راه) ب
.تر نخواهد بودمتر کم50فاصله بین محور خطوط آهن و محورخطوط لوله گاز از -
هاي بین خطوط آهن و خطوط لوله گاز استاندارد مهندسی مصوب شرکت ملی گاز و در تقاطع-

.آهن معتبر خواهد بودمان راهمقررات ساز
متر 250آهن حداقل هاي راهفاصله بین خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها و از ایستگاه-

.خواهد بود
پذیر نباشد اجراي طرح موکول به موافقت الذکر به هر دلیل امکاندر صورتی که حفظ فواصل فوق-

ها تعیین خواهد شرایط مربوط به توافق در موافقت نامه. باشدآهن میشرکت ملی گاز و سازمان راه
.گردید

4هاحریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه)ج

متر از هر طرف 250از تاریخ مصوب این قانون احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 
.محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است 

شمسی1350خرداد 31مصوب -1
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125...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

متر مذکور در این 250شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردي که انتخاب فاصله :1تبصره 
.تري را تعیین نمایدقانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروري نداند فاصله کم

منظور استفاده از دریا باشد در صورتی که طبق احداث بنا و ساختمانی که فقط به:2تبصره 
.گاز ایران موجب خرابی و خسارتی نگردد مجاز خواهد بودتشخیص شرکت ملی 

11هایی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در ماده چنانچه ابنیه و ساختمان:3تبصره 
هاي مذکور در این قانون و حریم1374اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه 

قانون 11انهدان آن را ضروري بداند بر اساس ماده ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران
.اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد

محیطی شهر و استقرار صنایع و مراکز خدماتی ضوابط مربوط به حریم زیستـ 3ـ4ـ14

:قه تقسیم شده که عبارتند ازطب11زیست به صنایع و مراکز خدماتی توسط سازمان حفاظت محیط
-6صنایع فلزي،-5صنایع سلولزي، -4صنایع چرم،-3صنایع نساجی،-2صنایع غذایی،- 1

-10صنایع برق و الکترنیک،-9صنایع دارویی، -8صنایع شیمیایی،- 7صنایع کانی غیرفلزي،
راساس شدت وضعف گانه ب11صنایع و مراکز خدماتی . مراکز خدماتی-11صنایع کشاورزي،

:گیرندهایی با مشخصات زیر قرار میمحیطی در گروهل زیستیسایر مساآلودگی و
"الف"گروه - 

6یا تجاري داخل محدوده مصوب شهري5باشند تا در مناطق صنعتیصنایع این گروه مجاز می

.استقرار یابند
"ب"گروه - 

مشروط به رعایت حداقل 7یطی شهرهاداخل حریم زیست محدرباشند صنایع این گروه مجاز می
، درمانی و آموزشی و یکصد متري مراکز نظامی و انتظامی 8متر از مراکز مسکونی200فاصله 

.باشدهاي قانونی الزامی میبدیهی است رعایت کلیه حریم. استقرار یابند

ونـه منـاطق   گرفتـه شـده اسـت این   گهاي ذیربط جهـت استقرارصـنایع درنظر  انرگاي که به وسیله ا   مناطق صنعتی عبارت است ازمحدوده    -1
.دندگرتصویب میدي شهرها مشخص وهاهاي جامع ودرطرح

شهرسـازي اسـتان تعیـین      اداره کـل مـسکن و     دفترفنـی اسـتانداري یـا     اي است که طبق نظـر     محدوده مصوب شهري عبارت ازمحدوده    -2
.گرددمی
محـدوده مـصوب شـهري بـراي شـهرهایی باجمعیـت بـیش         ازکیلومتر بعـد   5اي است به عرض     محدودهحریم زیست محیطی عبارت از    -3
.نفر75000کیلومتر براي شهرهاي زیر2نفر و200000تا75000براي شهرهاي بین کیلومتر 3نفر و200000از
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126...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

"ج"گروه - 
محیطی هر شهر یا خارج زیستداخل حریم9مناطق صنعتیباشند تا درصنایع این گروه مجاز می

متر از مراکز مسکونی، آموزشی و درمانی و 500محیطی و با رعایت حداقل فاصله از حریم زیست
بندي این طبقه10صنایع کشاورزي گروه ج موضوع بند. رعایت حریم قانونی جاده استقرار یابند

محیطی طبق ریم زیستباشند، لیکن در خارج از حضابطه مجاز به استقرار در مناطق صنعتی نمی
.توانند استقرار یابندالذکر میشرایط فوق

"هـ"و"د"گروه - 
محیطی هر شهر مشروط به رعایت فواصل الزم باشند خارج از حریم زیستصنایع این گروه مجاز می

.از مراکز حساس مطابق جدول ضمیمه استقرار یابند
"و"گروه - 

محیطی آنها، اصول کاربري گروه با توجه به اثرات زیستمحل پیشنهادي جهت استقرار صنایع این 
.زیست ارزیابی و اعالم نظر خواهد شدزمین و ظرفیت پذیرش محیط توسط سازمان حفاظت محیط

از مراکزحساس"هـ"و"د"حداقل فاصله صنایع گروه ـ3ـ11جدول
فاصله از مراکز مختلف به شهر "هـ"گروه صنایع "د"ع گروه صنایفاصله از مراکز مختلفردیف

متر5000متر300محیطی شهرحریم زیست1
متر1500متر1000مراکز مسکونی2
متر1000متر500مراکز درمانی و آموزشی3
متر150متر150)فاصله از محور(بزرگراه و جاده ترانزیت 4
متر150متر150)فاصله ازمحور(جاده اصلی 5
تاالب دریاچه، دریا، پناهنگاه حیات وحش، بوستان ملی،*6

متر1000متر1000اثر طبیعی ملی
متر300متر200رودخانه دائمی و قنات دایر7

طور سازي بهباشد مانندکشتیناپذیر میصنایعی که استقرار آنها در کنار دریا اجتناب* 
.موردي بررسی خواهد شد

تر از اي کمدر مناطقی که جاده اصلی کنار دریا فاصلههاي ساحلی شمال کشور در استان-
.فاصله مذکور در جدول را دارد، فاصله جاده از دریا تا واحد صنعتی رعایت گردد

تـرین واحـد تعریـف شـده     کچآن حداقل معادل کوشود که مجموعه خانوار  واحدهاي مسکونی اطالق می   اي از مراکزمسکونی به مجموعه  -4
ه یـ قرعنوان ده، آبادي، دهکده یـا باشد که درعرف بهمیترین واحد مبدا تقسیمات کشوري روستا    کچکو.درمجموعه تقسیمات کشوري باشد   

.راکنده درآنجا سکونت داشته باشندپمتمرکز یانفز اعم ازصدخانوار یا20حداقل تعداد شود ونامیده می
ونه منـاطق در   گینا. فته شده است  گرصنایع درنظر هاي ذیربط جهت استقرار   انگوسیله ار هاي که ب  محدودهمناطق صنعتی عبارت است از    -5

.گردددي شهرها مشخص وتصویب میهاهاي جامع وطرح
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127...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هایی که به هاي آبدار، باتالقهاي مرطوب و آبگیر، زمینتاالب به مناطقی نظیر زمین-
ساکن با طعم آب شیرین یا شور، یا لب می با آب جاري یایصورت مصنوعی یا طبیعی موقتی یا دا

.شودمتر گفته می6تر از شور، شامل مناطق دریایی، عمق کم
.باشدزیست میمنطقه حفاظت شده مشروط بر موافقت سازمان حفاظت محیط-

نحوه اجراي ضوابط- 
.مالك تشخیص جمعیت شهرها، آخرین سرشماري مرکز آمار ایران است-
هاي صنعتی احداث هر نوع واحد تولیدي و صنعتی به استثناي صنایع شهركدر چارچوب ضوابط-

ها مشروط بر اینکه شهرك داراي طرح استقرار، فضاي سبز و در داخل شهرك"ج"و"و"گروه 
.سیستم تصفیه فاضالب باشد بالمانع است

هاي در استانکشاورزي قبل طرح تعادل صنعت وتواند ناقض مصوبات قانونی ازاین ضوابط نمی-
کیلومتري اصفهان و نظایر آن 50کیلومتري تهران و120محدوده گیالن و مازندران و ممنوعیت در

.باشد
صدور کارت شناسایی و گواهی صنعتی براي صنایعی که از قبل تا تاریخ تصویب این ضوابط -

محیطی اردهاي زیستفعالیت داشته مشمول این ضوابط استقرار نبوده و فقط منوط بر رعایت استاند
باشد، مشمول این بند الذکر ممنوع میفوق3بدیهی است صنایعی که احداث آنها طبق بند . است
.باشدنمی

هایی نظیر وزارت نفت، نیرو و غیره که بدون دریافت مجوز اولیه از سایر نهادها رأساً اقدام به ارگان-
زیست قبل از کسب نظر موافق سازمان محیطنمایند ملزم به هاي صنعتی و خدمات میاجراي طرح

.باشندشروع عملیات اجرایی می
ر موارد استثنایی که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کمیته د-

زیست، مسکن و استانی مرکب از نمایندگان ادارات کل صنایع، معادن و فلزات، حفاظت محیط
رنامه و بودجه، جهادسازندگی، کشاورزي و معاونت عمرانی استانداري مورد شهرسازي، سازمان ب

نظر گرفتن مواردي از قبیل فرایند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط بررسی قرار گرفته و با در
زیست، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري در مورد محل اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط

دبیرخانه کمیته مذکور در اداره کل حفاظت . نماینداتخاذ تصمیم میطور موردياستقرار صنایع به
.باشدزیست میمحیط
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128...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

صنایع غذاییـ 3ـ4ـ14ـ1
:الف-1گروه 

بندي خشکبار بدون شستشوبسته- 1
بندي خرما بدون شستشوبسته- 2
تن در سال300نبات، پولکی، شکر، پنیر و غیره تا واحد تولید آب- 3
)ریزينبات(نبات واحد تولید - 4
تن در سال300واحد تولید گز و سوهان تا - 5
جاتبندي نمک و ادویهواحد بسته- 6
بندي چايواحد بسته- 7
بندي قهوهواحد بسته- 8
تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت300واحد تولید قند حبه و کله تا - 9

بندي عسلواحد بسته-10
تن در سال100بندي لبنیات تا واحد تولید و بسته-11
تن در سال100تولید بستنی تا -12
تن در سال300تولید شیرینی و نان تا -13
تن درسال300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا-14
تن در سال100بندي کره تا واحد بسته-15
تن در سال300تولید بیسکویت و شکالت تا -16
تن در سال 300بري تا واحد رشته-17
تن در سال300سازي تا واحد ماکارونی-18
)مخصوص کندوي عسل(واحد تولید آج موم -19
جاتبندي سبزیجات و میوهواحد بسته-20
)صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري باید استقرار یابند(واحد تولید یخ -21
واحد تولید نان بستنی-22
بندي گالبواحد بسته-23
بندي عرقیات گیاهیحد بستهوا-24
بندي جو بدون عملیات بوجاري وشستشوواحد بسته-25
بندي حبوبات بدون بوجاريواحد سورتینگ و بسته-26
واحد تولید بستنی یخی-27
واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد-28
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129...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید غذاي کودك از آرد غالت آماده بدون عملیات بوجاري-29
تن در سال300حبه و کله قند تاولیدواحد ت-30
واحد تجمع و توزیع مرغ کشتار شده ماهی و تخم مرغ-31
بندي حبوبات بدون بوجاريواحد سورتینگ و بسته-32
واحد تحقیقات موادغذایی و شیمیایی-33

:ب-1گروه 
پختزدن و بدون روش سال به روش نمتن در300کله بیش ازوحبهواحد تولید قند- 1
واحد تولید همبرگر- 2
سازيواحد لپه- 3
بنديواحد تصفیه نمک و بسته- 4
واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن- 5
تن در سال2000واحد تولید لبنیات و شیر پاستوریزه تا - 6
کنیکارخانه برنج پاك- 7
تن در سال2000واحد تولید بیسکویت و شکالت تا - 8
بندي خشکبار و خرماو بستهواحد تهیه شستشو - 9

تن در سال300واحد تولید ماکارونی بیش از -10
تن در سال300بري بیش از واحد تولید رشته-11
واحد تولید عرقیات گیاهی-12
سازيواحد تولید ترشیجات و رب-13
تن در سال300تولید گز و سوهان بیش از -14
تن در سال300و غیره بیش از نبات، پولکی، شکر و پنیر تولید آب-15
کنیکارخانه چاي خشک-16
تن در سال100تولید بستنی بیش از -17
تولید پوره میوه و لواشک-18
تولید آدامس-19
زمینیپودر سیر و پیاز و سیب-20
پفک-تولید چیپس و کورن فلکس-21
واحد تولید روغن خوراکی ازکره-22
تن در سال300از تولید شیرینی و نان بیش-23
واحد تولید روغن خوراکی از کره-24
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130...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید انواع مربا-25
واحد تولید شیره خرما و انگور-26
واحد تولید انواع سس-27
ین سویایواحد تولید پودر و پروت-28
واحد تولید حلواشکري و حلوا ارده-29
واحد دودي کردن ماهی-30
تن 1500تا ) سوسیس و کالباس(گوشتی با شستشو و بدون کشتار هايواحد تولید فرآورده-31

در سال
واحد بادام شیرین کن-32
کن غالت و حبوباتواحد پوست-33
هاي دریاییآوري فرآوردهواحد تولید و عمل-34
واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع-35
دهغذایی از مواد آما-هاي دباغیواحد فرموالسیون آنزیم-36
واحد تولیدشیر، پنیر و ماست نباتی از سویا-37
کنیواحد زیره پاك-38
بندي جوواحد بسته-39
بندي حبوبات با بوجاريواحد سورتینگ و بسته-40
بندي و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاهواحد بسته-41
بندي آب معدنیواحد پاستوریزاسیون و بسته-42
تن100دي و ژله بیش از بنواحد تولید بسته-43
بندي و انجماد گوشت قرمز بدون کشتارواحد بسته-44
واحد تولید شیرین گندمک-45
واحد تولید جوانه جو-46
واحد آرد به روش والسی-47
با بوجاري و شستشو...) عدس، جو، نخود و(هاي خوراکی واحد تولید جوانه-48
واحد تولید مخمر و آبجو-49
تولید آرد سوخاريواحد -50
هاي گیاهی بدون تصفیه براي مصارف طبی، صنعتی و خوراکیواحد تولید روغن-51
واحد تولید آب میوه از کنسانتره آماده در ظروف یکبار مصرف-52
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131...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:ج-1گروه 
واحد تولید آب میوه و کنسانتره- 1
تن در سال2000واحد تولید شکالت بیش از - 2
تن در سال2000یت بیش از واحد تولید بیسکو- 3
واحد تولید کمپوت و کنسرو و میوه و سبزیجات- 4
واحد تولید پکتین از پوست مرکبات- 5
واحد تولید نشاسته، گلوکز، مالتوز، الکتوز، لولز وسوربیتول- 6
)آسیاب نمک(واحد نمک کوبی - 7
واحد صنعتی تولید سرکه- 8
تن در 1500بیش از ) سوسیس و کالباس(بدون کشتار هاي گوشتی با شستشو وتولید فرآورده- 9

سال
کنی همراه با تأسیسات انبار و سیلوواحد ذرت خشک-10
کن غالتواحد خشک-11
واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت-12
واحد تولید پودر پنیر-13
)دکسترین سفید، زرد و نشاسته ژلوتینه(واحد تولید مشتقات نشاسته -14
کنی توتونواحد دوباره خشک-15
ها و گیاهان صیفی و خالل ها، میوهبندي خرما، واحد تولیدي انجماد رطب، سبزيواحد بسته-16

زمینی با شستشو و پختسیب
ینیواحد عصاره جوانه گندم و جو و ذرت و پروت-17
ترمینال ضبط پسته شاهی، پوست کندن، شستشو، جدا کردن و خشک کردن-18
در سالمیلیون لیتر40هاي غیرالکلی از ظروف یکبار مصرف تا ظرفیتواحد نوشابه-19

:د-1گروه 
واحد تولید آرد با شستشوي گندم- 1
)از ضایعات کشاورزي(واحد تولید خوراك دام و طیور - 2
)کنسانتره(واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور - 3
واحد تولید روغن ماهی- 4
تن در سال2000ر و لبنیات پاستوریزه بیش از واحد تولید شی- 5
)صورت واحد مستقلبه(کشتارگاه دام و طیور - 6
هاي غیرالکلیواحد تولید نوشابه- 7
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132...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید ماءالشعیر وعصاره مالت- 8
خمیر مایهواحد تولید مخمر و- 9

واحد تولید شیرخشک وغذاي کودك-10
کنسرو گوشت و لوبیا و غیره-یی از قبیل کنسرو ماهیبندي مواد غذاواحد تولید و بسته-11
واحد تولید دوغ گازدار-12
مرغواحد تولید پودر تخم-13
کشینباتی بدون عملیات روغنبندي روغنواحد تصفیه و بسته-14
واحد تولید آرد با تأسیسات شستشو-15

:و-1گروه 
صنعتهاي کشت ومجتمع- 1
)تولیدفرآوردهاي گوشتی- کشتار- استقرار دام پرواربندي(ید گوشت هاي صنعتی تولمجتمع- 2

:هـ-1گروه 
بندي تبدیل بسته-شستشو- هاي کشتار دام و طیور و صنایع مکمل از قبیل پرکنیواحد- 1

ضایعات
واحد تولید پودر استخوان- 2
واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژالتین- 3
ودر ماهواحد تولید پ- 4
)مخلوط با پودر استخوان یا پودر ماهی(واحد تولید خوراك دام و طیور - 5
نباتیکارخانجات تولید روغن- 6
کارخانجات قند- 7
سالتن در1000واحد تولید روغن صنعتی با استفاده از ضایعات کشتارگاهی تا ظرفیت - 8
نساجیـ3ـ4ـ14ـ2

:الف- 2گروه 
هابافبافی و نمدمالی دستی و دستزیلو- بافیواحد قالی- 1
ماشینیدوزي حاشیه موکت و فرششیرازه- 2
)تن درسال100(بافی حداکثر سه دستگاه یا حداکثر جوراب- 3
)سالتن در100یا حداکثر(حداکثر تا سه دستگاه گردبافی، کتن و راشل-کشبافی و تریکوبافی- 4
دست انواع لباس و پوشاك در سال30000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر - 5
انواع نوار و روبان-قیطان- تور ماهیگیري-تولید طناب نخی یا کنفی- 6
استفاده از پشم شیشهواحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با- 7
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133...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره(واحد چاپ پارچه به روش دستی - 8
)غیرموتوري(بافی دستی پارچه- 9

واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهاي صنعتی-10
پیچیواحد چله-11
ايواحد تولید پرده کرکره عمودي از رول آماده پارچه-12
سالعدد درهزار300اي تا ظرفیت واحد تولید عروسک پارچه-13

:ب- 2گروه 
تن در سال300گردبافی حداکثر تا -کشبافی و تریکوبافی- 1
واحد تولید موکت و منسوجات بافت بدون رنگرزي- 2
واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزي- 3
تن در سال100بافی بیش از جوراب- 4
دست در سال30000واحد تولید انواع لباس و پوشاك بیش از - 5
اي بدون رنگرزيتولید تور تزیینی و پرده- 6
بدون رنگرزي ) اي و ابریشمیپنبه-الیاف مصنوعی(ندگی و تولید انواع نخ واحد حالجی و ریس- 7

تن در سال600حداکثر تا 
حالجی و تولید انواع کاموا بدون رنگرزي- 8
سازي بدون رنگرزيزیپ- 9

تن در سال300واحد حالجی و ریسندگی پشم و الیاف مصنوعی حداکثر تا -10
بافی بدون رنگرزيواحد حوله-11
واحد بافندگی پارچه بدون رنگرزي-12
)متقال خام و برزنت خام(واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگرزي و رنگ بري -13
)کنفی(بافی و چتایی واحد گونی-14
)P.Pگونی پلی پروپلین معروف به (بافی از الیاف مصنوعی واحد گونی-15
واحد حصیربافی پالستیکی-16
تشک و بالش-واحد تولید لحاف-17
پتوبافی بدون رنگرزي-18
)بارانی شمعی(هاي ضدآب واحد تولید پارچه-19
واحد بازیافت پنیه از ضایعات پنبه-20

:ج- 2گروه 
اي با رنگرزيتولید تور تزیینی و پرده- 1
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134...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

تن در سال1000واحد رنگرزي گیاهی حداکثر تا - 2
واحد چاپ پارچه به روش ماشینی- 3
)پارچه، نخ والیاف(اي بازیابی ضایعات نساجی با شستشو هواحد- 4
واحد شستشو و رنگرزي پر- 5

:د- 2گروه 
تن در سال300واحد حالجی و ریسندگی پشم بیش از - 1
تن در 600بیش از ) پنبه-ابریشمی-مواد مصنوعی(واحد حالجی و ریسندگی و تولید انواع نخ - 2

سال
تن در سال1000ز واحد رنگرزي گیاهی بیش ا- 3
واحد تهیه پر بهداشتی طیور- 4
واحدهاي تولید موکت و فرش ماشینی بارنگرزي- 5
واحد تولید برزنت با رنگرزي- 6
شوییواحد پشم- 7
رنگرزي و چاپ و تکمیل-واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو- 8
)صورت واحد مستقلبه(واحد رنگرزي، چاپ و تکمیل پارچه - 9

بافی با رنگرزيپتو-10
بافی با رنگرزيواحد حوله-11
واحد تولید نخ کاموا با رنگرزي-12
کنیکارخانجات پنبه پاك-13
واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزي و استفاده از نخ آماده-14
بهداشتی و پوشک بچهواحد تولید نوار-15
واحد تولید الیی و مولت-16
رزيبافی با رنگواحد موکت-17

صنایع چرمـ3ـ4ـ14ـ3
:الف- 3گروه 

جلد چرمی و نظایر آن-دستکش-واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف- 1
پوست دباغی شدهموارد مشابه ازپوستین و- قبیل کاله پوستیمصنوعات پوستی ازواحد تولید- 2
جفت در سال90000واحدهاي تولید پستایی کفش حداکثر تا - 3
جفت در سال90000تولید کفش ماشینی حداکثر تا واحد - 4
چرمواحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از- 5
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135...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم- 6
واحد تولید زین و یراق از چرم آماده- 7

:ب- 3گروه 
میلیون جفت در سال2واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا - 1
)نخ کات کوت(لید نخ جراحی از روده پاك شده واحد تو- 2
کارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده- 3
هاي ورزشی چرمی از چرم آمادهواحد تولید توپ- 4
واحد تولید کفش نیمه اتوماتیک- 5

:ج- 3گروه 
میلیون جفت در سال2واحد تولید کفش ماشینی بیش از - 1
سازياز ضایعات چرمواحد تولید چرم بازیابی شده- 2
صورت واحد مستقلبه) روده پاك شده(هاي سورت روده واحد- 3
واحد تولید چرم مصنوعی- 4
)پوست خام نمک زده(انبار پوست - 5

:د- 3گروه 
)صورت واحد مستقلبه(واحد پرداخت و تکمیل چرم - 1
)صورت واحد مستقلبه(واحدهاي رنگرزي پوست و چرم آماده - 2

:هـ- 3گروه 
زهتابی- کنیروده پاك-سازيچرم- ساالمبورسازي-واحد دباغی- 1
صنایع سلولزيـ 3ـ4ـ14ـ4

:الف- 4گروه 
واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده- 1
واحد تولید پاکت خواربار و مراسالت و مشابه آن- 2
واحد تهیه کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده- 3
ولید کاغذ و دفتر از کاغذ آمادهواحد ت- 4
التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آمادهواحد تولید لوازم- 5
هاي سادهواحد صحافی و چاپخانه- 6
ايواحد تولید مصنوعات چوب پنبه- 7
واحدهاي تجاري و خراطی بدون الوارسازي- 8
آمیزيبدون رنگمترمکعب چوب در سال 200سازي و سایر مصنوعات چوبی تاواحد مبل- 9

واحد تولید انواع فیلترهاي کاغذي از جمله فیلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده-10
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136...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی پارچه مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق ماده-11
تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی-12
بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آمادهاحد بستهو-13
واحد پرس کاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده-14
دستگاه در سال200هاي چوبی و بلم تا واحد تولید قایق-15
واحد تولید کاربن و استنسیل از کاغذ آماده-16
ن از مقواي آمادهواحد تولید کالستر و زونک-17
واحد تولید سازهاي سنتی-18
آمادهکاغذواحد تولید کپسول مومی کیک از-19

:ب- 4گروه 
)صورت واحد مستقلبه(سازي و عکاسی زینک- هاي لیتوگرافیکارگاه- 1
سازيهاي لیتوگرافی، عکاسی و زینکهاي بزرگ توام با واحدچاپخانه- 2
سازي چوبیجعبه- 3
آمیزيمترمکعب در سال بارنگ200سازي وسایر مصنوعات ئوبی بیش از مبلواحد - 4
بري از الوار آمادهواحد چوب- 5
واحد تولید زهوار- 6
واحد تولید پوشال کولر- 7
دستگاه در سال200هاي چوبی بیش از واحد تولید قایق- 8
هاي چوبیواحد تولید لنج- 9

)صورت مستقلبه(وازم چوبی خانگی واداري لر آمیزي مبلمان و سایواحد رنگ-10
واحد مدادسازي با استفاده از مغز آماده-11
کاغذ آمادهواحد تولید ورق کارتن از-12
واحد نصب باالبر و تعمیر شناورهاي دریایی-13
)خورده چوببیت موس از(واحد تولید خاك ضدعفونی شده -14

:ج- 4گروه 
واحد تولید نئوپان- 1
د تخته چندالواح- 2
واحد تولید تخته سخت- 3
واحد تولید بوستانت چوبی- 4
واحد تولید روکش چوبی- 5

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



137...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)صورت واحد مستقلبه(کنی واحد چوب خشک- 6
واحد تولید مصنوعات چوبی باروکش فایبرگالس- 7
سالتن در300واحد تولید پنبه هیدروفیل حداکثر تا- 8
)مدادمغزخط تولیدبا(واحد مدادسازي - 9

تن در سال1500سفید تا ظرفیت سلولزاز"آلفاسلولز"واحد تولید رول لینتر-10
بندي کره، فویل آلومینیمی و چاپ لس، گرافیت، گالسه، لفاف بستهواحد تولید کاغذهاي کربن-11

سالتن درهزار15ظرفیت هاي آماده کاغذ تارولبندي ازهاي بستهلفافه
:د- 4گروه 

گرافت و مقوا از خمیر آمادهتولید کاغذواحد- 1
آمادهخمیرواحد تولید دستمال کاغذي و محصوالت مشابه با استفاده از- 2
چوبواحد تولید زغال از- 3
واحد تولید فیبراستخوانی و فورمیکا- 4
پنبهآوري لینترعملپاالیش و- واحد تصفیه- 5
سالدرتن 300واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از- 6
تنه درختانالوار ازتولیدبري وواحد چوب- 7
خرده چوبواحد تولید تخته سخت از- 8
مرغواحد تولید شانه تخم- 9

واحد تولید بریکت زغال سنگ-10
واحد تولید زغال پرس شده-11
سازيواحد کبریت-12
)الیه زنی(واحد تولید روکش چوب -13

:و- 4گروه 
چوب وکاغذهاي تولید مجتمع- 1

:هـ- 4گروه 
مقوا ازکاغذ باطلهواحد تولید کاغذ و- 1
واحد فیبرسازي- 2
تیرچوبیواحد اشباع تراورس و- 3
کاه و غیرهبانی یاچوبواحد تولید کاغذ از- 4
واحد تولید مقوا از ضایعات کشاورزي- 5
)الیاف بلند(کاغذ واحد تولید انواع خمیر- 6
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138...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

صنایع فلزيـ 3ـ4ـ14ـ5
:الف-5گروه 

واحد قلمزنی انواع فلزات- 1
دستگاه سهتاآبکاري حداکثرگري وسازي بدون ریختهقالبسازي وقطعهتراشکاري وواحد- 2

تراش
)صرفاً درمناطق صنعتی درون شهري(آلومینیومی پنجره آهن وواحد تولید درب و- 3
)اطق صنعتی درون شهريصرفاً در من(واحد تولید کانال کولر، لوله بخاري - 4
قلوه موتورسیکلتواحد مونتاژ آینه و- 5
سه دستگاه تراشمهندسی مونتاژ حداکثر تاهاي طراحی وواحد- 6
واحد تولید گرگور به طریق دستی- 7
سال تن در100کن حداکثریک دستگاه خمورق آماده باظروف آلومینیوم ازواحد صنعتی تولید- 8

اخل شهريصرفاً مناطق صنعتی د
قطعات آمادهغبارگیر ازواحد مونتاژ تجهیزات گرد و- 9

نفر15تن و50غذایی، دارویی و شامپو تا بندي موادهاي بستهواحد مونتاژ دستگاه-10
)انتهاي شیلنگ فشارقويپرس بست فلزي به دو(واحد تولید اتصاالت هیدرولیک -11
مادهواحد مونتاژ پرده کرکره فلزي از ورق آ-12

:ب-5گروه 
مصنوعات مشابه فلزيسرویس آشپزخانه وصندلی وواحد تولید میز و- 1
واحد تولید مخازن کوچک مایعات، حلب بهداشتی، قوطی کنسرو- 2
عالیم فلزي بدون آبکارينشان وواحد تولید دکمه و- 3
اهدستگ3لنگ تراشی بیش ازمیلسازي وسازي، قالبواحد تراشکاري، قطعه- 4
گري وآبکاريتجهیزات تصفیه آب و فاضالب بدون ریختهآالت وواحد تولید ماشین- 5
آبکاريگري وورزشی بدون ریختهواحد تولید ابزار- 6
واحد تولید لوازم فلزي برقی بدون آبکاري- 7
واحد تولید انواع فیلترهاي روغن- 8
گريتهریخمونتاژ شیرآالت بدون آبکاري وواحد تراشکاري و- 9

گريسنجاق بدون ریختهواحد تولید سوزن دوخت کلیپس و-10
کالسکه بچهواحد مونتاژ روروئک و-11
صنعتیواحد تولید حفاظ فلزي خانگی و-12
واحد چاپ روي فلزات-13
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139...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ايواحد مونتاژ پایه دوربین عکاسی بدون عملیات کوره-14
نفر15تن و50شامپو بیش ازذایی دارویی وغبندي موادهاي بستهواحد مونتاژ دستگاه-15
واحد طراحی و مونتاژ قالب و قطعات صنعتی-16
دستگاه شویندهواحد تولید هیترهاي صنعتی و-17
گريریختهواحد مونتاژ صندلی دندانپزشکی بدون آبکاري و-18
گريواحد تولید برش سیلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته-19
سالتن در50آبکاري تا ظرفیت گري وآلومینیم بدون ریختهتولید سقف کاذب دامپا ازواحد -20

:ج-5گروه 
کشیهاي جوجهواحد تولید ماشین- 1
آبکاريواحد تولید لوازم فلزي برقی با- 2
استفاده از ورق آماده و بدون آبکاريهاي خرطومی فلزي باواحد تولید لوله- 3
آالت کشاورزيماشینت وواحد تولید ادوا- 4
آالتیراقلوال وواحد تولید قفل و- 5
گرد، کلیپس، انواع تورهاي مهره، واشر فلزي، کربی، سوزن تهپیچ و، میخ، پرچ وواحد تولید- 6

سیم ظرفشوییفلزي، سیم خاردار، زنجیر، سیم بکسل و
ه نجاريهاي چندکاردستگاهبري وآهنبري وهاي چوبواحد تولید اره- 7
واحد تولید کارد و چنگال و قاشق و ظروف استیل- 8
صورت مونتاژ بدون آبکاريواحد تولید چراغ خودرو به- 9

انواع چراغ نفتیواحد تولید انواع سماور و-10
آالت اتومبیلواحد تولید زه-11
واحد تولید پشم فلزي-12
واحد تولید انواع فنر-13
ملزومات وابستهانواع ترازو وواحد تولید باسکول و-14
سالدستگاه در200تاژصورت مونتاواحد تولید ماشین ابزارسازي به-15
القاییگري به روش دایکاست وواحد ریخته-16
واحد بازیابی فلزات قیمتی-17
واحد تولید سوزن، میل بافندگی-18
واحد تولید ظروف تفلون-19
کشش مفتولواحد-20
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140...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

غذاییهاي موادولید درب فلزي شیشهواحد ت-21
سیم کالچواحد تولید سیم گاز و-22
واحد تولید ظروف آلومینیومی-23
واحد تولید نشان وعالإم فلزي با آبکاري-24
شیرآالت برنجیگاز وآب وواحد تولید کنتور-25
واحد تولید لوازم خانگی بدون آبکاري-26
آالت سبکواحد تولید ماشین-27
)چهارزمانه(واحد مونتاژ دوچرخه و موتورسیکلت -28
واحد تولید سیم لحیم-29
اشرفلزيواحد تولید انواع و-30
برنزواحد تولید شومینه کرم و-31
واحد تولید فرغون-32
گريواحد تولید سم پاش تراکتور بدون ریخته-33
نقالهنوارواحد تولید رولیک و-34
کن محصوالت کشاورزيهاي خشکهواحد تولید دستگا-35
ايواحد تولید بلبرینگ بدون استفاده ازعملیات کوره-36
عملیات سنگین بدون استفاده ازانژکتورخودروهاي سبک ویل ویهاي گازوواحد تولید پمپ-37
ايوره
واحد تولید قالب فلزي بتون-38
بردهاي الکترونیکاالت تولیدواحد ساخت ماشین-39
گذارتخمهاي فلزي اتوماتیک مرغاحد ساخت قفسو-40
واحد تولید قطعات تفنگ شکاري بادي-41
سنگینواحد تولید سیبک خودروهاي سبک و-42
واحد تولید اگزوز-43
گريواحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته-44
مرکزازگري گریزریختهآالت کشاورزي باواحد تولید قطعات ماشین-45
قطعات آمادهاتومبیل ازرادیاتورواحد مونتاژ-46
ايرنگ بدون عملیات کورهآالت خطوط شستشو وماشینواحد مونتاژ-47
واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبکاري-48
ايهاي مکانیکی بدون عملیات کورهواحد تولید انواع نظام-49
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141...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید سردخانه آناتومی-50
برقیقیچیکن ود خمواحد تولی-51
واحد تولید محفظه اگزوز-52
آبکاريگري وواحد تولید اتصاالت جوشی گاز بدون ریخته-53
اتومبیلکولرواحد مونتاژ-54
گوشتلمبه سهدرجه داخل باك ویلی ویبنزین وگازوواحد شناور-55
واحد مونتاژ جک کمپرسی-56
هاي عصاییآب وبرق، بست سرنیزه، بست ارههاي واحد تولید تیرهاي فلزي لوله-57
)تنوراتوماتیک("دوار""پزنان"هايواحد تولید ماشین-58
ايپمپ بدون عملیات کورهغالف وواحد تولید شافت و-59
ايبرقی بدون عملیات کورههاي ذوبواحد تولید کوره-60
کشیواحد تولید درافینگ نقشه-61
ت بناییواحد تولید ابزارآال-62
مصرفواحد تولید تیغ یکبار-63
ايپمپ کالچ بدون عملیات کورهانواع پمپ ترمز وواحد تولید پوستر و-64
هواییواحد تولید مخازن متحرك و-65
واحد تولید سوله-66
ايواحد تولید کودپاش تراکتور بدون عملیات کوره-67
ايکورهواحد تولید اویل پمپ تراکتور بدون عملیات -68
)فشاري(ن ژواحد تولید پروفیل آلومینیوم به روش پرس اکسترو-69
ايبدون عملیات کورهواحد تولید اتوکالو و-70
)خرپایی(هاي فلزي پیش ساخته واحد تولید سقف-71
ايانواع خودرو بدون عملیات کورهژصفحه کالواحد تولید دیسک و-72
کشیجوجهاتاق هئريبوگیوآزمایشگاهیهیتر- فور-يواحد طراحی مونتاژ آب مقطرگیر-73
وأم
ايشکن بدون عملیات کورههاي سنگواحد مونتاژ دستگاه-74
ايکیوم پمپ بدون عملیات کورهواحد مونتاژ و-75
کن لباسواحد تولید خشک-76
کارخانه سیمانآسیاب آرد وتجهیزات سیلو وواحد مونتاژ و-77
ونتاژ کمپرسورهاي تخلیه سیمانواحد م-78
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142...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد مونتاژ سیلندرهاي بادي-79
ايپاش بدون عملیات کورهواحد تولید سوخت-80
پروژکتورهاي بزرگ سینماییواحد مونتاژ-81
واحد مونتاژ کاربراتور گازسوز-82
ايهاي حرارتی بدون هرگونه عملیات کورهمبدلمونتاژواحد طراحی و-83
لید انواع سردخانه بدون آبکاريواحد تو-84
واحد تولید ترموستات-85
استانبولیپزي وواحد تولید تاوه نان-86
بیتومن مادیفاید- واحد فرموالسیون بیتومن انامل-87
ترمزواحد مونتاژ لنت-88
گوشسه) تلمبه(پمپ درجه داخل باك وگازوإیلی وبنزینی وواحد تولید شناور-89
صورت مونتاژلید جک کمپرسی بهواحد تو-90
ايبتونیر بدون عملیات کوره- اتومیکسر-رسمیک-واحد تولید دامپر-91
ايواحد تولید دینام جوش بدون عملیات کوره-92
نتیالتورواحد تولید و-93
ايدیفرانسیل بدون عملیات کوره-گیربکس- واحد تولید موتور-94
ايپکیج و هواسازي بدون عملیات کورهر چیلر وساخت کندانسوواحد مونتاژ و-95
ايواحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات کوره-96
ايبافی بدون عملیات کورهواحد تولید ماشین موکت-97
ايواحد تولید ماشین ریسندگی بدون عملیات کوره-98
ايآالت ریسندگی بدون عملیات کورهواحد تولید قطعات ماشین-99

ايآالت بافندگی بدون عملیات کورهواحد تولید قطعات ماشین-100
کشی خیابانآالت خطواحد تولید ماشین-101
گري وآبکاريواحد تولید تجهیزات کمک آموزشی بدون ریخته-102
آبکاريگري وکاه بدون ریختهآالت استخراج سلولز ازواحد تولید ماشین-103
سالدستگاه در200ظرفیت آبکاري تاگري وصنعتی بدون ریختهواحد تولید رگالتورهاي -104
سالدستگاه در4500ظرفیت آبکاري تاگري وواحد تولید مشعل صنعتی بدون ریخته-105
واحد تولید پدال دنده موتورسیکلت-106
ايآالت آجرماشینی بدون عملیات کورهواحد ساخت ماشین-107
ايساز بدون عملیات کورهماسهکوبیت وهاي واحد تولید دستگاه-108
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143...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

دستگاه در200ظرفیت آبکاري تاگري وهاي غیرمستقیم بدون ریختهواحد تولید گرمکن-109
سال
سالدستگاه در4500ظرفیت آبکاري تاگري وواحد تولید پمپ سه فاز بدون ریخته-110
کاريرنگآبکاري وگري ورول آماده بدون ریختهواحد تولید انواع پروفیل از-111
، آبدهی )کاريپرس(لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورجینگ واحد تولید ابزارهاي جراحی و-112

سالقطعه درهزار500ظرفیت آبکاري تاو) کاريسخت(
بدون آبکاري) وانت(واحد تولید اتاقک انواع خودروهاي سبک -113
خودروواحد تولید پمپ آب موتور-114
پرسواحد تولید فیلتر-115
)خام(واحد تولید کلید ازفلزات معمولی -116
سالتن در100ظرفیت واحد تولید چرخ دنده تا-117
) صنعتی(گیري برقی آبمیوهشیمیایی و، پمپ تزریق مواد)شیرپدالی(واحد تولید پدالب -118

آبکاريگري وبدون عملیات ریخته
بستارهاي عصاییبرق، لوله بست سرنیزه وهاي آب ولولهواحد تولید تیرهاي فلزي، -119
:د-5گروه 

واحد تولید انواع سیلندرهاي گاز- 1
واحد رادیاتورسازي- 2
واحد تولید قطعات آلومینیومی- 3
ط نقلیهیوساواحد تولید فنر- 4
واحد ابزارسازي- 5
واحد تولید کمک فنر- 6
بشکهواحد تولید قوطی و- 7
هاي بخارید دیگواحد تول- 8
آبکاريکاري وواحد تولید لوازم خانگی بالعاب- 9

گري کلیه فلزاتواحد ذوب وریخته-10
سالدستگاه در200صورت مونتاژ بیش ازواحد تولید ماشین ابزارسازي به-11
واحد تولید گاوصندوق-12
سوزالشههاي زباله سوز وواحد تولید دستگاه-13
جوشکاريکترودواحد تولید ال-14
آنادایزینگو) حرارتی(واحدگالوانیزه فلزات -15
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144...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید انواع گیربکس صنعتی-16
گريریختهپاش تراکتور باواحد تولید سم-17
آبکاريذوب وواحد تولید پروفیل آلومینیوم با-18
آبکاريهاي خرطومی باواحد تولید لوله-19
لوازم پالستیکیکاسه و-شیشهواحد تولید چراغ خودرو شامل-20
فلزيسیارچوبی وهاي پیش ساخته ثابت وواحد تولید خانه-21
آلومینیومواحد نورد-22
عملیات استفاده ازسنگین باخودروهاي سبک وانژکتوریل ویهاي گازوواحد تولید پمپ-23

ايکوره
سازيیکیآالت موزاواحد تولید ماشین-24
طعات سولهواحد تولید ق-25
ايعملیات کورهواحد تولید قطعات منفصله آسانسور با-26
ايعملیات کورهواحد تولید باسکول با-27
رنگآالت خطوط شستشو وواحد تولید ماشین-28
دستگاه در4500ظرفیت آبکاري تاگري وپمپ سه فاز باعملیات ریختهواحد تولید مشعل و-29

سال
هاي آبیتوربیناي بزرگ وهواحد تولید پمپ-30
ايواحد تولید جک کمپرسی با عملیات کوره-31
واحد تولید هیتر چیلر جذبی-32
کوره القاییهاي مس باواحد تولید لوله-33
واحد تولید کاربراتور-34
ايعملیات کورهپمپ باغالف وواحد تولید شافت و-35
واحد تولید سیستم حفاظت کاتدي-36
د تولید جرثقیل پشت کامیونواح-37
واحد تولید ساخت پرس کشش هیدرولیک-38
نساجیآالت صنایع غذایی وماشینواحد تولید اتوکالو و-39
ايعملیات کورهواحد تولید اویل پمپ تراکتور با-40
برنجی به روش پرس اکستروژن-واحد تولید تسمه میلگرد، پروفیل مسی-41
ايشکن با عملیات کورههاي سنگواحد تولید دستگاه-42
ايواحد ساخت پمپ خالچ باع ملیات کوره-43
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ايعملیات کورهبا) زانویی(واحد تولید اتصاالت فوالدي -44
ايواحد تولید پروژکتور بزرگ سینمایی با عملیات کوره-45
ايپاش با عملیات کورهواحد تولید سوخت-46
ايز با عملیات کورهواحد تولید کاربراتور گازسو-47
سازيواحد مونتاژ ماشین راه-48
واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبکاري-49
واحد تولید پودر باکالیت-50
لوله آهنواحد تولید پروفیل و-51
ايعملیات کورهواحد تولید موتور، گیربکس، دیفرانسیل با-52
ايکیج و هواساز با عملیات کورهواحد مونتاژ و ساخت کندانسور چیلر و پ-53
ايواحد تولید قطعات پودري فلزات باعملیات کوره-54
واحد آنالیز قطعات فوالدي، آبکاري، عملیات حرارتی-55
آالت فنر پیچیواحد تولید ماشین-56
واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفی-57
واحد تولید ورق مشبک-58
گريوش فرمان تراکتور با ریختهواحد تولید بوش سیلندر و ب-59
گري و آبکاريواحد تولید تجهیزات کمک آموزشی با ریخته-60
عملیات کوره الکتریکی تا ظرفیت گري باواحد تولید مته فوالدي بدون عملیات ذوب و ریخته-61
میلیون عدد در سال10
هاي سواري و صنعتیکاري انواع قطعات ماشینواحد پرس-62
سالدستگاه در4500گري و آبکاري تا ظرفیت تولید مشعل صنعتی با ریختهواحد-63
واحد تولید قطعات آلومینیمی سیستم آبیاري تحت فشار-64
کاري و آبکاري تا گري ذوب، سختهاي فوالدي به ورق بدون عملیات ریختهلئواحد تولید کو-65

هزار تن در سال500ظرفیت 
سالتن در20ف فلزي با ظرفیت واحد تولید قطعات ظری-66
واحد تولید میلگرد فوالدي بدون عملیات ذوب-67
واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتی-68
تن در سال50واحد عملیات حرارتی قطعات صنعتی تا ظرفیت -69
ون میلی5با عملیات کوره الکتریکی و ظرفیت ) گژن بین(واحد تولید پیستون و قطعات آن -70

سالعدد در
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي قالب سمبه ماتریس، پالستیک دایکاست میلهواحد تولید انواع کفشک-71
:و-5گروه 

کارخانجات ذوب و نورد فلزات- 1
کارخانجات تولید ژنراتورهاي نیروگاهی- 2
شناورهاي سنگینکشتی وکارخانجات تولید- 3
کارخانجات تولید واگن قطار- 4
هاي دیزلی سنگینکارخانجات ساخت موتور- 5
کارخانجات ساخت الکترو موتورهاي سنگین- 6
هاي سنگینکارخانجات ساخت پرس- 7
کارخانجات ساخت ماشین ابزارهاي سنگین- 8
هاي بزرگکارخانجات ساخت پمپ- 9

گاز و پتروشیمیهاي تجهیزات نفت وکارخانجات ساخت پمپ-10
مونتاژ هواپیماطراحی و-11
تن5000کنتسانتره روي بیش ازشمش روي ازواحد تولید -12
تن در سال5000واحد تولید شمش روي به روش کاتدي بیش از-13
کارخانه ذوب مس-14

:هـ-5گروه 
باطري کهنهکابل وگري ازواحدهاي ریخته- 1
دوچرخهواحد ساخت موتورسیکلت و- 2
دامپر و تیلرتراك وواحد تولید لیفت- 3
د بتونیرواحد تولی- 4
ط نقلیه سنگینیواحد تولید اطاق وسا- 5
غیرهبوس وکانتینر وواحد تولید اطاق مینی- 6
ط نقلیه سنگین مثل اتوبوس و کامیون و تراکتوریواحدهاي تولید وسا- 7
غیرهکشاورزي وسازي وآالت سنگین راهماشینواحدهاي تولید- 8
اطاقتریلر وواحد تولید تانکر و- 9

)سواريوانت و(ط نقلیه سبک یحد تولید وساوا-10
)دستگاه حفاري(واحد تولید روتاري موبیل -11
کنتسانتره آمادهمتالوژي ازواحد تولید شمش روي به روش پایر و-12
واحد تولید شمش روي به روش الکترولیز-13
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147...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

سالتن در5000کنتسانتره روي تاواحد تولید شمش روي از-14
سالتن در5000ید شمش روي به روش کاتدي تاواحد تول-15

صنایع کانی غیرفلزي-14-6- 4- 3
:الف-6گروه 

اي بدون کوره ذوبواحد تولید مصنوعات شیشه- 1
آینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کورهواحد تولید- 2
)صنایع دستی(ینی سنگی یواحد تولید مصنوعات تز- 3
زواحد تولید کنتاکت لن- 4

:ب-6گروه 
واحد تولید بتون آماده- 1
واحد تولید تیرچه و بلوك- 2
یکیواحد تولید موزا- 3
بريواحد سیگمنت سنگ- 4
واحد تولید بلوك سیمانی- 5
گچ آمادهواحد تولید مصنوعات گچی، گچ تحریر، گچ طبی، قالب گچی از- 6
ترمسانتی60الی 20اقطارهاي بتنی ازواحد تولید لوله- 7

:ج-6گروه 
واحد تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی- 1
مصنوعات سفالیواحد کوزه گري وتولید- 2
سالتن در250سازي تاواحد چینی- 3
هاسایندهسمباده وسمباده، کاغذساب، سنگآسیاب، سنگواحد تولید سنگ- 4
واحد لعاب فلز و سرامیک- 5
کوبیصدف- 6
تن در سال1000تومبیل، شیشه ایمنی و نسوز و آینه تاواحد تولید شیشه ا- 7
ساخته گچیپیشواحد تولید پانل ودیوار- 8
ساخته بتنیهاي پیشواحد تولید خانه- 9

)سالتن در250حداکثر(قطعات سرامیکی سازي وروف فایل وواحد مقره-10
واحد تولید شیشه عینک-11
ی فشردهنهاي سیمانی وواحد تولید پانل-12
سیمانیواحد تولید آجر-13
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148...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

سالمترمربع درهزار100سرامیک تاواحد تولید کاشی و-14
هاي بریده شدهواحد تولید بولک-15
)بريبدون قله(بري واحد بلوك-16
سالتن در500حداکثرترمز با استتفاده از مخلوط مواد اولیه آماده تاواحد تولید لنت-17
آالت اتوماتیک و فیلتر هوا تا ظرفیت بندي سیمان با پاکت آماده و مجهز به ماشینواحد بسته-18

تن در سال144000
بري صرفاً سنگ گرانیتواحد تولید سنگ-19

:د-6گروه 
واحد تولید گچ صنعتی- 1
کوبیواحد سنگ- 2
بريواحد سنگ- 3
سالتن در250سازي بیش ازواحد چینی- 4
مترمربع در سالهزار100ظرفیت بیش ازسرامیک باوواحد تولید کاشی- 5
هاي صنعتیواحد تولید پوکه- 6
)ایزوگام(هاي ساختمانی واحد تولید عایق- 7
واحد تولید آجر هوفمن- 8
آجرنماواحد تولید آجر ماشینی و- 9

چینیواحد تولید خاك-10
واحد تولید پرلیت-11
گريواحد تولید ماسه ریخته-12
بنديدانهشویی وواحد اسه-13
واحد تولید سیپورکس-14
واحد تولید پشم شیشه-15
ذوب خرده شیشهاستفاده ازبلورسازي با-16
واحد تولید آجرهاي سیلیسی-17
)سالتن در250بیش از(قطعات سرامیکی سازي وروف فایل وواحد قره-18
واحد تولید پشم سنگ-19
خرده شیشهاي ازهواحد تولید بطري شیش-20
ماسه آهکیواحد تولید آجر-21
سالتن در100ز اترکوره ذوب کمسازي باواحد شیشه-22
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149...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

امولسیونهاي قیر وواحد تولید فرآورده-23
هاي فسیلیاستقرار مخازن قیر و سوخت-24
ايواحد تولید خاك رس کیسه-25
واحد تولید آجرپرسی-26
واحد تولید آجرنما-27
بندي ذغال سنگواحد دانه-28
بندي سنگ آهنواحد دانه-29
تن در سال14400ظرفیت پاکت آماده بااستفاده ازبندي سیمان باستهبواحد -30
تن در سال1000اولیه تامخلوط مواداستفاده ازترمز باواحد تولید لنت-31
در سالتن2400ظرفیت هاي دوارسیلیسی تاواحد تولید گلوله-32
تن در سال1500ظرفیت واحد تولید ظروف کریستال تا-33

:و-6گروه 
تولیدات آنها دخالت داردعنوان ماده اولیه درکارخانجاتی که آزبست به- 1
کارخانجات سیمان- 2
تن در روز500کارخانجات گچ صنعتی وآهک بیش از- 3

:هـ-6گروه 
واحد تولید آجرنسوز- 1
سالتن در1000شیشه بیش ازواحد تولید - 2
صنعتیواحد تولید پودر- 3
آهک به روش سنتیواحد تولید گچ و- 4
کنیسفتواحد قیر- 5
)دستی(واحد تولید آجرسنتی - 6
واحد تولید پودرسیلیس- 7
)صنعتی(تن در روز500واحد تولید گچ و آهک حداکثر- 8
واحد تولید آسفالت- 9

ماسه با سنگ شکنواحدهاي تولید شن و -10
هاي گاززدایی و عایق کاري لولهواحد زنگ-11
واحد تولید پودر میکا-12
تن در سال1000واحد تولید لنت ترمز از مخلوط مواد اولیه بیش از-13
واحد کارگاه آسیاب سنگ گوگرد-14
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150...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

صنایع شیمیاییـ 3ـ4ـ14ـ7
:الف-7گروه 

واحد تولید آب مقطر- 1
)با استفاده از رول آماده(نایلون و نایلکس و سلوفان واحد تولید - 2
واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی- 3
واحد تولید کیت گلوکز و کلسترول از مواد آماده- 4
بندي پودر ازاله موواحد بسته- 5
)زرگري(واحد طالسازي - 6
هزار عدد در سال200ت ماده پارافورمالدئید تا ظرفیواحد تولید قرص پارافورمالدئید از پودرآ- 7

:ب-7گروه 
چسبنوارهاي آلی وواحد تولید چسب- 1
واحد تولید انواع بتونه- 2
واحد تولید واکس و شمع- 3
واحد تولید مواد جالي فلزات- 4
فرموالسیون بدون تولید(ترکیب و اختالط واحد تولید مرکب و جوهر تحریر، چاپ و پلی کپی از- 5

)حالل
لید بیکربنات سدیمواحد تو- 6
واحد تولید پودر جوشکاري- 7
)فرموالسیون(کننده واحد تولید مواد پاك- 8
واحد تولید کیت اسیداوریک از مواد اولیه آماده- 9

اتیلنواحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولید بطري پلی-10
غیره از مواد پالستیکیکش، گونیا، وواحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط-11
گیريواحد تولید الك غلط-12
واحد تولید نخ، طناب و تسمه نایلونی-13
)بدون حالل نفتیفرموالسیون و(واحد تولید رنگ ساختمانی با حالل آلی -14
سالتن در50صورت تزریقی و بادي از مواد آماده تا واحد تولید اشیاء و لوازم پالستیکی به-15
د تولید رول نایلون و نایلکس از مواد اولیهواح-16
)جانشین مالمین(B.M.Cواحد تولید خمیر و ظروف -17
واحد تولید اسباب بازي پالستیکی-18
واحد تولید فیلم پروپیلن-19

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



151...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

پالستیکواحد تولید قطعات نساجی از-20
واحد تولید ظروف دارویی پالستیکی-21
اتیلنیت پلیاتصاالواحد تولید لوله و-22
بندي پالستیکیبستهواحد-23
واحد تولید یونولیت-24
ریزيچاپ بدون آبرنگ ونایلکس باواحد تولید رول پالستیک و-25
واحد تولید قاب عینک-26
ترکیبات الستیکیقطعات وواحد تولید ابرون و-27
واحد تولید لیمنیت-28
شمع ابریشمیواحد تولید وایر-29
احد تولید الیاف پروپلینو-30
واحد تولید مدادتراش-31
واحدهاي گاز کپسول پرکن-32
واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشکاري از مواد پالستیکی-33
کریستال کربنواحد ساخت و رشد-34
بندي پودر ازاله موبستهواحد اختالط و-35
ستیکیهاي پالبندي روغن موتور درگالنواحد بسته-36
واحد تولید کیت حاملگی، سرم کنترل نوار متد و قرص خون فرموالسیون-37
واحد تولید عکس برگردان صنعتی-38
تن در 100تا ظرفیت) بنزالکوتیوم کلراید(کننده بندي ماده ضدعفونیسازي و بستهواحد رقیق-39

سال
:ج-7گروه 

مایع و پودر) یدیاوره فرم آلد(واحد تولید انواع چسب نئوپانی - 1
اسفنجواحد تولید ابر و- 2
)البسه و یره- مشمع-کف پوش- صفحه- ورق-لوله(واحد تولید کلیه محصوالت پالستیکی - 3
)لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی(واحد قطعات باکالیت - 4
واحد تولید محصوالت فایبرگالس- 5
واحد تولید ورق آکریلیک و مواد مشابه- 6
آنهااکسیدآنتیاستابلیز وکننده وواحد تولید تثبیت- 7
مريواحد تولید انواع گرانول پلی- 8
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152...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)فورموالسیون(هاي صنعتی کنندهواحد تولید پاك- 9
رادیولوژيهاي عکاسی، لیتوگرافی وواحد تولید داروهاي ظهور و ثبوت فیلم-10
واحد تولید آمالگام نقره-11
ات نقرهواحد تولید نیتر-12
واحد تولید مغز مداد-13
زداهاواحد تولید رسوب-14
واحد تولید کوکانات دي اتانال آمین شامپو-15
واحد تولید کلیه محصوالت التکس غیر از دستکش-16
واحد تولید کاندم-17
واحد تولید بادکنک-18
غیرهواحد تولید شیشه شیر، سرشیشه، پستانک و-19
غیرهشور، برس، شانه پالستیکی وواك، یقهواحد تولید مس-20
گريو ساختمانی ریخته) کمکی(واحد تولید مواد تعاونی -21
)کنندهروان(کننده سیالن تسهیلواحد تولید ضدکف و-22
)کنتاك شیر(واحد تولید اسپري کنلکت -23
هاواحد تولید اسپري تمیزکننده مبل-24
)فرموالسیون(آمیدها ها، پلیفسفاتها، پلی واحد تولید ضد رسوب-25
واحد تولید مواد جداکننده نفت از آب-26
27-Inhibitorکننده آب بویلرهامحافظت
واحد تولید امولسیفایرها-28
نشانیواحد تولید پودرکف آتش-29
واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز-30
واحد تولید سولفات آلومینیوم-31
ب باطريواحد تولید آ-32
واحد تولید آب ژاول-33
واحد تولید ترکیبات نیکل-34
)کلرور و غیره(واحد تولید ترکیبات روي -35
پتاسیمواحد تولید ترکیبات کلسیم و-36
واحد تولید ترکیبات مس-37
)چسب نئوپان(هاردنربربایه کلرورآمونیوم واحد تولید-38

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



153...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)نتزس(واحد تولید رزین الکلیدپلی استر-39
گاز بیهوشیاکسیژن، ازت، آرگون، و: واحد تولید گازهاي طبی وصنعتی-40
رنگواحد تولید آب-41
واحد تولید خودکار، ماژیک، خودنویس و غیره-42
)ضدیخ(واحد تولید مایع ترمز، اتیلین گلیکول -43
بندي انواع چسب مایع و پودرواحد تولید و بسته-44
هاي عکاسیواحد تولید فیلم-45
کپسول پرکنواحد تولید استیلن و-46
سایر تجهیزات پالستیکی پزشکیکیسه ادرار وخون،ظروف سرم تزریق وسرنگ وواحد تولید-47
هاي مشابهواحد تولید پالستو فرم و دیگر عایق-48
واحد تولید لوازم پالستیکی از پالستیک کهنه براي مصارف غیر غذایی-49
P.V.Cمینگ واحد فر-50

سازيواحد مالمین-51
تن در سال50صورت تزریقی بادي از مواد آماده بیش از همواد پالستیکی باشیاء وتولیدواحد-52
هاي فایبرگالسواحد تولید قایق-53
واحد تولید غلطک و قطعات پالستیکی-54
بند نوزادناف و دستواحد تولید دستکش یک بار مصرف، بند-55
رباواحد تولید آهن-56
واحد تولید محلول روزین-57
واحد تولید قلم مو و فرچه-58
واحد تولید فیلم رادیولوژي-59
واحد تولید استارات کلسیم وروي-60
واحد تولید ظروف یکبار مصرف-61
واحد تولید شیرآالت ساختمانی از پلمیر-62
واحد تولید آب اکسیژنه-63
هیدروژنواحد تولید گاز -64
واحد تولید الکترود جوشکاري با گاز-65
بندي سموم دفع آفاتواحد فرموالسیون و بسته-66
واحد آبکاري درخالچ-67
از گاز طبیعی و گازوئیلCO2واحد تولید گاز -68
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154...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

تن در سال2000واحد تولید بیکربنات آمونیم حداکثر-69
واحد تولید انواع خمیر قالبگیري-70
تولید شیلنگ فشار قويواحد-71
گیريواحد تولید خمیر قالب-72
تن در سال500هاي صنعتی حداکثر تاکنندهواحد تولید پاك-73
واحد تولید فرم ابر و اسفنج فشرده-74
سیاب موادترمز از مواد آماده بدون استفاده از آواحد مونتاژ لنت-75
خلیه آب توالت فرنگیواحد تولید درب دوبل و دستگاه مکانیزه ت-76
واحد تولید نوار تفلون-77
واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه-78
واحد تولید اکسیدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن-79
آمادهسازي و نساجی با فرموالسیون از موادواحد تولید موادکمکی چرم-80
واحد تولید کلرورفریک-81
لسیون قیر با آبواحد تولید امو-82
ذغال آمادههاي کربنی ازواحد تولید قرص-83
بندي جوهر نمکواحد بسته-84
پارافین آمادهواحد تولید امولسیون از-85
)فرموالسیون(واحد تولید اسیدهاي خوشبوکننده -86
سیويواحد تولید گرانول پی-87
واحد تولید دندان مصنوعی-88
تن در سال2600یون کود مایع روغن کشاورزي با ظرفیتواحد تولید فرموالس-89
تن در سال3قالبسازي به روش الکترو فرمینگ تا ظرفیت -90
واحد تولید لوازم پالستیکی از پالستیک کهنه براي مصارف غیر غذایی-91
)رنگی(واحد تولید شیشه رفلکس -92
تن در سال1500تا ظرفیت ) جاذبه الرطوبه(واحد تولید سیلیکاژل -93

:د-7گروه 
پلی کپیهاي مرکب چاپ، تحریر وواحد تولید حالل- 1
واحد تولید هیپوکلریت کلسیم- 2
واحد تولید دستکش الستیکی- 3
واحد تولید واشرهاي الستیکی- 4
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155...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید سولفات سدیم- 5
هاي روکش شدهواحد تولید الستیک- 6
واحد تولید پودر الستیک- 7
لید اسیداستیک واسیدفورمیکواحد تو- 8
واحد تولید ذغال فعال- 9

هاي رشدگیاهیواحد تولید کودهاي آلی و هورمون-10
فورفورال- واحد تولید لوریل اتیل سولفات-11
هیدرازین- واحد تولید آنتی اکسیدان-12
واحد تولید سیلیکات سدیم-13
سولفیتواحد تولید سولفیت سدیم و بی-14
کربنات سدیمولید کربنات و بیواحد ت-15
واحد تولید سولفامیک اسید-16
تن در سال500هاي صنعتی بیش ازواحد تولید پاك کننده-17
واحد تولید رزین اکریلیک-18
کنواحد تولید پاك-19
هاي نساجی و دباغیواحد تولید رنگ-20
روغن الیف، تینر، روغن (ها دهدهنهاي صنعتی و ساختمان و پوششواحد تولید ضدزنگ، رنگ-21

)برزك، روغن جال
هاي فسیلیواحد استقرار قیر و سوخت-22
هاي قیر و امولسیونواحد تولید فراورده-23
واحد تولید انواع دستکش التکس-24
واحد تولید فوم حفاري-25
هاي فایبرگالسواحد تولید لنج-26
مواد طبیعی و شیمیاییزواحد تولید اسانس، تنطور، آلکالوئید ا-27
هاي اسپريکشواحد تولید حشره-28
هاي فلزيواحد تولید پودر آلفاسلولز و لیکنو سولفونات-29
واحد تولید نیترات سدیم-30
واحد تولید استات سدیم-31
واحد تولید استات بوتیل-32
واحد تولید سدیم هگزامتافسفات-33

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



156...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید فسفات سدیم-34
احد آبکاريو-35
واحد تولید مواد ضدخورندگی و ضدخزه-36
اکسیدکربن از ذغال سنگ و نفت کورهواحد تولید گاز دي-37
واحد تولید سدیم پیرو فسفات-38
واحد تولید اتر-39
واحد تولید صابون صنعتی و سنتی-40
چسبواحد تولید الیی گرم و-41
واحد تولید اسیداگزالیک-42
لید نمک صنعتیواحد تو-43
واحد تولید آمونیم کلراید-44
واحد تولید پلیمرهاي حساس به نور-45
سنگ معدن سیلیسواحد تولید کنسانتره و-46
واحد تولید براکس هیدراته-47
بنديواحد تولید قطعات الستیکی آب-48
واحد تولید سرکابل فشارقوي-49
السیونواحد تولید مشمع قیراندود و خمیر ایزو-50
ولیتیواحد تولید ز-51
فرنگی با عملیات آبکاريواحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت-52
واحد تولید سرب صیادي-53
کنواحد تولید مایع جوهر پاك-54
واحد تولید تسمه نساجی و نقاله و روکش غلطک چاپ دستکش جراحی، صنعتی و خانگی-55
دون استفاده از آزبستترمز دیسکی بواحد تولید لنت-56
سالتن در2000تا ظرفیت ) خوراك دام(هاي کلسیمی، اسیدهاي چرب واحد تولید نمک-57
واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی-58
هاي برزنتیواحد تولید تسمه-59
کالس بیدواحد تولید رنگ ترمو پالستیک و-60
واحد تولید کنسانتره مس-61
یلن ترفتاالتاتواحد تولید پلی-62
هاي طبیعیبندي رنگواحد تولید و بسته-63

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



157...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید الکل از طریق تخمیر و سنتز-64
کنواحد تولید مایع جوهر پاك-65
به استثناي تولید روي به روش (متالوژیک، هیدرومتالوژیک واحد تولید روي به روش پایر و-66

تن در سال2500حداکثر) قالبکاري
سولفیدسدیملید کربنات باریم وواحد تو-67
تن در سال3ظرفیت بیش ازسازي به روش الکتروفرمینگ تاقالب-68
تن در سال1500واحد تولید رنگ مستربج تا ظرفیت -69
یدیواحد تولید پارافرمالد-70
تن در سال35000واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور تا ظرفیت -71
تن در سال50شمش شیشه تا ظرفیت ستر ازواحد تولید بلورلو-72
)استن، اسیداستیک، زایلن(بندي مواد شیمیایی بستهواحد تخلیص و-73
سالتن در78000واحد تولید اسید سولفونیک تا ظرفیت -74
واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم یا برنج-75

:و-7گروه 
واحد تولید اکسیدسرب- 1
واحد تولید فنل- 2
هاي معدنیواحد تولید پیگمنت- 3
مواد کانیواحد تولید انواع فلزات از- 4
واحد تولید کلر، سود، آب ژاول- 5
واحد تولید کک و قطران- 6
واحد تولید سرنج- 7
واحد تولید کلیه اسیدهاي معدنی و سولفات و سولفور سدیم- 8
)لیتارژ(معدن واحد تولید کاربید، مواد آبکاري و اکسید روي از- 9

متانلفنل وتولیدواحدهاي تصفیه ترکیبات آلی مازاد-10
واحد تولید ترکیبات کروم-11
واحد تولید گازکلر و هیدروکسید سدیم-12
هاي آلیپیگمنتهاي فنولیک وواحد تولید رزین-13
موتورواحد تصفیه روغن-14
واحد تولید کود شیمیایی-15
اکریلون پلیواحد تولید پلی مریزاسی-16
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158...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

واحد تولید کود شیمیایی-17
واحد تولید مواد شیمیایی-18
)پاالیشگاه(صنایع نفتی و تصفیه نفت -19
سازيواحدهاي پلیمریزاسیون و پالستیک-20
P.V.Cواحد تولید -21

)سنگ سمباده و کاغذ سمباده(ها واحد تولید مواد اولیه ساینده-22
فاتواحد تولید سموم دفع آ-23
اکسید منگنز از سنگ معدنواحد تولید دي-24
واحد تولید فورمولبیدن-25
سازي مواد شیمیاییواحد تولید و خالص-26
واحد تولید گل گوگرد-27
واحد تولید کربن بالك-28
واحد تولید سیلیکومنگنز و فرومنگنز-29
کبالتواحد تولید کنتسانتره مس، نیکل و-30
گوگردواحد فراوري-31
پزي سنتیواحد کیک-32
وري اکسید و مشتقات سیلسیمآواحد فر-33
انبار و محل توزیع و پخش کودهاي حیوانی و شیمیایی-34
به استثناي تولید روي به روش (واحد تولید روي به روش پایرومتالوژیک، هیدرومتالوژیک -35

تن در سال30000تا5000حداکثر از) قالبکاري
تولید کربن و الکترود گرافیتیواحد -36

:هـ-7گروه 
واحد تولید توري روشنایی- 1
واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید- 2
واحد تولید هگزامین- 3
واحد تولید اسید سولفوریک- 4
واحد تولید اسید نیتریک- 5
واحد تولید اسید کلریدریک- 6
واحد تولید آمونیاك- 7
ر وگریسواحد تولید روغن موتو- 8
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159...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)هامونو، دي وتري آمین(کننده گازکربنیک هاي خنثیواحد تولید آمین- 9
)غیر از رنگ، بتونه و مشابه(دهنده سطوح فلزي و کارگاهی واحد تولیدکننده مواد پوشش-10
هاي اپوکسیواحد تولید رزین-11
واحد تولید مالمین فرم آلدئید-12
واحد تولید پارافین مایع-13
واحد تولید وازلین-14
هاي آروماتیکواحد تولید روغن-15
سدیمواحد تولید کلریت کلسیم و-16
ط نقلیه موتوريیتیوپ وساواحد تولید الستیک و-17
ینیل استاتواحد تولید رزین الکید و پلی و-18
واحد تولید اولیه مواد کمکی یا تعاونی نساجی-19
واحد تولید بیکربنات آمونیم-20
واحد تولید رزین و نیلیک-21
هاي پلی یورتانواحد تولید پانل-22
سازيواحد سریشم-23
واحد تولید خاك رنگبر-24
واحد تولید پودر باکاکیت-25
مالمینواحد تولید پودر-26
واحد تولید نفتالین-27
واحد تولید سولفور آمونیوم-28
شتقات نفتیمواحد تولید مواد عایق ایزوالسیون از-29
)کننده پالستیکنرم(واحد تولید دي اکتیل فتاالت -30
اخراواحد تولید کربنات کلسیم، باریت، بنتونیت، تالک و-31
واحد تولید اسیدبنزوئیک و بنزوات سدیم-32
کننده و سفیدکنندهواحد تولید مایع ظرفشویی، شامپو، پودرهاي شوینده، ضدعفونی-33
صنعتی و ساختمانیواحد تولید قیر-34
به استتثناي تولیدروي به روش (واحد تولید روي به روش پایرو متالوژیک، هیدرو متالوژیک -35

سالتن در5000تا2500ازحداکثر) قابکاري
تن در سال220واحد تولید استات آمونیوم و تتراکلرید کربن تا ظرفیت -36
واحد بازیابی سلنیوم از لجن مس آندي-37
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160...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ها و رنگین شامل طال، نقره، کرم، نیکل، پالتین از لوازم مستعمل واحد بازیافت فلزات گرانب-38
الکترونیکی

اسیداستئاریکواحد تولید نمک استئارات و-39
صنایع داروییـ3ـ4ـ14ـ8

:الف- 8گروه 
)فرموالسیون(آرایشی واحد تولید مواد بهداشتی و- 1

:ب- 8گروه 
)بیوتیکهآنتیها واستثناي هورمونهفرموالسیون ب(ارخانه داروسازي کالبراتوار و- 1
تن در سال250تااولیه داروسازي حداکثرواحد تولید مواد- 2
تن در سال250واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا- 3
واحد تولید کپسول سخت ژالتینی- 4
با شستشوبندي گیاهان داروییکردن و بستهواحد خشک- 5
سالتن در250واحد تولید داروهاي دامی حداکثر- 6
تن در سال250مارین حداکثر تاواحد ساخت داروهاي سیلی- 7
مایع آماده اوزنولواحد تولید سیمان زنیک اکساید، با- 8

:ج- 8گروه 
سالتن در300تاگاز حداکثرواحد تولید باند و-

:د- 8گروه 
بیانه شیرینواحد تولید عصار- 1
واحد تولید واکسن و سرم- 2
سالتن در250واحد تولید مواد اولیه داروسازي بیش از- 3
طریق سنتزواحد تولید الکل از- 4
تقطیرطریق تخمیر وواحد تولید الکل از- 5
سالتن در300واحد تولید باند و گاز بیش از- 6
یاهیهاي گیاهی و رزین و صمغ گواحد تولید شربت- 7
تن در سال250واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی بیش از- 8
واحد تولید نبتااریتریتول- 9

سالتن در250واحد تولید داروهاي دامی بیش از-10
واحد تولید پلیمرهاي حساس به نور-11
واحد تولید انواع داروهاي گیاهی-12
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161...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

)يبادآنتی(واحد تولید محلول مونوکلونال -13
هاي گیاهیواحد تولید ساخت اسانس-14

:و- 8گروه 
بیوتیکآنتیواحد تولید هورمون و- 1
الکترونیکصنایع برق وـ 3ـ4ـ14ـ9

:الف- 9گروه 
)نظیر زنگ اخبار و در بازکن(صورت مونتاژ واحد تولید لوازم برقی کوچک به- 1
قطعات آمادهلوستر ازواحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاري و- 2
عملیاتاي وصورت مونتاژ مشروط براینکه عملیات کورهواحد تولید لوازم برقی و الکترونیکی به- 3

.تر نداشته باشد
قطعات الکترونیک- آموزشیواحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و- 4
غیرهواحد تولید ترانزیستور و مقاومت و- 5
لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاريواحد تولید انکوباتور و سایر- 6
واحد تولید انواع ساعت- 7
صورت مونتاژکننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر بهواحد تولید تقویت- 8
واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویري- 9

دهنده سمعی و بصريهاي برقی عالمتواحد تولید دستگاه-10
تلفنمراکزمخابراتی وهايواحد تولید سیستم-11
)کامپیوتر، لوازم اداري و لوازم دقیق الکترونیکی(واحد تولید لوازم الکترونیکی -12
هاي ولتاژ و فرکانسواحد تولیدکنترل-13
واحد تولید آفتامات-14
میکروکنترلواحد تولید مودم و-15
واحد مونتاژ تایمر-16

:ب- 9گروه 
خورشیديهاي برق مونتاژ سیستم- 1
آبکاري شامل انواع ویلچر، تخت اي وواحد مونتاژ تجهیزات توانبخشی بدون عملیات کوره- 2

بیمارستانی، سمعک
:ج- 9گروه 

هاي فشارضعیفواحد تولید ترانس- 1
واحد تولید مدارهاي چاپی الکترونیک وکیت- 2
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162...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

صنعتیهاي تهویه خانگی وواحد تولید هواکش ودستگاه- 3
تصویريولید نوار صوتی وواحد ت- 4
سیم الکیواحد تولید سیم کابل و- 5
واحد تولید رله و کنتاکتور- 6
واحد تولید سیم مقاومت- 7
کابل فشارقويواحد تولید سر- 8
واحد تولید خازن، المپ تصویري، تابلوهاي برق فشار ضعیف و قوي انواع مشعل- 9

الکتروموتورالمنت برقی وواحد تولید فیبر مدارچاپی، باطري خشک، -10
کفشک اتصالپریز، سرسیم وواحد تولید کلید و-11
واحد تولید کنتور برق وگاز-12
واحد تولید لوازم دندان پزشکی-13
هاي سبکواحد تولید کوئل اتومبیل-14
دیزلیواحد تولید اتو استارتر موتورهاي صنعتی و-15
واحد تولید سیم رابط بدون آبکاري-16
تن درسال5000ظرفیت واحد تولید ورق مغناطیسی تا-17

:د- 9گروه 
واحد تولید المپ- 1
تجهیزات برق فشارقويل ویواحد تولید وسا- 2
ط نقلیه بدون بازیابی سرب از باطري کهنهیواحد تولید باطري اتومبیل و سایر وسا- 3
)هاي فشارقويترانس(واحد تولید ترانسفورماتور- 4
د تولید سیم حرارتی و برودتیواح- 5
هاي صنعتیواحد تولید ذغال- 6
واحد تولید کمپرسور- 7
واحد تولید تلفن- 8
اي آبکاريعملیات کوره) ویلچر، تخت بیمارستانی، سمعک(واحد تولید تجهیزات توانبخشی - 9

واحد تولید سیم رابط با آبکاري-10
:هـ- 9گروه 

ط نقلیه سنگین با بازیابی سرب از باطري کهنهواحد تولید باطري اتومیبل وسائ- 1
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163...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

صنایع کشاورزيـ 3ـ4ـ14ـ10
:الف-10گروه 

)فاقد محدودیت فاصله از اماکن مسکونی4تا ردیف (واحد زنبورداري و پرورش ملکه - 1
قطعه100واحد پرورش پرندگان زینتی تا- 2
واحد پرورش کرم ابریشم- 3
ینییواحد پرورش ماهی تز- 4
آزمایشگاه دامپزشکی- 5
واحد تولید و انبارداري گرده خرما- 6
واحد آزمایشگاه خاك و آب و گیاه- 7
قطعه در هر دوره1000واحد تولید جوجه تا - 8

:ب-10گروه 
قطعه100واحد پرورش پرندگان زینتی بیش از - 1
رأس200واحد پرواربندي بره تا- 2
رأس250تا)داشتی(واحد پرورش گوسفند شیري - 3
واحد دامی200تا) کاروانسرامجتمع نگهداري دام و(میادین دام - 4
)هزار77ظرفیت هر دستگاه (کشی دستگاه جوجه3واحد تولید جوجه تا- 5
واحد تولید قارچ صدفی- 6
رأس50واحد پرواربندي گوساله تا- 7
رأس20واحد گاوداري شیري تا- 8
رأس10ن تاواحد پرورش اسب و مادیا- 9

واحد تولید بذرقارچ خوراکی-10
ریسیکنی و ابریشمواحد پیله خشک-11
سالتن در50واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهاي کشاورزي و آبیاري تا ظرفیت -12

:ج-10گروه 
واحد حیوانات پوستی و آزمایشگاهی- 1
)هزار جوجه77رفیت هر دستگاه ظ(کشیدستگاه جوجه5تا 3واحد تولید جوجه از- 2
رأس500تا200واحد پرواربندي بره از- 3
رأس500تا250از) داشتی(واحد پرورش گوسفند شیري - 4
رأس50تا20واحد گاوداري شیري از- 5
رأس200تا50واحد پرواربندي گوساله - 6
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164...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

رأس50تا10واحد پرورش اسب و مادیان از- 7
گوش آنقورهواحد پرورش خر- 8
کمپوستاي بدون عملیات تولیدواحد تولید قارچ دگمه- 9

)متر50فاصله از مراکز مسکونی (هزار قطعه 30واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان تا- 10
دوز اسپرم30000رأس و ظرفیت 50تاواحد تولید اسپرم منجمد از گاو و-11

:د-10گروه 
فاصله از 10تا ردیف (هزار قطعه 30پرورش بوقلمون و سایر ماکیان بیش ازواحد مرغداري و- 1

)متر700مراکز مسکونی 
واحد دامی200بیش از) کاروانسرامجتمع نگهداري دام و(میادین دام - 2
پستانداران وحشیواحد تکثیر و پرورش پرندگان و- 3
رأس500واحد پرواربندي بره بیش از- 4
رأس500ش گوسفند داشتی بیش ازواحد پرور- 5
رأس50واحد گاوداري شیري بیش از- 6
رأس200واحد پرواربندي گوساله بیش از- 7
)کشیماشین جوجه5بیش از(هزار قطعه 350واحد تولید جوجه بیش از- 8
رأس50واحد پرورش اسب و مادیان بیش از- 9

ا عملیات تولیدکمپوستاي یا چتري و صدفی بواحد تولید قارچ دگمه-10
محل احداث حمام ضدکنه-11
واحد پرورش بلدرچین-12
رأس200استقرار قرنطینه دامی بیش از-13
قطعه30000گذار تا ظرفیت واحد مرغداري تخم-14

:و-10گروه 
واحد پرورش میگو- 1
رأس دام10000هاي دامداري تا حدود شهرك دامپروري یا دام شهر جهت استقرار واحد- 2
واحد پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی- 3

:هـ-10گروه 
قطعه30000گذار بیش از ظرفیت واحد مرغداري تخم- 1

مراکزخدماتیـ3ـ4ـ14ـ11
:الف- 11گروه 

سردخانه- 1
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

انبار مواد غذایی- 2
کاالهاي تجارتیانبار سایر مواد و- 3
)مسکونیفاقد محدودیت فاصله از اماکن 7تا ردیف (هتل - 4
خوابگاه محلی- 5
آموزش غیرنظامیمرکز- 6
چلوکبابیفروشی، کبابی وخانه، اغذیهقهوه- 7
هاي سواريکارواش اتومبیل- 8
خانه آب آشامیدنیتصفیه- 9

شهربازي-10
کارگاه نقاشی روي چینی و بلور-11
کارگاه تراش عدسی-12
تعمیرگاه خودروهاي سبک-13
اپ عکس رنگیچکارگاه ظهور و-14
نیکی پرکنیواحد کپسول پیک-15
بنزین و فروش نفتهاي پمپجایگاه-16
پرورشوهاي ورزشی توسط آموزشمحل احداث مجتمع-17
استقرار چاپخانه کامپیوتري-18
)مناطق صنعتیصرفاً در(هاي تبدیل انرژي استقرار ایستگاه-19
محل احداث گلخانه مدرن-20
هاي عمومیرگرمابهمحل استقرا-21
نشانیواحد شارژ کپسول آتش-22
کلیه مناطقبخشی روزانه معلولین دراستقرار مراکز آموزش و توان-23
ايمراکز آموزش فنی و حرفه-24
)بدنسازي، استخرهاي سرپوشیده، حمام سونا، جکوزي(واحد ورزشی -25

:ب- 11گروه 
راهیهتل و مهمانسراي بین- 1
آهنوب وچانبار- 2
مرکز توزیع گاز کپسولی- 3
صافکاري اتومبیل- 4
کامیونپارکینگ اتوبوس و- 5
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

هاي بین شهريکارواش اتوبوسترمینال و- 6
کارگاه اوراقچی- 7
آوري ضایعات فلزيجمعمرکز- 8
مکانیزاسیون یا تعمیرگاه وسایل کشاورزي- 9

راهیرستوران و چلوکبابی بین-10
)متر400فاصله از مراکز مسکونی 14تا ردیف (حبوبات سیلوي غالت و-11
هاگورستان-12
تعمیرگاه وسایل نقلیه سنگین-13
ترمینال باربري-14
هاي شهري به روش پیشرفتهخانه فاضالبتصفیه-15
واحد باسکول توزین کامیون-16
بارمیدان تره-17
هواحد استقرار انبار و توزیع سیمان پاکتی و فل-18
واحد استقرار انبار و توزیع گچ پاکتی وفله-19
واحد شبکه پرکنی الکل متانول-20
)فلز، چوب، شیشه، کاغذ(واحد انتقال نقش بر روي کلیه سطوح -21
کیلویی گاز11استقرار واحد سیلندر پرکنی -22
محل احداث ندامتگاه-23
وسائط نقلیه باربريراهی جهت رانندگاناستقرار مراکزخدمات رفاهی بین-24
هاي بین شهرياستقرار ترمینال و کارواش اتوبوس-25
راهدارخانه-26
تن8/1اي با ظرفیت روزانه واحد تولید علوفه گلخانه-27
آوري پالستیک، الستیک، شیشه، کاغذ و نان خشکجمعمرکز-28

:د- 11گروه 
تکانی و قالیشوییواحد قالی- 1
یانبار مواد شیمیای- 2
مرکز آموزش نظامی- 3
محل احداث میدان تیر- 4
کنیواحد پر خشک- 5
واحد جداسازي و شستشو و آسیاب مواد پالستیکی- 6
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

:و- 11گروه 
فرودگاه- 1
بوستان تفریحی- 2
باغ وحش- 3
هاي شهري به روش ابتداییخانه فاضالبتصفیه- 4
کارخانه کمپوست- 5
تیهاي شهري و صنعمحل دفع فاضالب- 6
آالت اسقاطگورستان ماشین- 7
مراکز تحقیقات صنعتی- 8
هاي تولید برقنیروگاه- 9

سوزمحل استقرار زباله-10
هاي شهريمحل دفن زباله-11
بیمارستان-12
هاي صنعتیمحل استقرار شهرك-13
کلینیک دامپزشکیاستقرار-14
المللیمحل استقرار نمایشگاه بین-15
هاي گردشگريكاستقرار شهر-16
پاشی وآموزشیهاي کوچک سمفرودگاه-17
محل احداث باشگاه سوارکاري-18
هاي تخلیه شدهدفع بهداشتی فاضالب-19
هاي تفریحی و آموزشیاردوگاه-20
صورت واحد مستقل با تجهیزات مکانیکی و تأسیسات خاصواحد تولید بیوگاز از زباله به-21
یاسکله و ترمینال نفت-22
منطقه آزاد تجاري، صنعتی-23
می صنایع تولیدي و صنعتیهاي دانمایشگاه-24
واحد پیست اتومبیلرانی-25

:هـ- 11گروه 
انبار مواد منفجره- 1
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اساس طرح جامع- 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اساس طرح جامع -4

معماري ایران تشخیص اساس    قانون تاسیس شورایعالی شهرسازي و       5از آنجا که طبق موضوع ماده       
طرح هاي جامع ، اصلی ضروري بوده و طبق بخـشنامه وزارت راه و شهرسـازي بایـستی در تهیـه و                   
تصویب طرح هاي توسعه و عمران مدنظر قرار گرفته و به عنوان بخشی از اسناد این قبیل طرح هـا                    

ارد زیـر ، مجموعـه اسـاس      در شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به تصویب برسد ، بنابراین مو            
بوده و نادیده گرفتن هریک از آن ها بعنوان مغایرت اساسی محـسوب و الزم      گیويطرح جامع شهر    

است این قبیل از مغایرت ها بعد از طی مراحل قانونی در شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ، در                  
.صورت تصویب به مرحله اجرا در آید 

تعریف اساس طرح جامع-1-4
ایجاد یک ساختار یـا سیـستم منـسجم و    اساس طرح جامع مجموعه اي از پیشنهادات می باشد که       

این مجموعه امکان ارائـه بهینـه       . هماهنگ را در اجراي طرح هاي توسعه و عمران تشکیل می دهد             
ایـن سـاختار یـا سیـستم مشخـصات زیـر را دارا         . ترین عملکرد ساختار شهري را فراهم می نمایـد          

:می باشد 
جهـت عمـومی ایـن سـاختار        . مجموعه اي است که اجزاي آن یکدیگر را کامل می کننـد             -

.راهبردي است 
روابط عناصر و اجزاي آن ، ارزش راهبردي آن ها ، تاثیر آن ها ، غناي فضاي برنامـه ریـزي             -

.ساختار شهري را می افزاید 

.دراز مدت فراهم می سازد ترکیب این عناصر عملکرد بهینه کل ساختار شهري را در -

عالوه بر این ، این مجموعه بصورت یک کل و مجموعه بعنوان سیاست هاي طرح توسـعه و             -
.عمران در جهت نیل به اهداف طرح فوق مدنظر می باشد 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ولی بهر . هریک از اجزاي آن داراي عملکرد خاص خود می باشد که رعایت آن ها ضروري می باشد             
کدیگر امکان عرضه عملکردهاي بهینه اي را فراهم می سازد که نبودن یکـی              حال ترکیب آن ها با ی     

.از آن ها ، مبنی بر غیر محتوا کردن این عملکردها خواهد بود 
شوراي عالی 23/12/63بر اساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع ، مصوب 

طرح جامع شهر، در شهرسازي و معماري ، رعایت بندهاي زیر به عنوان محتواي اصلی یا اساس 
:ها الزامی استتهیه و تصویب طرح

ساخت شهر و توسعه- 1
، ناپیوسته ، پیوسته، خطیمثل متمرکز ، شعاعی(مشخصات ساختی و کالبدي -1- 1

)وغیره
)کاربریهاي عمده و موثر شهر(تعیین حوزه عملکردهاي اصلی -2- 1
شهري عمده مثل خط آهن و تسهیالت(خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی -3- 1

)، فرودگاه و غیرهشهري
)مثل مناطق و محالت و غیره(نظام تقسیمات واحدهاي شهري -4- 1
و مناطق نوسازي و ) ، صنعتی و اقلیمیتاریخی(تعیین عناصر و بافتهاي خاص -5- 1

.بهسازي
ـ جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر2
.جمعیت پذیرياحتماالت جمعیتی و ظرفیت-1- 2
.منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهاي شهري-2- 2
.حدود کلی تراکم جمعیت شهر-3- 2
.محدوده استحفاظی یا حریم شهر-4- 2
:معیارها و ضوابط و مقررات در مورد- 3
.سرانه مصارف مختلف و کاربري زمین-1- 3
ي مثل مناطق و استقرار عملکردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسیمات شهر-2- 3

محالت
.چگونگی توزیع تراکم جمعیت-3- 3
.عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي-4- 3
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

.حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی-5- 3
، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و کلیات معماري سیماي شهري-6- 3

.ویژگیهاي اقلیمی
.ستحفاظت محیط زی-7- 3

گیوياساس طرح جامع شهر مجموعه هاي تشکیل دهنده - 4- 2
ضرورت ها و برنامه هاي افزایش جمعیت و توسعه شهر-4- 1-2

درصد 5/1نفر است که با نرخ رشد میانگین 7074) سال پایه( 1390جمعیت شهر گیوي در سال 
نفر 1722ین دوره در طی ا. نفر خواهد رسید8796به 1405در سال 1390- 1405در طی دوره 

.به جمعیت شهر افزوده خواهد شد
در طرح پیشنهادي کاربریهاي خدمات عمومی به عنوان کاربریهاي عمده و موثر شهر در اساس طرح 

درصد از سرانه هاي خدمات عمومی 15گردد و اگر تغییر در آنها باعث شود بیش از منظور می
.گرددکاسته شود مغایرت اساسی تلقی می

ه پیشنهادي شهر تحت تاثیر عواملی از قبیل ایجاد تنوع در استقرار کاربري هاي خدماتی و توسع
خرد نکردن فضاهاي شهري در جهت جلوگیري از مشکالت بهره برداري ومدیریت فضاها ، اجتناب 
از تخریب اراضی کشاورزي و باغات ، توزیع عادالنه خدمات رفاهی و زیربنایی در قالب تقسیمات 

، ز شبکه معابر ، تاسیسات آب و برقعقول ، حداکثر استفاده از زیر ساخت هاي موجود اعم اشهري م
. رعایت ضوابط همجواري کاربري هاي مختلف بصورت منفصل بوده است 

نقش و عملکرد اصلی شهر-4- 2-2
1/63در وضع موجود نقش غالب اقتصادي شهر گیوي بر عهده بخش خدماتی است به طوریکه 

.ز شاغالن شهر را فرا می گیرددرصد ا
بر اساس مطالعات و پیش بینی هاي صورت گرفته شهر گیوي در دوران اجراي این طرح و در افق 

درصد از شاغالن شهر را فرا 9/71که شهري بر محور اقتصادي خدماتی استطرح نیز کماکان 
.د داشتدرصد از شاغالن شهر نیز در بخش صنعت فعالیت خواهن20و می گیرد
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جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر- 4- 3-2

در زمین هاي زراعیتعیین جهات و حدود کلی توسعه شهر گیوي محدودیت هایی از جمله در 
در جنوب گیوي سفلیباغات و اراضی پست و سیل گیر پیرامون مسیل، قسمت هاي شمالی و غربی

.نظر بوده استمددرصد در قسمت شرقی شهر20وجود شیب بیش از و 
شهر درنظر گرفته شده در جهت جنوب غربی سطح شهر و اراضی بایر به همین علت توسعه شهر در 

.است
نفر به جمعیت شهر افزوده خواهد شد بنابراین برنامه ریزي 1722تعداد 1390-1405طی دوره 

.کالبدي در جهت رفع کمبودهاي موجود در افق طرح صورت گرفته است
حریم پیشنهادي متناسب با سطح محدوده هکتار پیشنهاد شده است 2/247گیوي محدوده شهر

» ها، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنتعاریف محدوده و حریم شهر« قانونشهر و با پیروي از 
به ) برابر محدوده پیشنهادي4/2(هکتار1037/6مصوب مجلس شوراي اسالمی، با مساحت 

.گرددونه تغییر در آن مغایرت اساسی تلقی میهر گبوده وعنوان اساس طرح

خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی- 4- 4-2
ساختار کالبدي شبکه معابر پیشنهادي در جهت گسترش فیزیکی شبکه حمل و نقل شهري از 

گیوي با تبعیت شهر. طریق تعریض راه هاي موجود و یا ایجاد خیابان هاي جدید صورت می گیرد
.و پهنه توپوگرافیکی موجود، داراي ساخت طولی استاز ساختار طبیعی

متر و باالتر هستند مشخص شده اند و 12راي عرض اکلیه معابري که دگیويشهر طرح جامع در 
به عنوان استخوانبندي اصلی شهر در اساس طرح لحاظ گردیده و هر گونه 2درجه معابر شریانی

.گرددسی تلقی میبه عنوان مغایرت اسامعابر شریانیتغییر در 

نظام تقسیمات واحدهاي شهري- 4- 5-2
محله کالبدي ارایه شده و کاربریهاي چهاربر اساس نظام تقسیمات شهري در قالب گیويشهر 

اي، برروي نقشه کاربري اراضی پیشنهادي پیشنهادي طرح بر اساس سرانه هاي استاندارد محله
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

اساس طرح ، هرگونه تغییر در آن به عنوان مغایرت بر همین اساس به عنوان . اندمکانیابی شده
.گردداساسی تلقی می

حدود کلی تراکم جمعیت شهر و توزیع آن-4- 6-2
نفر و سطحی که به کاربري مسکونی اختصاص یافته 8796جمعیت پیش بینی شده براي افق طرح 

.هکتار است8/93
نفر36نفر و 94یوي به ترتیب برابر با گشهریجمعیتو ناخالص مسکونیخالصحدود کلی تراکم 

ها در کاربریهاي پیشنهادي این میزان به عنوان اساس طرح مالك تعیین سرانه. خواهد بوددر هکتار 
.طرح بوده است

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران افزایش 24/10/69بر اساس مصوبه مصوبه مورخ : تبصره
درصد نسبت به طرح 25فزایش تراکم ساختمانی، حداکثر تا تراکم متوسط جمعیتی شهر ناشی از ا

درصد طرح جامع مغایرت 25بنابراین افزایش تراکم جمعیتی شهر تا سقف . جامع مجاز است 
.گردداساسی تلقی نمی

معیارها و ضوابط و مقررات - 4- 1- 3
جلوگیري از عدم به منظور کنترل جمعیت پذیري شهر در جهت تامین نیازهاي خدماتی شهروندان، 

رعایت اندازه هاي حداکثر و حداقل تعیین شده براي ... تعادل در عرضه و تقاضاي زمین و مسکن و 
.پارامترهاي ساختمانی ضروري بوده و نباید از آن ها عدول شود

ترین اهداف طرح جامع شهر، تامین خدمات اساسی و مورد نیاز شهر و از آنجایی که یکی از مهم
کالبدي و اجتماعی آن است، از این رو بر اساس ساختار کلی شهر و محالت کالبدي رفع مشکالت

هاي استاندارد در سطح شهر توزیع و بر منتج شده از آن، انواع کاربریهاي شهري بر اساس سرانه
در این زمینه مواردي از طرح پیشنهادي . انداساس شعاع عملکردي و ضریب اهمیت، مکانیابی شده

ها، نیازمند تایید و همیتی باالتري برخوردارند که هرگونه تغییر، جابجایی و یا حذف آناز ضریب ا
بنابراین حفظ . تصویب در شوراي برنامه ریزي استان و شوراي عالی شهرسازي و معماري را دارد

عالوه بر موارد ذکر شده  ها به عنوان اساس طرح جامع از دید این مهندسان مشاور الزامی است آن
:عبارتند ازنظیر محدوده شهر دیگر موارد 
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تراکم ساختمانی) الف
هاي پیشنهادي کم، متوسط و زیاد در نواحی مختلف شهر به عنوان افزایش در تراکم

مغایرت اساسی در طرح جامع تلقی شده و هرگونه افزایش ، نیازمند تایید و تصویب شوراي 
.عالی شهرسازي و معماري است

باغات اراضی زراعی و )ب
کلیه اراضی زراعی و باغات داخل محدوده شهر باید در قالب اساس طرح تثبیت گردند و 

.گرددتغییر کاربري در این اراضی به عنوان مغایرت اساسی مطرح می
آثار تاریخی) ج

به عنوان میراث تاریخی این شهر ، به عنوان اساس گیويبناهاي تاریخی موجود در شهر 
و هرگونه تغییر در آن نیازمند استعالم از اداره میراث فرهنگی، طرح منظور گردیده 

.گردشگري و صنایع دستی دارد
حرایم ) د

هاي تاریخی، حرایم ها ، آثار و ابنیهها، مسیلهر گونه تغییر در حرایم از جمله حرایم راه
ها ، به آنبه عنوان مغایرت اساسی طرح جامع تلقی گشته و هرگونه تغییر در ... تاسیساتی و

. رودعنوان مغایرت اساسی طرح به شمار می

:در مجموع مغایرت هاي اساسی طرح را  می توان به صورت زیر بیان نمود

تصویب گردیده و به عنوان اساس طرح ، هرگونه افزایش هکتار 2/247محدوده شهر گیوي )1
طرح محسوب یا کاهش در آن مجاز نیست و در صورت تغییر به عنوان مغایرت اساسی

.شود می
تعاریف محدوده و « قانونحریم پیشنهادي متناسب با سطح محدوده شهر و با پیروي از )2

مصوب مجلس شوراي اسالمی، با مساحت » ها، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنحریم شهر
هر گونه بوده وبه عنوان اساس طرح) برابر محدوده پیشنهادي4/2(هکتار1037/6
.گرددن مغایرت اساسی تلقی میتغییر در آ
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به عنوان استخوانبندي اصلی شهر در اساس طرح معابر شریانیگیويشهر طرح جامع در )3
.گرددها به عنوان مغایرت اساسی تلقی میلحاظ گردیده و هر گونه تغییر در آن

در طرح پیشنهادي کاربریهاي خدمات عمومی به عنوان کاربریهاي عمده و موثر شهر در )4
درصد از سرانه هاي 15گردد و اگر تغییر در آنها باعث شود بیش از اس طرح منظور میاس

.گرددخدمات عمومی کاسته شود مغایرت اساسی تلقی می

محله کالبدي ارایه شده و چهاربر اساس نظام تقسیمات شهري در قالب گیويشهر )5
ي، برروي نقشه کاربري اکاربریهاي پیشنهادي طرح بر اساس سرانه هاي استاندارد محله

بر همین اساس به عنوان اساس طرح ، هرگونه تغییر در . انداراضی پیشنهادي مکانیابی شده
.گرددآن به عنوان مغایرت اساسی تلقی می

نفر و 94گیوي به ترتیب برابر با شهریجمعیتو ناخالص مسکونیخالصحدود کلی تراکم )6
ها در ان به عنوان اساس طرح مالك تعیین سرانهاین میز. خواهد بوددر هکتار نفر36

.کاربریهاي پیشنهادي طرح بوده است

کلیه اراضی زراعی و باغات داخل محدوده شهر باید در قالب اساس طرح تثبیت گردند و )7
.گرددتغییر کاربري در این اراضی به عنوان مغایرت اساسی مطرح می
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ـ پیوست5
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ط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز مؤسسات آموزش عالیضواب:پیوست یک
زمین مورد نیاز موسسات آموزشی) الف

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد 23/6/71شورایعالی شهرسازي ومعماري ایران در تاریخ 
:نیاز مؤسسات آموزش عالی را به شرح زیر تصویب نمود 

الی شامل فضاهاي آموزشی، کمک آموزشی، فضاهاي زمین مورد نیاز مؤسسات آموزش ع- 1
خدماتی و فوق برنامه، خدمات پشتوانه اي، فضاهاي باز وسبز ودرختکاري و ورزشی، باتوجه 

.به امکانات موجود درشهرهاي مختلف کشور به شرح زیر تعیین می گردد
درداخل محدوده ساخته شده کلیه شهرها ومحدوده توسعه آتی شهرهاي مشهد، -1- 1

.متر به ازاي هر دانشجو70هان، تبریز وشیراز، اصف
100) به جز شهرهاي مشهد، اصفهان، تبریز وشیراز(داخل محدوده توسعه آتی شهرها -1- 2

.مترمربع به ازاي هر دانشجو
در مواردي که خوابگاه هاي دانشجویی ومنازل سازمانی بنا به تشخیص شوراي گسترش :1تبصره 
مترمربع ودر مورد بند 20، 1:1نشگاه پیش بینی شود، در مورد بند عالی درداخل محوطه داآموزش

.مترمربع به سرانه هاي این بند اضافه خواهد شد50، 2:1
این ارقام با درنظرگرفتن شرایط خاص زمین از لحاظ وجود حرایم یا شیب هاي تند و :2تبصره 

درصد 20سکن وشهرسازي تا نظایر آن یا وجود محدودیت در واگذاري زمین به تشخیص وزارت م
.قابل افزایش یا کاهش می باشد

ارقام سرانه موضوع این بند شامل زمین هاي مورد نیاز براي مزارع نمونه وتحقیقاتی :3تبصره 
.دانشکده هاي کشاورزي ومنابع طبیعی ودامپزشکی نمی باشد

دانشجویان در تعیین کاربري آموزش عالی در طرح هاي جامع و هادي متناسب با تعداد - 2
سال بعد، براساس درخواست وزارت فرهنگ وآموزش عالی ومتناسب با مصوبات شوراي 10

.گسترش آموزش عالی خواهد بود
سطوحی که مطابق سرانه هاي این مصوبه تخصیص یابد تا زمانی که تحت اشغال - 3

.رآیدساختمان درنیامده، باید متناسب با برنامه اجرایی پروژه تحت پوشش فضاي سبز د
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طرح مؤسسات آموزش عالی به صورت شهرها یا شهرك هاي مستقل دانشگاهی در خارج - 4
.از محدوده استحفاظی شهرها باید به تصویب شورایعالی شهرسازي ومعماري ایران برسد

چنانچه دردانشگاه هاي علوم پزشکی، ایجاد بیمارستان درداخل محوطه دانشگاه پیش بینی - 5
تخت 720تختخوابی قابل توسعه تا 540ث یک بیمارستان هکتار براي احدا20شود، 

.ویک کلینیک دندانپزشکی به سطح مورد نیاز اضافه خواهد شد
درکلیه زمین هاي واگذاري قبلی، سطوح مازاد بر سرانه هاي این مصوبه باید با تصویب - 6

.یا شورایعالی به کاربري هاي الزم شهر اختصاص یابد5کمیسیون ماده 
وط به تعیین سطوح مورد نیاز دانشگاه پیام نور ومراکز تحقیقاتی وپژوهشی ضوابط مرب- 7

تکمیلی توسط وزارت فرهنگ وآموزش عالی پیشنهاد وبه تصویب شورایعالی شهرسازي 
.خواهد رسید

درمورد سرانه هاي مؤسسات آموزش عالی وتعمیم آن 23/6/71تکمیلی مصوبه مورخ ) ب
به دانشگاه پیام نور

براساس بررسی هاي 10/10/75شهرسازي ومعماري ایران در جلسه مورخ شورایعالی
مشترك وزارت فرهنگ وآموزش عالی و وزارت مسکن وشهرسازي سرانه زمین مورد نیاز دانشگاه 

ضوابط مربوط به تعیین مقـــــدار زمین مورد نیـــــاز مؤسسات آموزش "7پیام نور، موضوع بند 
:شرح زیر تصویب نمود را به23/6/71مصوب "عالی

مترمربع به ازاي هر 30درکلیه شهرها به استثناي شهرهاي با بیش از یک میلیون نفر، - 1
دانشجو؛

. در شهر تهران، گسترش آموزش عالی تنها در مقطع تحصیالت تکمیلی مجاز است:تبصره 
موزش ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز مؤسسات آ"6و4، 3، 2بندهاي - 2

.شامل دانشگاه پیام نور می باشد23/6/71مصوب "عالی
2/11/1374ضوابط نحوه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب ) ج

وزارت محترم کشور، مبنی بر لزوم تنظیم 4/7/1374مورخ 3/631/1بنا به پیشنهاد شماره 
:هرسازي تصویب شد نحوه استقرار مدارس غیرانتفاعی، ضوابط زیر به پیشنهاد وزارت مسکن و ش
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از تاریخ این مصوبه، ایجاد مدارس غیرانتفاعی در شهرهاي با بیش از یکصد هزار نفر 
در طرح تفصیلی براي کاربري آموزشی پیش بینی نشده، "جمعیت در محل هاي جدیدي که قبال

:مشروط به رعایت ضوابط زیر است 
و بزرگراه ها و همچنین       1ه استقرار مدارس غیرانتفاعی در بر راه هاي شریانی درج- 1

18کمتر از ) فاصله دو حد مالکیت طرفین خیابان(خیابان هایی که عرض حریم آن ها 
.متر باشد، همچنین خیابان ها و کوچه هاي بن بست، ممنوع است

.رعایت فواصل زیر بین ورودي مدرسه و نزدیک ترین تقاطع، الزامی است- 2
سه و نزدیک ترین تقاطعفواصل بین مدرـ5ـ1جدول شماره

)حداقل(بعد از تقاطع )حداقل(قبل از تقاطع نوع خیابان
متر10متر225شریانی درجه 

متر4متر4محلی
تعداد جا پارك الزم که باید متصل و همسطح خیابان و قبل از ورودي قرار داشته باشد، به - 3

:شرح زیر تعیین می شود 
ك براي کاربري آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلیتعداد جا پارـ 5ـ2جدول شماره

پارکینگ دراز مدتپارکینگ کوتاه مدتمحل سوار و پیاده شدن

کالس اول5جا پارك براي 3دبستان
کالس بعدي5جا پارك براي هر 2

مینی بوس 2سواري و 3
کالس5براي هر 

کالس5سواري براي هر 1

کالس6جا پارك براي 3راهنمایی
کالس بعدي3جا پارك براي هر 1

مینی بوس 1سواري و 1
براي هر سه کالس

کالس6سواري براي هر 1

کالس4جا پارك براي 3دبیرستان
کالس بعدي4جا پارك براي هر 1

کالس4سواري براي هر 1کالس4سواري براي هر 1

اردهاي تعیین شده در ابعاد جا پارك و راه هاي اتصالی و سایر ضوابط باید مطابق استاند- 4
.آیین نامه طراحی راه هاي شهري باشد9بخش 

در اختصاص بناهاي موجود به مدارس غیرانتفاعی با یک مقطع تحصیلی که ظرفیت آن ها - 5
کالسه بیشتر نباشد، رعایت 8کالسه یا دبیرستان 6کالسه یا راهنمایی 5از دبستان 

طبق آئین (مدرسه مجاور خیابان شریانی ضوابط فوق الزامی نبوده و فقط الزم است محل 
فضاي مورد نیاز سوار و پیاده شدن و پارکینگ با . نباشد) نامه طراحی راه هاي شهري
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براي این گونه مدارس، حتی االمکان با همکاري شهرداري 2بند توجه به فواصل موضوع
.ها تأمین خواهد شد

18کالسه، یا راهنمایی 12در صورتی که ظرفیت مدرسه غیرانتفاعی از یک دبستان- 6
کالسه بیشتر باشد، بررسی هاي سنجش تأثیرات ترافیکی توسعه 24کالسه، یا دبیرستان 

.آیین نامه طراحی راه هاي شهري، ضروري است9و اعمال تغییرات الزم طبق فصل 
استقــــــرار این مدارس در کنار کاربري هاي حساس نسبت به سر و صــــدا مانند - 7

.تان ها، آسایشگاه ها، خانه هاي سالمندان، کتابخانه ها و نظایر آن ها، ممنوع استبیمارس
آن دسته از مدارس غیرانتفاعی که تا این تاریخ از طریق عقد قرارداد با بانک ها براي - 8

.دریافت وام، خریداري شده اند، از این ضوابط مستثنی هستند
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براساس (ی وتعیین سطح اشغال در مناطق مسکونیدستورالعمل کنترل تراکم ساختمان:پیوست دو
)حفظ سرانه فضاي باز، تشویق بلندمرتبه سازي، کاهش سطح زیربناي مسکونی وعدم تفکیک

منطقه بندي "شورایعالی شهرسازي ومعماري ایران، تحت عنوان 14/2/71مصوبه :6براساس بند 
به 1دستورالعمل شماره "...رتمانی ومسکونی شهرها به تک خانواري، چندخانواري ومجتمع هاي آپا

:شرح زیر ابالغ می گردد 
به منظور تأمین فضاي باز کافی در ساختمان ها یا مجتمع هاي مسکونی الزم است در تهیه - 1

ضوابط ومقررات اجرائی، کلیه طرح هاي هادي، جامع و تفصیلی آتی یا در دست تهیه حداقل 
:حدهاي مسکونی به شرح زیر رعایت گردد فضاي باز، متناسب با تعداد طبقات یا وا

حداقل فضاي باز به ازاي هر واحد مسکونی براساس تعداد طبقه یا  تعداد واحد مسکونیـ5ـ3جدول
حداقل فضاي باز به ازاي هر واحدمسکونیحداقل تعداد واحدمسکونیتعداد طبقات

مترمربع60:طبقه3

مترمربع55:طبقه4و3

مترمربع2450طبقه6و 5

مترمربع3245طبقه8و7

مترمربع4040طبقه وبیشتر9

.پارکینگ ومعابر ماشین رو جزو فضاي باز محسوب نمی شوند:1تبصره 
از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، شهرداري ها موظفند هنگام صدور پروانه ساختمان، سطح - 2

در . از حداقل هاي تعیین شده کمتر نباشدکنترل نمایند تا 1فضاي باز را مطابق جدول بند 
این صورت، چنانچه رعایت حداقل فضاي باز حتی با افزایش تعداد طبقات و کاهش سطح 
اشغال با تراکم ساختمانی طرح منافات داشته باشد، تراکم ساختمانی باید تا حد تطابق با 

.حداقل فضاي باز تقلیل پیدا کند
م درسطوح قابل توجهی از طرح مصوب قبلی ضرورت پیدا کند، درمواردي که تقلیل تراک:تبصره 

الزم است طرح هاي مربوطه پس از انجام مطالعات الزم وتجدید نظر در تراکم وضوابط ساختمانی با 
. یا مرجع تصویب طرح هاي هادي، حسب مورد اصالح شوند5تصویب کمیسیون هاي ماده 
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

سازي پیاده راهها زي نماها و جداره هاي شهري،مناسبضوابط و مقررات پاکسازي و بهسا:پیوست سه

شهريدر معابر شهري و  ضوابط و مقررات ساماندهی به منظر

مصوبه مورخ قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل30در راستاي وظایف محوله براساس ماده 
ي شهري و نماعالی شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات، شوراي28/8/1369

شهرسازي و معماري ایران عالیبه منظور ارتقاء کیفی بصري و ادراکی سیما و منظر شهري، شوراي
منظر شهري را به شرح زیر تصویب کیفی سیما وضوابط و مقررات ارتقاء25/9/87در جلسه مورخ 

.نمود

ضوابط مربوط به سیما و منظر) الف
انسانی بوده و خی شهر باید داراي مقیاسطرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاری

معماري در طراحی. دانه بندي و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد
الزامی بندي بخش تاریخی شهربناهاي کالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه

.است

که موجب آلودگی اي باشداحداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهاي ساختمانی باید به گونه
به شهرداري ها امکان داده می شود . باشدمحیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازي

مصالح نماي ساختمانهاي موجود در شهرها ساله نسبت به بهسازي5تا طی برنامه اي 
.اقدام نمایند

یخی شهر تاردر پاکسازي مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هاي
.انتخاب شوند) محلی(همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد 

،در 000خدماتی، اداري و کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیتهاي شهري اعم از تجاري، درمانی
ساختمان، به صورت هماهنگ سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی

. براي صنوف مختلف تهیه شود
تنها مجاز به باشد؛ و هر تصرفعدد تابلوهاي معرف کاربري در یک منظر شهري مجاز نمیت

مذکور در حاشیه آن استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري که تصرف
.قرار دارد، است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

 شهري، به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهاي تبلیغاتی در مقیاسبه
محل و نحوه رداري ها اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط بهشه

نمایشگرهاي بزرگ ها، استفاده ازنقاشی ها، جداره) بیلبوردها(استقرار تابلوهاي شهري 
اقدام ) 000میادین و نام خیابانها و(شهري، تابلوهاي تبلیغاتی، تابلوهاي راهنماي شهري 

.نماید 
 ممنوع بوده در فضاهاي شهري) 000نظیر بالکن، تراس و (آمدگی بدنه ساختمان ها پیش

. خواهد شدو احداث فضاهاي نیمه باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تأمین
شدید این فضاهاي نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهاي مناسب شهري، کاهش اثر تابش

عنوان برداري از این فضاها بهارد مشابه بوده و بهرهخورشید، نگهداري گل و گیاه و مو
.و خشک نمودن البسه ممنوع است) 000محل نگهداري مواد غذایی، سوخت و (انباري 

نمودن طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک
کل ) درصدده% (10قف مساحت این فضاها تا س. البسه را در درون ابنیه پیش بینی نمایند

.شودمساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی

تخریب و نوسازي هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگامتمامی پیش آمدگی
ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می شوند

 به واحدهاي مسکونیمساحت زیربناي هر یک از% 15از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف
زیربنا جزءورودي اختصاص خواهد داشت این بخشفضاهاي نیمه باز و پیش فضاي

ساختمانها به هر شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدودمحسوب نمی
.باشدنحو ممنوع می

اي طراحی و گونهطراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به
.نمایند که به ارتقاء کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شوداجرا

معماري محل استفاده از پوشش هاي شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت
.نباشد، ممنوع خواهد بود

 احداث بناها، به در طراحی و) 000نظیر کشتی، میوه ها و (استفاده از فرمهاي نامتعارف
و سازمانهاي باشد رعایت این مصوبه براي دستگاهها، نهادهامیتشخیص کمیته ممنوع

.دولتی در اولویت قرار دارد
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

شیشه هاي جیوه اي اي، کامپوزیت،نماهاي آلومینیمی، شیشه(اي استفاده از نماهاي پرده
رعایت مبحث هاي عمومی، ضمنهاي بیرونی و قابل مشاهده از عرصهدر جداره) 000و 

استفاده از ملی ساختمان، براي کلیه بناهاي دولتی و عمومی ممنوع بوده وچهارم مقررات 
می شود تا به مالکین ابنیه موجود فرصت داده. این مصالح صرفاً درون بناها مجاز است

با مصالح سال، با اولویت بناهاي دولتی و عمومی به اصالح نماي این ابنیه3ظرف مدت 
.بازسازي نمایندجایگزین

بصورت نمایان در )000نظیر چیلر، کولر و (احی و اجراي ابنیه احداث تاسیسات در طر
عمومی حذف منظر شهري ممنوع است و تاسیسات باید یا تمهیدات مناسب از معرض دید

سال به 3ظرف مدت در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه.شوند
.اصالح نما اقدام نمایند

حقوق 000اي که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی وین پس احداث ابنیهاز ا
. باشدمیهمسایگان را در استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع

ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري) ب
 مصوبه، کلیه ینسال از تاریخ ابالغ ا5به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف

،)هااسپیلت(هاي شهري شامل کولرهاکانالهاي تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره
هاي تاسیساتی لولهکانالهاي کولر، ناودانها، سیمها و کابلهاي برق و تلفن، دودکش بخاري،

شهري حذف و یا به و نظایر آن به تدریج از نماهاي) هاي گاز شهريبه استثناء لوله(
هاي گاز لوله. نباشداي ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهري قابل مشاهدهگونه

.شهري نیز بایستی متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آمیزي شود

مبحث بیستم نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود، مطابق
.مقررات ملی ساختمان ممنوع است

فروشی، صندوقهاي روزنامهاعم از تلفن عمومی،(ها، کیوسکها در معابر پیاده نمکانیابی کابی
مزاحم حرکت عابرین پیاده اي انجام شود کهباید به گونه) 0000جمع آوري صدقات و 

.نباشد

ساماندهی کابین ساله نسبت به3اي به شهرداري ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه
.اثه شهري موجود اقدام نمایندها و کیوسک ها و اث
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

 معابر پیاده ممنوع در مسیر عبور در) 000لبه، پله، سکو و (ایجاد هرگونه اختالف سطح
.است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

عابرین به کفسازي معابر پیاده بایستی به گونه اي انتخاب شود که امکان سر خوردن
.باشدافته، امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شدهحداقل کاهش ی

معبر و شهرداري، کفسازي معابر باید با همکاري و مشارکت عمومی مالکین بناهاي حاشیه
.نگهداري و مرمت شود

صورت گیردحفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتی االمکان با گونه هاي گیاهی بومی .
 مصالح بایستی مطابق با رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ واثاثه شهري بکار

فضاها طراحی و اجرا طرح اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این
.شوند

ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت هاي شهري) ج
داخلی ساختمان يتعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهاي مورد نیاز در فضاها

.الزامی است

 باید بوسیله ) راههاپیادهپیاده روها و(کلیه مسیرها و کانال هاي تاسیساتی موجود در معابر
دسترسی به آنها براي اي احداث شوند کهکانال ها باید به گونه. کفسازي مشخص شود

.تعمیر به سهولت فراهم آید

را با همکاري د کانال مشترك انرژي در معابرکمیته موظف است تا زمینه شکل گیري ایجا
.شهرداري، وزارت کشور و سازمانها و دستگاههاي ذیربط پیگیري نماید

ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري)  د
ها اختیار داده می شهرداريبه منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري و ایجاد سرزندگی در آنها، به

معابري که عرض بخشی از پیاده رو ماهنگی کمیته ها در شهرها و ساکنان مجاور، درشود تا با ه
و ی چون اغذیه فروشییهاشبانگاهی به کاربريآنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات

و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب هاي سردعرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی
نمایند لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن جهیز و از مراجعین پذیراییت

.ممنوع است
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ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات) ه
جدید و ابنیه مجاور تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوي مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه

نقشه و مراجع صدور پروانه ختمانی به مراکز بررسی و کنترلبراي اخذ پروانه سا) همسایگی(
ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، هادر این نقشه. ساختمانی از سوي متقاضیان الزامی است

دستورالعملها و . واحدهاي همسایگی الزامی استبندي و ریخت درجنس و رنگ مصالح، دانه
.سوي کمیته تدوین و ابالغ خواهد شدازراهنماهاي مورد نیاز در ا ین خصوص

هاي ارائه شده اجراي نقشهصدور پایانکار و گواهی عدم خالف براي ابنیه جدیداالحداث منوط به
بویژه نما (هاي مصوب دقیق نقشهمهندسین ناظر مسئول اجراي. جهت اخذ پروانه ساختمانی است

.خواهند بود) و حجم
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شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولین مصوبه مورخ ضوابط و مقررات:پیوست چهار
8/3/1368

پیشنهاد وزارت مسکن و 8/3/1368عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ شورای
شهرسازي در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور، دسترسی به اماکن و فضاها 

هاي گوناگون جسمی تأمین امکان شرکت افراد داراي معلولیتو تجهیزات عمومی شهري به منظور
:در زندگی روزمره جامعه را به شرح زیر تصویب نمود 

هاي مسکونی و تهیه شهرسازي، شهرك سازي و مجتمعکلیه طرح هاي آتی و در دست در :1
ن در برنامه ریزي و طراحی براي تسهیل حرکت معلولی، رعایت ضوابطکشورساختمانی سراسر

و اجراي طرح هاي توسعه سطح شهرالزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی و تصویب 
هاي ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و سازي و مجتمعشهري، شهرك

.صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند
ل از تهیه و یا تجدید نظر در صالحات تا قببه منظور رفع موانع شهري موجود الزم است که ا:2

هاي توسعه شهري به منظور نزدیک تر کردن شرایط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول طرح
.عمران شهري با توجه به اولویت هر یک به اجرا در آید

ر، هاي فوق الذکهاي عمومی براي تهیه کنندگان طرحایت ضوابط در طراحی کلیه ساختمانرع:3
الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجراي صحیح و دقیق آن 

.هستند
با شرایط این آیین به تدریج، به خصوص ادارات دولتی موجود باید کلیه ساختمان هاي عمومی:4

به عهده تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان الزم براي اعمال آن، . نامه تطبیق داده شوند
کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازي 

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع . خواهد بود
.ذي ربط کسب نماید

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



188...........................................................................................................................مهندسین مشاور آهون

ضوابط و مقررات  طرح جامع شهر گیوي

مکانیابی مساجدضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي:پیوست پنج

هاي توسعه شهريمکانیابی مساجد در بخش) الف

و منطقه ) شهري ناحیه( با توجه به اینکه توسعه شهري داراي ساختار محله ، کالن محله 
ساختار هر هاي توسعه شهري مکلف است درباشند دستگاه تهیه کننده طرحشهري می

اي محلهدماتها و خاي در کنار سایر کاربريیک از مراکز محالت یک مسجد محله
.بینی شده ، مکانیابی و منظور نمایندپیش

ناحیه (بدیهی است در چنین ساختاري مرکز محله ارتباط مستقیم با ساختار کالن محله
.خواهد داشت) شهري 

تهیه کننده و مراکز مناطق نیز دستگاه) هاي شهري ناحیه( ها براي مراکز کالن محله
ناحیه (ايبینی مکان احداث مساجد کالن محلهپیشهاي توسعه شهري مکلف بهطرح

.اي متناسب با ساختار سلسله مراتبی شهري خواهند بودو منطقه) شهري 
نمازگزاران در شهرهایی که مساحت مسجد جامع شهر موجود پاسخگوي نیاز:1تبصره 

در ارتباط شهر) مصالي ( ها نیستند ، احداث مسجد جامع جدید جمعه ، اعیاد و مناسبت
شهري هاي توسعهبا ساختار شهري از تکالیف دستگاه تهیه کننده در هنگام تهیه طرح

.باشدمی
با موقوفات اولویت در مکانیابی مساجد احداثی در اراضی داراي مالکیت دولتی و:2تبصره 

موقوفات در صورتی که اراضی داراي مالکیت دولتی یا. است مردمی جهت احداث مسجد
که اي از بافت توسعه شهريبینی محدودهمی در محل مورد نظر موجود نباشد، پیشمرد

در صورت تملک بخشی از اراضی آن امکان احداث مسجد را داشته باشد، ضروري خواهد
.بود

مساجد متر مربع و مساحت اراضی500اي حدود مساحت اراضی مساجد محله:3تبصره 
.گرددع پیشنهاد میمتر مرب1000اي حدود کالن محله

الزاماً متمایز هاي توسعه شهريبینی و مکانیابی مساجد در طرحاز این پس پیش:4تبصره 
.داز کاربریهاي فرهنگی خواهد بو
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هاي مسکونیمکانیابی مساجد در شهرك)ب 
تهیه کننده طرح هاي مسکونی ، نهاد ، دستگاه و یا سازمانهاي مربوط به شهركدر تهیه طرح

با سطوح پذیري شهرك در سال افق طرح و مطابقت طرحمکلف است متناسب با جمعیت
مرتبط با حداقل یک مسجد در مرکز شهرك و) ، کالن محله ، شهرك محله ، ناحیه(شهري 

چنانچه بدیهی است که. بینی نمایندساختار اصلی در مجاورت سایر خدمات عمومی پیش
کل بینی یک مسجد براينیاز به پیش، ه شهري باشدپذیري شهرك بیش از سه محلجمعیت

مجریان اي براي هر یک از محالت جز تکلیف طراحان وبینی مساجد محلهشهرك و نیز پیش
.شهرك خواهد بود

محوریت مسجد در تهیه طرحهاي جامع ) ج
تهیه کننده، مکلف است هاي موجود شهرها و به هنگام تهیه طرح جامع دستگاهدر بخش

مساجد موجود و جدیداالحداث اي تنظیم نمایند تاتار فضایی شهر مورد نظر را به گونهساخ
به عنوان مساجد محالت ، ، مساحت و بعد مکانبا توجه به موقعیت و ایفاي نقش شهري

که بدیهی است در صورتی.و شهري منظور شوند) هاي شهري ناحیه( مساجد کالن محله 
محله ( تقسیمات شهري سطح سرانه مساجد در هر یک ازمطالعات طرح نشانگر کمبود

باشد ، دستگاه تهیه کننده طرح جامع مکلف به مکانیابی مساجد ) "ناحیه"،کالن محله 
با نیاز ساکنین و با اولویت توسعه در اراضی با مالکیت دولتی و یا موقوفات مسجد متناسب

.فضاهاي موجود در آینده است
نظر کالبدي و ساختاري هاي جامع توجه به محوریت مساجد ازطرحدر تهیه:1تبصره 

.ضروري است
مفید جدا از مساحت( فضا بعنوان تجمع افراد در مساجد جدیداالحداث پیش:2تبصره 
.بینی شودو توسعه آتی پیش) مسجد 
اجد به که مسشودکنند، توصیه میها زیاد استفاده میدر مناطقی که از حسینیه:3تبصره 

.بینی شودصورت ترکیبی از مسجد و حسینیه پیش
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