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 كليات ضوابط و مقررات ساختماني وشهرسازي درشهر ومناطق خاص شهري -1

 « هماشهرضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع شهر » 

 مقدمه

شووراياال  شررسوا ي و مارواري     9/2/1370اين ضوابط و مقررات بر اساس الگوي پيوست مصووب  موور          

باشود و پوا ا   ض ضووابط و     گرديده است. اين ضوابط تا ابالغ طرح تفصيل  شرر داراي اعتبار م  كشور تنظيم

 مقررات طرح تفصيل  جايگزين  ض خواهد شد.

 تعاريف خاص  -1-1

 -)خدمات طرح جامع 2پيوست شراره  12شرح خدمات تيپ در راستا و براساس  هراشرر طرح جامع شرر      

تري  شده است. بنابراين نيا مند تااريف خاص  اسوت كو  در ايون طورح بودانرا      چک( تفصيل  براي شررهاي كو

اشاره شده است. مررترين تااريف مرتبط با طرح ك  در مبحث ضووابط و مقوررات كواركرد دارد بو  شورح  يور       

 باشند: م 

 كاربريهاي عمده تعيين شده  -1-1-1

 . رح جامع مشخص شده استر طكاربريراي  هستند ك  محل دقيق استقرار  نرا د      

 كاربريهاي تثبيت شده طرح هادي  -2-1-1

اند وليكن توا  مواض تريو  طورح جوامع اجورا        كاربريراي  هستند ك  جزء پيشنرادات طرح هادي قبل  بوده      

 اند. صورت ذيل در طرح جامع جديد تايين تكليف شده دواند. كاربريراي موصوف ب   نشده

ض كاربري در نقش  جديد تثبيوت  ابليت اجراي هراض كاربري را دارا هستند ك  با هراباض  ا  كاربريرا ق -

 اند.شده
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 3هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 
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 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اند.ب  كاربري ديگر خدمات  تبديل شدهبرخ  ا  كاربريراي پيشنرادي خدمات  باتوج   -

، برد بواد  - بواد هواي )عبواس  روسوتا بو  نوا     5قابل ذكر است شرر هراشرر فاقد سابق  شرري بوده و ا  تجريوع  

بو  شورر تبوديل شوده      1390بيد( در طول يک محور شكل گرفت  و در سوال  قنات و دهخان ، د  دهپاگاه، تيا

گون  طرح شرري بوده و تنرا داراي طرح هادي روسوتاي   است. ا  اين رو هراشرر پيش ا  طرح حاضر، فاقد هيچ

تفصويل  هراشورر بوا نگواه تثبيوت       طورح جوامع و  بوده اسوت.  قنات( خان  و د دهپاگاه، تياروستاي ) 3براي 

 هاي هادي روستاي  مذكور تري  شده است.هاي طرحكاريري

 تراكم پايه  -3-1-1

ريوزي طورح جوامع و جروت حصوول بو         تراكم پاي  تراكم حداقل  است ك  هر  موين بوا توجو  بو  برنامو            

 شد.تواند بدوض پرداخت حق تاديل تراكم داشت  با پذيري مورد نظر م  جرايت

 تراكم مجاز  -4-1-1

، طورح جوامع و جروت جوذع جرايوت اضواف        ريوزي  تراكر  است ك  هر قطا   مين با توجو  بو  برنامو          

 ب  صورت متغيور درصد  50تا 30پذيري ك  بين هاي خود، مابر هرجوار و سرم تأثيرات ضوابط بر جرايت ويژگ 

 .بپذيردبا پرداخت حق تاديل تراكم تواند  شود م  بين  م  پيش

 وري از كاربريهاي انتفاعي )حق تعيين كاربري (  عوارض اضافه ارزش ناشي از بهره -5-1-1

ا اي  است ك  ب  هنگا  انتخاع كاربريراي تجاري و انتفاع  )ترا  خودمات و كاربريرواي  كو     ب عبارت ا  ما      

باشد بايد پرداخوت   ك  مجا  م  گردد( در مناطق  توسط بخش خصوص  و غير خصوص  جرت انتفاع تأمين م 

  .شود
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 4هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بندي منطقه -2

 مناطق اصلي        -1-2

 :باشد منطق  اصل  ب  شرح  ير م  دهداراي  هراشررطرح جامع شرر       

 -2-2منطق  مسكون : براي استقرار عرلكرد مسكون  و ديگر عرلكردهاي مجا  ب  شورح منودرد در بنود     –يک 

 .طق اصل  (هرين گزارش ) اجزاء منا

، مراكوز عروده فروشو  و تجواري شورري و ديگور       هوا ضطق  عرلكردهاي شرري: شامل ادارات، بيرارستامن –دو 

 .2-2اي مجا  ب  شرح مندرد در بند عرلكرده

تر و  ، فروشگاهراي تخصص اي: شامل عرلكردهاي  نظير دبيرستاض، مراكز درمان  منطق  عرلكردهاي ناحي  –س  

 .2-2مندرد در بند جا  ب  شرح ديگر عرلكردهاي م

، عرلكردهاي مايحتاد رو انو  و  اي: شامل عرلكردهاي  نظير كودكستاض، دبستاض عرلكردهاي محل   منطق  –چرار

 .2-2اي مجا  ب  شرح مندرد در بند ديگر عرلكرده

اصول    ورو محو محوور اصول  شورر    شرر : محدوده در برگيرنده  مسكون  شناور –مختلط و تجاري منطق   – پنج

بو  شورح   ب  جرت اين كاربري در نظر گرفت  شده اسوت ،   هراشررك  در شرر خان  و محور اصل  دهپاگاه تيا

 . 2-2مندرد در بند 

كارگاهراي تاريرات ، كارگاهراي قابول اسوتقرار در    شاملمنطق  صنايع و خدمات كارگاه  غير مزاحم :  – شش

 . 2-2ر عرلكردهاي مجا  ب  شرر مندرد در بند محدوده قانون  شرر و ديگر كارگاهرا و ديگ
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 5هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ها و ديگر عرلكردهاي مجا  ب  شورح منودرد    ، هتلپذيراي  : شامل خدمات پذيراي  –منطق  جرانگردي  – هفت

 . 2-2در بند 

منطق  عرلكردهاي توليدات كشاور ي: شامل كلي  كاربريراي  راع  واقع در محدوده قانون  شرر و كلي   – هشت

 . 2-2اي مرتبط و مجا  ب  شرح مندرد در بند عرلكرده

شورر بور اسواس ضووابط و مقوررات       حوريم شامل كلي  عرلكردهاي مجا  ب  اسوتقرار در  :  حريم شررمنطق   –ن 

 . 2-2مربوط  ب  شرح مندرد در بند 

مندرد در  اند ب  شرح الذكر عنواض نشده گان  فوقهشتساير مناطق عرلكردي : شامل مناطق  ك  در مناطق  –ده

 . 2-2بند 

 اجزاء مناطق اصلي  -2-2

 مناطق مسكوني   –يك 

 كاربريهاي مجاز در منطقه مسكوني و شرايط استقرار آنها   –آ 

 استقرار واحدهاي مسكوني   -آ -1

. توراكم پايو    م پاي  بالمانع اسوت در منطق  مسكون  در هر  مين استقرار يک يا چند واحد مسكون  با تراك      

 شود.  صد پيشنراد م در 120

، ساختران  بيشتري را اختيار نرايدچنانچ   مين  با توج  ب  ويژگيراي خود )مساحت و غيره( بتواند تراكم       

شرح  ك  خواهد  مد( براي عرراض شرر در اختيوار    بايد بخش  ا  اضاف  ار ش ب  دست  مده ا  اين طريق را )ب
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 6هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

( تا  ماض تشكيل سا ماض عرراض شرر قرار دهد ك  ا  اين پا هر يک حساع عرراض شرر شررداري )حساع ويژه

 شود. ا   نرا ك  باشد حساع ويژه عرراض شرر ناميده م 

شود با تصويب شوراي شرر كو  بو  تأييود     اخذ اين اضاف  ار ش و ديگر اضاف  ار شراي  ك  باداً ب   نرا اشاره م 

 پذيرد. ، صورت م مراجع قانون  رسيده باشد

 شورايعالي شهرسازي و معماري   7/2/1366مصوبه درجلسه مورخ  19/11/1364مصوب  الحيه اص 

توانند در قبال اضاف  ار ش  ك  براي هور يوک ا  قطاوات     باشند م  شررداريراي  ك  داراي طرح جامع م  –يك 

  قيروت اراضو  در   هاي ساختران  و كاربري اراض  بويش ا  بندي و تايين تراكم اراض  شرر بر اثر ضوابط منطق 

قوانوض تشوكيل    35مواده   1شود با تايين شوراي شرر ) مسوتند بو  بنود     مناطق مسكون  با تراكم كم ايجاد م 

شوررداريرا و تبصوره  ض عووار      45ماده قانوض  8، مستند ب  تبصره بند راهاي اسالم  و تأييد و ارت كشورشو

 ل نروده و در حساب  جداگان  ب  نا  در مد حاصل  ا اختصاص  ب  تناسب ميزاض اضاف  ار ش حاصل  وضع و وصو

هاي شرري نگرداري كرده و صرفاً در تري  طرحرواي توسوا  وعروراض شورري     ساختراض فااليتراي اقتصادي در

 عامليت دستگاهراي مربوط  ب  مصرف برسانند.  شورا و با نظر واجراي  نرا

 شكل هزينه كردن درآمدهاي ناشي از اضافه ارزشها  

 ضاف  ار شرا بايد صرف عرراض شرر و استقرار خدمات گردد.ا

 7/2/1366جرت عرراض شرر و صورف در مودهاي ناشو  ا  مصووب  فووق )      شود پيشنراد م  سازمان عمران شهر:

، يوک چوارت پيشونرادي    شرر تشكيل شود. براي سا مان  مشاب « سا ماض عرراض»اض شوراياال ( سا مان  با عنو

 مانراي شوود سوا   . در ضرن پيشنراد مو  اراك( تري  شده است ك  پيوست است)براي شرر بوسيل  و ارت كشور 

 ، تربيوووووووت بووووووودن  و  موووووووعثر در عروووووووراض شووووووورر، مثووووووول  موووووووو ش و پووووووورورش    

 . ض ب  عنواض عضو )يا حداقل ناظر(، نراينده داشت  باشدو شررسا ي استاض نيز در  اداره كل راهمحيط  يست و 
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ه استقرار در منطقه عملكردهاي مسكوني  ديگر عملكردهاي مجاز ب -آ -2

 :باشد ها ب  اين شرح مجا  م  فاده، ساير استواحدهاي مسكون در اين اراض  عالوه بر       

 .ضوابط و مشخصات داده شده در طرح و دبستاض طبقپيش دبستان  احداث تأسيسات  مو ش  در سطح  -

 .داده شده در طرحضوابط و مشخصات  ، طبقاحداث درمانگاه و مركز برداشت -

ضوابط و مشخصوات داده   ، طبقمركز مشاوره و رفاه خانوادهاحداث تأسيسات رفاه  در سطح شيرخوارگاه و  -

 .شده در طرح

خصوص ، صنايع دست  و موارد   رايشگاه، دو ندگ ، تدريا احداث واحدهاي مربوط ب  مشاغل خانگ  مانند -

 .  مشاب 

متور و   12قطا  موقا  ك  مابر مجواور كواربري مسوكون  عور      اي در هر  احداث يک واحد تجاري محل  -

اخت حق تايين بيشتر داشت  باشد ) ماابري ك  براي  نرا عرلكردي در نظر گرفت  نشده است ( ب  شرط پرد

 . كاربري بالمانع است

  . ض ا  ماابر اصل  و عبوري نباشد ، مشروط بر اينك  دسترسيرايكودك  مينراي با ي و پارك احداث  -

ا  خيابانرواي  ، مشروط بر اينك  دسترسيراي  ض ور ش احداث سالنراي ور ش  و تفريحات سالم و كلوپراي  -

 .اصل  و عبوري نباشد

، سطح فضاي با  در هر يک ا  گيرد هاي مجا ، غير ا  مسكن، انجا  م  در كلي  موارد فوق، ك  استفاده : 1 توضيح

، هر كودا  بيشوتر اسوت،    يا ضوابط  ض نوع استفاده مورد نظر ا  اراض پالكرا بايست  برابر ضوابط حو ه مسكون  

 .رعايت گردد
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 8هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، سطح كول  پذيرد اي مجا  بجز مسكن انجا  م ه : دركلي  مواردي ك  در حو ه اراض  مسكون  استفاده 2توضيح 

نظر ا  اراض ، هر ض نوع استفاده مورد طبقات در هر يک ا  پالكرا بايست  برابر ضوابط حو ه مسكون  يا ضوابط  

 .رعايت گردد، كدا  ك  كرتر است

. بدير  است هرو   باشد درصد  يربنا م  20  حداكثر سطح  يربناي واحدهاي مربوط ب  مشاغل خانگ : 3توضيح 

 .تجاري با توافق شررداري خواهد شداين واحدها مشرول پرداخت عوار  ويژه 

صورت مشترك احداث  خانگ  در حو ه اراض  مسكون  و ب  در مواردي ك  واحدهاي مربوط ب  مشاغل : 4توضيح 

ابط  با فضاي با  قطا  ، بايست  فضاهاي مسكون  داراي دسترس  مستقيم ب  ماابر بوده و هرچنين در رشود م 

 . مين باشد

، بر اثر اصالح مسير يوا تاوريم مابور   چنانچ  ملك  در منطق  مسكون  قرار داشت  و مساحت  ض  –تبصره يك 

، در نك  داراي سوند ثبتو  ششودانا باشوند    ، مشروط بر ايمتر باشد 3ر ا  مترمربع و عرق  ض بيشت 50ر ا  كرت

تواند فقط بو  خودمات    تواند ب  احداث يک واحد تجاري مبادرت نرايد و اين واحد نيز م  ا اي خسارات وارده م 

 .        نانواي  و . . . اختصاص يابد التحرير، فروش ، سبزي فروش ، فروش لوا   خواروبار قبيل اي ا  محل 

رت ماوابر سوريع شورري واقوع     گيرنود و در مجواو   باقيرانده امالك  ك  در تاريم و يا اصالح مسير قرار م       

 . شوند، ا  اين ضابط  مستثن  هستند م 

ار داشت  باشد پا چنانچ  ملك  در منطق  مسكون  در اجاره يك  ا  ادارات يا سا مانراي دولت  قر –تبصره دو 

 .گردد ، داراي كاربريراي منطق  مسكون  م ذكور، با تأييد كريسيوض ماده پنجا  فسخ قرارداد و تخلي  ملک م
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 9هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هاي مسكون  و خدمات  در اراض  باالي هزار مترمربع و يا با  يربناي هزار مترمربع  احداث مجروع  –تبصره سه 

يت  فن  كريسويوض    با ضوابط اعال  شده طرح تري  و ب  تصويب كرو يا با بيش ا  ده واحد مسكون  با هراهنگ

 .سا  براي موارد مذكور الزام  است. امضاي مرندس شرررسد ماده پنج م 

 اي    اي و ناحيه استقرار عملكردهاي غير انتفاعي محله -آ-3

ن شوده بوراي   يتوري نسوبت بو  اراضو  تايو      چنانچ  ملك  در منطق  مسكون  داراي شرايط ترلوک سورل        

ن ، در صوورت توأمي  ستانرا و فضاي سبز كودكواض ( باشود  انتفاع  ) مثل كودكستانرا و دبكاربريراي خدمات  غير

، با تصويب كريسيوض ماده پنج تغيير كواربري  ض بو  خودمات غيرانتفواع  در     دسترس  و پاركينگراي مورد نيا 

 : ر ب  شرح  ير بالمانع استري مااب، با رعايت ضوابط هرجوااي  اي و ناحي  سطح محل 

 گردد (. كننده ) ماابري ك  يک يا چند مابر بدانرا وارد م  در جوار ماابر جرع -

 .  عر   نرا ده متر يا بيشتر باشد، ب  شرط  نكبا  دسترس  ب  واحدهاي مسكون  بندر جوار ماابر  -

  براي ماوابر ده  رمت 50داي مابر( بست دسترس  ب  واحدهاي مسكون  تا عرق )فاصل  ا  ابت درجوار ماابر بن -

 متري ب  باال.15متر درجوار ماابر100متري و تا عرق12متر درجوار ماابر 75متري، تا عرق

 متر ا  شوروع مابور تقاضواي    60متر، در فاصل   12بست ب  عر   براي مثال چنانچ  در جوار يک مابر بن      

 متري تقاضا شود، پاسخ منف  است.  80ل ، ول  اگر درفاصپاسخ مثبت يک كودكستاض شود احداث

اند در اختيار طرح جامع بوده تا در صورت نيا  در طورح   اراض  مسكون  مصوع طرح قبل  ك  تاكنوض اجرا نشده

تفصيل  مورد استفاده قرار گيرند. در غير اينصورت كاربري  نروا مسوكون  بووده و هراننود كاربرهواي مسوكون        

 د شد.مذكور با  نرا برخورد خواه

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 10هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اي و شرايط استقرار آنها   عملكردهاي عمومي مجاز در منطقه عملكردهاي محله –دو 

 -واحود هرسوايگ   هاي تقسيرات كالبدي شورري )  بندي انواع كاربري  مين ب  تفكيک هر يک ا  رده دست       

  ورده شده است.( 1)در جدول شراره  1شرر ( -ناحي  –محل 

 :عرلكردهاي  ير بالمانع است تقراردر اين منطق  اس      

انراي مربوط ( مانند مودارس دولتو ، فضواهاي سوبز و مووارد      اي ) با انتخاع سا م انتفاع  محل عرلكرد غير -

 .مشاب 

 احداث يک يا چند بناي مسكون  با تراكم پاي   -

  ار ش( ب  حسواع  فتراكم )اضا : با شرط پرداخت حق تاديلر ا  تراكم پاي هاي مجا  بيشت مسكون  با ديگرتراكم

 .ويژه عرراض شرر

اي بو  شورط پرداخوت حوق      عرلكردهاي تجاري و خدمات  انتفاع  )مثل  رايشگاه، خياط ، خشكشوي ( محلو  

بط حسواع  تايين كاربري ب  صندوق عرراض شرر جرت احداث واحدهاي غير انتفاع  ك  ا  اين پا در اين ضوا

 .شود عرراض شرر خوانده م 

تواند ب  شكل اهداء درصدي ا   مين باشد و چنانچ  متقاضو  بخواهود پوا ا      كاربري م  حق تايين :1تبصره 

افوزايش توراكم    ، حق تاديل توراكم بو  نسوبت   تران  باالتري نيز استفاده نرايدانتخاع كاربري ا  تراكرراي ساخ

 .پرداخت خواهد نرود

ر شده ) ب  شرح بواال ( را بوا اخوذ مجوو  ا      شررداري يا سا ماض عرراض شرر عوايد و يا  مينراي واگذا :2تبصره 

رسواند و يوا ا  طريوق تاوويم      شوراي شرر صرفاً ب  مصرف خدمات غيرانتفاع  و يا احداث و يا تاريم ماابر م 

                                                           
1
 در سطح عرلكردي واحد هرسايگ  در غالب خدمات محل  اي  ورده شده اند.خدمات   
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 11هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

. مالكين  ك  تنرا  يوک  موين دارنود و  ض    كند   مناسب ب  اين عرل اقدا  م  مين و تجريع  مين در يک نقط

 .(1)انتخاع شده در اولويت هستند  مين جرت استقرار خدمات 

اي  كلي  فااليتراي انتفاع  و غيرانتفاع  مورد نظر جرت اسوتقرار در جووار ماوابر بوا عرلكورد محلو        :3تبصره 

متور  20. در صورت  ك  پالك اول عرق كرتور ا  متر مستقر شوند20نرايتاً ب  عرق توانند فقط در پالك اول و م 

. هرچنين در صورت شرايط خاص يق تجريع ب  اين پالك افزوده شودواند ا  طرت متر م  20داشت مابق   ض تا 

 .شود تواند بيشتر در نظر گرفت    و با نظر كريت  فن  كريسيوض ماده پنج عرق مربوط  م

  

                                                           
شود اين است ك  اگر هيچكا حاضر نباشد با اهداء بخش  ا   مين خود كاربريراي انتفاع  را برگزيند تكليوف توأمين    م  سعال  ك  مطرح -1

 اراض  براي كاربريراي غيرانتفاع  و هرينطور ايجاد كاربريراي انتفاع  چ  خواهد شد ؟

يابد و تايوين بخوش ماقوول  ا   ض بو  عنوواض حوق        ع  اختصاص م اول اينك  با محاسب  دقيق اضاف  ار ش اراض  ك  ب  كاربريراي انتفا      

 تواض ب  نسبتراي  ك  در اين رابط  موجب تشويق شررونداض ب  كسب مجو  احداث واحدهاي انتفاع  شود دست يافت . تايين كاربري ، م 

اً اقدا  ب  خريود اراضو  در منواطق عرلكوردي مختلوف      دو  اينك  اگر ب  علل نادر شررونداض ب  اين امر تن در ندهند ، صندوق عرراض راس      

ت عوايد نروده و پا ا  عرراض ، بخشراي انتفاع  را واگذار كرده و بخشراي غير انتفاع  را نيز ب  سا مانراي مربوط  اهداء نرايند . در اين صور

 ايد .ناش  ا  واگذاري بخشراي انتفاع  خواهد توانست هزين  كل عرراض مربوط  را فراهم نر

ب  هر حال راه حل گذشت  در تأمين اراض  مناسب براي خدمات بست  نشده است . براي هر سا ماض يک برنامو  بوراي سوطوح  كو  ال             

شود ب  هرراه نقش  و ضوابط  ك  بر اساس  ض بتواند نقاط مناسب را براي ايجاد كواربري   است در بخشراي مختلف شرري ايجاد نرايد تري  م 

 ط  انتخاع نرايد . باالوه امكاض تغيير كاربري ا  طريق كريسيوض ماده پنج نيز وجود دارد . مربو
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 12هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي تقسيمات كالبدي بندي انواع كاربريها ) فعاليتها ( به تفكيك هر يك از رده دسته -( 1)جدول شماره 

 شهري سيماتتق اولين 

 )رده محله (

 تقسيمات متوسط شهري

 )رده ناحيه (

 تقسيمات بزرگ شهري

 )رده شهر (

1- 

 تجاري

 ها خرده فروشي -

 فروش سبزيجات  -

 فروشي  ميوه -

 نانوايي -

 قصابي -

 لباسشويي -

 (1التحرير ) لوازم -

 ( 1بندي ) ماست -

 مردانه و زنانه  آرايشگاه -

كليهههههه واحهههههدهاي  

كه در سهطح   فروشي خرده

تواننهد   محله شههري مهي  

ارايههه خههدمات نماينههد و  

ترجيحاً شدت مراجعهه بهه   

نفههر  250آنههها بيشههتر از 

 نباشد .

 قنادي  -

 ( 1ها ) سوپرماركت -

 (1هاي مصرف ) فروشگاههاي تعاوني و تعاوني -

 بنگاه معامالت ملكي -

 (1هاي بانكها ) شعبه -

 (1فروشي ) پارچه -

 (1پالستيك فروشي ) -

 (1داروخانه ) -

 (1سمساري ) -

 خياطي و مانتو دوزي -

 (1پيتزافروشي وساندويچي ) -

 خانه ، تريا چايخانه و قهوه -

 پاچه و سيرابي جگركي ، كله -

 ها آب ميوه فورشي و انواع نوشيدني -

 ها ) تاكسي تلفني ( آژانس -

 تعمير لوازم خانگي -

 عكاسي  -

كشهي ،   يمكشي ، سه  تأسيسات ساختماني )لوله -

 برق و تلفن (

كليه فروشگاهها و واحدهاي خهدماتي كهه    

دهي به چند محلهه شههري         قابليت سرويس

) ناحيه ( را دارا بوده و ترجيحاً شدت مراجعه 

 نفر نباشد . 400آنها بيش از 

 ها فروشي عمده -

 وسايط نقليه  يدكي لوازم فروش -

 فروش سوخت -

 فروشي و فروش غالت  برنج -

 هاي بزرگ وپر ماركتس -

 لوازم خانگي -

 فرش و موكت فروشي -

 مصالح فروشي و يراق آالت -

 ماشينهاي اداري و كامپيوتر -

 روزي هاي شبانه داروخانه -

 رستورانهاي شهري  -

 مسافرخانه ، زائهرسرا و مهمانپذير -

 رستورانهاي اختصاصي سازمانها  -

 هتل و متل  -

 جيمؤسسات تجاري داخلي و خار -

 پمپ بنزين  -

 صنوف مختلف   -

 پاساژها -

 مركزي بانكها  شعبه -

 دفاتر حمل و نقل -

 دفاتر ساختماني و مهندسي  -

 اتومبيل ، ميز و صندلي ، جرثقيل   كرايه -

 فروش گاز مايع  -

 سازي و فروشي  عينك -

 نمايشگاه اتومبيل ، فرش ، مبل و . . . -

كليه فروشگاهها و خدمات انتفاعي  

در رده شههههري قابليهههت   كهههه

دهي داشته باشهند و داراي   سرويس

الگههو مراجعههه هفتگههي ، ماهانههه و 

 ساالنه هستند .
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 13هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي تقسيمات كالبدي بندي انواع كاربريها ) فعاليتها ( به تفكيك هر يك از رده دسته -(1)جدول شماره ادامه 

 
 شهري تقسيمات اولين

 ) رده محله (
 تقسيمات متوسط شهري

 ناحيه () رده 
 تقسيمات بزرگ شهري

 ) رده شهر (

 آموزش -2

مقطع اول آموزشي و قبل از  -
 آن نظير

 مهد كودك -

 آمادگي  -

 مدارس ابتدايي  -

 و . . .   -

 مقطع دوم آموزشي نظير  -

 مدارس راهنمايي  -

 دبيرستان در صورت لزوم -

تر از  هاي آموزشي چندمنظوره و پايين مجتمع -
 مقطع متوسطه 

 نهضت سوادآموزي  -

 و . . .  -

 مقطع متوسطه نظير : -

 دبيرستان  -

 هنرستان  -

 دانشگاهي پيش -

 روزي  هاي آموزشي چند منظوره و شبانه مجتمع -

آموزشگاههاي عمومي و تخصصي  -
 و . . . اسالمي نظيرزبان،كامپيوتر،مدارس

آموزش  -3
 عالي

 اي  مراكز آموزش حرفه - 

 ها هنر كده -

 سراهادانش -

 مراكز تربيت معلم  -

 دانشگاههاي دولتي  -

 نور وپيام آزاداسالمي دانشگاه -

 هاي علميه  حوزه -

 هاي دانشجويان خوابگاه -

فرهنگي و  -4
 مذهبي

 كتابخانه كودكان -

 اي  مساجد محله -

 (1ها ) حسينيه -

 (1ها ) فاطميه -

كليه اماكن مذهبي و فرهنگي كه 
شهههري  هههاي در حههد محلههه 

 كنند . دهي مي ويسسر

 كتابخانه نوجوانان  -

 اي  مساجد ناحيه -

 تكايا و . . . -

 هاي كوچك فروشي  كتاب -

 ها مساجد مقيم -

كليه اماكن مذهبي و فرهنگي كه در حد چند  
 كنند . دهي مي محله شهري ) ناحيه ( سرويس

 كتابخانه عمومي  -

 كانونهاي فرهنگي -

 مساجد جامع و بزرگ -

 ها  انتشارات و كتابفروشيمؤسسات  -

 آرامگاه مشاهير -

 مصلي  -

 تئهاتر هاي تئهاتر و آمفي سالن -

 سينما -

 بنگاههاي فرهنگي و مذهبي  -

كليه اماكن مذهبي و فرهنگي سياسي كه در رده شهر و 
 شهرستان فعاليت دارند .

خدمات  -5
و  پذيرايي  

 جهانگردي

( 1ها) خانه ( ، قهوه1ها ) كبابي
( ، آبميوه 1ها ) فروشي چساندوي
 ( .1ها ) فروشي

( ، رستورانهاي كوچك ، 1ها ) چلوكبابي
 ها طباخي

رستورانهاي بزرگ ، سالنهاي غذاخوري ، تاالرها ، هتل ، 
 مهمانسرا ، مسافرخانه ،خوابگاه ، مهمانخانه ، پالژ ساحلي

درماني و  -6
 بهداشتي

ها  ( ، مطب1بخشهاي تزريقات )
 (1)ها  ( ، گرمابه1)

( ، آزمايشگاه ، راديولوژي 2درمانگاه ، مراكز درمان سرپايي ) ها ، كلينيك ( ، داروخانه1مراكز بهداشت )
 هاي اصلي بيمارستان ، زايشگاه مراكز اورژانس ، داروخانه

 (2استخر، زمينهاي ورزشي ) زمينهاي بازي ورزشي -7
( ، زمينهاي ورزشي )چمن( ، ورزشگاه ، 2سالنهاي ورزشي )

 ( استاديوم2( ، باشگاه )2زورخانه )

 -- اداري -8

( ، دفاتر ازدواج و طالق 1دفاتر اسناد رسمي )
( ، كيوسكهاي 1ها ) ( ، دفتر پست ، كالنتري1)

 راهنمايي و رانندگي

 نواحي شهرداري -

( 1( ، اداره راهنمايي و رانندگي )1( ، اداره آگاهي )1اداره برق )
( ، اداره 1، اداره ثبت احوال ) (1، اداره آموزش و پرورش )

مالياتي ، اداره ثبت اسناد و امالك ، اداره اوقاف ، اداره 
گازرساني ، اداره آب ، شهرداري ، اداره پست ، اداره ثبت 

اسناد و امالك ، اداره ثبت احوال ، اداره بهداري ، دادسرا ، 
اداره مخابرات ، فرمانداري ، سازمانهاي مستقل ، ادارت كل ، 

هاي اصناف و دفاتر و  ادارت و مؤسسات خصوصي ، اتحاديه
 ها nogغيردولتي  -كليه ادارات دولتي
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 14هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي تقسيمات كالبدي بندي انواع كاربريها ) فعاليتها ( به تفكيك هر يك از رده دسته -(1)ادامه جدول شماره 

 
 شهري  تقسيمات  اولين

 ) رده محله (

 تقسيمات متوسط شهري

 ده ناحيه () ر

 تقسيمات بزرگ شهري

 ) رده شهر (

 اي ، باغات موجود پارك ناحيه اي ، باغات موجود پارك محله فضاي سبز پارك -9

پارك اصلي شهر ، پارك جنگلي ، باغات موجود ، 

مزارع و اراضي  كشاورزي موجود ، فضاهاي سبز 

 حفاظت شده ، شهربازي

مناطق نظامي و  -10

 انتظامي
- 

 ( 2ها ) يكالنتر -

 بسيج   -

 مركز حوزه انتظامي 

 صنعتي -11

 كارگاههاي توليدي

 ) صنايع غيرمزاحم(

 كارگاهههههاي نجهههاري كوچهههك ،

كارگاههههاي آهنگههري كوچههك ،   

كاركاههاي كوچك خدمات اتومبيل، 

انواع كارگاههاي تعميراتي كوچك و 

  . . . 

سهههاري ،  كارگاهههههاي درب و پنجهههره

و  تعميرگاهههههاي آزاد انهههواع خهههودرو

كارگاههاي تعميراتهي لوازمهات برقهي و    

 منزل و . . . 

تعميرگاههههاي مجههاز برخههي از انههواع خههودرو ، 

كارگاههههاي توليههدي كوچههك و متوسههط و    

مجههاز   كارگاههههاي تعميراتههي لوازمههات برقههي 

ها(    و . . .  تعميرگاههاي مجاز برخي  )نمايندگي

 از انواع خودرو ، كارگاههاي توليدي متوسط و . .. 

تأسيسات و  -12

 تجهيزات شهري

هاي  هاي كوچك برق ، باجه پست

 پست

آوري  هاي جمع پستهاي فرعي برق ، محل

 ( ايستگاههاي تقليل فشار2زباله )

( ، مراكهز پسهت و   2نشهاني )  استگاههاي آتهش 

( ، پمپ بنزين ، مراكهز اصهلي   2تلگراف و تلفن )

ههاي   پست و تلگراف و تلفن ، تأسيسات شهبكه 

لويزيون ، ايستگاه تأسيسات گازرساني راديو و ت

، شبكه اصلي و پستهاي بزرگ بهرق سراسهري ،   

 آوري زباله . تأسيسات اصلي ، جمع

 حمل و نقل -15
ستگاههاي يپاركينگهاي كوچك ، ا

 وسايط نقليه عمومي

پايانه درون شهري و ايستگاههاي وسايط 

 (1اي ) هاي ناحيه نقليه عمومي ، پاركينگ

ده ، انبارهاي كاال ، تأسيسهات و  پاركينگهاي عم

ههاي   رانهي شههري ، پايانهه    پاركينگهاي اتوبوس

ههاي مسهافربري    شهري ، پايانهه  مسافربري بين

 هاي باربري  درون شهري ، پايانه

 استقرار اين عرلكرد در رده باالتر نيز بالمانع است . (1)

 تر نيز بالمانع است . استقرار اين عرلكرد در رده پايين (2)

 اي و شرري بالمانع است . هاي ناحي  رصورت تأييد شررداري و اصرار مالک وداشتن توجي  فن  جابجاي  برخ  فااليترا بين ردهتذكر : د

چنانچ  حق تايين كاربري فقط ب  شكل اهداء  مين ب  تصويب شوراي شرر برسود و در صوورت     :3تبصره 

، سوا ماض  ق   مين مشكل و يا غير مركون باشود  بك   مين واگذارشده بسيار كوچک بوده و استقرار بنا در ما

 .ور ب  قيرت رو   ض را ترلک نرايدتواند ب  تقاضاي مالک در ا اي  مين مزب عرراض م 
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 15هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اي   عملكردهاي مجاز در منطقه عملكردهاي ناحيه –سه 

، تانرااي ) مثول دبيرسو   مقررات اين منطق  مشاب  عرلكردهاي محل  بوا جوايگزين  عرلكردهواي ناحيو           

مراجاو  شوود(   ( 1))ب  جدول شوراره   .باشد اي م  ، درمانگاهرا و غيره ( بجاي محل تر فروشگاهراي تخصص 

 .باشد متر م  30اي  لكردهاي ناحي عرق مربوط ب  استقرار عر

 عملكردهاي مجاز در منطقه عملكردهاي شهري  –چهار 

  اي محل  شرري ب  جاي  دهاي اي با جايگزين  عرلكر عرلكردهاي محل  منطق  مشاب  منطق   مقررات اين       

 .باشد متر م  50ر عرلكردهاي شرري . عرق مربوط ب  استقرااست

 .توانند مستقر شوند اين منطق  م  اي نيز در ، عرلكردهاي ناحي در صورت نيا تبصره : 

 تجوواري  انوود و ا  جرلوو   نرووا  عرلكردهوواي شوورري در جوودول عرلكردهوواي شوورري مشووخص شووده        

 .باشند كارگاهراي مجا  و غيره م  ،اي خدمات فراناحي  –ادارت  –شرري 

بايد توج  داشت ك  سطوح در نظر گرفت  شده براي عرلكردهاي شرري بيش ا  حود موورد نيوا  بوراي           

 . سوقف ايون  تواند اختصواص يابود   نوع خدمات نر تجاري و ديگر خدمات انتفاع  است و ترام   نرا ب  اين 

 .طوح در طرح تفصيل  مشخص خواهد شدس

 شهر  مسكوني شناور –مختلط و تجاري منطقه   –پنج 

طورح  اين شرر ب  شرح  ك  در نقش  پيشنرادي كاربري اراض  مشخص شده است در  محورهاي اصل       

 تري  شود مد نظر است. سامانده  بايست براي  ض طرح ويژه اي خاص ك  م  ب  عنواض منطق 

تواند بر اساس طرح  ك  براي  ض تري  و ب  تصويب  كاربريرا و ضوابط و مقررات حاكم بر اين منطق  م        

. منطق  مذكور عرلكردي هرانند عرلكردهاي شرري داشوت   رسد باشد ماده پنج طرح تفصيل  م كريسيوض 

 ،خودمات   واحودهاي پاساژها، ، هفتگ  و ماهيان  و ساليان  هرانند فااليتراي تجاري و خدمات  رو مرهو كلي  
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 16هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، هوا  هوا، داروخانو    هوا، مطوب   تراي انتفاع  وخدمات ، كلينيوک ، كلي  فااليها فروش  واحدهاي پذيراي ، عرده

  توانند براسواس  م   فااليت  واحدهاي تواند پذيرا باشد. كلي   ... را م . واحدهاي  مو ش  رسر  و غيررسر  و

 شوند.  تري  طرح ويژه احداث اض  م هراض فااليت تا ضوابط مربوط ب  
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 17هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 محورهاي تجاري -(1نقشه شماره )
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 18هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 منطقه صنايع و خدمات كارگاهي غير مزاحم   – شش

وچرخ  و موارد مشاب  است و صنايع، شوامل  ، دثل كارگاهراي تاريرات وسايل منزلخدمات كارگاه  م      

 در و پنجره سا ي ( و دود و صدا و دسترس  است . ، بدوض  لودگ   يست  ) مثلصنايع غيرمزاحم

 :تقرار عرلكردهاي  ير بالمانع استدر اين منطق  اس      

 .ت كارگاه ، با رعايت ضوابط خاص  نرااستقرار صنايع و خدما -

ن كاربري بو  حسواع   اي ب  شرط واريز حق تايي اي و ناحي  عرلكردهاي تجاري و خدمات  انتفاع  محل  -

 .شررويژه عرراض 

 شوددر نظر گرفت  مشخص  سايت  استقرار صنايع غير مزاحم و خدمات كارگاه در صورت  ك  براي  توجه:

برسند. عناصر مورد نيا  نظير فضاي سوبز،   5بايست طراح  شده و ب  تصويب كريسيوض ماده  م  اين سايت

. اخذ بايد در طرح لحاظ گردند م   خردهواحدهاي پذيراي  نظير رستوراض، كباب  و ... و نيز واحدهاي تجاري 

 .ض فااليتراي مورد نظر الزام  استمزاحم بودماض حفاظت محيط  يست مبن  بر غيراستاال  ا  سا 

 پذيرايي   –منطقه عملكردهاي مرتبط با جهانگردي  – هفت

ابنود. بو    ي ، اسوتقرار مو   باشند سا  جرانگردي و پذيراي  م در اين منطق  عرلكردهاي  ك  در جرت تو      

 جرت بسط صنات جرانگردي در اين شرر ال   است.

 در اين منطق  استقرار عرلكردهاي  ير بالمانع است :

 .درج  يک و دو مرتبط با جرانگردي استقرار عرلكردهاي شرري -

 .اي ون  با شرايط عرلكردهاي محل واحدهاي مسك -

بايسوت طورح    مترمربوع مو    5000 پذيراي  و با مسواحت بويش ا    –براي اراض  با عرلكرد جرانگردي  -

 .برسد 5و ب  تصويب كريسيوض ماده  جانراي  تري 
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 19هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  منطقه عملكردي توليدات كشاورزي – هشت

 و حوريم هواي  در محودوده   پرنو  ب  صورت شوند  اراض  مذكور ك  با دو عنواض باغ و  راع  شناخت  م       

در انتخواع   .عردتا در حوريم شورر( برخوردارنود   نسبتا  يادي ) اند و ا  گستردگ  واقع شدهطرح جامع شرر 

محدوده شرر، در جرت حفظ اراض  باغ  و  راع  سا  بر  ض بوده ك  اين اراض  خارد ا  محدوده شرر قرار 

  گيرند.

با توج  ب  رويكرد طرح حاضر مبن  بر حفاظت ا  اراض   راع  و باغات محدوده و حريم هراشورر،   

واقع در حريم شرر، بايست  كراكاض ب  فااليت خود ادام  دهند و  اراض  كشاور ي متصل ب  شرر و

 باشد.ها مرنوع م هرگون  توسا  در  ض

در جرت حفاظت و سامانده  باغات حريم شرر و با توج  ب  ظرفيوت بواالي گردشوگري محودوده،      

 ود.  ضرورت دارد طرح ويژه سامانده  باغات واقع در حريم هراشرر با رويكرد گردشگري تري  ش

 .غ  و  راع  موصوف ب  شرح  ير استشرايط حاكم بر اراض  با

 .خدمات و ماابر وجود دارد امكاض استفاده ا  بخش  ا  اين اراض  در طرح تفصيل  براي -

 .باشد  راع  ب  هر عنواض مرنوع م تفكيک اراض  باغ  و  -

ق تايين كاربري ك  توسوط  مترمربع در صورت پرداخت ح 500اراض  باغ  و  راع  با مساحت كرتر ا   -

  تبوديل   مسوكون    ب  كاربري 5 توانند با تأييدكريت  فن  كريسيوض ماده م  شود مصوع م  شوراي شرر

 .  هرانند اراض  مسكون  خواهد بودضوابط حاكم بر اين اراض .شوند

اس سوند  اند و بور اسو   اراض  با كاربري باغ و  راع  ك  در نقش  كاربري اراض  پيشنرادي مشخص شده -

شوناخت  شوده و   « ويژه باغ » باشند ب  عنواض  مترمربع م  2000ال  501مالكيت داراي مساحت  مابين

هردليلو  ا    عرلكردتوليدي ) راع  ياباغ  ( اين اموالك بو    . درصورت  ك گردد حفظ ي  ضكاربر بايست م 

و  كون  باسوطح اشوغال  . احوداث بنواي مسو   شوند م  كاربري سبزعروم  تبديل  اراض  مذكورب ،بين رفت
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 20هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

سپردض تارد محضري براي حفاظت باقيرانده بواغ    شرط تراكم مربوط  براساس  خرين قانوض باغات و ب  

 (. -3-3-13-6باشد ) ب  شرح بند  يا  مين  راع  مجا  م 

وفق ضوابط  ك  در طرح سوامانده   مترمربع دارند  2001  در اراض   راع  و باغ  ك  مساحت  بيش ا -

 گردد.باغات در محدوده قانون  و حريم شرر تري  خواهد شد، تايين تكليف م 

 حريم شهرمنطقه  – نه

در اين حو ه ضوابط استقرار صنايع و واحدهاي توليدي ب  شرح قانوض نحوه جلوگيري ا   لوودگ  هووا و    -

كو  بو  اسوتناد     15/12/1378ضوابط و مايارهاي استقرار صنايع مصوب  هيئوت و يراض در جلس  مور  

بنودي اصول  و كليوات    ت الزامو  اسوت. گوروه   ابالغ شده اس ( قانوض مذكور تري  و13( ماده ) 2تبصره )

 .ده شده استهاي عرلكردي  ور ضوابط مربوط ب  احداث اين مصوب  در ادام  و در مبحث حو ه

 وسا  در اراض   راع  و باغات مرنوع است.هرگون  توسا  و ساختحو ه حريم هراشرر در  

 ردشگري تري  شود.ضرورت دارد طرح ويژه سامانده  باغات حريم هراشرر با رويكرد گ 

 ساير مناطق عملكردي – ده

ها و تجريزات شرري و ... كو  در   ، پايان ردي اصل  نظير حرل و نقل و انبار، نرايشگاهساير مناطق عرلك -

انود ا  نظرضووابط    گان  قبل  ذكر نشده ن اند و در مناطق عرلكردي  نقش  كاربري اراض  پيشنرادي  مده

 .بايست بر اساس  ض عرل شوند و م  ي مربوط  قرار گرفت هاي عرلكرد احداث بنا درحو ه
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 21هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ك و احداث ساختمان در هر منطقه )به ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين، تفكي -3

 ( تفكيك اجزاء هر منطقه

 موارد استفاه از زمين  -1-3

 مجاز  -1-1-3

 در هر منطق  عرلكردي احداث واحدهاي  ير مجا  است :      

 نطقه مسكوني  م –يك 

 .اث واحدهاي مسكون  با تراكم پاي احد -

 

 اي و شهري   اي، ناحيه منطقه عملكردهاي محله –دو 

 .منطق  با انتخاع سا ماض مربوط  (انتفاع  ) مربوط ب  هر خدمات و كاربريراي غير -

 .سكون  با استفاده ا  تراكم پاي يک واحد م -

 .اي و شرري مناسب با هر عرلكرد ي ناح –اي عرلكردهاي تجاري و خدمات  انتفاع  محل  -

 جوار معابر سريع شهري   –سه 

 ايجاد فضاي سبز يا مابركندرو در جوار ماابر سريع  -

 شهر    منطقه تجاري –چهار 

 .اث واحدهاي نامبرده شده مجا  استتنرا احد -

  شهر حريم –پنج 

 صدور هيچ گون  مجو  مسكون  مجا  نر  باشد .شرر در حريم امنيت   -
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 22هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

عهالي،   هي، آمهوزش ، صنايع و خدمات كارگاامل عملكردهاي مرتبط با جهانگرديديگرمناطق عملكردي )ش –شش

 مصوبه و . . . (  موجود و داراي  خدماتي ، عملكردهايتوليدات كشاورزي

 عرلكرد عنواض شده در نا  منطق   -

ع معين دارد موارد استفاده مشروط از زمين كه نياز به كسب مجوزهاي خاص از مراج -2-1-3

 ) يا احراز شرايط خاص ( 

 نحوه استفاده مشروط از اراضي در منطقه مسكوني   –يك 

اي و ديگر ماابر با  كننده محل  خدمات و كاربريراي غيرانتفاع  در صورت واقع شدض در جوار ماابر جرع -

   ( . – 3ويژگيراي بياض شده در بند ) 

ديو  حوق   ائي، بو  شورط ت  دهد گ   مين اجا ه م ي ك  ويژمسكون  با تراكم بيش ا  حداقل مجا  تا حد -

 .ودض تراكم ساختران  قابل واگذاريتاديل تراكم و باق  ب

 اي و شهري.  اي، ناحيه محله نحوه استفاده مشروط از اراضي در منطقه عملكردهاي –دو 

ن كواربري  ق تايي، شرري ) منطق  مربوط  ( ب  شرط تأدي  حاي محل واحد تجاري و كاربريراي انتفاع   -

 .تا پرشدض سقف هر كاربري

 .ن  ب  شرط تأدي  حق تايين كاربريهاي مسكو مجترع -

 نحوه استفاده مشروط از اراضي در منطقه همجوار معابر سريع   –سه 

ا رعايت ضوابط خاص هر يک شوند ب انتفاع  ك  در سطوح بزرگتر ا  دو هكتار مستقر م عرلكردهاي غير -

 .ا   نرا

. . . بوا  ، بيرارسوتاض و  نشوان   سريع شرري دارند ماننود  توش  ك  نيا  ب  دسترس  ب  ماابر  عرلكردهاي  -

 .2-2رعايت شرايط در فصل 

 .2-2سكون  با شرايط مندرد در فصل احداث واحد م -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 23هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 .  2-2 پرپ بنزين با رعايت مفاد بند -

مات كارگاهي، آموزش عهالي،  سايرمناطق عملكردي )منطقه عملكردهاي مرتبط با جهانگردي، صنايع و خد –چهار

 توليدات كشاورزي، خدماتي موجود و داراي مصوبه و . . . ( 

 .تواند مستقر شود لكردي مربوط  م در اين مناطق صرفاً كاربريراي مجا  منطق  عر -

 توضيح عمومي  

رواي  نظر ب  تسريل شرايط ترلک اراض  خدمات  و نيز ترلک مسير ماوابر پيشونرادي در كليو  كاربري         

، اي و در بور ماوابر بوا عرلكورد محلو      عروم  ك  طول يک يا چند ضلع ا  اضالع  نرا بيش ا  ده متور باشود   

متر قرار گرفتو  باشود احوداث واحودهاي تجواري       12اي و يا شرري و نيز در بر ماابر با عر  بيش ا   ناحي 

. بودير  اسوت در   انع خواهد بوددر طرح تفصيل  بالمنواري متناسب با عرلكرد مربوط  تا سقف تايين شده 

بايست مسير مابر و يا اراض  مورد نيا  مجاور را ك  تحت ترلک دارند با شرايط  مقابل اين امكاض مالكين م 

رسد در اختيوار   تري ك  مكانيز   ض توسط شوراي اسالم  شرر تايين و ب  تصويب مقامات ذيصالح م  سرل

بايست ب  نحوي باشد ك  ب  دسترسو  بو     . احداث اين واحدها م ي يا سا مانراي مربوط  قرار دهندشرردار

التحرير فروشو  در   فااليت مربوط  خلل  وارد نشود و ترجيحاً متناسب با كاربري هرجوار باشند ) نظير لوا  

 (...بر كاربري فرهنگ  يا گل فروش  در بر پارك و 

 هاي مختلف  بندي كاربريهاي ممنوع در منطقه -3-1-3

 قه مسكوني  منط -

، كارگاهروا و عرلكردهواي نامناسوب يوا     اي، صونايع  يجاد عرلكردهاي تجواري غيرمحلو   در اين منطق  ا      

 .ا گار با منطق  مسكون  مرنوع استناس

 اي و شهري  اي، ناحيه منطقه عملكردهاي محله -

 .اب  مرنوع است، مرغداري و موارد مشمناطق احداث واحدهاي صنات  مزاحم، دامداريدر اين       
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 24هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ساير مناطق عملكردي   -

 .كاربريراي مجا  و مشروط  ض منطق ، مرنوع استدر هر منطق  استقرار ترا  كاربريرا ب  جز       

 ضوابط مربوط به تفكيك زمين  -2-3

 حداقل اندازه قطعات  -1-2-3

 باشد.مترمربع  200 مسكون  حداقل مساحت قطاات تفكيك       

 و تناسبات قطعات ابعاد   -2-2-3

ارتفواع  ، ول  اصول  ك  براي تايوين توراكم و   ات ب  طور مستقيم محدوديت  نداردابااد و تناسبات قطا      

. اين اصول ب  شرح دكنن ، ب  خودي خود در قطاات نامناسب محدوديت ايجاد م ساختراض بايد رعايت شوند

  يند.  ير م 

 فاصله ابنيه از يكديگر  -1-2-2-3

كننوده مركون اسوت    ر نظر گرفتن برخ  ا  عوامول محدود ، بدوض داحداث بناها ب  خصوص بناهاي بلند      

نرود.   نيز اثرات مخرب  بر جا حقوق هرسايگ  را  ير پا گذارد و ب  عالوه ا  نظر شررسا ي و ماراري شرري 

اد مزاحروت بوراي   ج، هر ساختراض چنانچ  نخواهد موجب عد  هرگون  در فضاي شرري و ايب  سخن ديگر

. مررترين عوامل  ك  ال   است در هر اي را بپذيرد رتفاع و اشكال ويژه، ااراض  مجاور شود، بايد ضابط  تراكم

 ، عبارت است ا  :گزين  مورد توج  قرار گيرندقطا   مين براي تايين تراكم و مكاض 

 .نا قرار دارنداي ك  در شرال  ض ب اندا ي  مستان  ب  بدن  جنوب  ابني  عد  ساي  -

 .خياباض( نسبت ب  استقرار  موقايت ،شكل ابااد، ،قطا  ومابرهرجوار)مساحت كالبدي  هاي ويژگ   رعايت -

 تأمين فضاي با  مناسب براي ساكنين بنا  -

 سو ي و جرياض هوا  ،  تشتوج  ب  مباحث ايرن  مانند  لزل  -
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 25هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 شناس  شرري توج  ب  مباحث  يباي  -

 ناسب بين ارتفاع بنا و عرض معبر لزوم رعايت ت -2-2-2-3

تواند بدوض در نظر گرفتن عر  مابر هرجوار افزايش يابد و لزو  رعايت تناسب بين ايون   ارتفاع بنا نر       

 .دارد، ب  شرح  ك  خواهد  مد دو ضرورت تا 

 ها  نحوه دسترسي -3-2-3

و با هم ا  اصول دسترس  در طرح جوامع  رعايت سلسل  مراتب كاربريرا و شبك  ماابر و هراهنگ  اين د     

هواي دسترسو  و يوا حوداكثر      ترين عنصر كاربري )واحدهاي مسكون ( بايست  ا  كووي  شرر است. خصوص 

 . ذي  شوندهاي محل  تغ كننده جرع

توأمين   (2)شوريان  درجو    اي هاي محل  وخيابانراي ناحيو   كننده كاربريراي محل  ا جرع دسترس  -

 خواهدشد.

( 2اي ) شريان  درجو   اي ا  فصل مشترك )محل تالق ( خيابانراي ناحي  بريراي ناحي دسترس  كار -

 انجا  خواهد گرفت.

)شرري( دسترسو    1ترين عناصر كاربري( ا  طريق خيابانراي شريان  درج   كاربريراي شرري )عا  -

 خواهند داشت.

نشان ، بيرارستانراي بزرگ  عناصري ا  كاربريراي شرري ك  نيا  ب  دسترس  سريع دارند مانند  تش -

 ها ( تغذي  شوند. توانند ا  طريق خيابانراي سريع شرري ) كرربندي ها م  و پرپ بنزين

. در پالكراي  متر است 5/3رو با عر  حداكثر مجا  ب  داشتن يک دسترس  اتومبيلهر پالك فقط  : 1تبصره 

 .ر مجا  استمتر، يک دسترس  ديگ 30متر، در فواصل هر  30ش ا  با عر  بي
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 26هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

رو و گوذر   پيواده  راموپ و پلو  در محودوده      . احوداث ا نبايد مستقيراً ب  گذر با  شودساخترانر درع  : 2تبصره 

 مواض با سوا ي و نوسوا ي    ها مرنوع است و در موارد موجود بايود در  رو در پخ . نصب در ماشيننوع استمر

 .جابجا شود

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  -3-3

 حداكثر زيربناي طبقات و تراكم ساختماني  -1-3-3

حداكثر  يربنا با توج  ب  سقف جرايت  منطق  و ابااد قطا  تفكيك  و شرال  و يوا جنووب  بوودض  ض          

 گردد. ، محاسب  م شود وابط  ك  در ادام  ارائو  م متغير است و بر اساس ض

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين  -2-3-3

، تاوداد  اث بنا، حسب تراكم سواختران  مجوا   كثر سطح اشغال بنا با توج  ب  ضوابط و مقررات احدحدا      

 طبقات  ض ب  شرح  ت  متفاوت است.

،  نچ  ك  گردد بين  پيلوت احداث م  با پيشب  هنگا  صدورپروان  ساختران  براي ساخترانراي  ك   –تبصره 

 . (1)شود  منظورم  اشغال   عنواض سطح افتد ب   م  روي  مين  شود وساي   ض بر م   درپالض طبق  اول ديده

  حداكثر  ارتفاع ساختمان -3-3-3

 الف ( اصول حاكم بر طرح 

 :ف ال   است اصول  ير مد نظر باشددر احداث بناي مرتفع و يا با تراكم بيشتر ا  حد متاار      

 . وعد  قطع اشا   مستان  و نورگيريتفاع حفظ حقوق هرسايگ ، در رعايت فاصل  متناسب نسبت ب  ار -

 حفظ حقوق ساكن با رعايت فضاي با  مناسب  -

                                                           
 اي عمومي دارد . الزم به ذكر است كه در اين خصوص ، كميسيون ماده پنج نيز مصوبه (1)
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 27هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 گ  با ماابر اطراف ) ا  نظر نسبت ارتفاع ب  عر  مابر ( نهراه -

 ، ابااد و شكل محل استقرار قطا  اثرگيري ا  مساحت -

 ب ( قواعد عمومي 

 ع قطاات جنوع مرنوع است.متر جنو 5متر شرال قطا  شرال  و  3احداث بنا در  -

 تعداد طبقات مجاز در قطعات با مساحت هاي مختلف واقع در بر معابر مختلف -(2جدول شماره )

 مترمربع 200تا  عرض معابر مساحت منطقه
 350تا  200

 مترمربع

 500تا  350

 مترمربع

 6520تا  500

 مترمربع

 1000تا  650

 مترمربع

 طبق  3 ق طب 2 طبق  2 طبق  1 طبق  1 متري 6

 طبق  3 طبق  2 طبق  2 طبق  1 طبق  2 متري 8

 طبق  3 طبق  3 طبق  2 طبق  2 طبق  2 متري 10

 طبق  3 طبق  3 طبق  2 طبق  2 طبق  2 متري 12

 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  2 طبق  2 متري 16و  14

 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  2 طبق  2 متري 20و  18

 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  3 متري 24

 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  3 طبق  3 متري و باالتر 30

 

ج  ب  اباواد قطاو   موين    ، با تورهاي  ك  داراي مساحت مجا  هستندمساحت فضاي با  با احتساع نورگي -

مترمربوع   350ال   200درصد، براي  مينراي ا   40مترمربع  200. اين ميزاض براي  مينراي تا متغير است

 55مترمربوع   650الو    500، بوراي  مينرواي   درصود  50مترمربع  500ال   350، براي  مينراي درصد 45

درصد  65مترمربع  1000درصد و براي  مينراي بيش ا   60مترمربع  1000ال   650، براي  مينراي درصد

  .لحاظ شده است
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 28هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ،بويش ا  يوک مابور، بوراي هور مابور اضواف        مترمربوع و بوا    200در اراض  با مسواحت بويش ا     -1تبصره 

 شود. % ا  فضاي با  كاست  م  5  

اگر سطح اشوغال بيشوتر ا  سوطح مجوا  سواخت  شوود، بو  هرواض نسوبت ا  توراكم سواختران  و             -2تبصره 

شوود. ميوزاض ايون جريرو  كو        م  تادادطبقات ب  عنواض جرير  )عالوه بر جرايم ديگر ويا تخريب بنا (كسر

  بايست  نقدر قابل توج  بوده ك  اين موضوع رايج نگردد. شود م  شررتايين وتصويب م  توسط شوراي

 د ( ارتفاع بنا در جوار معابر 

  ب  ، در ترا  ابنيوع دو ارتفاع ( در طرفين يک مابربراي رعايت فاصل  مناسب بين دو بنا ) نصف مجر      

   ماادل عر  مابر مجا  اسوت و بوراي ارتفواع بيشوتر    ، احداث بنا تا ارتفاعجز ساخترانراي پيوست  جنوب 

 .نشين  انجا  شود بايد نصف اضاف  ارتفاع عقب

 هه ( فاصله ابنيه از يكديگر 

تواند  دهد ك  فاصل  مناسب بين ابني  ا  حداقل يک برابر تا دو برابر ارتفاع م  مطالاات مختلف نشاض م       

 .ع دو ارتفاع در نظر گرفت  شده استنصف مجرو هراشررتغيير يابد ك  در شرر 

 باشد.متر م  6صل  در اراض  با  برابر حداقل فا -

شود، ولو  توا ماوادل قيروت      وابط باد ا  اصالح  اعرال م ، ترا  ضالح  داشت  باشدچنانچ  ملك  اص -

 .تواض ا  هزين  اضاف  تراكم ) نسبت ب  تراكم پاي  ( كاست ، م  مين اصالح 

راي  ك  بيش ا  يک بر دارند با رعايوت حقووق هرسوايگ  و دسترسو  اشوا  نوور       نشين  ساختران عقب -

 توانند مشاب  قطا  تلق  شوند. باشد و مابرهاي فرع  م  خورشيد  مستان  ا  محور مابر اصل  م 

 .واقع شود، شكل احداث بلوك جنوب  در رعايت فاصل  مورد عرل هاي مقابل هم در بلوك -

 كو  حوداقل   شووند  صوورت  غيور مقابول هوم تلقو  مو       انود در   ت  شوده عقوب سواخ   در دو بنا ك  جلوو  -

  .متر ا  يكديگر فاصل  داشت  باشند 5 
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 29هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، در هر بخش فاصل  دو بنوا )نسوبت   اشند، داراي شكستگ  در ارتفاع بر دو بنا ك  مقابل هم قرار دارنداگ -

 .شود ب  ارتفاع دو بنا ( در هراض بخش محاسب  م 

 تر ديگرمانع ارتفاع  ا  نظر فاصل  دو بنا نخواهد داشت. ، بخش مرتفعشدچنانچ  يک بنا كوتاهتر با -

ض توجو  بو  جروت جنووب ،     ، در هرحالت ك  مقابل هم قرارگيرند )بدوصل  دوساختراضوقت  دو نراي ا -

اي ماوادل نصوف مجرووع دو ارتفواع را در هور ارتفواع        بايد حداقل فاصل  ( م  ...، شرال  و شرق ، غرب 

 ........رعايت نرايند

...........................................................................................  

 ز ( ساختمانهاي مختلط از نظر شكل احداث و طبقات 

، براي هر يک ا  احجا  مقررات ويوژه  ين پيوست  و سپا منفصل احداث شوداگر ساختران  تا طبق  ما -

 شود. پيوست  يا منفصل ( اعرال م  خود )

اگر در قطا   مين  بنا در بلوكراي متاددي با طبقات متفاوت ساخت  شوده باشود، در محاسوب  سوران       -

 گيرد. فضاي با  متوسط طبقات مدنظر قرار م 

، شاب  يک حجم مورد عرول قورار گرفتو    ، درحجم كل مراي متصل ب  هم ول  داراي چندبخشساختران -

 .ورگيرهاي اصل   ض ا  يكديگر شامل مقررات ابني  مجزاي مجاور هم خواهد بودول  فواصل ن

ا  مقوررات يواد شوده     ،) با ساختراض مقابل ( قورار دارنود  درج   45بخشراي  ا  بنا ك  تا حد  اوي   -1تبصره 

 .مستثن  هستند

واهود شود كو  اوالً : در    ، در صورت  مجو  صوادر خ ان  ك  درخواست افزايش بنا دارندبراي متقاضي -2تبصره 

نيواً بو  موجوب درخواسوت ايون      احداث ساختراض فال  رعايت ضوابط طرح مصوع قبل  رانرووده باشوند وثا  

 .رت  با ضوابط اين طرح ايجاد نشود، مغايموافقت
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 30هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 حداقل ابعاد حياط  -4-3-3

، شوكل واباواد   راكمبو  نسوبت تو    ابااد فضاي با  3-3-3بند  بر اساس ضوابط و مشخصات داده شده در      

 .گردد يين م امقادير و تناسبات  ض براساس ويژگيراي هر  مين ت باشد و  مين و ضريب اشغال متفاوت م 

 نحوه استقرار ساختمان در زمين و اشراف  -5-3-3

نا نرود تواض در  ض احداث ب مين يا محدوده اي ا   مين ك  م محدوده مجا  استقرار ساختراض در  -

 باشد:الارل  ير م مطابق دستور

احداث ساختراض در قطاات شرال  و جنوب  در محدوده شرال قطا  و در قطاات شرق  و غرب  در 

قطاات جنوب  و شرق ( و متر عقب نشين  ا  بر مابر )در  2محدوده غرب  قطا   مين با رعايت حداقل 

بو ( ميوزاض پيشوروي    نشين  ا  پالك پشوت  ض در ضولع مخوالف )در قطاوات شورال  و غر     متر عقب 3

 پذير است.ض امكاض% طول برهاي جانب   65ساختراض در طول  مين حداكثر تا 

سواختراض را در    مودگ  در  مين و حداكثر ميزاض مجا  پويش الگوهاي  ير نحوه استقرار ساختراض 

 دهد.طول قطا  نشاض م 

  و داري پسوروي قطاوات شورال   مترمربع با نظر موافق شرر 200تبصره: در پالكراي با مساحت كرتر ا  

 متر تقليل يابد. 2تواند تا ميزاض متر( م  3غرب  ا  پالك پشت )

در قطاات ساخت  شده قبل  چنانچ  ضوابط سطح اشغال رعايت نشده باشد ال   است در هنگا   -

نوسا ي و تجديد بنا سطح اشغال مجا  رعايت گردد. در ساخترانراي جديد ك  باود ا  تصوويب   

گردند چنانچ  ضوابط سطح اشغال مجا  رعايت نشود ب  مقررات طرح جديد احداث م وابط و ض

 هراض نسبت ا  ميزاض تراكم مجا  و تاداد طبقات كاست  خواهد شد.

 تبصووره: در صووورت تابيوو  پنجووره در نراهوواي جووانب ، ديووواري كوو  داراي پنجووره اسووت        -

 صل  داشت  باشد.متر ا  بر قطا  فا 3)در طبقات باالي هركف( بايد حداقل 
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 31هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

كواري اختصواص   فضاي سبز و درخت درصد ا  فضاهاي با  هر قطا  مسكون  بايد ب  40حداقل  -

 يابد. 

چنانچ  ملك  اصالح  داشت  باشد، ب  شرط رعايت فاصل  ا  بر مابر و پالك پشت طبق ضوابط  -

ا اد كو  در  . تراكم مو گردداس  مين قبل ا  اصالح  محاسب  م تراكم و سطح اشغال مجا  براس

گيرد بايد حداكثر در يک طبق  اضواف  توامين   ذر ب   مين داراي اصالح  تالق م اثر تاريم گ

 گردد. 

باشد تا در  مستاض انرژي حرارتو   جنوب  م  -نكت : جرت استقرار مناسب براي هراشرر شرال  -

 بيشتري دريافت نرايد و در تابستاض نور كرتري جذع كند.
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 40هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ب  منظور كنترل نراي عروم  ماابر و گذرها، كلي  بناهاي مسكون  بايد مطابق ضوابط استقرار پسروي قطا  

متري اصل ( ال   ب  ذكر اسوت در صوورت احوداث     75و  40 مين مسكون  پسروي نرايند. )ب  جز خياباض 

 واحوود تجوواري   متوور، اسووتقرار بنووا بوو  انوودا ه مسوواحت يووک       12واحوود تجوواري در ماووابر بوواالي    

 م  تواند در بر قطا  قرار گيرد.

كلي  سطوح نرايان  ساخترانرا ك  ا  داخل ماابر قابل مشاهده است اعم ا  نراي اصل  يا نراي جانب   -

يا سقف نراي شرري محسوع شده و ال   است با مصالح مرغوع ب  طور  مناسوب و  يبوا و هراهنوا     

 نراسا ي شود.

ا  باشد يک سو  مساحت  ض جزء تراكم محسوع شده چنانچ  يک طرف هاي  ك  س  طرف  ض ببالكن -

گردد. قابل سو  مساحت  ض جزء تراكم محسوع م و دو طرف  ض بست  باشد ب  ترتيب يک دو  و دو 

 شود.ير بنا و تراكم محسوع م طرف  ض بست  باشد ب  صورت كامل جزء   3توضيح است ك  اگر 

 روها و گذرها مرنوع است.ارد ا  حد مالكيت در پيادهپ در خاحداث هر تاداد پل  و رم -

  مين مرنوع است.رو جرت تروي  و نورگيري  يراستفاده ا  سطح پياده -

احداث واحد مسكون  در پيلوت مرنوع است. استفاده ا  پيلوت فقط ب  عنواض پاركينوا، موتورخانو  و    -

 انباري واحد مسكون  مجا  است.

متر مربع مجا  بوده  40واحد و بيشتر مسكون  ب  ميزاض حداكثر  6اي با هاحداث سرايداري در مجترع -

 و جوووزء مشووواعات محسووووع گشوووت  و تفكيوووک و صووودور سوووند مالكيوووت بوووراي  ض مجوووا       

 باشد.نر 

 حداقل تعداد پاركينگ  -6-3-3

و  مترمربع ) شامل محل پارك و حركت ( 25، يک پاركينا ب  مساحت ل براي هر واحد مسكون  مارو     

واحود مسوكون  دو واحود پاركينوا      3مترمربع ( براي هور   75در سطح پايين در مدي ) واحدهاي كرتر ا  

تواند در طرح تفصيل  كاهش يابد و ب  ترتيب در  ير مين و پيلوت ) و يوا   كفايت دارد ك  بر حسب مورد م 
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 41هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

كو  بو  علوت مشخصوات      . در صوورت   يد در فضاي با  (، طراحو  شوود   طرح تفصيل  م با شرايط  ك  در 

عايوت مووارد فووق    ، رك مسوكون  و سواختراض  ض مورتبط اسوت    مساحت قطا  و يا ساير مواردي ك  ب  پال

 ، عووار  حوق  و ارت كشوور  7/2/71موور    34/3/1/2331، بايست  بو  اسوتناد بخشونام     پذير نباشد امكاض

ا  محل دريافوت عووار    ، اي محل ايد با توج  ب  نيا مندير. شررداري بپاركينا ب  شررداري پرداخت شود

 .                                                                                     بت ب  تأمين پاركينا اقدا  نرايد، نسكسر پاركينا

. براي فضاي پاركينا بويش ا  يوک   شود مترمربع محاسب  م  25حداقل سطح پاركينا براي هر واحد  -

ت  هر واحد دسترس  كامل داشت  باشد و عر  دسترس  ب  مكاض پاركينا حداقل بايسوت   واحد بايس

 ، حوووداقل سوووطح پاركينوووا  ) بووو  شووورط دسترسووو  مناسوووب راه عبووووري    متووور باشووود   5

 .باشد( مترمربع م  25 

 .شود متر تايين م  40/2ت  حداكثر ارتفاع مفيد پيلو -

 .نخواهد شدزء مساحت  يربنا محسوع سطوح پاركينا در  ير مين ج -

چ  عر  قطا  ا  ، ول  چناني پاركينا بايد در نظر گرفت  شودمتر برا 5/3يک ورودي با عر  حداقل  -

كينوا مجوا    متور ا  يكوديگر بوراي پار    30هاي بيشتر با فاصل  حداقل ، ايجاد وروديمتر بيشتر باشد30

 .است

 .شدمتر كرتر با سانت  180بايد ا  ارتفاع پاركينا در قسرت ورودي  ض ن -

، ر خودرو ب  صورت مستقل ميسور باشود  ، ب  نحوي ك  امكاض مانور هنقش  استقرار خودروها درپاركينا -

 .كون  (ها ارائو  شود ) مسكون  و غيرمس بايست  در هنگا  درخواست صدور پروان  هرراه ساير نقش 
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 42هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 تعرفه عوارض حذف پاركينگ 

 :شود يالً مصوبات مربوط   ورده م ذ

 .باشد م  اثرب جراي اين مصوب  هر نوع مصوب  وصول عوار  مشاب  لغو و با ا       

 

 رئهيس محترم جمهور پيرامون تعرفه عوارض حذف پاركينگ 1603/12/2/7مصوبه شماره 

 خطاب به وزير محترم كشور

 ستحضوار او ضرائوم  ض موضوع تارف  عوار  حذف پاركينا ب   7/2/71 – 34/3/1/2331نام  شراره       

 .گردد م    ارسال ل  ماظم موافقت   نسخ  متضرن ب  پيوست يک جرروري رسيد. محتر  رياست  مقا 

وزير محترم كشور به رئهيس محترم جمهور موضوع پيشنهاد تعرفه عوارض حذف  7/2/71 – 34/3/1/2331نامه شماره 

 پاركينگ

، ناي دولت و مصورف  ض در مووارد ماوي   قانوض وصول برخ  ا  در مده 43ماده « الف » در اجراي بند       

كريسيوض تأمين در مود و كسوري    18/1/71تارف  حذف پاركينا ك  عوار  مربوط ب   ض در جلس  مور  

 :شود ب  شرح  ير پيشنراد م  كننده در جلس  رسيده بودج  شررداريرا ب  تأييد اعضاي شركت

 تعرفه عوارض حذف پاركينگ 

 : ساختراض در مناطق  ك  ب  شرح ذيلب  هنگا  صدور پروان  احداث عوار  موضوع اين تارف        

ر داشوت  و دسترسو  بو  محول     متور و بيشوتر قورا    45السير ب  عور    ساختراض دو بر خيابانراي سريع -1

 .رو نداشت  باشداتومبيل

اقع شوده و دسترسو  بو     متر و بيشتر و 20ساختراض در فاصل  يكصد متري تقاطع خيابانراي ب  عر   -2

 .رو نداشت  باشدحل اتومبيلم
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 43هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ساختراض در محل  قرار گرفت  باشد ك  ورود بو  پاركينوا مسوتلز  قطوع درخترواي كرون باشود كو           -3

 .اري اجا ه قطع  نرا را نداده استشررد

 .رفت  باشد ك  ب  علت عر  كم كوچ ، امكاض عبور اتومبيل نباشدساختراض در بر مابري قرار گ -4

در سوطح طبقوات    ير ساختراض ب  صورت  باشد ك  ا  نظور فنو  نتوواض     در صورتيك  وضع و فر   مين -5

 .احداث پاركينا نرود

امكاض تأمين پاركينا در ساخترانرا )اعم ا  مسكون ، تجاري، اداري، صنات  ( وجود نداشت  باشود بو          

طرح باشوند  هر مترمربع فضاي حذف شده پاركينا ) مطابق طرح تفصيل  و هادي و در شررهاي  ك  فاقد 

برابر  3مترمربع محاسب  خواهد شد( عوار  ماادل  25هر واحد پاركينا براي واحدهاي مسكون  و تجاري 

ار ش رو   3/1قوانوض مالياترواي مسوتقيم مشوروط بور  نكو  ا         64ار ش ماامالت  ساختراض موضوع مواده  

 .تراض براي هر مترمربع تجاو  نكند، تالق خواهد گرفتساخ

 كريسويوض مواده پونج   يين ضوابط تشخيص شيب  ياد  مين براي حذف پاركينا در صوالحيت  تا : 1تبصره 

 . باشد مربوط م 

در ساخترانراي اداري ك  كلي  سطوح  ض اعم ا  سطح و طبقات مربوط ب  يک واحد اداري باشد و  : 2تبصره 

ميزاض پاركينا مورد  هرچنين در ساخترانراي صنات  ) در شررهاي  ك  فاقد طرح تفصيل  و هادي است (

 . تايين خواهد شد كريسيوض ماده پنجنيا  طبق نظر 

شررداري موظف است وجود دريافت  بابوت عووار  حوذف پاركينوا را منحصورًا جروت احوداث         : 3تبصره 

 .دج  مصوع ساليان  ب  مصرف برساندپاركينگراي عروم  در قلب بو

طبق ضووابط شررسوا ي مربوطو  واحودهاي پاركينوا       ك  ...، تجاري و هاي مسكون  در مجروع  : 4تبصره 

 .شود گردد. عوار  حذف پاركينا اخذ نر  بين  و احداث م  اختراض پيشهزين  مالكين س باگروه  
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 44هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ساير فضاهاي باز ) مثل پاسيوها و نورگيرها (  -7-3-3

مشوروط بو   نكو     جنووب    -متر و طول  ض در جرت شرال  2عر  نورگيرهاي فضاهاي اصل  حداقل       

، ب  اندا ه ارتفاع بنواي  اسوت كو  در جنووع نوورگير قورار دارد كو         مترمربع نباشد 12احت  ض كرتر ا  مس

 .دار نيز باشد اي يا شيب شكل پل  تواند ب  م 

 مقررات مربوط به نورگيري و تهويه طبيعي  -8-3-3

سوانتيرتر باشوند. راهورو،    40در 60ب  ابااد لبايد داراي تروي  طبيا  يا داكتراي حداق ها ترا  سرويا      

 .اي نورگيري و تروي  طبيا  باشند، بايد دارهاي ارتباط ، براي ارتباط ده واحد ب  باال ورودي و پل 

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمانها به حياطها و حياط خلوتها  -9-3-3

 رف بنا با رعايت شرايط  ير مجا  است.در ساخترانراي منفصل ايجاد رو ن  و پنجره در هر چرار ط –يك 

در ساخترانراي پيوست  )رديف  ( ايجاد رو ن  و پنجره در نراهاي شرال  و جنوب  و اصول  مجوا  و در    –دو 

 :با رعايت ضوابط  ير بالمانع است غرب  مجاور قطا  –هاي شرق   بدن 

احداث بنا در جوار قطا  شند ك  اگر در اثر اي با اصل  بوده و ب  گون ، نورگيرها و پنجره بايد غيرها رو ن  -

 .يري و دسترس  ب  هوا بوجود نيايد، هيچ اثر منف  در فضاي مربوط  ا  نظر نورگكور شوند

 .سانتيرتري قرار گيرند 160بيش ا  هاي با شو بايد در ارتفاع  پنجره -

، ول  شيش  رتفاع  واقع شوندهر ا توانند در هاي با شو ( م  با شو ) يا بخش  يرين پنجرههاي غير پنجره -

 .بايد مات باشد سانتيرتر م  160ع  نرا تا ارتفا

، نبايود  گيرنود  ك  اتاقراي اصول  دو واحود در مقابول هوم قورار مو       هاي مسكون  در مواردي در مجترع -

 .تر باشند مگر با رعايت شرايط فوقم 6اي كرتر ا  درفاصل 
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 45هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 وي بام، پله فرار و كولر گازيمقررات مربوط به فضاها و تأسيسات ر -10-3-3

سوانتيرتر   15هاي مشبک ا  ديد مخف  شوند و ب  ارتفواع حوداقل    تأسيسات روي با  بايست  با ديواره      

سوانتيرتر   60حوداقل  پناه گيرند، احداث شوند. ارتفاع جان يسات  ك  دروض  ض قرار م بلندتر ا  وسايل و تأس

 .گردد تايين م 

 .باشد متر مرنوع م  5/2ع كرتر ا  كولرگا ي در ارتفا نصب هر گون  هواكش و -

 مقررات شهرسازي مربوط به نما سازي  -11-3-3

ا  گذرهاي عروم  قابول رويوت    كلي  سطوح مشرف ب  گذرها و سطوح داخل  و خارج  بناهاي  ك    -

 . سب و با نظر شررداري نراسا ي شود، بايد با مصالح مناباشد

ض بور عروده مالوک    و انجوا      اد قطاات مالكيت مجاور الزاميستف ب  فضاي  نراسا ي سطوح مشر   -

 . ا با نظر شررداري تايين خواهد شد. جنا و طرح نراهدار استبناي اشراف

ت  درنراي ساختراض  ض جنا سطوح مشرف ب  گذرهاي عروم  قطا  مالكيت بايد با مصالح بكار رف   -

 . يكساض باشد

 ، بلك  بايست  با مصالح بكاررفت  در نراي بنا باشد. تواند بصورت نرده باشد دست اندا  با  نر   -

هوا، اسوتفاده ا  مصوالح و    اات مالكيوت وهرچنوين سوقف ورودي   جرت ايجاد حصار فضاهاي   اد قط   -

هاي ساختران  نامطلوع )ب  تشخيص شررداري ( مجا  نيست و مصالح مورد استفاده بوراي مووارد   روش

 . اشدت  الرقدور ا  نوع مصالح بكار رفت  در نراي بنا بفوق بايد ح

 .ها ضروري استاسالم  در كلي  نراسا ي –رعايت الگوهاي ايران    -
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 46هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ساير ضوابط احداث بنا  -12-3-3

كوف بوا    درصد سطح  يربناي طبق  هوم  10مترمربع و حداكثر  14احداث با  شيش  ب  مساحت حداقل  -

سوت و جوزء  يربنوا    موانع ا بال، متر با سقف شويبدار  5/2يد حداكثر و ارتفاع مف احتساع  يربناي ديوارها

 .محسوع نخواهد شد

 .باشد سانتيرتر م  265قات مسكون  حداقل ارتفاع طب -

 .شوراياال  ضرورت دارد 28/8/1369 ، مصوعرعايت ضوابط و مقررات نراي شرري -

 ضوابط احداث بناهاي بلند     -1-12-3-3

ضوابط و مقررات  براي احداث ابني  در نظر گرفت  شده است ك  رعايت  ض  هراشررامع شرر در طرح ج      

 :اين ضوابط عبارتند ا  ويژه بناهاي بلند الزام  است.براي كلي  ابني  ب  

، صدور مجو  قوانون  صورفاً پوا ا     پذير گردد طبق  امكاض 4ا بيش ا  چنانچ  بر اساس ضوابط احداث بن -

 .پذير خواهد بود ر امكاضا ماض  ع در مورد تأمين  ع در طبقات باالتاعال  موافقت س

 تأمين فضاي با  مناسب براي ساكنين  -

 سو ي و جرياض مناسب هوا  ،  تشتوج  ب  مباحث ايرن  مانند  لزل  -

 شناس  شرري توج  ب  مباحث  يباي  -

، بايود تسوريالت  را بوراي    شوند با هاي سوواره و پيواده  يواد مو     اي كو  جواذع سوفر    براي كليو  ابنيو         

 .  با مابر شريان  ( ب  وجود  ورد، ) جرت حفظ كاراي  دسترسندگاض و مراجاين ب  بناكن استفاده

ها مرنوع است، مگر در مورد بناهاي بسويار بوزرگ كو     ها و بزرگراهبناهاي بلند ب    ادراه  اتصال ورودي      

 البتو  در ايون   .هنود د كنندگاض ا  مابر سورويا مو    ب  استفادهداراي اهريت خاص هستند و يا بناهاي  ك  

 .ها را در نظر گرفت سترس  و تبادل، ضوابط  دصورت بايد ضوابط كامل طرح هندس 
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 47هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بو   ، بزرگ و بناهاي مخصوص اتومبيل ب  راهراي محلو  و دسترسو  نيوا     براي اتصال بناهاي متوسط      

متر و  24حل اتصال بنا ب  راه محل  بايد براي عابرين پياده حداقل . شااع ديد در مباشد مطالا  ترافيك  م 

 .باشد متر م  28ها ماادل  ي سوارهبرا

، ا  راه گيرد ، ب   مين  ك  بنا در  ض قرار م اتصال بيش ا  يک راه اتصال  2ج  در راهراي شريان  در        

 اشد.متر بيشتر ب 50، مگر  ض ك  عر   مين ا  شريان  مجا  نيست

 .دو راه اتصال  ) دسترس  ( را دادتواض اجا ه احداث  ب   مينراي دو بر در صورت ضرورت م  

 .ادين ايجاد راه اتصال  مرنوع استدر داخل مي 

 . باشد متر م  5/4متر تا  5/2ک ا  حداقل عر  راه اتصال  براي ساخترانراي كوچ 

 .باشد متر م  6تا  4 عر  راه بين ،راي اتصال  براي ساخترانراي بزرگدر راه 

ر ورودي و خروج  مجزا درج  باشد و اگ 90 اوي  اتصال راهراي اتصال  با خيابانراي دسترس  بايد  

 .درج  كاهش يابد 45تواند تا    م ، اين  اويداشت  باشد

 .استا  راه مرنوع  متر150فاصل  تا بناهاي بلند  ، ساختشرري وكرربنديرا براي حفظ راهرا  درراهراي بين

سواخترانراي   در راهراي بين شرري و كرربندي ايجاد خيابانراي دسترس  نيز مرنوع است. مگر بوراي       

 .  خاص ا  قبيل پاركينا، پرپ بنزين، استراحتگاه و مسجد

 ها و نورگيرها   ، بالكنآمدگي پيش -2-12-3-3

 ها و نورگيرها  ، بالكنآمدگي پيش –الف 

 .باشد نر  مجا متر  12در گذرهاي كرتر ا    مدگ  و بالكن احداث پيش  -1

متور   20سانتيرتر و براي خيابانراي  80متر ب  عرق  20تا  12 مدگ  در گذرهاي با عر   احداث پيش  -2

 .باشد باال ب  عر  يک متر مجا  م ب  
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 48هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

وط  متر كرتر باشد و سطح  ض مطابق ضوابط مرب 8/3رو نبايد ا    مدگ  نسبت ب  كف پياده ارتفاع پيش  -3

 .حسوع خواهد شدجزء تراكم م

متر عرود بر پخ و بو  شورط    5/0 مدگ  روي پخ دوگذر در محدوده سند مالكيت ب  ميزاض حداكثر  پيش -4

 . رو بالمانع است تفاع ا  كف پيادهمتر ار 8/3رعايت 

 متر چنانچ  س  طرف  ض بوا  باشود   3هاي مسقف تا عرق  ها و تراس بالكن –ع 
1

2
 يربنوا مسواحت  ض جوزء     

 .گردد متر تراماً  يربنا محسوع م  3. بدير  است ما اد بر عرق گرددمحسوع م 

  مدگ  س  طرف بست  باشد در صورت  ك  پيش –د 
2

3
 .                         مساحت  ض جزء  يربنا خواهد شد 

 هاي اراضي داخل محدوده شهر  مقررات و ضوابط ويژه در مورد حوزه -13-3-3

 ، ماوادل ن عرص  اراض  واقع در محودوده شورر  هدف ا  تدوين اين مقررات در واقع اين است ك  مالكي      

م  و رفواه   ، سطح متناسب  ا  اراض  خود را جرت احداث تأسيسات عرووري ا  امكانات شرري ميزاض برره

  سا ماض مجري طورح  اي و غيره ب ، مراكز پارك كودك و پارك محل ا  قبيل مراكز  مو ش ، مراكز برداشت 

. أمين نيا هواي شورري را خواهود داشوت    واگذار نرايند. در اين صورت سا ماض مجري طرح براحت  امكاض تو 

 :باشد در فوق ب  شرح ذيل م مايار و ضوابط مربوط ب  سطوح مورد نظر 

 .د بود و عطف ب  ماسبق نخواهند شداجراي اين ضوابط ا  تاريخ تصويب اين طرح خواه : 1توضيح 

 هوواي داخوول محوودوده شوورر موظووف هسووتند هنگووا  تفكيووک ملووک  يوور مووالكين كليوو  عرصوو  : 2توضههيح 

 تووا 2000درصوود و  مينروواي  15مترمربووع برابوور  2000تووا  1000،  مينروواي درصوود 10مترمربووع  1000 

 ضو  ب  غيور ا  ارا درصد ا  اراض  مورد نظر را ) 20متر ب  باال  5000درصد و  مينراي  20مترمربع  5000 

،  يورا  عروم  بو  شوررداري واگوذار نراينود     ك  بايد ب  اجراي ماابر اختصاص يابد( جرت تأسيسات رفاه  و
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 49هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

شوود و بنوابراين بايسوت      شوند موجب باال رفتن تراكم جرايتو  مو    ك  امالك دروض شرر تفكيک م  مان 

 .ت مورد نيا   نرا را تأمين نرايدبخش  ا  خدما

درصد اراضو  را جروت    20بايست اند م   طرح ب  محدوده مصوع الحاق شدهكلي  اراض  ك  بر اثر تري -

بايست ب  ماوابر داخول بافوت    درصد اراض  نيز م  30خدمات ب  شررداري واگذار نرايند و عالوه بر  ض 

 اختصاص يابند.

 د:شررداري موظف است اين اراض  را براي فضاهاي عروم  و خدمات  ب  ترتيب  ير مصرف نراي       

 فضاهاي عمومي و خدماتيميزان سهم اراضي الحاقي به شهر جهت  -(3جدول شماره )

 فضاهاي خدماتي مناسب زمين

 ( تأسيسات و تجريزات شرري 2( فضاي با ي كودكاض 1 مترمربع  1000درصدي  مينراي تا  10سرم 

 مترمربع 2000تا 1000درصدي  مينراي  15سرم 
 سوووات و تجريوووزات شووورري ( تأسي 2( فضووواي بوووا ي كودكووواض  1

 ( مرد كودك3 

 مترمربع 5000تا  2000درصدي  مينراي  20سرم 

( مرد كودك و 3( تأسيسات و تجريزات شرري2( فضاي با ي كودكاض 1

 ( ور ش 6( دبستاض 5( فضاهاي برداشت  ، درمان  4كودكستاض 

 ( پارك 7 

 مترمربع ب  باال 5000درصدي  مينراي  20سرم 

( مرد كودك 3( تأسيسات و تجريزات شرري 2ودكاض ( فضاي با ي ك1

 ( ور ش 6( دبستاض 5( فضاهاي برداشت  ، درمان  4و كودكستاض 

 ( پارك 7 

 

هواي  كو  مسواحت واگوذاري اراضو   نروا )سورم         ، مالكين كلي  عرص داريدر صورت ترايل شرر : 3توضيح 

، ماوادل ار ش  ض را بو    مورد نظر ا  اراض  د ب  جاي درصدتوانن ، م مترمربع كرتر است 200ررداري( ا  ش

 حساع عرراض شرر بپردا ند.
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 50هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

انتخاع قطا   مين جرت واگذاري براي احداث تأسيسات رفاه  شرري ب  عرده سوا ماض مجوري    : 4توضيح 

و يوا جروع كننوده قورار     االمكاض در بر ماابر دسترس   طرح است، با اين حال اين گون  قطاات بايست  حت 

 .ندداشت  باش

سات رفاه  سا ماض مجري طرح موظف است ا  اراض  و وجوه دريافت  صرفاً ب  منظور احداث تأسي : 5توضيح 

نامناسوب بوودض   . تصويب مواردي ك  تاويم و يا فروش اراض  واگوذاري بو  سوبب    و عروم  استفاده نرايد

وض مواده  ب  عرده كريسوي ، شود اندا ه و يا محل  ض، جرت تبديل ب  احسن كردض، ضروري تشخيص داده م 

 .پنج و شررداري خواهد بود

تفكيک اراض  تا هزار مترمربع توسط مرندس شررسا  و تفكيک اراض  هزار مترمربع بو  بواال بايود بور           

داراي پروانو  اشوتغال تريو     اساس طرح  ك  بوسيل  مرندسين مشواور شررسوا  و يوا مرندسوين شررسوا       

 10000كريت  كارشناس  كريسيوض ماده پنج و تفكيوک اراضو  بويش ا      ، انجا  شوند و ب  تصويبشود م 

 3000در اراضو  بويش ا     500/1مترمربع بايد ب  تصويب كريسيوض ماده پنج برسد ) نقش  پاي  با مقيواس  

 .داراي پروان  اشتغال تري  گردد(بردار  مترمربع توسط مرندس نقش 

باشند، هراض طرح مصوع  داراي طرح تفكيك  مصوع م  ك  مالك اجراي كاربريراي خدمات  در اراض       

 .داشت  باشد، مشروط بر نك  با نحوه اجراي ماابر جديد و ساير موارد در اين طرح مغايرت  ناست

 هاي فعاليتي در شهر   مقررات ساختماني مربوط به ساير حوزه -14-3-3

هاي برداشت  و درموان ،   حو ه مجترع، جاري، اداريهاي ( ت ها عبارتند ا : عرلكردهاي ) حو ه اين حو ه      

، هاي ور شو   هاي فرهنگ  و اجتراع ، حو ه اراض  مجترع راض  مجترع، حو ه اهاي  مو ش  حو ه مجترع

بايود در   هوا و انبارهوا كو  مو      ، حو ه پايان صنايع كارگاه   اراض  پارك و  فضاهاي سبز عروم ، حو ه حو ه

نرايود (   تقر شوند و طبق مقررات احداث بنا ) جز مواردي ك  ذيوالً تغييور مو    منطق  عرلكردي مربوط  مس

 احداث گردند .
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 51هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  مسكوني شناور –مختلط و تجاري هاي (  عملكردهاي ) حوزه -1-14-3-3

، واحدهاي با رگوان  و  فروش  فروش  و عرده اعم ا  خرده فااليتراي تجاري شامل كلي  واحدهاي تجاري –  

بياض ديگر هر نوع فااليت تجاري ك  در سطح احتياجات محل ، ناحي ، شورر و منطقو  بووده و    مبادالت  و ب  

اي، كواربري   . در منطقو  عرلكورد محلو    باشود  ليدي كارگاه  و صنات  بزرگ ندارد، منظور نظر م جنب  تو

طق  مسكون  و . با توج  ب  اينك  استقرار اين كاربري در منتواند مستقر شود قف تايين شده م تجاري تا س

در سوطح   تواند ب  شكل نواري در بور ماوابر     ( لذا م  -2ساير عرلكردها نيز محترل است ) با توج  ب  بند 

بو  منظوور اسوتقرار     اسوت .  4*  5. در تجواري نوواري حوداقل اباواد واحودهاي تجواري       قرار گيورد  محالت

-شورال  اصل  شرر ك  ب  صورت  نيز  محور هراشررمسكون  در سطح شرر  -عرلكردهاي مختلط و تجاري

م  باشد در نظر گرفت  شده است ك  طبق مقررات و ضوابط تايين شده در ذيل مو  تواننود تحقوق     جنوب 

 يابند.

 مسكوني -، مختلط و تجاري مقررات تفكيك و ساختمان اراضي تجاري –ب 

 ماوادل  حداقل مساحت تفكيک اراض  و حداقل مسواحت موورد نيوا  جروت احوداث كواربري مخوتلط        -

 .مترمربع است 300 

 .درصد است 180جاري و مختلط ماادل حداكثر تراكم ساختران  مجا  در قطاات با كاربري ت -

 25متر مربع  يربنا، تأمين يک واحد پاركينا ب  ميزاض  25ب  ا اي هر واحد تجاري ) نواري ( تا حداكثر  -

واحد باشد يک پاركينا ما اد ب   5ا   مترمربع الزام  است. در صورت  ك  تاداد واحدهاي تجاري بيش

 واحد الزام  است . 5ا اي هر 

 شود.     شود، رعايت م   ك  داده ماابر و هرچنين پخ برطبق ضوابط  درحين تفكيک بايست  عر  توضيح :
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 52هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط پاساژ براي شهر        

هوا و     تاودادي ا  تجواري  شوود ) يانو   ، پاساژ ناميوده مو   اي ا  واحدهاي تجاري در يک قطا  مجروع       

بنوا داراي دسترسو     اند و ا طريق هال ياراهروي داخل  خدمات انتفاع  ك  مستقيراً درجوار مابر واقع نشده

 .اي داخل  مورد مراجا  قرار گيرندتوانند بوسيل  دسترسير باشند ( بنابراين تادادي ا   نرا م  م 

 م  )راهروها و غيره ( اختصاص يابد.شد عرواي  مدودرصد  يربنا بايد ب  فض 40حداقل  -1

 عروم  براي كسب  و مراجاين ب  ا اي هر ده مغا ه يک سرويا ضرورت دارد.   سرويا -2

 50متر طول داشت  باشد ) داخل هر مغا ه نيز حوداقل   5متر عر  و  4تواند كرتر ا   اي نر  هيچ مغا ه -3

 .( درصد براي مراجاين بايد در نظر گرفت  شود

 پذيري جرياض هوا در طراح  بايد مورد رعايت قرار گيرد. ي با  متقابل براي امكاضوجود دو فضا -4

 سانتيرتر بيشتر باشد. 18سانتيرتر كرتر و ارتفاع  ض ا   135تواند ا   ها نر  عر  پل  -5

 .بايد مراعات شود رين در طراح  م هراهنگ  بين تابلوها و خط  ير ويت -6

ر باشد. در صورت  ك  راهروي اصل  بيش ا  يک راهرو باشد اين سانتيرت 400عر  راهروها بايد حداقل  -7

 عر  با نظر كريت  فن  قابل كاهش است.

 متر باشد. 5/4. ارتفاع بنا در طبق  هركف حداقل مترمربع است 400كيك  براي پاساژ حداقل تف -8

 ب  هر حال طرح ياد شده بايد ب  تصويب كريت  فن  كريسيوض ماده پنج نيز برسد.     

 هاي بهداشتي و درماني  عملكرد ) حوزه ( مجتمع -2-14-3-3

فااليتراي برداشت  و درمان  شامل كلي  تأسيسات  است ك  ب  نحوي تأمين برداشت و اموور درموان  را    –آ 

 .  ب   ضوابست ، مراكزبرداشت و بيرارستاض و سا مانراي  بطوركل  عبارتند ا  : درمانگاهب  عرده دارندك

 تفكيك و ساختمان اراضي بهداشتي و درماني مقررات –ب 
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 53هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مقررات و ضوابط احداث بنا در اراضي حوزه كاربري درماني و بهداشتي -1-2-14-3-3

فااليتراي برداشت  و درمان  كلي  تأسيسات  است ك  ب  نحوي تأمين برداشت و امور درمان  را بو  عروده     

 برداشت، بيرارستاض و سا مانراي وابست  ب   ض. دارند و بطور كل  عبارتند ا : درمانگاه، مراكز

درصد سوطح كول    40حداكثر سطح اشغال  يربناي مراكز درمان  و برداشت  در طبق  هركف نبايد ا   -

 مين بيشتر باشد. باقيرانده مساحت قطا  بايد جرت فضاي با  و سبز تجريز شده و پاركينا در نظور  

 گرفت  شود. 

 درصد  مساحت قطا   مين باشد. 10هركف نبايد بيش ا   سطح اشغال پاركينا در طبق  -

احداث بناهاي برداشت  و درمان  در هر سطح  توابع ضووابط و مقوررات و ارت برداشوت و درمواض و       -

  مو ش پزشك  است.

در احداث بناهاي برداشت  و درمان  رعايوت كامول ضووابط سوا ماض حفاظوت محويط  يسوت و اخوذ          -

 مجو هاي مربوط  الزام  است.

تخت، يک واحد پاركينا و در مراكز برداشت و درماض و   مايشگاه ب  ا اء  5ها ب  ا اء هر در بيرارستاض -

 متر مربع  ير بنا يک واحد پاركينا بايد تأمين گردد. 50هر 

 درع ورودي پاركينا بايد ا  درع ورودي بيراراض مستقل در نظر گرفت  شود. -

متر را ب  عنواض پيش فضوا جروت پاركينوا     10ايست حداقل بدرمان  م –كلي  كاربريراي برداشت   -

 انتظار لحاظ نرايند.

 هاي مجاز در اراضي حوزه كاربري درماني و بهداشتياستفاده-2-2-14-3-3

احداث واحدهاي برداشت  )حرا ، رختشويخان ،  بريزگاه عروم ، فضاي سبز، فضواي ور شو ، مراكوز     -

 ع، پست برق و ...( در اراضو  حوو ه كواربري برداشوت  بوا       تاسيسات  و تجريزات شرري مانند: منبع

 رعايت كلي  ضوابط و مقررات مربوط  بالمانع است.
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 54هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مقررات و ضوابط تفكيك اراضي در حوزه كاربري درماني و بهداشتي-3-2-14-3-3

 متوور مربووع تايووين   3000حووداقل مسوواحت قطاوو  تفكيكوو  جرووت احووداث درمانگوواه ناحيوو  اي     -

 م  گردد.

متور مربوع تايوين     3000مساحت قطا  تفكيك  جرت احداث مركز برداشت و درمان  شرري  حداقل  -

 م  گردد.

متر مربع تايين  3500تا  3000حداقل مساحت قطا  تفكيك  جرت احداث مركز برداشت شررستاض  -

 م  گردد.

متر  250حداقل مساحت قطا  تفكيك  جرت احداث بيرارستاض در شررهاي كوچک ب  ا اء هر تخت  -

 مربع تايين م  گردد.

حداقل مساحت قطا  تفكيك  جرت احداث حرا ، رختشويخان ،  بريزگاهراي عروم  در كريسويون    -

و شررسا ي استاض، شررداري و صونف مربوطو     راهكل  ادارهمركب ا  نرايندگاض دفتر فن  استانداري، 

 تايين م  گردد.

هواي  هوا، مجتروع  سوت  )مرودكودك  حداقل تفكيک جرت احداث تأسيسات  ير پوشش سوا ماض برزي  -

 گردد.ابط و مقررات  ض سا ماض تايين م برزيست  و ساير تأسيسات مربوط ( بر مبناي ضو

در كلي  موارد فوق ضوابط و مقررات و ارت برداشت و درمواض و  موو ش پزشوك  و سواير سوا مانراي       -

يک پيشنرادي طورح بيشوتر   ذيربط در تايين حداقل تفكيک بايد مورد عرل قرار گيرد مگر ميزاض تفك

 باشد.

 مقررات مربوط به همجواري فضاهاي درماني و بهداشتي -4-2-14-3-3

 متر ا  مراكز  مو ش  فاصل  داشت  باشند. 500فضاهاي درمان  درج  يک )بيرارستاض ها( بايد حداقل  -

)كلينيک ها(  2متر و مراكز درمان  درج   500فضاهاي درمان  درج  يک )بيرارستاض ها( بايد حداقل  -

 متر ا  كارگاه ها فاصل  داشت  باشند. 300بايد 
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 55هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اي تامين گردد.هاي منطق يد ا  جرع و پخش كنندهدسترس  فضاهاي درمان  درج  يک با -

 هرجواري مراكز درمان  با فضاي سبز ارجايت دارد. -

ض و سوا ماض  ضوابط تفكيک و احداث بناهاي برداشوت  و درموان  بو  پيشونراد و ارت برداشوت و درموا       -

. در صورت  ك  سوا مانراي يواد     با كليات طرح جامع قابل اجراستبرزيست  بوده و در صورت هراهنگ

 .اختران  طرح جامع مالك خواهد بودشده فاقد چنين ضوابط  باشند ، مقررات س

 پاركينگ   –ج 

 درمان  ب  شرح جدول  ير خواهد بود . –حداقل تاداد پاركينا در مراكز برداشت   -

 درماني -تعداد پاركينگ مورد نياز براي كاربري بهداشتي  -(4شماره ) جدول

 تعداد پاركينگ مورد نياز ها زير بخش كاربري

 

 

 درمان  –برداشت  

 يک واحد ب  ا اي هر اطاق اطاق يک تخت  –بيرارستاض 

 يک و نيم واحد ب  ا اي هر اطاق اطاق دو تخت  –بيرارستاض 

 نيم واحد ب  ا اي هر تخت عروم اطاق  –بيرارستاض 

 مترمربع  يربناي كل 75يک واحد ب  ا اي هر  مراكز برداشت

 نرره خصوص  4يک واحد پاركينا ب  ا اي هر  هاي خصوص  گرماب 

 مترمربع  يربناي گرماب  عروم 30يک واحد پاركينا ب  ا اي هر هاي عروم  گرماب 

 

 دي بيراراض مستقل در نظر گرفت  شود .درع ورودي پاركينا بايد ا  درع ورو -

 .( است -3-3-6م  احداث بنا ) بخش ساير ضوابط مربوط ب  احداث پاركينا مطابق ضوابط عرو -

برداشت  متناسب بوا عرلكورد    -هاي درمان  احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر مجترع : 1توضيح 

 .( 3-1-2ت ) مطابق بند بالمانع اسمابر و عرلكرد درمان  ب  طور مشروط 
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 56هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي آموزشي  عملكرد ) حوزه ( مجتمع -3-14-3-3

مو ش اشتغال دارنود كو  عبارتنود ا : تأسيسوات     فااليت  مو ش  شامل كلي  تأسيسات  است ك  ب  امر   –آ 

 مو ش  در حد مرد كودك، كودكستاض، دبسوتاض، راهنرواي  تحصويل ،  موو ش متوسوط ،  موو ش فنو        

 ...يت مالم و .اي، ترب وحرف 

 هاي مجاز در اراضي آموزشي   استفاده –ب 

 .   هاي  مو ش  در اراض  موردنظر طرح  مو ش  بطورمستقل و يا ب  صورت مجترع احداث تأسيسات –يك

 .و ارت  مو ش و پرورش مناسب بدانداحداث ساير تأسيسات  مو ش  ك   –دو 

 .رو ي ث خوابگاه براي مدارس شبان احدا –سه 

هاي  مو ش  متناسوب بوا عرلكورد مابور و      احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر مجترع : 1ح توضي

  .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند عرلكرد  مو ش  ب  طور مشروط 

 پاركينگ   –ج 

، مقطع راهنراي  واحد ب  ا اي هر كالس 5/1دبستاض حداقل تاداد پاركينا واحدهاي  مو ش  مقطع تا  -

واحد  5/2دانشگاه   ، هنرستانرا و مراكز پيشواحد ب  ا اي هر كالس، مقطع مدارس عال  2يرستاض دبو 

 اي هر دانشجو ب  اضاف  يک واحد ب  ا 20ب  ا اي هر كالس و باالتر ا  اين مقاطع يک واحد ب  ا اي هر 

 .مترمربع  يربناي اداري 50

 .باشد ( م  6-3-3احداث بنا ) بخش روم  ساير ضوابط مربوط ب  احداث پاركينا مطابق ضوابط ع -

 مقررات تفكيك و ساختمان اراضي آموزشي   -د 
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 57هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هواي  مو شو  در    ، واقوع در حوو ه مجتروع   و مقررات ساختران  اراض   مو ش  قطاات تفكيك   اندا ه      

و يوز   مو  و سطح سران  براي هر گوروه طبوق ضووابط سوا ماض تجر     سطوح مختلف و با توج  ب  تاداد دانش

 : نوسا ي مدارس ب  شرح جداول  ير

 مختلف ميانگين سطح سرانه فضاي آموزشي در مقاطع -(5جدول شماره )

 نوع مقطع

 تحصيلي
 سرانه محوطه سرانه زيربنا

 سرانه زمين

 در مدارس دو طبقه در مدارس يك طبقه

 - 61/7 53/4 08/3 ابتداي  روستاي 

 73/4 53/6 30/3 86/2 ابتداي  شرري

 21/5 09/8 79/3 47/3 راهنراي 

 38/5 18/8 86/3 63/3 متوسط 

 

 آموز در مقطع ابتدايي فضاي آموزشي براي هر دانش  سرانه -(6شماره )جدول 

 سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه محوطه

 ) فضاي باز (

 سرانه زمين

 در مدارس دو طبقه در مدارس يك طبقه

 - 85/5 60/5 25/3 كالس  روستاي  2

 - 61/7 41/4 20/3 كالس  روستاي  3

 - 37/6 58/3 79/2 كالس  روستاي  5

 26/5 94/6 58/3 36/3 كالس  شرري 5

 68/4 13/6 23/3 90/2 كالس  شرري 10

 61/4 - 31/3 60/2 كالس  شرري 15

 40/4 - 11/3 58/2 كالس  شرري 20
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 58هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 موز در مقطع راهنماييسرانه فضاي آموزشي براي هر دانش آ -(7شماره )جدول 

 سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه محوطه

 ) فضاي باز (

 سرانه زمين

 در مدارس دو طبقه در مدارس يك طبقه

 - 22/10 36/5 86/4 كالس  3

 87/5 83/7 90/3 93/3 كالس  6

 66/5 32/7 99/3 33/3 كالس  9

 31/5 02/7 60/3 42/3 كالس  12

 01/5 - 39/3 24/3 كالس  15

 06/5 - 51/3 10/3 كالس  18

 93/4 - 36/3 14/3 كالس  21

 65/4 - 25/3 80/2 كالس  24

 

 آموز در مقطع متوسطه سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش -(8شماره )جدول 

 سرانه محوطه سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه زمين

 در مدارس دو طبقه در مدارس يك طبقه

 - 56/9 82/4 74/4 كالس  4

 67/5 57/7 77/3 80/3 كالس  8

 62/5 42/7 82/3 60/3 كالس  12

 22/5 - 57/3 31/3 كالس  16

 20/5 - 61/3 19/3 كالس  20

 19/5 - 62/3 14/3 كالس  24
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 59هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  هاي فرهنگي و اجتماعي حوزه اراضي مجتمع -4-14-3-3

ان ، مو ه، خان  جواناض، هوالل احرور، سوينراو    احداث تأسيسات  ا  قبيل كتابخاراض  اين حو ه ب  منظور  –آ

 ، تاالرهاي مختلف فرهنگ  و هنري و موارد مشاب  در نظرگرفت  شده است. اجتراعات تئواتر، سالن

 مقررات تفكيك اراضي   –ب 

 .تري  طرح تفصيل  در  ض مجا  نيستتفكيک اراض  متالق ب  اين كاربري تا مرحل        

 مقررات ساختماني –ج 

ضوابط و مايارهاي مربوط ب  احداث تأسيسات مجا  در اين حو ه بر طبق مايار و ضوابط  خواهود بوود         

ها و سا مانراي ذيوربط تريو  خواهود شود كو  در صوورت        ك  ا  طرف و ارت ارشاد اسالم  و ساير و ارتخان 

د ضوابط و مقوررات  ربوط  فاق. در صورت  ك  سا مانراي مقابل اجرا خواهد بود –انطباق با كليات طرح جامع 

قوانوض برنامو     161. در اين خصوص ماده مالك خواهد بود، مقررات ساختران  طرح جامع ساختران  باشند

 :اجتراع  تصريح دارد ك  –سو  توسا  اقتصادي 

هاي فرهنگ  جديد  هاي فرهنگ  و ساخت سينراها و مجترع ب  منظور با سا ي سينراها و مجترع -161ماده 

  ( نفر جرايت دارند: 15000ك  بيش ا  پانزده هزار ) رهاي نرايش در شررهائو االتو 

توانند راساً يا با مشاركت اشخاص حقيقو  و حقووق  بوراي سواخت و با سوا ي       شررداريراي كشور م  – الف

  سينراهاي موجود ا  تسريالت بانك  استفاده كنند .

االحداث ب  عروده و ارت   رع فرهنگ  در شرركراي جديدتأمين  مين مناسب براي ساخت سينرا و مجت –ب 

 . رري ب  عرده شررداريرا خواهد بودمسكن و شررسا ي و در طرحراي توسا  ش

يقو  و  سال  در اختيار اشخاص حق اي و ب  صورت اقساط ده  مينراي مذكور در اين بند ب  قيرت منطق       

 .گيرد حقوق  متقاض  قرار م 
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 60هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

شود  مينرواي مناسوب بوراي سواخت سوينرا و مجتروع        شررهاي مذكور اجا ه داده م  ب  شررداريراي –ج 

داد با دريافت حداقل سرم بابوت  بدوض انتقال مالكيت در قالب قرارفرهنگ  را ك  در مالكيت شررداري است 

 .ر افراد حقيق  و حقوق  قرار دهند( سال در اختيا 25 مين براي مدت بيست و پنج )

هاي فرهنگ  و يوا سواخت سوينراهاي جديود و تاالرهواي نروايش،         سا ي سينراها و مجترعدر موارد با –د 

، پروان  ساخت صادر در صوورت هرواهنگ  بوا    اخذ هر نوع عوار  و دريافت هزين شررداريرا موظفند بدوض 

.   ساخت تجاري و خدمات  صادر كنند، مجوهاي نرايش ثر ماادل  يربناي سالنطرحراي جامع شرري حداك

بورداري   ا ده سال پا ا  بررهشوند ت هاي فرهنگ  ك  با استفاده ا  اين امتيا ات ساخت  م  سينراها و مجترع

 .مجا ، ب  تغيير كاربري نيستند

هاي فرهنا و ارشواد اسوالم  و كشوور و     خان ماده بنا ب  پيشنراد مشترك و ارت يين نام  اجراي  اين       

 .           تصويب هيأت و يراض خواهد رسيدبريزي  سا ماض مديريت و برنام 

 پاركينگ   –د 

مترمربع  يربناي كل، براي  50حداقل تاداد پاركينا مورد نيا  براي كتابخان  و مو ه يک واحد براي هر -

 ، بووراي توواالر اجتراعووات يووک واحوود بووراي هوور  صووندل  8تئووواتر يووک واحوود بووراي هوور    سووينرا و

  مترمربوع  يربنواي كول    50گاهراي اجتراع  يوک واحود بوراي هور    ، براي باشمترمربع  يربناي كل 60 

 .باشد م 

 كاربريهاي مذهبي 

درصد سطح اشغال مجا  است مشوروط بو     50تغيير كاربري ا  مسكون  يا تجاري ب  مذهب  با حداكثر  -

 .نشين  جرت تجرع افراد منظور گردد متر عقب 4 نك  رعايت 

ير تجاري در بر سايتراي فرهنگ  و مذهب  ب  طور مشروط متناسب احداث عرلكردهاي انتفاع  نظ : 1توضيح 

 .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند مذهب   –با عرلكرد مابر و عرلكرد فرهنگ  
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 61هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي ورزشي  مجتمع -5-14-3-3

بين  اينگون  اراض  در واقع احداث تأسيسات ور ش  در سطح شرر ب  صورت فضاهاي با  و  هدف ا  پيش -آ

  .باشد  بست  م

 مقررات تفكيك و ساختمان اراضي ورزشي  –ب 

 . در طرح جامع مشخص وتايين شده است، راي ور ش  با توج  ب  كلي  عواملسطح موردنيا  فااليت -

 .كيک اراض  ور ش  موجود مجا  نيستتف -

ارف ، بر طبق مايارهاي هر يک ا  مصاحداث تأسيسات مجا  در اين اراض ضوابط و مايارهاي مربوط ب   -

صورت هراهنگ  با كليات طرح جامع،  شود، در تأسسيات ور ش  ك  توسط سا مانراي مربوط  تري  م 

 ساختران  طرح جوامع موالك خواهود   ، مقررات قابل اجرا خواهد بود. درصورت فقداض چنين مايارهاي 

 .بود

 متر  5حداقل ارتفاع فضاهاي ور ش   -

 .احداث بنا باشدهراهنا با ضوابط  سطح اشغال و حجم بنا بايد -

 .مترمربع بالماناست 1000زرگتر ا  يک واحد مسكون  براي سرايدار در اراض  ب -

 پاركينگ   –ج 

مترمربع  يربناي كل يوک واحود پاركينوا     80حداقل تاداد پاركينا در باشگاهراي ور ش  ب  ا اء هر  -

  .عروم  است

، حداقل مترمربع  يربناي كل 100اء هر ا  هاي ور ش  ك  محل انجا  مسابقات هستند ب  براي استاديو  -

 .محوط  استاديو  بايد ايجاد گردد يک واحد پاركينا عروم  در داخل

احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر سايتراي ور ش  متناسب با عرلكرد مابور بو  طوور     : 1توضيح 

 .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند مشروط 
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 62هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 و فضاهاي سبز عمومي و يا شهربازي در پاركهاي شهري و باغات و مزارع  حوزه اراضي پارك -6-14-3-3

، پوارك  يجاد تأسيسات  ا  قبيل پوارك كوودك  اراض  مربوط ب  پارك و فضاي سبز و تفريح  ب  منظور ا –آ 

 .بين  شده است   را خواهد كرد پيششرري و هرچنين تأسيسات  ك  ب  نحوي تأمين نيا هاي تفريح

 هاي مجاز در حوزه اراضي فضاي سبز و تفريحي   استفاده –ب 

 اي و شرري  اي و ناحي  پاركراي كودك محل  –يك 

 .تقرار وسايل تفريح  در فضاي   اد،  منيراي ور ش  و استخر شنا و اس مينراي با ي كودكاض –دو 

فكوري   دكودك و مراكوز پورورش  ، مرو عروم  كودك مانند كتابخانو   –تأسيسات فرهنگ  و اجتراع   –سه 

 .  مشاب موارد فرهنگ ، مو ه وكودكاض

 درصد )پنج درصد ( ا  سطح پارك را اشغال نرايد. 5سطح ساختراض دركل نبايست  بيش ا   : 1توضيح 

اي و شرري متناسب با عرلكرد مابر  احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر پاركراي ناحي  : 2توضيح 

، پارك ديوده  در حين عبور ا  كنار مابر ط با فاصل  ا  يكديگر ب  نحوي ك و نيز عرلكرد پارك ب  طور مشرو

، واحودهاي فوروش بسوتن  و    هوا  ها، مطبوعات  فروش  فروش ، گل نظير كيوسكراي رو نام  شود بالمانع است

 .( -3-1-2فالوده و . . . ) مطابق بند 

 مقررات تفكيك و ساختمان اراضي پارك و  فضاي سبز و تفريحي   –ج 

 .      اث پارك و فضاي سبز مشخص شده استدر طرح جامع ب  طور كل  سطح مورد نيا  براي احد      

 .وجود يا سند  ض باغ باشدك  كاربري وضع م  مينرائ باغ :  : 1توضيح 

 .و فضاهاي سبز و تفريح  مجا  نيستتفكيک اراض  مربوط ب  پارك  : 2توضيح 
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 63هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

مزارع داخل محدوده تا  ماض كشت در مالكيت بخش خصوص  باق  مانده و ب  محم عد  كشت ب  سبز  –د 

 شوند. م  عروم  بدل

تريو    موضووع   -موضوا  ويوژه  ست  طورح  چنين حريم شرر، بايبراي باغات داخل محدوده شرر و هم –هه 

  گردد و ضوابط و مقررات متناسب با  ض تري  و تدوين گردد.

 باشد.وسا  و احداث بنا تا تري  طرح ويژه باغات مرنوع م هرگون  ساخت : 1تبصره 

 پاركينگ  –و 

، براي پوارك ناحيو  يوک    مترمربع  مين 500يک واحد براي هراي  براي فضاهاي تفريح  و پارك محل       

 . مترمربع  مين الزام  است150مترمربع  مين و براي پارك شرري يک واحد براي هر 200واحد براي هر

  حوزه صنايع كارگاهي -7-14-3-3

در اراض  مشخص شده جرت اين حو ه احداث كلي  تأسيسات توليدي و تأسيسات وابست  در صورت  ك   –آ 

ماي شديد و ، گرو صنايع مزاحم نبوده و توليد صدا، لر ش شديد، بو، گا هاي خطرناك و سر ا  نوع كارگاه 

تو   بايسوت بو  تأييود كري    پالض الزام  اسوت كو  مو     لودگ   ع و هوا نكند، بالمانع است. تري  طرح سايت

 .برسد 5كارشناس  كريسيوض ماده 

 تفكيك اراضي  –ب 

مترمربع است و تفكيک جديود در ايون قطاوات بو       500ها  حداقل مساحت ال   جرت اينگون  استفاده      

 .باشد مترمربع م  100عيان  حداقل صورت مشاع  و ا

 .ط مربوط ب  عر  ماابر رعايت گرددبايست  ضواب در تفكيک اراض  فوق : 1توضيح 

  .داراي دو نبش و بيشتر ضروري است رعايت پخ در امالك : 2توضيح 
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 64هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر سايتراي كارگاه  متناسب با عرلكرد مابر ب  طور  : 3توضيح 

 .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند مشروط 

خوان  خوارد ا    قنات تا محدوده محل  تياسپيداض، ا  محدوده محل  د  -  محور شيرا : ضلع شرالتوضيح

رسند. تاداي ا  صنايع بزرگ نيوز  گيرد و براي استقرار صنايع جديد مناسب ب  نظر م محدوده شرر قرار م 

اشرر واقع شده اند. قابل ذكر است اين محدوده در حريم شرر هردر حال حاضر در اين محدوده استقرار يافت 

 و بايست  ا  ضوابط حريم شرر تبايت كند.

 مقررات ساختماني     -ج 

، گوردد (  است )شامل پاركينا هم مو   درصد سطح  مين ضروري 70تا ماادل رعايت حداقل فضاي با  -

 .حداث تأسيسات مشترك نيز مجا  استدرصد  ض ا 10ك  تا 

 . گردشگاه كارگراض درنظرگرفت  شود تكاري ودرصد فضاي با  بايست  فقط ب  منظور درخ15حداقل  -

يست  ب  تصويب سا ماض مورتبط  ، با توج  ب  نوع صنايا  خواهد بود ك  باساتمايار ارتفاع اينگون  تأسي -

سواختران  طورح جوامع     ، مقوررات ياد شده فاقد چنين ضوابط  باشوند  در صورت  ك  سا مانراي .برسد

 . باشد مالك م 

 پاركينگ   –د 

 .واحد است، يک مترمربع  يربنا 75ا  ب  ا اء هر داد پاركينا خصوص  مورد نيحداقل تا -

 . مترمربع  يربنا، يک واحد است 150  ب  ا اء هر حداقل تاداد پاركينا عروم  مورد نيا -

سطح  يربنا در هركف و ب  طور كل  فضاهاي داخل  اين نوع تأسيسات بايسوت  بو  نحووي تنظويم      توضيح :

  .ور وسائط نقلي  براحت  ميسر باشدمانگردد ك  امكاض 
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 65هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  ها، انبارها حوزه پايانه -8-14-3-3

ها و انبارها صرفاً ب  منظور ايجاد ترمينال و گاراژهاي مسوافربري و بواربري، مراكوز     حو ه مربوط ب  پايان  –آ 

بوا توجو  بو     سوختگيري وسائط نقلي ، انبار و مراكز تو يع كاالهاي عرده و محول پاركينوا وسوائط نقليو      

 وضايت و ارتباطات اقتصادي در طرح منظور شده است.

الذكر متناسب با عرلكرد مابر ب  طوور   احداث عرلكردهاي انتخاب  نظير تجاري در بر سايتراي فوق : 1توضيح 

 .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند مشروط 

 . حو ه مجا  نيست غيرمزاحم در اينب  هر عنواض احداث كارگاهراي مزاحم و  : 2توضيح 

، بايود طو  دوره   ر حوال حاضور در شورر پراكنوده هسوتند     گاراژها و انبارهاي مختلفو  نيوز كو  د    : 3توضيح 

انبارهوا بو     بين  شده در طرح انتقال داده شوند و محل موجود اين گاراژهوا و  هاي پيش ريزي ب  حو ه برنام 

 .لكردي هرجوار بدل شودسب منطق  عرتا ب  كاربريراي منا شررداري واگذار گردد

 مقررات تفكيك اراضي   -ب 

 .تر ا  يک هزار مترمربع مجا  نيستتفكيک اراض  در اين حو ه ب  قطاات كر -

 . ط مربوط ب  عر  ماابر رعايت گردددر تفكيک اراض  فوق بايست  ضواب : 1توضيح 

 . أسيسات دونبش و بيشتر ضروري استرعايت پخ در امالك و ت : 2توضيح 

 مقررات ساختماني   -ج 

، براي تأسيسات  ا  قبيل گاراژهاي مسافربري و باربري و پاركينوا و  اتحداكثر كل سطح  يربنا در طبق -

تايوين   درصد سطح كل قطا  70موارد مشاب  بر اساس ضوابط احداث بنا بوده ول  حداقل فضاي با  تا 

 . گردد م 

 . دارد  ضرورت اداري   تأسيسات يادشده مشاب  ترا    ناض كارك تجاري براي   ، مشاب  پاركينا مراجاين  تأمين -
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 66هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

طبوق  ، براي تأسيسات  ا  قبيل انبار و مراكز تو يوع كاالهواي عروده    حداكثر كل سطح  يربنا در طبقات -

 باشد.ها م ضوابط سا ماض پايان 

گيري حداكثر كل سطح  يربنا در طبقات و هرچنين حداقل سطح فضاي با  مربوط ب  تأسيسات سووخت  -

 .با توج  ب  مشخصات ارائ  شده توسط و ارت نفت پا ا  تصويب سا ماض مجري طرح قابل اجراست

سطح  يربنا در هركف و ب  طور كل  فضاهاي داخل  اين نوع تأسيسوات بايسوت  بنحووي تنظويم      : 1توضيح 

  .ور وسائط نقلي  براحت  ميسر باشدگردد ك  امكاض مان

 . ت در نظر گرفت  شودبايست  متناسب با نوع فاالي بارگيري م محل باراندا ي و  : 2توضيح 

بينو  سوطح    در احداث بناهاي مربوط ب  تأسيسات حرل و نقل بايست  مايارهاي مربوط ب  پويش  : 3توضيح 

  .مورد نيا  براي پاركينا، رعايت شود

 هاي واقع در اراضي حريم شهر  حوزه -9-14-3-3

هاي حورايم و   تقرار كاربري در هر يک ا  مناطق كاربري و در هر يک ا  حو هدر اين گزارش، ضوابط اس      

 خواهد شد. ارائ  ( شود ذيالً فررست وار نامبرده م  پذيري )ك  اراض  حساس ب   سيب

 بندي اراضي    منطقه –يك 

 الف ( كاربريراي طبيا  

 بو ،  راعوت ديوم و مرتاوداري و       مناطق كشاور ي ) در اين منطق  فااليتراي باغوداري،  راعوت   -1 –الف 

 ساخت و سا هاي مربوط  مجا  است ( .

 مناطق مرتاداري  -2–الف 

 مناطق جنگل   -3–الف 

 ساير مناطق  -4–الف 
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 67هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ع ( كاربريراي مصنوع 

 مسكون   -1–ع 

 خدمات  ك  ب  شرح  ير خواهد بود . –مراكز صنات   -2-ع

 ضوابط استقرار صنايع و واحدهاي توليدي

بنا ب  پيشنراد سا ماض حفاظت محيط  يست و ب  اسوتناد   15/12/1378هيأت و يراض در جلس  مور        

( قانوض نحوه جلوگيري ا   لودگ  هوا ضوابط و مايارهاي استقرار صنايع را ب  شرح  يور  13( ماده )2تبصره )

 تصويب نرود :

 «ضوابط و مايارهاي استقرار صنايع » 

 ايين گروه صنايعبندي و ت طبق  -1ماده 

 شوند : بندي م  صنايع با توج  ب  فر يند توليد ب  شرح ذيل طبق  

 صنايع شيرياي  -7صنايع غذاي                                 -1

 صنايع داروي  -8صنايع نساج                                 -2

 برق و الكترونيکصنايع  -9صنايع چر                                    -3

 صنايع كشاور ي -10صنايع سلولزي                              -4

 سا ي صنايع ماشين -11صنايع فلزي                                  -5

 صنايع كان  غيرفلزي -5
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 68هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 تعاريف -2ماده 

هواي   خول محودوده  باشند تا در مناطق صنات  يا تجاري مشخص شده در دا صنايع اين گروه مجا  م  -الف

 هاي توسا  عرراض شرري روستاي  استقرار يابند. مصوع طرح

 «هاي مصوب شهري و روستايي  محدوده» 

اضواف   محدوده مصوع شرري عبارت ا  حسب مورد  خرين محدوده طرح جامع يا هادي مصوع شورر و   -1

 .هاي بادي مصوع  نرا محدوده

مع ، تا  ماض تري  طرح جامع يا هوادي محودوده خودمات     در مورد شررهاي فاقد طرح هادي يا جا -1تبصره

 شرر مالك خواهد بود .

الذكر، محدوده طورح جوامع يوا هوادي موالك       پا ا  تري  طرح جامع يا هادي براي شررهاي فوق -2تبصره 

 خواهد بود .

 محدوده روستايي عبارتست از محدوده آخرين طرح هادي يا بهسازي روستايي -2

هوواي فووق باشووند محوودوده روسووتاي  توسووط و ارت   كوو  نقوواط روسوتاي  فاقوود طوورح  در مووواردي -تبصهره 

نام  احداث بنا و تأسيسات در خارد ا  محدوده و حريم تايين  (  يين9ماده ) ب  استناد جرادكشاور ي

 شود . م 

ون  متر ا  مراكز مسك200صنايع اين گروه مجا ند در خارد ا  محدوده شررها مشروط ب  رعايت حداقل  -ب

ها و قنووات دايور اسوتقرار     متر ا  مراكز نظام  و انتظام  و رعايت حريم رودخان  100، درمان  و  مو ش  و 

 . هاي قانون  و ضوابط حو ه استحفاظ  الزام  است يابند . رعايت كلي  حريم

 ههها : سكهونتگهاه

 باشند . خانوار ساكن م  20قل هاي  يست  ك  داراي حدا عبارتست ا  كلي  شررها، روستاها و مجترع     
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 69هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هوا و   متر ا  محدوده سوكونتگاه  500صنايع اين گروه مجا ند در مناطق صنات  و با رعايت حداقل فاصل   -ج

 مراكز  مو ش  و درمان  و رعايت حريم قانون  جاده استقرار يابند .

 مناطق صنعتي

فتو   ربط جرت استقرار صونايع در نظور گر  هاي ذي اي ك  ب  وسيل  ارگاض مناطق صنات  عبارتست ا  محدوده

يكپارچو    اي و توسوا   ، جوامع ناحيو   شورري  هاي نظيور جوامع و هوادي     طرح . اينگون  مناطق درشده است

 .گردند روستاي  تايين م 

صنايع اين گروه مجا ند خارد ا  محدوده قانون  هر شرر مشوروط بو  رعايوت فواصول ال   ا  مراكوز       -د و هه

 .بندحساس استقرار يا

توپوگراف  منطق  ، شرايط اقلير ،  ،اين گروه باتوج  ب  فر يندتوليد محل پيشنرادي جرت استقرار صنايع -و

  محيطو   هاي  يست  ، گسترش شرري و ساير شاخصظرفيت قابل تحرل محيط  يست، جرت بادهاي غالب

 .نظر خواهد گرديد  گرفت  و اعال  كارشناس  قرار حفاظت محيط  يست مورد بررس   سا ماض   توسط

ه خنثو  سوا ي   هاي حاصل و نحو هاي مختلف با توج  ب   لودگ  جابجاي  عناوين صنات  در گروه -1تبصره 

 . نرا انجا  خواهد شد

استقرار صنايع در اراض  مستاد كشاور ي منطبق بوا قووانين و مقوررات مربووط مسوتلز  كسوب        -2تبصره 

 .باشد افقت و ارت جراد كشاور ي م مو

هواي   بنودي  هوا و منطقو    در كلي  موارد موافقت با ايجاد صنايع )ا  هرنوع( رعايت ضوابط و كاربري -3بصره ت

هواي جوامع    هاي جامع و هوادي شورري ، هوادي روسوتاي  ، طورح      مصوع صنات  حسب مورد طرح

 باشد . هاي كالبدي منطق  الزام  م  اي )شررستاض( و طرح ناحي 
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 70هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ار صنايعضوابط عمومي استقر -3ماده 

 .رين سرشراري مركز  مار ايراض استمالك تشخيص جرايت شررها،  خ -1

، احداث هرنوع واحد توليدي و صنات  ب  استثناي صونايع گوروه   هاي صنات  درچارچوع ضوابط شررك -2

، فضاي سبز و سيستم مركزي بندي استقرار شررك داراي طرح  وضها مشروط ب  اينك   در داخل شررك« و»

 .است فاضالع باشد بالمانعتصفي  

هاي گيالض و  تواند ناقم مصوبات قانون  ا  قبيل طرح تاادل صنات و كشاور ي در استاض اين ضوابط نر  -3

 .كيلومتري اصفراض و نظاير  ض باشد 50كيلومتري ترراض و 120ما ندراض و مرنوعيت در محدوده

اي  رار در استاض وجود نداشت  باشد ، مراتب در كريت در موارد استثناي  ك  امكاض اجراي ضوابط استق -4ماده 

ي ، سا ماض ، مسكن و شررسا ايندگاض ادارات كل صنايع و ماادض، حفاظت محيط  يستاستان  مركب ا  نر

، جراد كشاور ي و استانداري )مااوض عرران ( موردبررس  قرارگرفتو  و بوا   ريزي، نفت، نيرو مديريت و برنام 

ير  ، ظرفيت قابل تحرول محويط   ، شرايط اقليند توليد ، توپوگراف  منطق ا  قبيل فر  درنظرگرفتن مواردي

طوور مووردي اتخواذ تصوريم     ، جرت بادهاي غالب و گسترش شرري در مورد محل استقرار صنايع ب   يست

 .باشد ل حفاظت محيط  يست استاض م ك  . دبيرخان  كريت  مذكور ، در ادارهنرايند م 

، ا  استقرار صنايع مولد  لوودگ   اك در شررها و مناطق مسكون  كشوراهريت تأمين هواي پنظر ب   -5ماده 

 .گون  مناطق خودداري شود سوي اين هوا در جرت باد غالب ب 

چنانچ  واحد توليدي و صنات  در فررست يك  ا  كدهاي مندرد در اين ضوابط اشاره شده نباشد ب   -6ماده 

اي ب  مسئوليت سا ماض حفاظت  ، موضوع در كريت ض با كدهاي موجودطبيق  منظور تايين كد جديد و يا ت

گيوري خواهود    ذيربط صادركننده جوا  مطرح و تصريم  االختيار ارگاض محيط  يست وبا مشاركت نراينده تا 

   شد .
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 71هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 حداقل فاصله صنايع گروه ))د(( و ))ههه(( از مراكز حساس -(9شماره )جدول 

 گروه صنايع هه گروه صنايع د مختلف به متر فاصله از مراكز رديف

 1500 1000 ها سكونتگاه 1

 1000 500 مراكز درمان  و  مو ش  2

 250 250 بزرگراه و جاده ترانزيت )فاصل  ا  محور( 3

 150 150 جاده اصل  )فاصل  ا  محور( 4

 1000 1000 اثرطبيا  مل * -دريائ  -تاالع -پارك مل * 5

 300 200 رودخان  دائور  و قنات داير -منطق  حفاظت شده* -*-وحش حيات  پناهگاه 6

 100 100 هاي عريق و نير  عريق چاه 7

 

 شود . باشد مانند كشت  سا ي ب  طور موردي بررس  م  * صنايا  ك  استقرار  نرا در كنار دريا اجتناع ناپذيرم 

اي كرتر ا  فاصل  مذكور در جدول را دارد، فاصل  جاده ا  دريا ب  عنواض فاصل   كنار دريا، فاصل  هاي ساحل  شرال كشور در مناطق  ك  جاده اصل   * در استاض

 دريا تا واحد صنات  رعايت گردد .

كن با طام هاي  ك  ب  صورت مصنوع  يا طبيا  موقت  يا دائر  با  ع جاري يا سا هاي مرطوع و  بگير،  مينراي  بدار، باتالق * تاالع ب  مناطق  نظير  مين

 شود . متر گفت  م  6 ع شيرين يا شور، يا لب شور، شامل مناطق درياي  با عرق كرتر ا  

 باشد . * منطق  حفاظت شده مشروط ب  موافقت سا ماض حفاظت محيط  يست م 

شود ك   ت و  ع و كوهستاض اطالق م هاي طبيا  و اراض  جنگل  و دش اي ا  منابع طبيا  كشور اعم ا  جنگل و مرتع و بيش  * پارك مل  ب  محدوده

اي ا  مظاهر طبيا  ايراض باشد و ب  منظور حفظ هربستگ  وضع  ندگ  و طبيا   ض و هرچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و  هاي برجست  نرايانگر نرون 

 گيرد .  ها در شرايط كامالً طبيا  تحت حفاظت قرارم  پرورش جانوراض وحش  و رشد رستن 

نظير و كيفيات ويژه طبيا   مين يا درختاض كرنسال يادگار تاريخ   هاي نرون  و نادر گياه  ، حيواض ، اشكال يا مناظر كم ار طبيا  مل  عبارتند ا  پديده*  ث

 گيرد . باشند ك  با منظور داشتن محدوده متناسب  تحت حفاظت قرارم  م 

شود ك  داراي  يستگاه طبيا  نرون  و  شور اعم ا  جنگل، مرتع، دشت،  ع و كوهستاض اطالق م اي ا  منابع طبيا  ك * پناهگاه حيات وحش ب  محدوده

 گيرد . ها تحت حفاظت قرارم  شرايط اقلير  خاص  براي جانوراض وحش  بوده و ب  منظور حفظ و يا احياء اين  يستگاه

شود ك  ا  لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل  رتع، دشت،  ع و كوهستاض اطالق م اي ا  منابع طبيا  كشور اعم ا  جنگل، م * منطق  حفاظت شده ب  محدوده

 گيرد . ها و وضع طبيا   ض داراي اهريت خاص  بوده و تحت حفاظت قرارم  جانوراض وحش  يا حفظ يا احياء رستن 
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 72هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

حداقل بيست و پنج درصد كل  مين در مركز صونات  بايسوت  جروت فضواي بوا  ويوژه درختكواري و         -

شگاه كارگراض در نظر گرفت  شود و فضاهاي ال   جرت بارگيري و باراندا ي در فضاي   اد متناسوب  گرد

 . بين  گردد ضاي با  مورد نيا  پيشبايست  عالوه بر حداقل ف با نوع صنات م 

 .د عالوه بر موارد باال رعايت شودمقررات عروم  ساخترانرا و مقررات پاركينا باي -

سا  مراكز صنات  و خدمات  و شرركراي صنات  رعايت كلي  حريررواي قوانون    در هنگا  احداث يا تو -

  .الزام  است

 هاي صنعتي روستايي   رهنمودهاي اساسي جهت انتخاب مجتمع -3–ب 

يست با توج  ب  كلي  شرايط طبياو ، اجترواع  ،   با ريزي مجترع صنات  م  ، طراح  و برنام مكانياب       

ي  و امكانات موجود ا  يک سو و نوع صنايع انتخاب  ا  دگر سو و بر حسب مورد و ، سياستراي اجرااقتصادي

انيواب  و  ، لذا طو  مراحول مك  ررس  و ار ياب  وضايت محيط  مكاض، مجترع و پيراموض  ض صورت گيردبا ب

بانواض رهنرودهاي اساسو  انتخواع منواطق    « ريزي و طراح  مجترع  برنام » ، «اخذ  مين » تايين محل 

 . شود هاي روستاي  پيشنراد م  محيطنات  ص

 .احدها و امكانات موجود تايين شودبايد با توج  ب  تاداد و نوع و مساحت مجترع م  -

، فضواي سوبز دروض   ت اين مناطق ك  شامل اراض  صونات  شود وسا با توج  ب  موارد فوق پيشنراد م  -

 .شود هكتار تايين  7-12باشد بين  مجترع و كرربند اطراف  ض و نيز تأسيسات و خدمات  يربناي

ب  منظور جلوگيري ا  نا يباي  محيط مشكالت ترافيک و نيز جلوگيري ا  انتقوال  لودگيروا بو  جواده و      -

متر فاصل  داشت   50-100هاي فرع  حدود  مسائول جنب  ديگر ال مست اراض  صنات  مجترع ا  جاده

 .فضاي سبز تبديل شود جاده است ب  و محدوده با عر  مذكور ك  ب  موا ات

 .ردد تا مشكل ترافيك  بوجود نيايدبين  گ در طراح  منطق  يک راه ورود و خرود ا  جاده اصل  پيش -
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 73هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

و  بايست امكانات  يربناي  نظير نحوه توأمين  ع ، بورق   ريزي جرت احداث مجترع صنات  م  در برنام  -

% كول  25، حد مجوا  عبارتسوت ا    بين  گردد  نيز فضاي سبز كاف  دروض مجترع خدمات عروم  پيش

  مين مجترع 

و  وري   وري فاضالبراي صنات  واحودهاي مسوتقر در مجتروع ال مسوت سيسوتم جروع       ب  منظور جرع -

 .تصفي  فاضالع در  ض طراح  گردد

 .نفر در هكتار باشد 100تا  80بين بايد  ميزاض تراكم واحدهاي صنات  بر حسب جرع مشاغل م  -

 گذاري صنايع و شناخت مجوزهاي صنعتي  راهنمايي سرمايه ضوابط و مقررات -4-ب 

، تاداد مجو هاي ال   جرت ايجاد واحدهاي صنتا  منحصراً ب  جووا   بر اساس مصوب  شوراياال  اداري      

 .برداري محدود شده است روان  بررهتأسيا و پ

ر و اموور اجترواع  بو  هنگوا      مقررات و ضوابط اعال  شده ا  سوي سا ماض حفاظت  يست و و ارت كوا       

. ضووابط مزبوور و تغييورات احتروال   ض     ت ب  متقاضياض اعال  خواهد گرديود صدور جوا  تأسيا جرت رعاي

 .شود ادارات كل استانرا ارسال م  توسط و ارت صنايع ب 

 ذيل :قانوض مذكور ( ب  شرح  13و  12قانوض نحوه جلوگيري ا   لودگ  هوا ) با تأكيد بر موارد       

محل و يا خط توليد كارخانجوات و كارگاهرواي    غييراحداث كارخانجات و كارگاهراي جديد و توسا  و ت -

 .باشد سا ماض حفاظت محيط  يست م  موجود مستلز  رعايت ضوابط و مايارهاي

، فلزات و جراد كشاور ي هنگوا  صودور جووا  تأسويا رونوشوت  ا  جووا        هاي صنايع، ماادض و ارتخان  -

 .اظت محيط  يست ارسال خواهند نرودمربوط ب  سا ماض حفتأسيا 

دارندگاض جوا  تأسيا مكلفند محل استقرار واحدهاي صنات  و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار       

 .اين قانوض تايين نرايند 12ماده  موضوع
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 74هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط صدور پروانه تأسيس گاوداري اصيل   -5 –ب 

 .باشد رأس م  20راي جديداالتأسيا يحداقل تاداد دا  در دامدار -1

( متور كشوتارگاه دا     500اش با نزديكترين محدوده تأسيسات مشاب  )گاوداري ( پانصود )  حداقل فاصل  -2

 .متر 500متر و كارخان  خوراك دا   500كشتارگاه طيور  –متر  1000

 متر . 200 متر ، پرواربندي بره 200حداقل فاصل  با نزديكترين تأسيسات گوسفند دائور   -3

متر ، مرغداري گوشت  ، بولت تخرگذار  500كش   حداقل فاصل  با نزديكترين تأسيسات كارخان  جوج  -4

 متر . 2000متر ، مرغ الين  1500دويست متر ، مرغ اجداد 

توا   50000متور ا    500نفور حودود    50، 000حداقل فاصل  محدوده تأسيسات  بوا محودوده شورر توا      -5

 150خوانوار   100توا   25ها بوين   متر ، با قري  2000بيش ا  پانصد هزار نفر  ، متر 1000نفر  500000

 متر . 250خانوار متر  100متر ، بيش ا  

بوا حوريم   متر  100تا  50متر با حريم فرع   150حداقل فاصل  تأسيسات  با حريم جاده اصل  و اتوباض  -6

 متر . 100تا  50متر ، با حريم رودخان   1000 هن و با حريم دريا  راه

 متوور ، صوونايع متوسووط 200متوور ، صوونايع كوچووک  1000حووداقل فاصوول  بووا حووريم صوونايع بووزرگ   -7

 متر . 500 

 5000اي متر ، فرودگواه منطقو   1000متر ، فرودگاه اصل2000الرلل  حداقل فاصل  يا حريم فرودگاه بين -8

 .متر

 .       ات، بايد خارد ا  حريم شرر باشدضرناً محل احداث تأسيس -9

 فرودگاه  -6 –ب 

 آموزش متوسط و عالي  -7 -ب 

 تأسيسات و تجهيزات ايرانگردي و جهانگردي  -8– ب 

 آثار و بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي  -9– ب 
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 75هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 كشتارگاه  -10– ب 

ين ايجواد  ض مووارد  يور    ال   است ك  در مورد مكانياب  و تايين نقاط مناسب براي كشتارگاه و هرچن      

 :رعايت شود

بايد در خارد ا  محدوده قانون  شررها و محدوده پيرامووض روسوتاها و نقواط مسوكون  در      ارگاه م كشت -

االمكاض در خارد ا  محدوده استحفاظ  و حريم  يست محيط  شررها  سطح شررستاض و هرچنين حت 

  .مكانياب  و احداث شوند

رت مراكوز خودمات  و صونات     و در مجواو  2و  1، مرتاو  درجو    تارگاهرا نبايد در اراض  كشاور يكش -

 .و توريست  و امثال  ض ايجاد شود راهراي اصل ، مراكز تفريح 

االيوت و  ، كوار ف دهاي غالب ك  ب  سرت مراكوز سوكونت  نقط  استقرار كشتارگاه بايد در جرت مخالف با -

 .و ند تايين شود تفريح م 

 ع  ير مينو  تخليو  شوود بو       ايهو  فاضالع كشتارگاهرا نبايد ب   براي سطح  و يا در نزديك  سفره -

 . ض نفوذ كرده و موجب  لودگ  شود طوريك  ب 

در هنگا  احداث كشتارگاه رعايت كلي  موا ين و هرچنين احداث سيستم تصوفي  فاضوالع و بو  تأييود      -

 . ماض حفاظت محيط  يست الزام  استرساندض طرحراي مربوط  در سا

ميوزاض سووخت    .هاي بيرار ضروري است سو اندض الش  اي جرت سو  دو محفظ  استفاده ا  دستگاه الش  -

كالري حرارت در هور ثانيو  بوا     1200اي باشد ك  ب  ا اء هر كيلوگر  الش  حيواض  دستگاه بايد ب  اندا ه

 .درج  سانتيگراد ايجاد شود 700اق ميزاض احتر

وامل طبيا  و مصنوع ع بايست كلي  ضوابط مربوط ب  حريم در هنگا  تايين نقط  استقرار كشتارگاه م  -

 .رعايت شوند

 .  دستگاه تصفي  فاضالع مجرز باشدبايد ب غسالخان  م  -

 .ب  سفرهاي  ع  ير مين  ريخت  شود براي  لوده غسالخان  نبايد  -
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 76هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ال  مودض  بايد در نظر داشت در صورت با در صورت تخلي  فاضالع گورستاض و غسالخان  ب  داخل چاه م  -

 . لودگ  ايجاد نشود  ير مين  در اثر بارندگ ،

عوامل طبيا   رعايت حريرراي ذكر شده در قسرتراي باد در مورد غسالخان  و گورستاض نسبت ب  ساير -

 .و مصنوع الزام  است

 و دفن زباله  اشتمراكز انب -11– ب 

 : و دفن  بال  ضروري است انباشترعايت ضوابط  ير در مورد مكانياب  مراكز       

مناطق كشاور ي، صنات ،   محدوده استحفاظ  حريم  يست محيط  شررها و بدور ا استقرار در خارد ا -

 ، گورسوووتاض و كشوووتارگاه ودگووواه، مراكوووز خووودمات  ماننووود فرو ، شووورركرا، روسوووتاي مسوووكون 

 .. مراتع... 

 ، فااليت و تفريح و ش باد غالب ب  سرت مراكز سكونتقرار نگرفتن در مسير  -

حوريم  و مكانياب  اين مراكز بايود در خوارد ا  محودوده قوانون       .دارد مكانياب  در اراض  مسطح اولويت -

 .قاط جرايت  صورت بگيرداستحفاظ  شررها در ن

در نظر گرفتن اراض  بوا خواك قابول    و هاي مدفوض شده  وجود خاك مناسب و كاف  جرت پوشش  بال  -

 .ل  و نحوه دفن  ضتوج  ب  نوع  باكاري با  استفاده ب  كود با تبديل ب  فضاي سبز يا جنگل

متور بتوواض بو      2كش  را تا عرق حودود  اي ك  عرليات كانال خاك ب  گون  توج  ب  نوع  مين و جنا -

 .زو  امكاض  هكش  وجود داشت  باشدراحت  انجا  داد و در صورت ل

 .كننده دفن  بال  در  نرا ت  لودهتوج  ب   براي سطح  و  ير مين  و اثرا -

ايست  باال باشد و جرياض  ض نيز ا  محل مورد نظر ب  طورف شورر و منوابع  ع    سطح  براي  ير مين  نب -

منطق  نيوز  ضرناً  بگير نبودض  .ف ا  جرل  كشاور ي و . . . نباشدمورد استفاده شررنشيناض و ساير مصار

 .بايد مورد توج  باشد
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 77هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ا  حريقرواي امكاض دستياب  و تري   ع جرت شستشوي ماشينراي  بال  و هرچنوين جروت جلووگيري     -

 .احترال  در محل وجود داشت  باشد

 وري و حرول  بالو  و تجريوز سيسوتم      هرزماض با دفن برداشت   بال  اقدامات ال   جرت بربوود جروع   -

 . بايست مدنظرقرارگيرد م  داخل شرر و امثال  ض در انباشتموقت   وري و حرل  بال ، حذف مراكز جرع

هاي اصول    جادهاين مراكز هرچنين بايد ا   .د وجود داشت  باشددسترس  مناسب ب  مراكز دفن  بال  باي -

 .فاصل  داشت  باشند

بايد كلي  موارد مندرد در بخش حريرراي عوامل طبيا   در مورد مكانياب  مراكز انباشت و دفن  بال  م  -

  رعايت گردد. و مصنوع

 هاي ساختماني  مراكز انباشت نخاله -12–ب 

 :ختران  موارد  ير بايد رعايت شودهاي سا تايين مراكز انباشت نخال  در مورد مكانياب  و      

 . شود  بال  ب  ساير نقاط داده م  هاي ساختران  هرجوار با مراكز دفن تايين نقاط انباشت نخال  -

هاي ساختران  بايست  در خارد ا  محودوده اسوتحفاظ  و حوريم  يسوت محيطو        مراكز انباشت نخال  -

 .اط مسكون  روستاي  و شرركرا باشدمناسب ا  نقشررها و با فاصل  

 .ير قابل استفاده مكانياب  شونداين مراكز بايد در اراض  باير غ -

هاي ساختران  در اطراف محلراي رفت و  مد يا محلراي تجرع و بطور كل  منواطق  كو     انباشت نخال  -

ارتباط  اصل   بايد ا  محورهايهاي ساختران   ايجاد مناظر  شت بكند مرنوع است مراكز انباشت نخال 

 .فاصل  داشت  باشند

هاي ساختران  در مناطق گود ب  صورت  كو  ايجواد اثورات  يسوت محيطو        تايين نقاط انباشت نخال  -

 . شود نامناسب نكند ترجيح داده م 

 .هاي ساختران  جلوگيري شود نخال  ا  انباشت پراكنده -

 . ران  رعايت كلي  عوامل طبيا  و مصنوع الزام  استهاي ساخت در مورد تايين نقاط انباشت نخال  -
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 78هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 خانه فاضالب تصفيه -13-ب 

 :اضالع موارد  ير بايد رعايت گرددهاي ف خان در مورد مكانياب  و احداث تصفي       

 كيلومتر فاصل  ا  محدوده شرر الزام  است. 6براساس قانوض شوراي عال  شررسا ي رعايت حداقل  -

 .مرنوع است ث در اراض  كشاور ي مرتاداري اراض  واقع در محدوده قانون  شررهامكانياب  و احدا -

 .ر نزديك  مناطق مسكون  مجا  نيستهاي فاضالع د خان احداث تصفي  -

 .و ش باد غالب ب  سرت مناطق سكونت، فااليت و تفريح ايجاد شوندها نبايد در جرت  خان تصفي  -

 . ين فن  و  يست محيط  الزام  استكلي  موا ها رعايت خان در هنگا  احداث تصفي  -

 حههرايهم  –دو 

 الف ( حرايم عوامل طبيا  

 حريم گسلرا  –1–الف 

 حريم رودخان  و انرار  –2–الف 

 ع ( حرايم عوامل مصنوع 

 ،  بياري و  هكش  هاي عروم   برسان  حرايم مخا ض، تأسيسات  ب ، كانال –1–ع 

 ضالع هاي فا خان حريم تصفي  –2–ع 

 احداث  در پشت سدها  حريم درياچ  –3–ع 

 حريم خطوط لول  انتقال گا  طبيا   –4–ع 

 حريم راهرا  –5–ع 

  هن  حريم خطوط راه –6–ع 
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 79هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 حريم كشتارگاه  –7–ع 

 حريم ساير تأسيسات  –8–ع 

 حرايم بيرارستاض و مراكز درمان  –9–ع 

 حريم تأسيسات حساس  –10–ع 

 ال نيرو حريم خطوط انتق –11–ع 

 ساير حرايم  –12–ع 

 حوزه اداري  -10-14-3-3

هواي   پوالض بوراي سوايت   طرح سوايت در حو ه اداري تفكيک ب  كرتر ا  هزار مترمربع مجا  نيست. تري   -

 .برسد 5ت  كارشناس  كريسيوض ماده پالنرا بايد ب  تأييد كري. اين سايتمكانياب  شده الزام  است

 .باشد عد عروم  احداث بنا م   قوامقررات احداث بنا مشاب -

 سانتيرتر بوده و باق  ب  شكل نرده و يا مشبک باشد. 80ديوار فضاي با  اين ابني  بايد حداكثر  -

 .طبقات ابني  تجاري هم واقع شوند توانند در دفاتر خصوص  م  -

اسوت. در  ، يوک واحود   ترمربع  يربناي كلم 50حداقل تاداد پاركينا در ساخترانراي اداري ب  ا اء هر  -

متري بنا  250 تواند حداكثر تا فاصل  معسسات كوچک و سا مانراي داراي مشكالت امنيت  پاركينا م 

 .جداگان  احداث شود

احداث عرلكردهاي انتفاع  نظير تجاري در بر سايتراي اداري متناسب با عرلكرد مابر ب  طور مشوروط   -

 .( 3-1-2بالمانع است ) مطابق بند 
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 80هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بار و بازارهاي روز  دين ميوه و ترهميا -11-14-3-3

احداث اين ابني  در منطق  عرلكرد شرري و در جوار ماابر سريع مجا  است و چنانچ  بخواهد در حريم       

شررداري يوا معسسوات  كو  بخواهنود      .اي بالمانع است مقررات طرح ناحي شرر مستقر شود ب  شرط رعايت 

اي و  بنودي طورح ناحيو     بار اقدا  نرايند بايد بر اساس منطق  يوه و ترهنسبت ب  تأسيا با ار رو  و ميادين م

ا   ضوابط مربوط  و رعايت حريم و شكل دسترس  گزارش توجير  ب  كريسويوض مواده پونج ارائوو  و پوا     

 .تصويب اقدا  ب  احداث نرايند

 پذيرايي ( –حوزه عملكردهاي گردشگري و پذيرايي ) جهانگردي  -12-14-3-3

. اول در منطق  عرلكردي گردشگري ي  ب  دو شكل قابل استقرار هستندرلكردهاي گردشگري و پذيراع      

 .   -2-2و پذيراي  و دو  در ديگر مناطق ب  شرح مندرد در بند 

   :مقررات عمومي –آ 

اه در اين حو ه عرلكردي ، هتل و اقامتگريست  و فراغت  و احداث مررانسرااحداث واحدهاي پذيراي  تو -

 .مجا  است

 .باشد مانع م احداث واحدي مختلط مسكون  و واحدهاي پذيراي  بال -

مركن است و براي تاداد  ،در صورت ترايل مالک ون  با تراكم پاي  در اين عرلكرداحداث يک واحد مسك -

بايود سويراي    يكن، لت حق تاديل تراكم احداث مركن استوري ا  تراكم مجا  با پرداخ بيشتر و يا برره

 .مناسب با منطق  ياد شده باشد احدو

. براي هتلرا بو  تناسوب تاوداد    مترمربع است 500ض  در اين منطق  تفكيک ارا اقلحد :تفكيك اراضي –ب 

تفكيک اعيان  ) ب  شوكل مشواع  ( بوراي هور      .ات سا ماض مربوط  بايد تبايت شودستاره مورد نظر ا  مقرر

 .باشد مترمربع م  50ذيراي  حداقل واحد پ

 باشد.م  (10كاربري گردشگري و پذيراي  برابر جدول شراره )مقررات ساختران  در  :مقررات ساختماني –ج 
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 81هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 

 پذيرايي – ضوابط و مقررات تفكيك و چگونگي احداث بنا در اراضي با كاربري جهانگردي -(10جدول شماره )

 شرح

حداقل 

نصاب 

 تفكيك

 گروه بندي

حداكثر سطح 

اشتغال 

 )درصد(

تراكم 

  پايه

حداكثر تراكم 

ساختماني 

 مجاز )درصد(

تعداد 

 طبقه

 حداقل 

 عرض گذر

–مجتمع هاي تفريحي 

 توريستي

 پذيرايي(-)جهانگردي

2000 

 5000كمتر از 

 مترمربع
50 100 150 3 12+ 

مترمربع تا يك  5000

 هكتار
40 80 200 5 14+ 

 +16 7 210 60 30 هكتار 2تا  1

 +20 9 225 50 25 هكتار 5تا  2

 +20 10 250 50 25 هكتار 5بيشتر از 

ي
راي

ذي
ي پ

ها
د 

اح
و

 

رستوران و تاالر 

 پذيرايي
400 70 140 210 3 16+ 

واحدهاي 

 پذيرايي مغازه اي
50 100 100 100 1 12+ 

ي
مت

اقا
ي 

ها
د 

اح
و

 

 هتل )مهمانخانه(

 +20 10 400 160 40 ستاره 5 3000

 +16 6 250 120 40 ستاره 4 2500

 +14 5 200 100 45 ستاره 3 2000

 +12 3 150 100 45 ستاره 2 1500

 +12 3 150 100 50 ستاره1 1000

مسافرخانه 

 )مهمانپذير(

 +12 4 250 120 60 ممتاز 500

 +12 4 220 120 60 درجه يك 400

 +10 3 200 120 60 درجه دو 300

 +10 3 200 120 60 درجه سه 300

 هتل آپارتمان

 +18 6 300 150 50 ستاره  3 1500

 +16 5 250 120 55 ستاره2 1000

 +12 4 250 120 60 ستاره1 500

 +12 5 250 100 50  500 خوابگاه 
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 82هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 شهر هماشهرو تفصيلي آستانه تغييرات اساس طرح جامع -4

توج  ب  جرايت سران  و مساحت پيشنرادي كاربري اراض  هراشرر، در جرت تامين نيا هاي شررونداض و با 

شده محقق نشود بين در صورت  ك  جرايت پ نفر( ارائ  شده است.  5285بين  شده براي افق طرح )پيش

چو  در  يا بنا ب  داليل  ا  جرل  كربود بودج ، عد  مشاركت شررونداض، و ... شرايط متفواوت  نسوبت بو   ض   

شود. ايون  سوتان    ها در نظر گرفت  م كاربري اي براي تغييراتبين  شده است ايجاد شود،  ستان  طرح پيش

 باشد.( م 11براي شرر هراشرر ب  شرح جدول شراره )

 هاي پيشنهادي طرح جامع و تفصيلي هماشهرآستانه تغييرات كاربري -(11جدول شماره )

 كاربري رديف
 كاهش

 )درصد(

 

 

 )متر مربع( مساحت

 افزايش كاهش پيشنرادي

97/13352 10 10 انتظام  -اداري 1  67/12017 26/14688 

 19/25650 41/16489 57/18321 40 10 گردشگري -تفريح  2

53/5366 10 10 مذهب  3  87/4829 18/5903 

16/13524 10 10 ور ش  4  74/12171 57/14876 

19/5414 10 10 هنري -فرهنگ  5  77/4872 6/5955 

57/33723 20 10  مو ش  6  21/30351 28/40468 

42/7732 20 10 درمان  -برداشت  7  17/6959 9/9278 

 35/2083 51/1562 13/1736 20 10 تاسيسات و تجريزات 8

37/10634 20 10 ونقل و انبارداريحرل 9  93/9570 24/12761 

18/58668 30 10 پارك و فضاي سبز 10  36/52801 63/76268 

45/1622695 0 0 محدوده شرر 11  - - 

 - - 32/8447854 0 0 محدوده حريم 12

 افزایش
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 83هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مقررات مشترك ) مورد عمل در تمام يا بعضي مناطق( -5

 مرز مناطق  تفسير -1-5

در نظر گرفت  شده اسوت و در   يک ناحي  شرريب  عنواض  هراشرر، كل شرر با توج  ب  ابااد و مساحت      

واض ناحيو  يوا محوالت باودي     ، منطق  توسا  ب  عنخارد ا  محدوده فال  پذيرفت  شودهر  مان  اگر توسا  

 شرر تايين خواهد شد.

 قطعات و كاربريهاي ناهماهنگ  -2-5

ايون قطاوات   . اين مجروع  ضووابط هرواهنگ  نودارد    كاربريراي  ك  ب  موجب مقررات قبل  بوده ول  با     

 :باشند شامل مقررات  ير م 

 آنها  قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي و نحوه ساختمان در -1-2-5

قطاات تفكيک شده و ب  ثبت رسيده قبل  وضع موجود تلق  شده ) قطاات تفكيک شده ا  طريق ماده       

شود ( و در وضايت پا ا  تفكيک بر اساس مجروع  ضوابط و مقررات  ب  عنواض وضع موجود تلق  نر  147

 .وسا هاي مجا  را دارنديرش ساختطرح جامع قابليت پذ

 اند  يي كه از قبل آغاز شدهساختمانها -2-2-5

اند بصورت وضع موجود تلق  شده و با رعايت ضوابط  ك  با  ض پروان   ساخترانراي  ك  ا  قبل  غا  شده      

تواند با  اند بايست  تكريل شوند ول  در صورت ترايل صاحب پالك، كاربري  نرا م  ساختران  دريافت نروده

انود و پوا ا  واگوذاري حوق      اي ك  در  ض قرار گرفت  هرسا  با منطق رعايت ضوابط و مقررات طرح جامع و 

 . ديد پيشنرادي طرح جامع تبديل شودتايين كاربري ب  شررداري ب  كاربري ج
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 84هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 شرايط ادامه كار كاربريهاي ناهماهنگ و محدوديتهاي مربوط به آن  -3-2-5

ظت محويط  يسوت   ف مربوط  و سا ماض حفاكاربريراي فال  مستقر در شرر در صورت  ك  ا  طرف صن      

. ول  در صورت  ك  شاك  خصوصو  داشوت  باشود    تواند استررار فااليت داشت  باشد ، م استاض بالمانع باشد

كال مكلف است ك  پا ا  استاال  ا  سوا ماض   هراشرر)هرسايگاض يا عابراض يا ساير افراد ذينفع ( شررداري 

، بوو و يوا ضواياات جامود و     دود ،د شده داراي صدا، ارتااشاربري ياحفاظت محيط  يست و در صورت  ك  ك

. در غيور  ش را در محل بالمانع اعال  نرايد، ادام  فااليتننده نباشد و سد مابر نيز ننرايدمايع و يا روشناي   

 .مجا  ب  ادام  فااليت نخواهد بوداينصورت چنين كاربري 

 هاي ارتباطي  قاطع شبكهشرايط ساختمان در زمينهاي واقع در ت -3-5

 مقررات عمومي احداث بنا  -1-3-5

 .   نرايد ني  را تايين م ، شرايط اين نوع ابوابط مقررات ساختران  ارائو  شدهض      

 ضوابط پخ در تقاطع معابر  -2-3-5

بهه   شههر همادستورالعمل چگونگي نحوه اقدام و جداول پخ تقاطعهاي هم عرض و غير هم عرض معهابر شههر         

 شرح ذيل است :

  كليات

 .باشد ، مشرول ضوابط پخ م برخورد دارند ماابر پيشنرادي، باغرا و اراض  مزروع  ك  با كلي   مينرا –يك 

سطح طراح  گرديده و ل اين ضابط  ( ك  ب  صورت غيرهمكلي  طرحراي اجراي  مصوع قبل  ) مشرو –دو 

، كراكاض موالك عرول بووده و سواير طرحرواي اجرايو  مصووع )        پخ  نرا بيشتر ا  اين ضابط  است يا اندا ه

باشد لغو  ضابط  كرتر م  طرحراي مشرول اين ضابط  ( ك  پخ  نرا ا  پخراي مندرد در جداول پيوست اين

 .گردد م 
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 85هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ات قبل  باشند ( بر اساس مصوب بدير  است پخ ساير تقاطارا ) تقاطاراي  ك  مشرول اين ضابط  نر  –سه 

 .باشد ك عرل م كراكاض مال

 ضوابط تعيين پخ  -3-3-5

ضوابط تايين پخ با توج  ب  جداول پيوست مورد بررس  و تصويب قرار گرفت  و بشورح ذيول جوايگزين          

بلو  كو  روي طرحرواي    ، پخرواي مصووع ق  ي قبل  مربوط ب  پخرا گرديده اسوت ها كلي  ضوابط و بخشنام 

 .كاض مالك عرل هستنداند كرا ص شده، با عدد مشخشرري و اجراي 

 رو نيسوتند ) عور  كرتور ا    ماشوين پوخ دو كوچو  كو  هيچيوک ا   نروا طبوق ضووابط شررسوا ي          –يك 

 .گردد   طول ثابت يک متر تايين م متر ( ب 6 

متور و بيشوتر ( و ديگوري كو       6باشد ) رو م  پخ دو گذر ك  يك  ا   نرا طبق ضوابط شررسا ي ماشين –دو 

 .گردد متر تايين م  5/1طول ثابت  متر ( ب  6ر ا  رو نيست ) كرت ماشين

پخ يک گذر با طرح حريم خطوط انتقال نيرو مشروط بر  نك  داخل  ض خيابان  در نظر گرفتو  نشوده    –سه 

 متر عرل شود. 12خيابان  مفرو  ب  عر    هاي شرري ( بر اساس تقاطع باشد ) نسبت ب  طرح

 شاخ  بشرح  ير عرل شود : 4در مورد تقاطاراي بيش ا   – چهار

دو در نظور  متر باشد، گذرهاي تقاطع مجاور هوم دوبو    45هاي تقاطع كرتر ا    چنانچ  عر  ترا  شاخ -

 . ربوط  ا  جداول پيوست تايين گردد، پخ مرفت  شود و با توج  ب   اوي  گذرگ
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 86هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ر محل تقاطع( د Pتعيين ميزان پخ ) -(12جدول شماره )

∝≤ 50𝑜  

45-1/40 40-1/35 35-1/30 30-1/25 25-1/23 23-1/21 21-1/19 19-1/17 17-1/15 15-1/13 13-1/11 11-1/9 6-9 

LA  

LB 

10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 6 5 5/4 4 3 6-9 

12 11 10 10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5 4 11-1/9 

13 12 11 5/10 10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5/4 13-1/11 

14 13 12 12 11 10 5/9 9 5/8 8 7 5/6 5 15-1/13 

15 14 13 12 12 11 10 10 9 5/8 5/7 7 6 17-1/15 

16 15 14 13 12 12 11 5/10 10 9 8 5/7 6 19-1/17 

17 16 14 5/13 5/12 12 11 11 10 5/9 5/8 8 5/6 21-1/19 

20 19 16 14 5/13 13 12 12 11 10 9 5/8 7 23-1/21 

22 21 18 15 14 5/13 5/12 12 12 11 10 9 5/7 25-1/23 

24 23 20 16 15 14 5/13 13 12 12 5/10 10 8 30-1/25 

26 25 22 20 18 16 14 14 13 12 11 10 5/8 35-1/30 

30 28 25 23 21 19 16 15 14 13 12 11 9 40-1/35 

32 30 26 24 22 20 17 16 15 14 13 12 10 45-1/40 
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 87هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ( در محل تقاطع Pتعيين ميزان پخ ) -(13جدول شماره )

85 <∝≤ 110 

45-1/40 40-1/35 35-1/30 30-1/25 25-1/23 23-1/21 21-1/19 19-1/17 17-1/15 15-1/13 13-1/11 11-1/9 6-9 

LA  

LB 

7 6 5/5 5 5 5/4 4 4 4 5/3 3 3 2 6-9 

8 7 7 5/6 6 5/5 5 5 5/4 4 4 5/3 3 11-1/9 

9 8 7 7 5/6 6 5/5 5 5 5/4 4 4 3 13-1/11 

10 9 8 5/7 7 7 5/6 6 5/5 5 5/4 4 5/4 15-1/13 

11 10 5/8 8 5/7 7 7 5/6 6 5/5 5 5/4 4 17-1/15 

12 11 9 5/8 8 5/7 7 7 5/6 6 5 5 4 19-1/17 

13 12 9 9 8 8 7 7 7 5/6 5/5 5 4 21-1/19 

17 15 12 9 9 8 8 5/7 7 7 6 5/3 5/4 23-1/21 

18 16 13 10 9 9 8 8 5/7 7 5/6 6 5 25-1/23 

20 18 14 5/10 10 9 9 5/8 8 5/7 7 5/6 5 30-1/25 

22 20 16 14 13 12 9 9 5/8 8 7 7 5/5 35-1/30 

25 23 20 18 16 15 12 11 10 9 8 7 6 40-1/35 

27 25 22 20 18 17 13 12 11 10 9 8 7 45-1/40 
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 88هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ( در محل تقاطع Pين ميزان پخ )تعي -(14جدول شماره )

∝> 110𝑜  

45-1/40 40-1/35 35-1/30 30-1/25 25-1/23 23-1/21 21-1/19 19-1/17 17-1/15 15-1/13 13-1/11 11-1/9 6-9 

LA  

LB 

5 5 4 4 4 5/3 3 3 3 5/2 2 2 5/1 6-9 

6 6 5 5 5/4 4 4 5/3 5/3 3 3 5/2 2 11-1/9 

7 6 5/5 5 5 5/4 4 4 4 5/3 3 3 2 13-1/11 

7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 5/3 3 5/2 15-1/13 

8 7 5/6 6 6 5 5 5/4 5/4 4 4 5/3 3 17-1/15 

8 8 7 5/6 6 6 5 5 5 5/4 4 4 3 19-1/17 

9 8 7 7 6 6 5/5 5 5 5 4 4 3 21-1/19 

10 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5/4 4 5/3 23-1/21 

11 10 9 5/7 7 7 6 6 6 5 5 5/4 4 25-1/23 

13 12 10 8 5/7 7 7 6 6 6 5 5 4 30-1/25 

16 15 14 10 9 8 7 5/6 5/6 6 5/5 5 4 35-1/30 

19 18 15 12 10 9 8 4 7 7 6 6 5 40-1/35 

21 19 16 13 11 10 9 8 8 7 7 6 5 45-1/40 
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 89هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ( در محل تقاطع Pتعيين ميزان پخ ) -(15جدول شماره )

50 <∝≤ 85 

45-1/40 40-1/35 35-1/30 30-1/25 25-1/23 23-1/21 21-1/19 19-1/17 17-1/15 15-1/13 13-1/11 11-1/9 6-9 

LA  

LB 

9 8 7 7 6 6 5 5 5 4 5/3 5/3 2 6-9 

10 9 5/8 8 5/7 7 7 6 6 5 5 4 5/3 11-1/9 

11 10 9 5/8 8 5/7 7 7 6 6 5 5 5/3 13-1/11 

12 11 10 5/9 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5 4 15-1/13 

13 12 11 10 5/9 9 5/8 8 5/7 7 6 6 5 17-1/15 

14 13 11 11 10 5/9 9 8 8 5/7 7 6 5 19-1/17 

15 14 12 11 5/10 10 9 9 5/8 8 7 7 5 21-1/19 

19 17 14 12 11 5/10 10 5/9 9 5/8 5/7 7 6 23-1/21 

20 18 16 5/12 12 11 5/0 10 5/9 9 8 5/7 6 25-1/23 

22 20 17 13 5/12 12 11 11 10 5/9 5/8 8 7 30-1/25 

24 22 19 17 16 14 12 11 11 10 9 5/8 7 35-1/30 

27 25 22 20 18 17 14 13 12 11 10 9 8 40-1/35 

30 27 24 22 20 19 15 14 13 12 11 10 9 45-1/40 

، در صورت  ك  با ضوابط فوق قابل تايين متر يا بيشتر باشد 45شاخ  تقاطع چنانچ  حداقل عر  يک  -

، طرح تقاطع با توج  ب  كلي  حقوق مكتسب  و ديگر ضوابط جرت تصويب و ابالغ ب  كريسيوض پخ نباشد

  .ارسال گردد 5ماده 

ي الساقين بر اساس پخ جداول پيوسوت تايوين شوده و ا  فضوا     در صورت  ك  مساحت مثلث متساوي – پنج

 .، حدود ثبت  بجاي پخ مالك عرل قرار گيردثبت  ميداض يا تقاطع كرتر باشد

سواره ب  خياباض اصول   در مورد پخ دوربرگردانرا ب  علت  نك  وجود دوربرگرداض دليل عد  دسترس   – شش

 .مترتايين شود5/1پياده تلق  و پخراي  ض ب  طول عابر ، گذرهاي مربوط   ض گذراست مربوط 
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 90هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

مووارد اسوتثناي     چنانچ  تايين پخ ب  هر شكل )ب  دليل تداخل پخرا يا اختالف ارتفواع دوگوذر يوا    – هفت

، جرت تايين پخ ب  كريسيوض ماده ش دقيق و كروك  ا  وضايت موجودديگر( مقدور نباشد، موضوع با گزار

 .ارسال شود 5

 .سط پل  با مابر ديگر تقاطع دارندهاي  ك  تو طول پخ كوچ  – هشت

عر  مابور كووچكتر    1:  5، طول پخ ط پل  با مابر ديگري تقاطع دارندهاي  توس در مواردي ك  كوچ       

 .بودمحاسب  و مالك عرل خواهد 

 .باشد اي  ك  داراي طرح اجراي  م ه پخ مالك عرل تقاطع – نه

پخراي  واقع در محل تقاطع گذرها ك  داراي طرح اجراي  بوده و طورح موذكور در مرجوع مربووط بو             

 . يد قرار گرفت  باشد مالك عرل استرسيدگ  ب  طرحرا مورد تأي

 پخ ماابر غير متصل  – هد

رو گذر اصل  مالك عرل متر عر  قطع باشد، عر  پياده 20رهاي بيش ا  در صورت  ك  اتصال مابر با گذ

 . گيرد قرار م 

در متور   20، گوذر اصول    متر 20متر با گذرهاي بيش ا   10 جرت تايين پخ ماابر با عر  كرتر ا  – يازده

 .شود نظر گرفت  م 

 ...، ديوارها و وط به ارتفاع حصارهامقررات مرب -4-5

شود، بنابراين نيوا    بار در شرر منتر  م  تدوين اين ضوابط در مقياس طرح جامع ب  يكنواخت  كسالت      

ب ب  طراح  شرري موردي دارد ك  بايد با مطالاات خاص و بر اساس ويژگيراي محل  انجا  شود و ب  تصوي

 الرعاي  عبارتند ا  : كليات مورد نظر و ال   كني. لكريسيوض ماده پنج نيز برسد

متر بيشتر باشود ) مگور در طرحرواي ويوژه كو  بو  تصوويب         50/2تواند ا   ب  هر حال ارتفاع حصار نر  -

  ضرورت دارد حصارها بو  شوكل نورده،    برسد (. در مورد ادارات و ساخترانراي عروم 5كريسيوض ماده 

 . كوتاه و يا مشبک كوتاه باشد
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 91هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 . شوند مشرول هرين مقررات م  واحد نيز 20هاي مسكون  بيش ا   مجروع  -

نشيني و محدوديتهاي  ، ميزان عقبستثنايي در مورد محدوديتهاي حياطموارد ا -5-5

 ارتفاع 

اند هرراه با ضووابط جديود هور يوک      مثالً براي كاربريراي خاص ك  در منطق  مجا  تشخيص داده شده      

 . پيشنراد نشده است دي در طرح جامعچنين موار

 مقررات مربوط به همجواري و دسترسيهاي مجازكاربريهاي مختلف  -6-5

بنودي   منطقو   مقررات مربوط ب  هرجواري و دسترسيراي مجوا  كاربريرواي مختلوف بور اسواس طورح            

 .توانند اجرا شوند م 

 عماومي سرويس در مورد سااختمانهاي   ضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير -7-5

 پرتردد 

كنند ) مثل ادارات در ساعات ورود  اتومبيل را جذع م  10ساخترانراي  ك  ب  صورت هرزماض بيش ا        

و خرود كاركناض(، بايد پاركينا مورد نيا  خود را تأمين نرايند و براي اين امر ترريدات خاص  در طراحو   

  باشد.مترمربع م  25برابر  ا مورد نيا . حداقل پاركينبين  شود ماراري  نرا پيش

 ضوابط مربوط به احداث پاركينگهاي مشترك و عمومي  -8-5

ت كو  وسويل    مدت  مان  ك  هر اتومبيل نيا  ب  استفاده ا  پاركينا دارد ب  مراتب بيشتر ا   مان  اسو       

  ك  ا   نرا استفاده ر مواقابين  فضاي ال   و كاف  جرت وسايل نقلي  دباشد. پيشنقلي  در حال حركت م 

شود ا  ماضالت شررها بخصوص شررهاي بزرگ اسوت. اختصواص دادض قسورت  ا  عور  خيابواض بو        نر 

هاي شرري نيست و سوطح خيابانروا   اسا استفاده درست  ا  سطح خياباضاي ( اس پاركينا ) پاركينا حاشي 

  پوارك وسوايل نقليو  اشوغال و ا     وقوف و گيرد ب  وسويل  ت  ك  براي عبور وسايل نقلي  مورد استفاده قرار م 

 .ظرفيت خيابانرا كاست  خواهد شد
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 92هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

گشاي اين مسوئل   تواند تا حدي راه مراكز شرري م  اگر چ  ساختن پاركينگراي وسيع و چند طبق  در      

، كم شرري ب  دليل گراض بودض اراض تراحداث چنين پاركينگراي وسيع و چندطبق  در مراكز پرباشد ليكن ا

سا ي بافتراي قودير  پاركينوا   هاي جديد شرري و با ر بر دارد ول  بطور كل  در توسا ين  هنگفت  دهز

 . ريزي شرري بايد در نظر گرفت  شودم  بانواض يك  ا  عناصر اصل  طرحعرو

 بنابراين براي حل بخش  ا  مشكالت  پاركينا در شرر رعايت موارد  ير الزام  است : 

 بنواي سواخترانراي  رت ساختراض جديد و يا افزايش  يرصويب طرح جامع صدور پروان  جا  تاريخ ت -1تبصره 

. مگور  ينا بر اساس ضووابط طورح خواهود بوود    بين  حداقل تاداد محلراي ال   پاركموجود موكول ب  پيش

 .باشنداي و رات كشور م ماده 6ترانراي  ك  شامل بخشنام  ساخ

تواند در خود ساختراض و يا در فضاي با  مربوط ب  ساختراض و يوا  م محلراي ال   براي پاركينا  -2تبصره 

. در صوورتيك  پاركينوا در  موين    بين  گردد متر ا  ساختراض پيش 100در  مين ديگري ب  فاصل  حداكثر 

اين  مين قابل خريد و فروش نخواهد بود مگر هرراه با  مين وساختراض مربوط بو    ،بين  گردد ديگري پيش

 .ين مورد استفاده پاركينا درد شودبايست در سند مالكيت  ممطلب م  اين  ض و

بين  شده باشد فضاي مربوط ب  ح فضاي با  مربوط ب  ساختراض پيشدر صورتيك  پاركينا در سط -3تبصره 

 .اي با  ساختراض محاسب  نخواهد شدپاركينا جزء فض

 : دو روش  ير قابل محاسب  است  ا  حداقل مساحت ال   براي هر پاركينا ب  يك -4تبصره 

 متر مربع پاركينا  25براي هر واحد  –الف 

 .زء فضاي پاركينا محسوع نخواهد شدها جرامپرا و مسيرهاي دسترس  ب  پل  تبصره :

فضواي   موانع بووده و ايون قسورت جوزء     پاركينا ا  فضاي بوا  سواختراض بال  بين  راه ورودي پيش -5تبصره 

 .شودنر پاركينا ساختراض محسوع 
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 93هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، گياهواض و يوا فضواي بوا  و سوبز ا  بور       كينا عروم  م  بايسوت بوسويل  نورده، ديووار    حدود پار -6تبصره 

گذرگاهراي عروم  ب  قسر  جدا شود ك  توقف وسائط نقلي  ب  هيچ وج  موجبات خارد شدض قسورت  ا   

بايست جودولراي كوتواه و   م  و عالوه بر اين در كف پاركينابدن  اتومبيل ا  مالكيت  مين پاركينا نشود 

خورد چرخراي  ض با ايون    متوقف كردض وسيل  نقلي  ضرن بربين  شود ك  راننده ب  هنگا اي پيشبرجست 

 .رار وسيل  نقلي  در محل توقف شودموانع متوج  وضايت استق

بيلروا در هنگوا    هاي مربوط  با جانراي  دقيق محل پارك اتوم پالض پاركينا ب  هرراه ساير نقش  - 7تبصره 

 .باشد ساختران  الزام  م  صدور پروان 

 طبقه هاي عمومي چند مربوط به پاركينگ ضوابط -9-5

بايد در  نرا رعايت شود و فضواي بوا  بوا     احداث اين پاركينگرا مجا  است و رعايت ضوابط احداث بنا م       

. ايون پاركينگروا در منواطق    اشوت  باشود  و ديوار مشبک يا نورده د اعرال، و بايد درختكاري شده  8/0ضريب 

كو  متصول بو     اي ، ول  استقرار  نرا در منطق  هرجوار ب  گونو  شوند ستقر م اي م عرلكردي شرري و ناحي 

 .ربري مجاور نشود نيز بالمانع استمنطق  عرلكردي مورد نظر بوده و دسترس  ب   نرا موجب مشكل براي كا

 مساحت پاركينگ  -10-5

متر بايد در نظر گرفت  شود ) در شرايط ويژه با توافق بخش صدور  5×3ر پاركينا محل  ب  ابااد براي ه      

باشد  مترمربع م  15تغيير يابد (. حداقل فضا براي پاركينا  5/4×4/2تواند ب   پروان  ساختران  اين ابااد م 

مانور ضروري براي ورود بو  تروا    ها امكاض  دسترس  مستقل براي  نرا بايد لحاظ شود و اتومبيل ك  راهراي

 . مترمربع كرتر شود 25اً نبايد ا  پاركينگرا ) ب  خصوص در پاركينگراي انتراي  ( داشت  باشد و جرا
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 94هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگاني  -11-5

 :اند بندي شده ها ب  شرح  ير دست ضوابط اين فضا      

 هاي مجاز استفاده -1-11-5

، نصب نيركت و احداث گلخان  )در صورت  نرافضاي سبز، احداث باغچ  و  ع ها عبارتند ا  : تفادهاين اس       

، عبوور  ...، سرسوره و  قرار دادض وسوائل  ض ا  قبيول تواع    ها و ، با ي بچ ك  مانع عبور تابش خورشيد نشود (

 . رس  ب  واحدهاي مسكون  و پاركيناسواره و پياده براي دست

 محدوديت احداث ساختمان ميزان  -2-11-5

. ين فضواهاي بوا  عرووم  بالموانع اسوت     درصد كل مسواحت  مو   10احداث فضاهاي فوق حداكثر ب  ميزاض 

 باشد. درصد م  20حداكثر تراكم 

 تأسيسات و تجهيزات الزم و ضوابط مربوط به آنها  -3-11-5

كنندگاض بستگ  دارد و در مورد هر فاده  هر ساختراض ب  امكانات استنوع تأسيسات و تجريزات مورد نيا      

. در مورد تجريزات  كو  سوا ماض   ماض مسئول تأمين  نرا الزام  استيک ا   نرا رعايت ضوابط و مقررات سا 

، تلفن ( پذيرش مسئوليت فن  كاركرد  نرا بو   راي انجا   نرا ندارد ) مانند  ع، برقمربوط  مقررات خاص  ب

 . رده مالک خواهد بودنظر ناظر اجرا نشود ب  ع در صورت  ك  ساختراض  يرعرده مرندس ناظر ساختراض و 

 هاي موقت  ضوابط مربوط به سازه -4-11-5

و مقوررات  ض ذكور   ضووابط   -3-3احداث هرگون  سا ه موقت در خارد ا  سطح اشغال بنا ) ك  در بنود        

 .شده ( مجا  نيست
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 95هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اور نسبت به فضاي باز همگاني مقررات مربوط به ساختمانهاي مج -5-11-5

نراي ساخترانراي مشرف ب  فضاي با  هرگان  هستند و بايد مشاب  نراهاي اصل  سواختراض نراسوا ي         

 .ث پنجره و نورگير در  ض مجا  استشوند، احدا

 عمومي و امالك مجاور  ، پاركها وميادينبازشوها بطرف معابر  ابط ومقرراتضو -12-5

رد براي هر منطق  حساس ب  طراح  بايد ب  صورت مووردي طراحو  شورري خواص صوورت      در اين مو     

 ، مقررات  ير بايد رعايت شود :موارد و تا تري  طرحراي ياد شده گيرد. در ديگر

  .ين عروم  مشاب  ماابر خواهند بودپاركرا و مياد –يك 

 سانتيرتر است. 60/1كف مابر حداقل در جوار اين فضاها ارتفاع كف پنجره )با شو و غير مات( تا  –دو 

 نشين  داشت  باشند. ها حداقل بايد بيست سانتيرتر عقب در جوار پاركرا و ميادين عروم  پنجره –سه 

 ضوابط مربوط به اقامت موقت ) كمپينگ ( -13-5

مواض  باشود و در    توريست  و طبق مقررات در اراض  ساحل  مجا  م  -كرپينا در اراض  جرانگردي       

 .گيرد طراح   ض بايد با توج  ب  لزو  تفكيک محل كرپينا ا  تفرجگاه شرري صورت م 

 بندي شده  ، دسترسيها و ارائه ضوابط براي انواع معابر طبقهبندي خيابانها طبقه -14-5

  نوع تقاطع -1-14-5

منطبق با بار ترافيک بطور كل  طرح و احداث شبك  گذرگاهرا ميبايست بصورت نظا  سلسل  مراتب  و       

 : بندي نرود تواض ب  شرح  ير  طبق كرد شبك  ارتباط  گذرگاهرا را م و عرلكرد  ض انجا  گيرد بر اساس عرل

 ماابر شريان  درج  يک )  اد راه و بزرگراه و راه عبوري (  -1

 ) اصل (  اصل ماابر شريان  درج   -2
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 96هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  جرع و پخش كنندهماابر  -3

 دسترس -4

ارائو   ) جلود دو  در مجروعو  مطالاوات    هراشررشرر  پيشنراديبندي گذرگاهراي  وضيح كامل طبق ت      

سوپيداض بوا عور      -در سلسل  مراتب عرلكردي ماابر هراشرر، محوور شويرا    .( بياض شده است پيشنرادات

قنات، شود. در درج  بادي، محور ورودي محل  د متر، محور شريان  درج  يک محسوع م  76پيشنرادي 

خان  و محور ورودي و محور لوپ واقع در محل  دهپاگاه، در دست  جرع و پخوش محور ورودي محل  تيا

، 2كننده درج  وپخشهاي جرعگيرند. ساير ماابر نيز بنا ب  عرلكرد خود در دست كننده درج  يک قرار م 

بر پيشنرادي هراشرر نشاض داده ( عرلكرد ماا2در نقش  شراره )گيرند. محل  اصل  و محل  فرع  جاي م 

 شده است.
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 97هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بندي معابر پيشنهاديدرجه -(2نقشه شماره )

 

 الف ( ضوابط فني معابر 

 37/3/1/16725بور اسواس بخشونام      ترين ويژگيراي فن  خيابانرا و ماابر كننده ترين و تايين كاربردي      

مع مورد باشد ك  در طرح پيشنرادي طرح جا م ( 9)و ارت كشور ب  شرح جدول شراره  31/2/1380مور  

 . استفاده قرار خواهد گرفت
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 98هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 مقررات دسترسي 

با خيابواض عوريم   دسترس  عبارت است ا  ارتباط يک قطا   مين ب  ماابر مجاور يا اتصال يک خياباض       

ا هم ا  اصول دسترس  مراتب كاربريرا و شبك  ماابر و هراهنگ  اين دو بتر يا هم عر  خود. رعايت سلسل 

در طرح جامع شرر است و در ارتباط با نحوه دسترس  و اتصال گذرگاهرا بو  يكوديگر در طرحرواي جديود     

 تفكيك  بايد ضوابط  ير رعايت شود: 

هواي دسترسو  و يوا حوداكثر      كوي ترين عنصر كاربري  ) واحدهاي مسكون  ( بايست  ا  خصوص  – 1تبصره 

 .  شوندهاي محل  تغذي كنندهجرع

ريان  درجو  دو (  اي) شو  هاي محل  و خيابانراي ناحي  كنندهدسترس  كاربريراي محل  اي ا  جرع - 2تبصره 

 .تأمين خواهد شد

درجو    ريان اي )ش اي ا  فصل مشترك )محل تالق ( خيابانراي ناحي  دسترس  ب  كاربريراي ناحي  - 3تبصره 

  .دو( انجا  خواهد گرفت

  درجو  يوک ) شورري (    نترين عناصر كاربري ( ا  طريق خيابانراي شريا ي شرري ) عا كاربريرا - 4تبصره

 .ند داشتدسترس  خواه

، بيرارسوتانراي  نشوان   ترس  سريع دارند ماننود  توش  عناصري ا  كاربريراي شرري ك  نيا  ب  دس - 5تبصره 

 .ها( تغذي  شوند شرري )كرربندييع توانند ا  طريق خيابانراي سريع يا نسبتاً سر بزرگ و پرپ بنزينرا م 

 مين مجاور بو  هويچ وجو  مجوا      دسترس  سواره ب  بزرگراهراي موجود پيشنرادي براي قطاات  - 6تبصره 

 .نيست
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 99هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 250اصل حوداقل  متر و بيشتر براي قطاات  مين در فو 35دسترس  ب  خيابانراي اصل  با عر   - 7تبصره 

، شو  هواي ور   ، اسوتاديو  اهاي مشاب  ايستگاهراي حرل و نقول فض، مراكز  مو ش عال  و متري و نيز پاركرا

 .انرا مجا  استاي و بيرارست مدارس حرف 

دسترسو   بينو   و باالتر قرار دارند، چنانچ  بالل موج  پويش  32خيابانرايدر مورد قطاات  ك  بر  -8تبصره 

ا ماض مجوري طورح اقودا     جداگان  ا  جبر  پشت پالك مقدور نباشد دسترس  ا  گذرگاه اصول  بوا نظور سو    

 .گردد م 

 تعداد خطوط عبوري  -2-14-5

 .ركت ) شامل خطوط تندرو و كندرو (دو تا س  خط عبوري براي هر جرت ح كنارگذر : –آ 

 .تا س  خط عبوري براي هر جرت حركتدو  خيابانهاي شرياني درجه يك : –ب 

 .ر جرت حركتتا س  خط عبوري براي هدو  خيابانهاي شرياني درجه دو : –ج 

 .هر جرت حركت يک تا دو خط عبوري در خيابانهاي جمع كننده و توزيع كننده : –د 

 .ک تا دو خط عبوري در هر جرت حركتي خيابانهاي محلي : –هه 

 ضوابط مربوط به احداث خطوط عبور دوچرخه  -3-14-5

ك  وضايت طبيا   گر در مواردي، مسواراض طراح  شوند كلي  ماابر شرري بايد با رعايت حال دوچرخ       

ل و مناسب است ( يا براي مسير دوچرخ  امتداد مسوتق  هراشررسواري نباشند )ك  در  شرر مناسب دوچرخ 

 . گيرند اي در نظر م   جداگان 

 اي قرار بگيرند. مسيرهاي دوچرخ  بايد مجزا ا  پاركينگراي حاشي  -

 . ي  يا روسا ي  نرا ضروري استح روسواري با اصال سا ي راهرا براي دوچرخ  مناسب -
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 100هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، چوض بايد بين وسيل  ل مسير دوچرخ  بودض بيشتر بگيرندرو خيابانراي محل  را نبايد بدلي عر  سواره -

، در خيابانرواي  عور  خوط پاركينوا    .متر فاصل  باشود  75/0سوار حداقل  نقلي  پارك شده و دوچرخ 

ده متر فاصل  وسيل  نقلي  پارك شو  25/0باشد ) متر كرتر  75/2محل  واقع در مسير دوچرخ  نبايد ا  

 . سوار ( متر فاصل  سواري تا دوچرخ  75/0، متر عر  سواري 75/1تا جدول ، 

 .راي شريان  درج  يک استفاده كنندرو راه ها نبايد ا  سواره دوچرخ  -

  بو   مجوا  هوا  ، دوچرخو  درج  دو دوچرخ  وجود داشت  باشد اگر در امتداد راهرا مسيرهاي درج  يک و -

 رو نيستند. استفاده مشترك ا  سواره

 . شود مسير خطوط دوچرخ  در طرح تفصيل  تايين م  تبصره :

 رو  حداقل عرض سواره -4-14-5

  .متر 25/3راي هر خط كنارگذر اصل  رو ب حداقل عر  سواره –آ 

 .متر 3ريع شامل خطوط كندرو هر خط رو براي ماابر س حداقل عر  سواره –ب 

 .متر 25/3راي اصل  شرري هر خط رو براي خيابان داقل عر  سوارهح –ج 

 .متر 3( هر خط 2اي )شرري درج   ي رو براي خيابانراي ناح حداقل عر  سواره –د 

 .متر 3رو براي خيابانراي محل   حداقل عر  سواره –هه 

 متر. 3بيشتر هر خط  متر و 12رو براي خيابانراي فاقد عرلكرد ول  داراي عر   حداقل عر  سواره –و 

 رو  حداقل عرض پياده -5-14-5

مسير مختص عابر پياده در حال حاضر در شرر پيشونراد نشوده اسوت و در صوورت لوزو  در مطالاوات             

 . ابط مخصوص  ض نيز ارائ  خواهد شدطراح  شرري ضو
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 101هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بست شوند بايد دسترس  بن اصل  باضمتر اگر عبور ب  خيا 100هاي با طول بيش ا   در انتراي كوچ  –تبصره 

 .متر در نظر گرفت  شود 2ل ب  عر  پياده حداق

 ها  حداقل فاصله بين تقاطع -6-14-5

 .كيلومتر 1كنار گذر  –آ 

 .متر 250شريان  درج  يک  –ب 

 .متر 150شريان  درج  دو  –ج 

 .متر 100كننده كننده و تو يعجرع –د 

 .متر 50اي  راهراي محل  –هه 

 داقل عرض نسبت به طول معبر با توجه عملكرد ح -7-14-5

، لكن در ماابر محل  ) ك  بويش ا   شود عر  هر مابر با توج  ب  تاداد خطوط و عر   نرا تايين م       

طوول   %  ض قبل ا  تصويب طرح و ب  صورت مجا  احداث شده باشد ( حداقل عر  هر مابر با توج  بو  50

 :مابر نيز قابل تايين است

 متر  5: ر ك  حداكثر در عرق دو پالك باشدمت 30هاي با طول  ير  وچ عر  ك -1

 متر  6 :متر 50هاي با طول تا  عر  كوچ   -2

 متر  8: متر 100تا  51هاي با طول  عر  كوچ  -3

 متر  10: متر 200تا  101هاي با طول  عر  كوچ  -4

 متر  12: متر 200هاي با طول  عر  كوچ  -5
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 102هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 حداكثر شيب  -8-14-5

درصد مجا   7هاي سريع تا درصد و جاده 8خيابانراي اصل  تا ، درصد 12اي فرع  تا هب خياباضحداكثر شي

 خواهد بود.

  عرض حريم معبر -9-14-5

  .شود تاداد خطوط و عر   نرا تايين م  عر  ماابر شريان  درج  يک و درج  دو با توج  ب  – 1تبصره 

  :باشدر قابل محاسب  م فرمول  يحداقل عر  خيابانراي محل  بر اساس  – 2تبصره 

 = عر  گذرگاه 2 ×(  طول گذرگاه+ ) 2  

                                                        50   

بين  شوده در طورح جوامع باشود، عور       عر  موجود خياباض بيش ا عر  پيش در صورتيك  - 3تبصره 

 .موجود مالك عرل خواهد بود

 ايحاشيهپاركينگ  -10-14-5

 .گردد م  ( تايين16) هاي مورد نيا  براي كاربريراي مختلف بر اساس جدول شراره تاداد پاركينا  
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 103هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 
 تعداد پاركينگهاي مورد نياز براي كاربريهاي مختلف -(16شماره )جدول 

 پاركينگ مورد نياز توضيح كاربري

 يک واحد متر مربع 250هر واحد كرتر ا   مسكون 

 دو واحد متر مربع 250بيشتر ا   هر واحد 

 متر مربع  ير بناي تجاري يا يک پاركينا براي هر واحد تجاري مستقل 25يک واحدپاركينا ب  ا اء هر كرتر ا  پنج واحد تجاري

 تاداد پاركينگراي بند قبل  باالوه يک پاركينا ما اد ب  ا اي هر پنج واحد بيشتر ا  پنج واحد 

 متر مربع  ير بناي كل 50احد پاركينا ب  ا اي هر يک و - دولت  -اداري

 يک واحد پاركينا ب  ا اي هر اطاق اطاق يک تخت  بيرارستانرا  

 يک و نيم واحد پاركينا ب  ا اي هر اطاق اطاق دو تخت  بيرارستانرا  

 نيم واحد پاركينا ب  ا اي هر تخت اطاق عروم  بيرارستانرا  برداشت 

 متر مربع  ير بناي كل 100يک واحد پاركينا ب  ا اي هر  رداشتمراكز ب درمان 

 نرره خصوص  4يک واحد پاركينا ب  ا اي هر  گرماب  هاي خصوص  

 متر مربع  ير بناي گرماب  عروم  30يک واحد پاركينا ب  ا اي هر  گرماب  هاي عروم  

 واحد پاركينا ب  ا اي هر كالس 5/1 دبستاض-كودكستاضمردكودك 

 واحد پاركينا ب  ا اي هر كالس 2 راهنراي  و دبيرستاض  مو ش 

 واحد پاركينا ب  ا اي هر كالس 5/2 مراكز پيش دانشگاه  هنرستانرا مدارس عال  

 متر مربع  ير بناي اداري 50دانشجو ب  اضاف  يک واحد ب  ا اي هر  20يک واحد ب  ا اي هر  انستيتو تكنولوژي و دانشگاهرا 

 متر مربع  ير بناي كل 100يک واحد براي هر  -   اجتراع رفاه

 متر مربع  ير بناي كل 80يک واحد براي هر  باشگاه ور ش 

 متر مربع  ير بناي كل 100يک واحد براي هر  استاديو  

 متر مربع  مين 500يک واحد براي هر  پارك محل  پارك و

 مربع  مينمتر  200يک واحد براي هر  پارك ناحي  فضاي سبز

 متر مربع  مين 150يک واحد براي هر  پارك شرري 

 متر مربع  ير بناي كل 50يک واحد براي هر  كتابخان  مو ه 

 صندل  8يک واحد براي هر  سينرا و تئاتر فرهنگ 

 متر مربع  ير بناي كل 60يک واحد براي هر  تاالر اجتراعات اجتراع 

 متر مربع  ير بناي كل 50ر يک واحد براي ه باشگاهراي اجتراع  

 متر مربع  ير بناي كل 75يک واحد براي هر  پايان  اتوبوس با محاسب  گاراژ پايان  ها

 متر مربع  ير بناي كل 50يک واحد براي هر  پايان  اتوبوس بدوض محاسب  گاراژ 

 متر مربع  ير بناي كل 50يک واحد براي هر  امامزاده حسيني   مسجد  تأسيسات

 متر مربع  ير بناي كل 150يک واحد براي هر  مصل  مذهب 

 يک واحد پاركينا ب  ا اي هر دو تخت هتل چرار ستاره 

 يک واحد پاركينا ب  ا اي هر س  تخت هتل س  ستاره پذيراي 

 هتل دو ستاره گردشگري
 يك واحد پاركينگ به ازاي هر چهار تخت

 مربع  ير بناي كل متر 50يک واحد براي هر  مجترع جرانگردي 

 متر مربع  ير بناي كل 100يک واحد براي هر   ثار تاريخ  مكانراي

 متر مربع  ير بناي كل 40يک واحد براي هر  استخر و سونا تاريخ 

 صندل  8يک واحد براي هر  سالن موسيق  يا كنسرت تفريح 

 تفرجگاه 
 شهر بازي و پاركهاي وحش

 كل  مينمتر مربع  150يک واحد براي هر 

 - صنايع و گارگاهرا

 متر مربع  ير بناي كل 75اختصاص  : يک واحد براي هر 

 مترمربع  يربناي كل 150عروم  : يک واحد براي هر 
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 104هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 دوربرگردان ) درصورت نياز ( و مقررات مربوط به آن   -11-14-5

، بطوري ك  عر  اين دور متر 9 ااعمتر با حداقل ش 50بست با طول بيش ا   دور برگرداض در ماابر بن      

متر ا  انتراي  4بايست ا  دو برابر عر  گذرگاه كرتر بوده و ايجاد امكاض ارتباط پياده با عر   برگردانرا نر 

 گردد. تايين م  12×12. حداقل ابااد دوربرگردانرا باشد سواره بالمانع م   ض ب  گذرگاهراي

طرفين معبر از طريق ايجاد پل سرپوشيده و مقررات مربوط به امكان ارتباط   -12-14-5

 ساختمانهاي عمومي و نظاير آن و ضوابط الزم در اين زمينه

 .متر فاصل  الزام  است 500در هر  رو حداكثر رو و سواره بين  پلراي ارتباط  بين پياده پيش 

، رعايوت  ف سوطح باشود، در صوورت وجوود اخوتال     سطحرو بايد بدوض اختالف  اتصال پلراي ارتباط  و پياده 

 .ده در فصل سطح شيبدار الزام  استضوابط ذكر ش

. حوداقل  رو باشود  شوند، برابر عر  پيواده  رو نصب م  حداقل عر  پلراي ارتباط  ك  در امتداد مسير پياده 

 .سانتيرتر باشد 150رو  مسير پيادهعر  پلراي ارتباط  عرود بر 

 .قابل تشخيص براي نابيناياض باشد عاليم حس  رو بايد داراي رو با سواره محل ارتباط پياده 

 . اختن پل با سطح لغرنده مرنوع استس 

 مشخصات و ضوابط مسيرهاي مخصوص پياده  -13-14-5

مسير مختص عابر پياده در حال حاضر در شرر پيشنراد نشده است و در صورت لزو  در مطالاات طراحو     

 . ابط مخصوص  ض نيز ارائ  خواهد شدشرري ضو

بسوت شووند بايود    اصول  بون   بواض متر اگر عبوور بو  خيا   100هاي با طول بيش ا   در انتراي كوچ  –تبصره 

 .متر در نظر گرفت  شود 2ل ب  عر  دسترس  پياده حداق
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 105هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط عبور و مرور معلولين جسمي و حركتي  -14-14-5

لولين جسور  و حركتو  الزامو     ماروها و وروديراي ساخترانراي عروم  رعايت ضوابط  در كلي  پياده      

شووراي عوال    سا ي محيط شرر براي مالوالض و ضوابط طراح  شرري مصوع  . در ادام  ضوابط مناسباست

 . شود شررسا ي ارائ  م 

 ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري 

 رو  پياده -1-14-14-5

 . سانتيرتر باشد 120رو  حداقل عر  مفيد پياده

رو  ديوار بوراي هور نووع موانا  كو  بو  هور علوت نصوب  ض در پيواده           اصل  ا سانتيرتر ف 120رعايت حداقل

 .گردد اجباري استريزي م  برنام 

 . رو دو درصد باشد حداكثر شيب عرض  پياده

 .رو هشت درصد باشد حداكثر شيب طول  پياده

سو  درصود   ك  نسبت ب  هم اختالف سطح دارند در سور پويچ،   رو  حداكثر شيب قسرت اتصال بين دو پياده

 .باشد

 . رو و سواره الزام  است ايجاد جدول يا اختالف سطح بين پياده

 . رو الزام  است ي كنار پياده، باغچ  يا جورو  سانتيرتر بين پياده 5ايجاد جدول ب  ارتفاع 

 .ا  مصالح سخت و غير لغزنده باشد رو بايد پوشش كف پياده

 . در محفظ  مناسب در نظر گرفت  شوددر كف ماابر بايد  هر گون  شير فلك  و ساير اجزاي تأسيسات شرري

 . رو الزام  است هرسطح بودض هر گون  درپوش با سطح پياده
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 106هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 رو مرنوع است. استفاده ا  هر گون  شبك  در سطح پياده

 رو  رو و سواره پلهاي ارتباطي بين پياده -2-14-14-5

 .متر فاصل  الزام  است 500در هر  حداكثررو  رو و سواره اي ارتباط  بين پياده بين  پل  پيش 

، رعايوت  ف سوطح ، در صوورت وجوود اخوتال   باشود  سطحرو بايد بدوض اختالف  اتصال پلراي ارتباط  و پياده 

 .ده در فصل سطح شيبدار الزام  استضوابط ذكر ش

. حوداقل  باشود رو  شوند، برابر عر  پيواده  رو نصب م  حداقل عر  پلراي ارتباط  ك  در امتداد مسير پياده

 .سانتيرتر باشد 150رو  مسير پيادهعر  پلراي ارتباط  عرود بر 

 .قابل تشخيص براي نابيناياض باشد رو بايد داراي عاليم حس  رو با سواره محل ارتباط پياده

 . اختن پل با سطح لغرنده مرنوع استس 

 رو  محل عبور عابر پياده در سواره -3-14-14-5

 .متر الزام  است 500حداكثر در هر رو در كلي  تقاطارا و  بر پياده در سوارهكش  عا ايجادخط لول  

 .در مكانراي خاص  نرا الزام  است كش  عابر پياده در محل تردد مالوالض و ايجاد خط لول 

 . كش  عابر پياده الزام  است اد خطرو در امتد رو و سواره ساختن پلراي ارتباط  بين پياده

 .باض الزام  استهاي وسط خيا ابر پياده حذف جدول جزيرهكش  عدر محل خط 

ض در ايو ي عابر پياده جروت اسوتفاده نابينا  كننده ب  هنگا  عبور   اد براين  دستگاه توليد صداي خبرب پيش 

 . تقاطاراي پرتردد الزام  است

 .اض باشدينا قابل تشخيص براي هدايت نابيناكش  عابر پياده بايد ا  جكفسا ي محل خط 
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 107هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 توقفگاه  -4-14-14-5

براي توقف وسيل  نقلي  ب  منظور پياده و سوار شدض مالوالض ا  وسيل  نقلي  در خيابانراي اصل  شرر ايجواد  

اط متور بوا ارتبو    12متر و بو  طوول حوداقل     60/3رو ( ب  عرق حداقل  رو در پياده خليج ) پيشرفتگ  سواره

 .رو الزام  است مناسب با پياده

متر فاصل   500در هر  اركينا ويژه مالوالض با نصب عالمت مخصوص در كنار خياباض اصل  واختصاص دو پ

 .الزام  است

 .حركت  الزام  است –درصد فضاي توقفگاه ب  مالوالض جسر   3درتوقفگاهراي عروم  اختصاص

 . متر است 50/3ض با صندل  چرخدار حداقل عر  محل توقف اتومبيل مالوال

هواي ورودي يوا خروجو     بايد در نزديكترين فاصل  ب  در حركت  م  –مالوالض جسر   محل توقف اتومبيل

 .  سانسور باشد

 .د ب  وسيل  عالمت مخصوص مشخص شودتوقفگاهراي اختصاص  مالوالض باي

 تجهيزات شهري  -5-14-14-5

 ها ايستگاه 

رووم  پرتوردد، احوداث محول     ، مراكز شرري و نزديک سواخترانراي ع وض شرريهاي اتوبوسران  در در پايان 

 .و هرسطح با كف اتوبوس الزام  استسانتيرتر 140انتظار ايستگاه اتوبوس ب  عر  حداقل

رو و  شرايط دسترس  ب  محل انتظار مسافر در ايستگاهراي اتوبووس شورري مطوابق شورايط اتصوال پيواده       

 . رو باشد سواره

سانتيرتر ا  كف  45اع ، حفاظ و نيركت با ارتف  سرپناهبين ، پيشاي مالوالضدر ايستگاهراي قابل استفاده بر 

 .الزام  است
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 108هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  .امكاض تردد مالوالض الزام  است هاي مسافربري بروض شرري رعايت كلي  شرايط ال   براي در محوط  پايان  

 تلفن عروم  و صندوق پست 

م  پرتوردد و مخصووص   اي عروو ، مراكز شرري و نزديوک سواخترانر  دروض شرريهاي اتوبوسران   در پايان  

 .الوالض با مشخصات  ير الزام  استبين  تلفن عروم  و صندوق پست قابل استفاده براي م ، پيشمالوالض

دسترس  ب  تلفن عروم  يا صندوق پست ب  صورت هرسطح و يا با شويب مناسوب بوراي مالووالض صوورت      

 . دگير

 .ر جلو تلفن و يا صندوق پست الزام  استسانتيرتر د 110×140بين  فضاي   ادي ب  ابااد حداقل  پيش 

 . سانتيرتر باشد 80اج  تلفن عروم  حداقل عر  در ب

ر ا  كوف  گير تلفن و شكاف صندوق پسوت يكصود سوانتيرت    ، صفح  شرارهحداكثر ارتفاع محل شكاف سك  

 .باشد

 . ضروري است ض در فضاي تلفن عروم سانتيرتر جرت استفاده مالوال 80بين  پيشخواض در ارتفاع  پيش 

ريزگواه  ، ايجواد حوداقل يوک  ب   شود در ماابر و فضاهاي شرري و در محلراي  ك   بريزگاه عروم  احداث م 

 . واحد يک واحد  بريزگاه اضاف  شود. در  بريزگاهراي بزرگ در ا اي هر ده مخصوص مالوالض الزام  است

 سازي معابر مناسب

 روهاي موجود  پياده -6-14-14-5

 . سانتيرتر رسانيده شود 90اريک ب  روهاي ب ، حداقل عر  پيادهده ا  امكاناتبا استفا 

 سوانتيرتر  90رو قرارداشوت  ويوا نصوب گرديوده و ا  حوداقل عور  مفيود         موانا  ك  ب  هرعلت  در پيواده  

 .ندجا گرد برق . . . ( بايد جاب  ، تيركاهند ) مانند عبور وسايط نقلي ، باج  تلفن، صندوق پست، دك  م 
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 109هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هاي  با ارتفاع حداكثر دو سوانتيرتر و   روها بايد ب  پل  هاي موجود در پياده سانتيرتر ا  عر  پل  90حداقل  

 .اسب براي مالوالض تبديل شوديا سطوح شيبدار من

 . و غيرلغزنده پوشيده و ترميم شودروها با جنا سخت  كف كلي  پياده 

 .مواد سخت پر شوند تيرتر ب  وسيل كلي  در هاي بيشتر ا  يک سان

سانتيرتر باال  210داقل ها و . . . ( تا ارتفاع ح باض مغا ه ، ساي  مدگ  ) مانند تابلو، عاليم، بالكن هر نوع پيش 

 .برده شود

تر سانتير 90گردد نصب پل موقت با حداقل عر   رو ب  هر علت حفاري م  در مواقع ضروري ك  سطح پياده

 .ستبا سطح غير لغزنده الزام  ا

سانتيرتر ا  موانع   90 رو، تابي  عاليم حس  در كف ب  فاصل  براي هشدار ب  نابيناياض ا  وجود موانع در پياده

 . الزام  است

، كنواره  ض بوا   مابر گردند و در صورت عود  امكواض  ها و درپوشراي واقع در مسير پياده بايد هرسطح  شبك  

 . شيب مناسب با كف مابر هراهنا شود

 رو  رو و سواره پلهاي ارتباطي بين پياده -7-14-14-5

داقل عر  رو با ح رو و سواره متر بين پياده 500تابي  پل ارتباط  مناسب حركت مالوالض در فواصل حدود  

 . سانتيرتر الزام  است 90

 . سانتيرتر گردد 90اي موجود حداقل ال   است ك  عر  پلر

وشيده شوند و در صورت وجود پلراي فلزي شياردار ال   است لغزنده پطح پلرا بايد ا  مصالح سخت و غيرس 

 ك  فاصل  شيارها پر شوند. 
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 110هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 كشي عابر پياده محل خط -8-14-14-5

 150كشو  بوا حوداقل عور      روها بايد اصالح، تسوطيح و بو  صوورت خوط     محل عبور عابر پياده در سواره 

 .شود روها سانتيرتر و قابل دسترس  ب  پياده

 هاي عابر پياده الزام  است. كش رتباط  در امتداد كلي  خطپلراي اوجود  

 . بايد قابل عبور صندل  چرخدار شودكش  عابر پياده جزيره وسط خياباض در محل خط 

 توقفگاهها  -9-14-14-5

درصد فضاي توقفگاه در نزديكترين فاصل  ب  ورودي و خروج   2در توقفگاهراي عروم  موجود بايد حداقل 

. ايون عرول در   حركت  اختصاص يابود  –رو براي توقف اتومبيل مالوالض جسر   مناسب ب  پياده و دسترس 

وضع موجود ا  طريق تبديل فضاي س  محل توقف اتومبيل مارول  ب  دو محل توقف براي اتومبيل مالوول  

 . حركت  امكانپذير است –جسر  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 111هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي  -15-5

 تعريف 

ها،  ض دسوت  ا  سواخترانراي  هسوتند كو  يكو  ا  انوواع خودمات         نام    اماكن عروم  در اين  يينمنظور ا

 . دهند اختيار افراد جاما  قرار م عروم  را در 

 وروديها  -1-15-5

سترس  رو يا پاركينا ساختراض د ، و ب  سوارهده مالوالض نيز در نظر گرفت  شودورودي اصل  بايد براي استفا

 . اشدشت  بمناسب دا

 . رو باشد االمكاض هرسطح پياده ورودي ساختراض حت  

 . والض بايد با عاليم حس  مشخص شودرو منتر  ب  ورودي مال پياده

 . سانتيرتر است 140فضاي جلو ورودي حداقل عرق  

 . ام  استفضاي جلو ورودي الز سانتيرتر بر روي 140باض ب  عر  حداقل  وجود ساي 

 . سانتيرتر باشد 160ورودي ساختراض ها در حداقل عر  با شو

 راهرو  -2-15-5

 . سانتيرتر باشد 140اقل عر  راهرو حد

 . شرا با پر  بلند نيز خودداري شودكف راهروها بايد غير لغزنده باشد و ا  نصب كفپو

 . گردد  تأمين  ب  صورت مناسب  سطح شيبدار ارتباط با اختالف سطح دركف راهرو بايد درصورت وجود
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 112هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 بازشوها ) در و پنجره (  -3-15-5

 . سانتيرتر باشد 80ر صندل  چرخدار حداقل عر  مفيد هر لنگ  در براي عبو 

 .الزام  است شوند تأمين ديد كاف  در مورد درهاي  ك  ب  خارد با  م  

 .سانتيرتر باشد 100  كف ترا  شده حداكثر ارتفاع ديد ا

 .سانتيرتر باشند 20خور ب  ارتفاع درها بايد داراي پا

 80بين  يک در مارول  ب  عر  مفيد حداقل  ، پيشدر صورت استفاده ا  درهاي چرخاض، گردش ، كشوي 

 . است اي استفاده مالوالض الزام سانتيرتر در جوار  نرا بر

 . ا بايد ب  سرولت با  و بست  شوندكلي  دره

 . سانتيرتر باشد 7تا  5/3و سطح در ين  ض درها بايد ا  نوع اهرم  بوده و فاصل  داخل  ب  دستگيره

، چنانچو  هور دو بو     سوانتيرتر  200ب  يک جرت با  شووند  حداقل فاصل  بين دو در متوال  چنانچ  هر در 

 سووووانتيرتر و چنانچوووو  هوووور دو بوووو  داخوووول بووووا  شوووووند   120سوووورت خووووارد بووووا  شوووووند  

 .سانتيرتر باشد 280 

 . سانتيرتر باشد2ثر ارتفاع  ستان  رصورت اجبارحداك. دالرقدور بدوض  ستان  باشند درها بايد حت 

 30سوانتيرتر سوطح هرووار در هور دو سووي در و       150 حوداقل بينو   ب  منظور تسريل در حركت، پويش 

 . سانتيرتر در طرفين الزام  است

 . سانتيرتر باشد 120ا  كف حداكثر  ارتفاع دستگيره پنجره 

ا  شيش   شيش  هستند در مقابل ضرب  صندل  چرخدار محافظت وهاي  ك  تا كف داراي  كلي  درها و پنجره

 . در طرفين  ض الزام  است
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 113هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 پالاه     -4-15-5

 . ب  نابيناياض الزام  است ، قبل ا  ورود ب  قفس  پل  براي هشداروجود عاليم حس  در كف 

 . سانتيرتر باشد 17اكثر ارتفاع  ض سانتيرتر و حد 30عر  كف پل   

 . سانتيرتر باشد 120  حداقل عر  پل 

 . اندا  در طرفين پل  الزام  است نصب دست 

 سانتيرتر باشد.  85سانتيرتر و براي بزرگساالض  60اندا  ا  كف پل  براي كودكاض  ارتفاع دست 

 . سانتيرتر باشد4 ديوار حداقل فاصل   ض ا  و سانتيرتر 5/3 يا صاف اندا  اعم ا گرد ميل  دست قطر حداكثر 

 . سيل  اختالف رنا قابل تشخيص باشدپل  كامالً غيرلغزنده بوده و ب  ولب   

 .   مرنوع استهرسطح و گرد كردض لب  پلنصب هر گون  لب  پل  غير 

 . جلوگيري ا  لغزش عصا الزام  است ، تابي  لب  مخصوص برايهاي عرض  پل  در كناره

 . سانتيرتر باشد 3نبايد بيش ا   ورپاخور پل  بايد بست  باشد و پيشامدگ  لب  پل  ا  پاخ

 . پل  باشد 12  بين دو پاگرد بايد حداكثر تاداد پل 

 عر  پل  باشد. هاي دوجرت  هم سانتيرتر و در پل  120حداكثر عرق پاگرد پل   

 سطح شيبدار    -5-15-5

 . سانتيرتر باشد 120ر  سطح شيبدار حداقل ع

 . سانتيرتر باشد 120درصد با عر   8 متر طول حداكثر شيب 3براي سطح شيبدار تا 
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 114هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

سوانتيرتر بو     5متر ( در ا اي هر متر افزايش طوول   9در سطوح شيبدار بيش ا  س  متر طول )تا حد مجا  

 . درصد ا  شيب  ض كاست  شود 5/0و  عر  مفيد  ض اضاف 

سطوح شيبدار دو  متر طول الزام  است. در 9تر و در هر سانتير 120بين  يک پاگرد ب  عرق حداقل  پيش 

 . سطح شيبدار خواهد بود، عر  پاگرد برابر عر  جرت 

 . سطح شيبدار بايد غير لغزنده باشدكف 

 . و ورودي ساختراض بايد مسقف باشد سطوح شيبدار 

 .در طرفين سطح شيبدار الزام  است نصب ميل  دستگرد

 85، بوراي شوخص ايسوتاده    ترسوانتير 75يبدار بوراي شوخص نشسوت     ارتفاع ميل  دستگرد ا  كف سطح ش 

 . سانتيرتر باشد 60و براي كودكاض  سانتيرتر

 . سانتيرتر باشد 4بين  ض و ديوار  سانتيرتر و حداقل فاصل  5/3حداكثر قطر ميل  دستگرد  

 آسانسور   -6-15-5

سور شود وجود حداقل يک  سان در ساخترانراي عروم  ك  براي دسترس  ب  طبقات ا   سانسور استفاده م  

 . الض روي صندل  چرخدار الزام  استقابل استفاده براي مالو

 . مانع است صندل  چرخدار قرار گيرد سانسور بايد هرسطح ورودي و يا در دسترس بال 

 . سانتيرتر مربع باشد 150×150حداقل فضاي با  انتظار در جلو  سانسور در هر طبق   

 :خصات  ير را داشت  باشدض بايد مش سانسور قابل استفاده براي مالوال

 ،سانتيرتر 80عر  مفيد 
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 115هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ،  دو در كشوي  با چشم الكترونيك مجرز ب

 ،سانتيرتر 140×110ابااد مفيد اتاقک  سانسور 

 .است كف اتاقک الزام  ا  سانتيرتر75ارتفاع  در ديوارهاي  سانسور هاي كرك  در نصب دستگيره 

، حوداقل  سوانتيرتر  130نوده  سانسوور حوداكثر    كنتورل كن اي ه در محلراي پرتردد مالووالض ارتفواع دكرو    

 .تفاده نابيناياض قابل تشخيص باشدسانتيرتر و نيز براي اس 2سانتيرتر و حداقل قطر  ض  5/1برجستگ   ض 

 . شود ال   است توقف  سانسور با صوت مشخص

 فضاهاي بهداشتي  -7-15-5

مخصووص  نواض   نرايند تابي  سرويا برداشوت    در قسرتراي  ا  ساخترانراي عروم  ك  مالوالض تردد م 

 .الزام  است

ل  چرخودار در ايون   سانتيرتر مربع باشد و قابليت گوردش صوند   150×170حداقل اندا ه سرويا برداشت  

 .فضا الزام  است

 . باشد گشودض  ض درمواقع اضطراري ا بيروض امكانپذير شود و برداشت  بايد ب  بيروض با   سرويا در

 .سانتيرتر ا  كف الزام  است 45اع مستراح ب  ارتفنصب كاس  

سوانتيرتر   20سوانتيرتر ا  كوف و    70هاي كرك  افق  در طرفين كاس  مستراح ب  ارتفواع   نصب دستگيره 

 . تر ا  لب  جلوي  كاس  الزام  استجلو

ح شيرن مستراا  ن باالتر سانتيرتر40سانتيرتر ا  جلو كاس  و30فاصل هاي كرك  عرودي با  نصب دستگيره 

 .سانتيرتر باشد 120تا  80ي عرودي ها . دامن  نوساض ميل ب  روي ديوار مجاور اجباري است
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 116هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ر فاصل  ا  محور سانتيرت 25سانتيرتر ا  كف و  80نصب دستگيره اضاف  بر روي قسرت داخل  در ب  ارتفاع 

 .لوال الزام  است

سوتراح  بودوض جابجواي  فورد مالوول ا  روي م     دستشوي  سرويسراي برداشت  بايد ب  نوع  نصب شوند ك 

 .توسط وي قابل استفاده باشد

 .سانتيرتر باشد 85تا  65ارتفاع مناسب دستشوي  ا  كف  براي مالوالض  

 . سانتيرتر باشد 45در  ير دستشوي  حداقل عرق بدوض مانع 

 .اهرم  و براحت  با  و بست  شوند شيرهاي دستشوي  بايد ب  صورت

 .سانتيرتر باشد 90ض ا  كف حداكثر پايين   ين  دستشوي  مالوالارتفاع لب  

 .سانتيرتر 80  و جاي صابوض ا  كف حداكثر ارتفاع  ويز حول 

 عاليم  -8-15-5

، فضاهاي شرري و قسرتراي  ا  ساخترانراي عروم  ك  براي استفاده مالوالض طراح  و تجريوز  كلي  اماكن

 .مالوالض مشخص گردند   عالمت ويژهاند بايد بوسيل گرديده

باياد باراي    گيرد و مي ساختمانهايي كه بخشهايي از آن مورد استفاده عمومي قرار مي  -9-15-5

 اين ساختمانها به قرار زير است :، والن نيز قابل استفاده باشندلمع

 دانشگاهرا و مراكز فرهنگ  

 بيرارستانرا و درمانگاهرا 

 مسجد و مصل  
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 117هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  سايشگاهرا  

 ش  مراكز ور 

 مترو  –ترمينال  –فرودگاه  – هن  راه

 بخش اورژانا كلي  فضاهاي درمان  

 ، پست و تلگراف و تلفن و معسسات دولت  اداري مانند بانک، معسسات مال  –مراكز خدمات  

 در ساير ساختمانهاي عمومي رعايت موارد زير الزامي است    -10-15-5

 . مناسب باشد ، براي مالوالضهركف يا ده درصد سطح  يربنا طبق در مراكز  مو ش  غير دانشگاه  بايد  

  مناسوب بوراي   ، بايد يک اتاق قابل دسترس  و استفاده با سرويسراي برداشتاتاق 25كلي  هتلرا تا ظرفيت 

. اسب ديگر براي مالوالض ضروري استبين  يک اتاق من اتاق اضاف  پيش 25. در ا اي هر مالوالض داشت  باشد

 .اتاقراي مارول  هتل تو يع گردندا بايد ب  طور يكنواخت در بين اين اتاقر

راي تخت بايد يک تخت و يک سرويا برداشوت  مناسوب بو    30ها و مررانسراها تا ظرفيت  كلي  مسافرخان 

ت  مناسوب بوراي   تخت ديگر يک تخوت بوا سورويا برداشو     30، در ا اي هر استفاده مالوالض داشت  باشند

 . مالوالض اضاف  شود

مترمربع مسواحت داشوت  باشوند     400نفر كارمند و حداقل  20كلي  ساخترانراي اداري دولت  ك  بيش ا   

 .شتغال مالوالض قابل استفاده باشدبراي ا

درصد واحدهاي تجاري در هر پروان  ساختران  تجاري و  10، ب  اضاف  كلي  قسرتراي عروم  مراكز تجاري 

 .جسر  قابل دسترس  و استفاده باشدمترمربع بايد براي مالوالض  100هرچنين كلي  واحدهاي بيش ا  
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 118هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي مسكوني  مجتمع  -11-15-5

مناسب براي مالوالض نصب شده ، بايد يک  سانسور ون  ك  تابي   سانسور اجباري استدر ساخترانراي مسك

 .باشد

هواي عروودي و    د ارتبواط واحد مسكون  بايو  10مترمربع سطح و بيش ا   1000هاي با بيش ا   كلي  مجترع

 .حركت  داشت  باشند -الوالض جسر  افق  و فضاهاي عروم  قابل استفاده براي م

 سازي محيط شهر براي معلوالن  اي مناسب ضوابط توصيه -16-5

 . د، مرنوع استرو ايجاد لغزندگ  نراي هاي  نرا در اطراف پياده كاشت گياهان  ك  ريختن ميوه 

 .ايد در دو طرف محل عبور نصب گرددكنترل شخص مالول باشد ب چراغ راهنراي  ك  در

 .حل خط كش  عابر پياده الزام  استايجاد  ماض كاف  براي عبور ايرن مالوالض ا  م 

 وسايل نقلي  عروم  بايد ب  باالبرهاي مكانيك  براي دستياب  مالوالض ب  داخل  نرا مجرز گردد. 

رسطح كف وسويل  نقليو  عرووم  باشود بايود يوک سوكوي فلوزي         در صورت  ك  ارتفاع سكوي مسافري ه 

 .لوالض ب  داخل اتوبوس تابي  گرددمكانيك  بين ايستگاه و اتوبوس براي هدايت ما

مشخص كردض قسرت بخصوص  ا  اتوبوس و ديگر وسايل نقلي  با كرترين فاصل  ا  درهواي ورود و خورود    

، بستراي ديگر ايد بدوض صندل  و مجرز ب  كرربند، دستگيرهب. اين محلرا براي استفاده مالوالض الزام  است

 .ر در برابر حركتراي ناگران  باشدبراي ثابت نگاهداشتن صندل  چرخدا

 داده شود. قرار   ناض اختيار بايد در داخل هواپيرا كم جرت استفاده مالوالض در  با عر  صندليراي چرخدار 

هواپيراها و ورود و خرود اتوبوس يا قطارهاي بوين شورري بوراي    ضروري است ك  اطالعات مربوط ب  پروا   

 .نواياض ب  صورت بصري ارائو  گرددنابيناياض ب  صورت صوت  و براي ناش
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 119هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هون شورري ) متورو( بوراي مالووالض و تابيو         بين  فضاي  بدوض صندل  در كنار ورودي قطارهاي راه پيش 

 .تن صندليراي چرخدار ضروري استداشكرربند و يا دستگيره و بست براي ثابت نگاه

نحوه استفاده ا  قطارها و اطالعات مربوط ب  ورود و خرود بايد با وسايل صووت  و تصوويري بوراي اسوتفاده      

 .ابيناياض و ناشنواياض اعال  گرددن

 .م صوت  براي نابيناياض ضروري استوجود عاليم بصري براي ناشنواياض و عالي 

. بايد در رابط  با  واياي افق ، عرودي و جانب  صورت پذيرد م سو  يد محدود و كمنصب تابلو براي افراد با د

 .درج  باشد 30براي افراد ايستاده درج  و 15 براي افراد نشست  دراين گروه  واياي افق  ديد

 .   ين  مشك  و حروف سفيد تري  گردندال   است ك  تابلوها با  م 

. در ايون حالوت   ر گوش  چوپ بواالي توابلو نوشوت  شوود     د« بريل » با خط بايد توضيحات  براي نابيناياض م  

ب شده ب  سانتيرتر بايد باشد ) اين مسأل  در مورد تابلوهاي نص 122حداكثر ارتفاع تابلو براي افراد ايستاده 

 .ديوار است (

 ارائو  عاليم تنرا ب  صورت تصويري مجا  نيست. -

 . گاه نرايد نابيناياض را حس  باشند تا وخطرناك بايدداراي عاليم هاي راهنرا درنقاط حساس ها ونرده ميل  -

 هاي مجاز در گذرها و مقررات مربوط به آنها آمدگيپيش  -17-5

متر ا  كف مابر ب  شرط توافوق موالكين    5/4روي ورودي محالت با حفظ حداقل ارتفاع بر احداث بنا  -

توراكم   ءجوز تشوويق  بووده و    باشد. توراكم احوداث     مجا  مكوچ  و با تأئيد شررداري دو بناي طرفين 

بين  ورودي پالكراي ايجواد كننوده سواباط، ا  فضواي  يور سواباط        پيش گردد. ساختران  محسوع نر 

 غيرمجا  است.
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 120هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

باشد. در ماوابر   متر عر  مجا  نر  14ها و خيابانرا با كرتر ا  احداث بالكن يا پيش  مدگ  در كوچ  -

نرايود. رعايوت حوريم     تجاو  نرو   5/1باشد و ا  عر  مابر م  1/0ر پيش  مدگ  داكثمتر ح 14باالي 

 هاي برق الزام  است.سيم

  مدگ  بنا الزام  است.  پيشهر گون   متر ا  كف گذر پياده تا  ير 5/3رعايت حداقل ارتفاع  -

   است.متر ا  كف مابر غيرمجا 5/3در ارتفاع كرتر ا   مدگ  ساختراض در پخ ماابر  پيش -

 .غيرمجا  استساختراض  روب  مابر مدگ  كولر و محفظ   ض در نراي  پيش -

 )مگر با تأييد شررداري جرت  يباسا ي(. .باشد اندا  با  بصورت نرده فلزي مجا  نر  دستاحداث  -

فضواهاي   اد )حيواط( قطاوات مالكيوت و هرچنوين سوقف وروديروا،        پيراموض ايجاد حصار در  مين   -

و مصوالح   باشود  مجا  نرو  راي فلزي و ساير مصالح نامطلوع قا  مصالح سبک مانند ايرانيت، وراستفاده 

 مورد استفاده بايد حت  الرقدور ا  نوع بكار رفت  در نراي بنا و ديوار حياط باشد.

 باشد. نر مجا  )مگر براي نصب سلولراي خورشيدي(  استفاده ا  سقف شيب دار -

ها و سطوح شفاف اسوتفاده   يباض، ب  منظور كنترل تابش  فتاع بر روي پنجرهگردد ك  ا  سا توصي  م  -

 گردد.

 هاي قانوني و ضوابط آنها  حريم -18-5

 حريم شهر -1-18-5

مجلوا شووراي اسوالم  تحوت نظوارت وكنتورل        14/10/1384مصووب  موور     2ماده  مطابقحريم شرر و 

عرران  و تغييرات كالبدي در اين محدوده ا  برو  هر  هاي تا ضرن كنترل ترام  فااليت شررداري قرار دارد،

هاي توسا  و عروراض داخول محودوده و حوريم  ض مراناوت       نوع نا هراهنگ  بين بافت كالبدي شرر و برنام 

 هكتار است. 78/844در حدود  هراشررحريم شرر  گردد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 121هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

مقررات مصوع طرح جوامع  ابط وو هرگون  احداث ساختراض وتأسيسات در حريم شرر تنرا در چرارچوع ضو

بوا متخلفوين طبوق مقوررات      سا  غيرمجا  در حريم تخلف محسوع شده ووپذير است. هرگون  ساختامكاض

 رفتار خواهد شد.

ر داخل حريم شرر ها و ضوابط مصوع دتأسيسات ك  ب  موجب طرح و نظارت بر احداث هرگون  ساختراض و

 باشد.، بر عرده شررداري م مجا  شناخت  شده

 مجا  در حريم تخلف محسوع شده وپيگرد قانون  دارد.وسا  غيرو هرگون  ساخت

شوند،  مطابق طرح هادي روستاي  داراي محدوده وحريم خواهنود  ستاهاي  ك  در داخل حريم واقع م و رو

 بود وشررداري حق دخالت در محدوده وحريم و ساير امور روستا را ندارد.

، شورر  در صوورت رسويدض بو  شورايط شورر شودض       يم شرر قرار م  گيرند،و روستاهاي  ك  در محدوده حر

 شود.اداره م  منفصل شناخت  نشده و ب  عنواض يک ناحي  يا منطق  ا  مناطق اصل  شرر تلق  و

هواي  اسوتقرار فااليوت   هاي جامع، ضوابط ومقوررات ويوژه متضورن اسوكاض و    ي اين مناطق در قالب طرحبرا

 مالك عرل خواهد بود. ، تري  گرديده وروستاي 

ظوف بو  ارائو  كليو      نرايود، مو ي عوار  ساختران  و... دريافت مو  و در هر محدوده يا حرير  ك  شرردار

 خدمات شرري است.

 از اراضي حريماستفاده نحوه  -2-18-5

 مجا  است. حريم هاي كشاور ي ا  اراض  و استفاده

 گيرد.رادي طرح جامع انجا  م وابط پيشنتأسيسات در حريم طبق ض و احداث ساختراض و

 مسئول استاض مجا  است.هاي  سا ماضا  مجو  اخذ با  تنراو حفر چاه عريق و نير  عريق  ع 
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 122هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

با كسب  تنرا ،هاي  ع و برق قرار ندارند  ها و شبك  هاي اقتصادي موجود ك  در حريم راه و ادام  فااليت مكاض

 ذيصالح مجا  است.هاي  مجو  ا  سا ماض

قورار دارنود و اضواف  برعور  سوواره و        ضحريم  شرر وهاي  ك  در داخل محدوده  سرت ا  حريم راه ض ق و

راه  ايجواد   منظر ورودي شرر وجلووگيري ا   يباشد، ب  منظور كرک ب  پاكيزگ  و  يبارو مورد نيا  م ادهپي

ت راه وترابوري بوراي   هنگ  و ادسترس  براي ساخت و سا هاي باد ا  حريم راه، توسط شررداري و بوا هروا  

 .خواهند گرفتكاري و ايجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار درخت

د بو  سوايت   بايو  هاي اصول   حريم راه، موجود در ...تجاري و خدمات  و  ،ها و واحدهاي صنات  اهو كلي  كارگ

  .منتقل گردندكارگاه  

هاي مربوط بو     و فرهنگ  و مجترعفريح ، توريست، مناطق تهاي دانشگاه ، بيرارستان  و احداث مجترع

بر مبناي ضوابط مصوع شوراي  هراشررمشاب  در حريم شرر هاي  يا ساير كاربري مزاحمصنايع كوچک و غير

 ذير خواهد بود.پ امكاضو مجلا شوراي اسالم   عال  ماراري و شررسا ي ايراض

هواي   هواي مصووع ارگواض    وج  ب  طورح گا  با ت و هاي ارتباط ، مسير خطوط انتقال نيرو،  ع احداث جادهو 

 .باشد پذير م امكاض هاي ال  با حفظ حريمو ط بذير

هيات و يوراض   2/5/1384مزاحم مشروط ب  رعايت مفاد مصوب  مور  ها و صنايع كوچک غيركارگاه و احداث

 بالمانع است)با اخذ مجو  ا  سا ماض حفاظت محيط  يست(.

واقوع در حوريم    يهوا  طورفين جواده   متر ا  حريم راه در 150تا عرق  ايجاد هر گون  ساختراض و تأسيسات و

 .غيرمجا  است
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 123هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  در حريم ضوابط و مقررات احداث بنا -3-18-5

 بايد ا  شررداري پروان  اخذ نرايد. و مالكين اراض  و امالك واقع در حريم قبل ا  هر گون  اقدا  عرران  م 

 باشد.مقررات وضوابط افرا  وتفكيک باغات ومزارع م  و تفكيک وافرا  باغات واراض   راع ، تابع

سو ي  ها و  تش منظور جلوگيري ا  خطرات ناش  ا  سيل، طغياض رودخان   ب ضوابط و مقررات فن و رعايت 

 و استحكا  بناها الزام  است.

 و تأمين  ع، برق و گا  كاف  و مداو  براي مستحدثات حريم الزام  است.

 .ضروري است هاي ذيصالح مراجع و سا ماض ا  اشتن مجو هاي ال  دو  و احرا  مالكيت

هوا و نررهواي عرووم ، قنووات و      ها، مسير راه  هن، رودخان ، جنگول  و رعايت حريم حفاظت  نسبت ب  جاده

، هوا و تأسيسوات عررانو     هاي انتقال برق، خطوط و شبك  ها، خطوط و پاي  سيلمها،  هاي عريق، چشر  چاه

گيور،   سويل  بنود و  خانو   ع و فاضوالع، سويل    هاي مربوط ب  شبك   برسان ، تأسيسات تصفي  نالها و كا لول 

  .تأسيسات نظام  و انتظام ، ابني  و  ثار تاريخ  براساس ضوابط و مقررات مصوع مراجع ذيربط الزام  است

 30كثر سطح اشوغال  باشد. حدا هاي قابل احداث در حريم، دو طبق  م و حداكثر تاداد طبقات ترا  كاربري

ك  ميزاض سطح اشغال كاربريروا در داخول   درصورت  درصد خواهد بود. 60اكم ساختران  درصد و حداكثر تر

 باشد.، ارقا  كرتر مالك عرل م دوده شرر كرتر ا  اين ميزاض باشدمح

كو  در ضووابط و   ها، حريم بنا ا  برهاي  مين و...  بر طبق كاربري مشاب  رعايت ضوابط مربوط ب  دسترس  و

 .الزام  است هاي شرري اعال  گرديده،مقررات كاربري

وفق ضوابط  كو  در   ارع  يا باغباض در اراض  كشاور ي و باغات، سكونت و احداث ساختراض مسكون  جرت 

 گردد.طرح سامانده  باغات در محدوده قانون  و حريم شرر تري  خواهد شد، تايين تكليف م 
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 124هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 انوني ق ايمحر-4-18-5

 شود.اال  ا  نرادهاي مربوط  تايين م حرايم قانون  پا ا  است

 1.هاي موضوع اين فصل غيرمجا  است احداث هرگون  ساختراض در حريمو 

 حريم امنيتي -5-18-5

هواي رادار، مراكوز    رسان ، گا رسان ، تأسيسات تدافا  شرر، مراكز انتظام ، سوايت تأسيسات  برسان ، برق و

اين حورايم بور مبنواي ضووابط و      داراي حريم امنيت  باشند. بايدت، مراكز فن  راديو و تلويزيوض فن  مخابرا

 گردد. مقررات موردي هر ارگاض و نراد مشخص م 

 حريم انهار  -6-18-5

 ض قسرت ا  رودخان ، نرر يا مسيل است ك  در هر محل با توجو  بو   موار هيودرولوژيک و      بستر : 

اي  هاي  ع منطقو  سال  ب  وسيل  و ارت نيرو يا شركت 25با دوره برگشت داغاع و حداكثر طغياض 

سال موالك   25شود. در مناطق  ك  ضرورت داشت  باشد سيالع با دوره برگشت بيشترا   تايين م 

 گيرد.  محاسب  قرار م 

كواض در   كروا  ها، انرار در بستر سابق تأثيري نداشوت  و بسوتر سوابق   ها، مسيلتغييرات طبيا  بستر رودخان 

 شود.  اختيار حكومت اسالم  است. ليكن حريم براي  ض منظور استفاده نر 

 ض قسرت ا  اراض  اطراف رودخان ، مسيل، نرر طبيا  يا سنت ، مورداع و بركو  طبياو     حريم :  

است ك  بالفاصل  پا ا  بستر قرار دارد وحفاظت ا   ض ال   است وبور طبوق مقوررات توسوط و ات     

                                                           
ب شـد    رگ و ـ   مـرك م مـ    كليه حرايم مشخص شده در اين بخش از طريـ  اكاـ ب بـر ينـرين اطت ـ  ت بددـ  يمـده از و  د ـ    ا         ـ1

ب شد  در ضـمن ادـالمتم    متك  مل ينرين حرايم ا تم شده  م  ،درصورك  كه در يكيه اين حرايم دچ ر افزايش ي ك  ش مورد  گردد

 حرايم در طراح    احداث پر ژه    الزام  اد    
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 125هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

گردد. حريم انرار طبيا  يوا رودخانو  اعوم ا اينكو   ع      اي تايين م كت هاي  ع منطق نيرو يا شر

متر خواهد بود ك  حسب مورد با توج  ب  وضع رودخان  يوا   20تا  1دائر  يا فصل  داشت  باشد، ا  

 گردد. نرر طبيا  يا مسيل ا اطراف بستر ب  وسيل  و ارت نيرو تايين م 

  :هاي تأمين آب مشروب  و قنوات و چاه حريم انهار و شبكه آبياري 

متور   100و  50اي بو  شوااع   دايوره  ب  ترتيب تأمين  ع شرععريق و نير  عريق  هايالف و حريم چاه 

 است.

ت أهيو   6/5/1371موور    193/ ت 47347و حريم انرار نسبت ب   بده   نرا مطابق مصووب  شوراره     د

 و يراض ب  شرح جدول  ير است :

 حرايم انهار نسبت به آبدهي آنها -(17جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در 193/ت 47347مطابق مصوبه شماره حريم  ميزان آبدهي انهار و شبكه آبياري
 طرفين

 متر  (12و15) مترمكاب در ثاني   15بيش ا  

 متر  (8و12) مترمكاب در ثاني   15تا  10ما بين 

 متر  (6و8) مترمكاب در ثاني   10تا  5ما بين 

 متر  (4و6) مترمكاب در ثاني   5ا ت 2ما بين 

 متر  (2و4) مترمكاب در ثاني   2تا  1ما بين 

 متر  2تا  1 در ثاني  ليتر  1000تا 100ما بين

 متر  1 در ثاني  ليتر 100كرتر ا  
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 126هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي آبرساني شهري  حريم لوله -7-18-5

ب  شرح  ير  هاي  برسان حريم لول   يراضت وأهي 6/5/1371مور   193/ت 47347راره  مطابق مصوب  ش  و

 تايين شده است.

 متر ا  هر طرف نسبت ب  محور(. 3متر ) 6ميليرتر، در كل    500الف و حريم لول   برسان  با قطر  

متور ا  هور طورف نسوبت بو        4متر ) 8ميليرتر، در كل    800تا   500ع و حريم لول   برسان  با قطر   

 محور(.

متر ا  هر طرف نسبت بو    5متر ) 10ميليرتر، در كل    1 200تا    800 برسان  با قطر و حريم لول    د

 محور(.

 (.متر ا  هر طرف نسبت ب  محور 6ر )مت 12ميليرتر ب  باال، در كل   1200و حريم لول   برسان  با قطر  د

د، حد خارج  حريم ب  در صورت  ك  لول  هاي  برسان  ب  موا ات و در حريم يكديگر نصب شون ه 1تبصره 

 شود.م تايين اعتبار قطر  خرين لول  

، كراكاض در اختيار دولت بوده واشخاص حق تصورف  سا ي وكاهشكانال هاي پا ا بستر مسيله 2تبصره 

  ض را ندارند.

    حريم رودخانه -8-18-5

 شرر هراشرر هيچگون  رودخان  اي وجود ندارد.محدوده و در 

 شار قوي انتقال برق  حريم خطوط ف  -9-18-5

 احداث هرنوع بنا و ساختراض در حرايم خطوط انتقال بورق فشوار قووي غيرمجوا  و اراضو  موذكور صورفًا        و

 رسد.بمحورهاي ارتباط  بين  پيشب  مصارف فضاي سبز و در شرايط  تواند  م 
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 127هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

تأسيسوات   در مسير حريم درج  يک خطوط فشوارقوي، اقودا  بو  هرگونو  عرليوات سواختران  و ايجواد        و

 مسكون ، دامداري يا باغ، درخت كاري و انبارداري تا هر ارتفاع غيرمجا  است.

در صوورتيك  سوبب   و  راعت فصل ، حفر چاه و قنوات، شبك   بياري و راهسا ي بارعايت اصوول حفواظت     و

 براي تأسيسات خطوط  انتقال نگردد، بالمانع است.اختالل  ايجاد خسارت

 غيور  هاي خطوط انتقوال بورق  لمتر ا  پ  دك  3و حفر چاه و قنوات ب  فاصل  كرتر ا  ايجاد شبك   بياري  و

 ست.امجا  

مسوكون  و صونات  و   واحودهاي  اعم ا  )قوي، ايجاد تأسيسات ساختران   در حريم درج  دو خطوط فشار و

 تا هر ارتفاع مرنوع است. (مخا ض سوخت

 متوور ا  طوورفين مسووير خووط   17فاصوول   كيلوولووت بوو  230حووريم درجوو  يووک خطوووط انتقووال بوورق    -

 .باشد )سيم كناري( م 

 باشد.  مترا  محور )خط وسط( م  40كيلوولت ب  فاصل   230حريم درج  دو خطوط انتقال برق  و

 حرايم درجه يك ودو خطوط انتقال برق -(18جدول شماره )

 2حريم درجه  1حريم درجه  ولتاژ )قدرت(

 متر ا  طرفين  5 متر ا  طرفين  3 هزار ولت  20

 متر ا  طرفين 15 متر ا  طرفين  5 هزار ولت  32

 متر ا  طرفين 20 متر ا  طرفين 13 هزار ولت 63

 متر ا  طرفين  30 متر ا  طرفين 15 هزار ولت  132

 متر ا  طرفين  40 متر ا  طرفين  17 هزار ولت  230

 ا  طرفين متر 50 متر ا  طرفين  20 هزار ولت 500و هزار ولت  400

 متر ا  طرفين60 متر ا  طرفين25 هزار ولت750

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 128هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 حريم خطوط انتقال گاز    -10-18-5

شود، در حريم خطوط  هاي عروم  ك  موجب گرد مدض جرايت م هاي مسكون  و كاربريمجترعاحداث  و

 قرار يابند.توانند در حريم است ها با اخذ مجو  ا  شركت گا  م لول  گا  غير مجا  است. ساير كاربري

 ضروري استپوند بر اينچ مربع ب  داخل شررها غيرمجا  است.  300ورود خطوط لول  گا  با فشار بيش ا   و

 .بين  گردد پيشخارد ا  محدوده شرر  درهاي تقليل فشار  محل احداث ايستگاه

 .هاي  نرا ا  خطوط گا  الزام  استپاي  و رعايت فاصل  خطوط انتقال برق و

ب  تغييرات خطوط انتقال گا  ) تغييردرقطر، ضخامت جداره، فشار طراح  و نوع خطوط( در اموور   و با توج 

 باشد. شررسا ي وماراري، استاال  ا  شركت گا ضروري م 

هوا   هاي گا  در مسيرهاي موا ي و در تقاطع لول  ه  انتقال نيرو ا  جداريهاي خطوط هوا حداقل فاصل  پاي  و

 باشد.م شرح  دينب

 

هاي گاز در مسيرهاي موازي و  لوله هي انتقال نيرو از جداريهاي خطوط هوا حداقل فاصله پايه -(19دول شماره )ج

 ها در تقاطع

 فاصله به متر اقلحد ولتاژ

 5/0 ولت  380و  220

 2 كيلو ولت  20

 7 كيلو ولت  63

 10 كيلو ولت  132

 20 كيلو ولت  320
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 129هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي گاز در مسيرهاي موازياز جداره لوله هاي زيرزميني برقله كابلحداقل فاص -(20جدول شماره )

 حد فاصله به متر ولتاژ

 1 ولت  380و  220

 2 كيلو ولت  20

 3 كيلو ولت  63

 هاهاي گاز در تقاطعها و لولههاي عمومي بين كابلحداقل فاصله -(21جدول شماره )

 حداقل فاصله ولتاژ

 متر سانت 50 ولت  380و  220

 متر 1 كيلو ولت  20

 متر 5/1 كيلو ولت  63

 

هاي  برداشت مخلوط بودض ها در ارتباط با غيرمجا  حداقل حريم خطوط لول  گا  در محل تقاطع با رودخان  و

 ين لول  تايين شده است.فمتر ا  طر 250اي  رودخان 

   حريم راه -11-18-5

 شرري الزام  است.هاي بروض ا جادهو استاال  ا  اداره راه و ترابري در ارتباط ب

ك  احداث هر گون  ساختراض و تأسيسات در است هاي سريع و كنارگذر ب  عنواض نوار حفاظت   حريم جاده و

 باشد.م  ض غيرمجا  

مووارد الزامو     هاي مربوطو  در تروام    ها و بخشنام  نام  ،  يينها و رعايت مقررات مربوط ب  حريم قانون  راه

 است. 

 .يباشدميد اداره كل راه و ترابري استاض أيها منوط ب  تهر نوع تغيير در عرلكرد در نوار حفاظت  راهو 

 مجا  است.  هاجادهو ايجاد فضاهاي سبز عروم  در حريم 
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 130هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 و ايجاد فضاي سبز خصوص  بدوض دسترس  مستقيم ب  جاده در اين حريم مجا  است.

 نرا بيش ا  دو هكتار باشد، بدوض دسترس  مسوتقيم بو  جواده و    و ايجاد عرلكردهاي غير انتفاع  ك  سطح 

 صورت فضاي سبز و پاركينا در اين حريم مجا  است.   فقط ب

وانند ت و عرلكردهاي غيرانتفاع  مجا  ب  احداث بنا در حريم نبوده ول  ب  صورت  فضاي سبز و پاركينا م 

 ا  حريم ذكر شده استفاده نرايند. 

ها بدوض  نرا مقدور  هاي كشاور ي و باغ كشت، داشت و برداشت ا   مين ،برداري ك  برره تأسيسات احداث و 

 در اين حريم مجا  است. ،نباشد

بوا رعايوت حوريم    )تأسيسات خدمات  و رفاه  جانب  راه ا  قبيل پرپ بنزين، رستوراض و تاريرگاه احداث و 

 در اين حريم مجا  است. (ط سبز باد ا  حريم قانون  راه و رعايت ضوابط قانون  مربو

متر ديوار و مابق  ب  صورت  مشبک( پا ا  رعايت حريم قوانون  راه   80/0و ديواركش  ب  صورت  مشبک )

 در اين حريم مجا  است.

 ضوابط و مقرارت دفع زباله  -19-5

 و دفع  بال  بايد ب  روش سو اندض، دفن كردض و در سطوح غير مفيد پراكندض انجا  شود. 1

 هاي  يست  انجا  شود. هاي فوق بايد در بيروض ا  مجترعترا  روش و2

 باشد.  كيلومتر م  30كيلومتر و حداكثر  ض  10و حداقل فاصل  دفع  بال  ا  شرر 3

 و محل دفع  بال  بايد ب  تأييد اداره برداشت و حفاظت محيط  يست برسد.4

 ار گرفت  باشد.و محل دفع  بال  نبايد در مسير و ش بادهاي غالب قر5

، بايود پوا ا  دفون  بالو ، بور روي  ض خواك ريختو  و بوا         هاي سطح و با توج  ب  جرت حركت  ع6

 هاي بصري را ا  بين ببرد. تواند ضرن كرک ب  محيط  يست،  لودگ  ي  نرا بپوشانند ك  اين م درختكار
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 131هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هوا باخواك و ماسو  پوشوانده و     ي اليو  ( متر انباشت  و رو1و5/2) هاي  ب  عرقها را بايد در الي و  بال 7

 كوبيده شود.

و بايد ا  ورود حيوانات ب  محوط  دفع  بال  مرانات كرده و مانع پراكندگ   نرا شد، ب  هروين جروت   8

 برتر است محوط  دفع  بال  را محصور نرود.

ت  و امكاض حفور  ها برتر است ب  صورت  پلكان  رويرم انباشت  شوند تا مسائل ايرن  رعايت گشو  بال 9

 فضاي  ياد در يک رو  فراهم شود.

متر باشد تا ا  صودور گوا  جلووگيري شوود. البتو       ( سانت 50و60ها بايد حداقل )نراي الي و پوشش10

 متر ا  طريق تسطيح بوجود  يد. سانت  10ضرورت دارد ك  پوشش ابتداي  در هراض رو  دفن ب  عرق 

تواض در  ض محل الي  جديدي را براي دفن مجدد  ب انجا  شد، م ( ماه ك  عرل تخري3و6و پا ا  )11

 اختصاص داد. 

  وري و دفن  بال  نظارت داشت  باشد.داشت بايد ب  ترا  مراحل جرعو اداره بر12

درمورد كاربريهايي كه توليد صدا، ارتعاش، لرزش، دود و ساير  ضوابط اجرايي -20-5 

 .نمايند مد و يا روشنايي زننده ميو ضايعات مايع و جا، راديواكتيويته آلودگيهاي هوا، بو

ي كلي  گردند برا كلي  ضوابط مربوط  ك  توسط و ارت صنايع و سا ماض حفاظت محيط  يست اعال  م       

 .االجرا است متقاضياض ال  
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ضوابط و مقررات خاص فني كه بايد در مناطق مختلف به دليل مسائاال خااص    -21-5

پرواناه   ي سااختماني و ساطح آبهااي زيرساطحي و نظااير آن در صادور      شناس زمين

 .سازي رعايت گردد ساختمان

و شررسا ي و شررداري ( بايد متقاضياض را ملز  ب   راه اداره كلدر موارد ياد شده دستگاهراي ذيربط )       

 رعايت  نرا بنرايند.

باال قرار دارد   ايراض ، شرر در پرن   لزل  با خطر نسب  2800نام   بندي  لزل   يين با توج  ب  نقش  پرن       

. در مورد ايستاي  و ساير مشخصوات خواك اراضو  بوراي       ايراض الزام  است لزل 2800و رعايت  يين نام  

سوا ي   هاي مسكون  و طرحراي  ماده مترمربع و يا مجترع 1000ساخت و سا  عروم  و با مساحت بيش ا  

طبقو  روي پيلووت حفور     5صد واحد مسكون  تک واحدي و يا ساخترانراي بويش ا   و يا احداث بيش ا  يك

 هاي   مايش مكانيک خاك الزام  است. گران 

ار  ا  نقطو    هاي هوم  تواض شرر را ب  حو ه بندي عروم  وضايت خاك ا  نقط  نظر ايستاي  م  در حو ه      

هكتوار   10هر تواند ا  نتايج حفر يک گران  در  م بندي اين حو ه .ايداري و مقاومت خاك تقسيم نرودنظر پ

 .ا  سطح شرر بدست  يد

نتايج عروم  بدست  مده قابل استناد براي ساخترانراي منفرد يوک واحودي و سواخترانراي متوسوط           

 .باشد ر س  طبق  روي  ير مين ( م )حداكث

 خاص محلي ساير مقررات و ضوابط الزم در ارتباط با شرايط و مقتضيات  -22-5

تر )طرحرواي   مطالاات دقيق. ول  در ب  چنين مواردي برخورد نشده است در مطالاات طرح جامع شرر      

( مركن است بو  چنوين    ...، احداث سد و سا ي، شرركراي صنات  تفصيل ، خطوط اجراي ، طرحراي  ماده

،  5جرلو  كريسويوض مواده    مواردي برخورد شود ك  در اين صورت، پوا ا  تصوويب مراجوع ذيصوالح ) ا      

 رعايت  نرا الزام  است. (و شررسا ي راهكارگروه 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 133هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاا : پايوست

 نامه وزارت مسكن و شهرسازي به تمام شهرداريها و شوراهاي شهر

 24/6/78/ ش مورخ 98/1875/20با شماره 

 با سال 

ات موورد نيوا  سواكناض و    ، توأمين خودم  اصل  و اساس  فااليتراي شررسوا ي  احتراماً يك  ا  ضروريات      

يوزي و طراحو  شورري نيوز     ر ريزي طرح مديريت امور شررها است ك  شايد ب  نوب  خود ا  فااليتراي برنام 

هاي مربوط ب  اين خدمات در كشور  . متأسفان  تاكنوض ضابط  ماقول و معثري براي تأمين هزين مررتر باشد

ضع مقررات و قوانين در  مين  كسب در مد براي تأمين وجود نداشت  و كوششراي  هم ك  تاكنوض ا  طريق و

 اند. هاي اجراي  طرحراي شررسا ي بارل  مده موفقيت چندان  بدست نياورده هزين 

خصووص موورد    رسد و در برخو  ا  كشوورهاي جرواض در ايون     روش  ك  ا  هر نظر منطق  ب  نظر م       

ل هزين  اين قبيل فااليتروا و عرليوات بوين سواكناض و     ، سرشكن كردض و تو يع و وصوگيرد استفاده قرار م 

شود در حال  ك  در كشور موا   مالكاض است و نقش عرده دولت و شررداريرا هم در هرين وظيف  خالص  م 

اي و مل  وظيف  دولوت   فر  بر اين است ك  تأمين خدمات عروم  شرري چ  در سطح محل  و چ  منطق 

 .وظايف مذكور را ب  انجا  برسانندر مدهاي عروم  خود و شررداري است و  ناض بايد با د

. بور اسواس يوک    شوود  بر وسات شررها نيز افزوده مو  ، دائوراً باال رفتن ساالن  جرايت ا  طرف ديگر با      

، هجده و نيم ميليوض نفر يان  بطور متوسط سوال   بين  انجا  شده نزديک ب  واقع، فقط در ده   ينده يشپ

. بوراي توأمين تأسيسوات    شوود  جرايت شررهاي كشور اضاف  م  شتصد و پنجاه هزار نفر ب يک ميليوض و ه

سوال  يكصود    % براي جبراض كربودهاي قبلو  حوداقل بو    10عروم  و فضاهاي خدمات ، با احتساع حدود 

نيا  است ك  دولت منابع در مدي خاص و امكانات مال  كاف  براي خريد اين اراضو    ميليوض مترمربع  مين

 باشد.  ندارد هر چند بر فر  داشتن امكانات تأمين  ض توسط دولت غير منطق  م 
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 برداري ا  اين خدمات است. ، بودج  ال   براي احداث و بررهچند رقم اصل  و مرم در اين  مين هر       

ن  كو   ا  سوي ديگر در نتيج  تفكيک يا افرا  اراض  براي ساخت مسكن با احداث ساخترانراي مسوكو       

، بالفاصول  بوراي خريوداراض  نروا حوق      ندهد و عرض   نرا توسط مالكي بخش عرده سطح شرر را تشكيل م 

مين يا ساختراض دريافت نرووده  شود ك  قيرت اين خدمات را مالک ضرن قيرت   مطالب  خدمات ايجاد م 

 . است

ن  كاربري و تراكررواي سواختران    ، ميزاض و نوع مجا  احداث ساختراض ياهرانطور ك  استحضار داريد      

. روش متداول در برقراري اين ضوابط اينست  ك  شود راي جامع تايين م در ضوابط و مقررات اجراي  طرح

با انجا  مطالاات هر  جانب  در سطح شرر غالباً كاربريرا و تراكرراي متفواوت  بوراي منواطق مختلوف شورر      

ک باض  ا  قطاات اراض  در مقايس  با قطاات ديگر و در مناطق تايين و چندين برابر اضاف  ار ش براي مال

، مجروع سواخترانراي  كو  طبوق كاربريرواي مختلوف و مقوررات       نرايد. ب  عبارت ديگر ديگر شرر ايجاد م 

شود شامل دو  بين  م  پيشمربوط ب  تراكرراي ساختران  در سطح شرر يا محالت در طرحراي شررسا ي 

 :بخش است

 ونت  صاحباض قطاات  مين رفع نيا  سك -1

 رفع نيا  سكونت  ساير افراد ك  فاقد  مين هستند و ساخترانراي اقتصادي شرر    -2

اي در اين  مينو  گذرانوده    بر هرين اساس و با اين ديدگاه شوراياال  شررسا ي و ماراري ايراض مصوب       

 ش حاصل  بر اثر تايين كاربريرواي  است ك  هدف  ض فراهم نرودض موجبات  براي وصول بخش  ا  اضاف  ار

، بصورت عوار  اختصاص  ب  سود شررداري است كو  بايود   ان  در اراض  شررياراض  و تراكرراي ساختر

 برصرف تأمين هزين  ايجاد تأسيسات و هرينطور تري  طرحراي توسا  شرري برسد.

در داخل شررها توسط موالكين كو    عالوه بر موارد فوق و برنظور جلوگيري ا  رها ساختن  مينراي باير  -2

هاي سوران  اداره شورر و    هم باعث رشد و گسترش افق  شررها و هم تخلخل بافت شررها و باال رفتن هزين 

خدمات شرري خواهد شد و هم يك  ا  عوامل مروم تشوويق باغوات و اراضو  كشواور ي در دروض محودوده       
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

كشاور ي خواهد شد. نسبت بو  اراضو  بواير شورري و     بسياري ا  شررها در ا  بين بردض باغات و فااليتراي 

بطور ساليان  و تصاعدي عوار  وضع و ا  مالكين اراض  مذكور دريافت گردد تا هم عرض   مين و سواخت و  

  خشوک نروودض   سا  و عرراض و  بادي بر روي اين  مينرا سرعت گيرد و هم مالكين باغات كرتر نسوبت بو  

 .درختاض اقدا  نرايند

بندي و تعيين تراكمهاي ساختماني و كاربري اراضي در طرحهاي  اضافه ارزش شهري بر اثر منطقه ضوابط اخذ

 توسعه شهري ) مصوب ( شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران 

توانند در قبال اضاف  ار ش  ك  براي هر يک ا  قطاوات   باشند م  شررداريراي  ك  داراي طرح جامع م  -1

بندي و تايين تراكرراي سواختران  و كواربري اراضو  بويش ا  قيروت       منطق  اراض  شرر بر اثر ضوابط

 35مواده   1، با تايين شوراي شرر ) مستند ب  بند شود ايجاد م   سكون  با تراكم كماراض  در مناطق م

ماده قوانوض شوررداريرا و    8، مستند ب  تبصره بند اهاي اسالم  ( و تأييدو ارت كشورقانوض تشكيل شور

، عوار  اختصاص  ب  تناسب ميزاض اضاف  ار ش حاصل  وضوع و وصوول نرووده و در حسواب       ضتبصره 

نگرداري كرده و صرفاً در « در مد حاصل  ار فااليتراي اقتصادي در ساخترانراي شرري » جداگان  ب  نا 

ط  ب  ستگاهراي مربوتري  طرحراي توسا  و عرراض شرري و اجراي  نرا با نظر شوراي شرر و عامليت د

 . مصرف برسانند

در مورد ساخترانرا و تأسيسات ناهراهنا با كاربريراي مصوع ك  باد ا  تصويب طرح جوامع و ضووابط    -2

بندي مقرر در طرحراي جامع و تفصيل  بدوض پروان  احداث گرديده و هرچنين در موواردي كو     منطق 

، محل كسوب و پيشو  يوا    غيرتجاري پروان  صادره در مناطق عليرغم تايين نوع استفاده ا  ساختراض در

، پروانو  سواختراض رعايوت نشوده باشود      تجارت احداث گرديده و يا بررحوال شورايط كواربري مقورر در    

تواند در صورت  ك  ضوابط مربوط ب  وصول عوار  اختصاص  ا  اضاف  ار ش حاصل  بر اثر  شررداري م 

و پيش  و تارد قبول پرداخت عوار   امتيا ات كاربري و تراكرراي صاحب ملک و يا صاحب محل كسب

و قلوع   100، قبل ا  طرح موضوع در كريسيوض ماده بوط بر طبق تارف  مصوع توسط  نرااختصاص  مر
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 مهندسین مشاور مهراز فارس

قوانوض تأسويا    5بنا يا تاطيل محل كسب و پيش  مورد را در كريسيوض طرح تفصويل  موضووع مواده    

 .ررسا ي و ماراري ايراض مطرح سا دشوراياال  ش

بنودي تشوخيص دهود كو  سواخترانرا و       كريسيوض مذكور با اسوتفاده ا  تاوديل ضووابط منطقو      هرگاه     

سوا د و در اسواس    برداري ا   نرا لطر  اساس  ب  توا ض و تناسب شرر وارد نر  تأسيسات احداث شده و برره

سواخترانرا و  طرح جامع شرر معثر نيست و لرذا با اصالح و تاديل كاربري  ض موافقت نرايد شررداري بابت 

( فوق وصول و با صدور گوواه   1، بر اساس ضوابط مندرد در بند )مقرر تأسيسات مذكور عوار  اختصاص 

. ولو  در صوورت  كو  كريسويوض     حل كسب و پيش  موافقت خواهد نروود كار يا عد  خالف و يا ادام  كار م

ر با توا ض و تناسب  ض منطق  ا  شورر  مذكور با اصالح و تاديل ضوابط كاربري موافقت ننرايد و يا  ض را مغاي

الحاق  ب  مواده   24و تبصره بند  100ماده  1و يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره 

 .قانوض شررداري رفتار خواهد شد 55

، رعايت حدود و سقفراي كل  است ك  در اس طرح جامع و توا ض و تناسب شررمنظور ا  رعايت اس –تبصره 

 .استطرحراي جامع هم براي مقادير كاربريراي مختلف و هم در ضوابط مكانياب   نرا تايين شده 

( بشرح  ير ا  طورف شووراي عوال     1اولويتراي مصارف در مد حاصل ا  عوار  اختصاص  موضوع بند ) -3

 . شود ري ب  و ارت كشور پيشنراد م شررسا ي و مارا

 . سا  و عرراض شررييل  و هادي و توتري  طرحراي جامع و تفص -1

 .شبك  ارتباط  اصالح و احداث -2

 .ي و نوسا ي بافتراي كرن  و قدير برسا  -3

 .ر انجا   ض بارده شررداري باشد (بربود و توسا  منابع و شبك   برسان  )اگ -4

 .كرک ب  ترلک و احداث ساخترانراي  مو ش  -5
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 137هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ضوابط و مقررات نماي شهري

 28/8/1369مصوبه مورخ 

  ا  داخول ماوابر قابول    اض ساخترانراي واقع در محدوده و حريم شوررها و شورركرا كو   كلي  سطوح نراي -1

، ال   اسوت بوا مصوالح    عم ا  نراي اصل  يا نراهاي جانب ، نراي شرري محسووع شوده  ، امشاهده است

 مرغوع ب  طر  مناسب و  يبا و هراهنا نراسا ي شود.

 .تي نراهاي اصل  و جانب  اسصدور گواه  پاياض كار ساختراض مشروط ب  انجا  نراسا  -2

ماه ا  اين تاريخ  6سا ي ال   است ظرف در كلي  شررهاي داراي طرح جامع و تفصيل  و هادي و شررك -3

. هرراه كننده طرحرا برسد يب مراجع تصويبضوابط و مشخصات نراسا ي هراهنا تري  شده و ب  تصو

تصويب خواهود  خ اين مصوب  تري  و ب  سا ي ك  باد ا  تاري طرحراي جامع و تفصيل  و هادي و شررك

 .ي هراهنا نيز بايد ب  تصويب برسد، ضوابط و مقررات و مشخصات نراسا رسيد

هواي مسوكن و    اصول كل  ضوابط و مقررات نرواي شورري ظورف يوک مواه مشوتركًا توسوط و ارتخانو          -4

 . ي و كشور تري  و ابالغ خواهد شدشررسا

شررداريرا بوا هرواهنگ  و ارت كشوور در نحووه صودور       3د تا  ماض تري  ضوابط و مشخصات موضوع بن -5

 .اه  پاياض كار اقدا  خواهند نرودگو

طرحراي  مرندسين مشاور و دارندگاض پروان  اشتغال ب  كار مرندس  موظفند در تري  و اجرا و نظارت بر -6

 .كلي  سطوح نراياض را رعايت كنند ،ساختران  و نراسا ي كامل
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 138هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 هاي فاضالب فيه خانهلزوم حفظ حريم تص 1

 ب(-4) بند  18/10/1368مصوبه مورخ 

، مشكل بو و ساير عوامل  يست محيطو  هاي فاضالع ب  لحاظ  ان خبا توج  ب  لزو  حفظ حريم تصفي       

ها كلي  مسائول فن  و  يست محيط  رعايت گوردد و ثانيواً كليو      خان  در انتخاع موقايت مكان  تصفي اوالً

. ضورناً  خان  جلوگيري نرايند ومتري تصفي كيل 6سا  تا حريم ورگون  ساختربط موظفند ا  هدستگاهراي ذي

 .ها ايجاد شود خان  ر اطراف تصفي ال   است توسط مسئوولين مربوط  كرربند درختكاري د
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 139هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 اساسنامه سازمان عمران شهرداري اراك

 پيشنهاد وزارت كشور

موورد اسوتفاده    هراشورر ي تدوين اساسنام  مشاب  براي شوررداري  شود ب  عنواض نرون  برا )ك  پيشنراد م 

 قرارگيرد (

ه مواده هفتواد و   و بند پانزد 84شررداري اراك در اجراي سياست خودكفاي  شررداريرا ب  استناد ماده       

 و با توجو   1/3/75، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالم  كشور و انتخاع شرردار مصوع يک قانوض تشكيالت

قوانوض   111ب  وظايف اساس  شررداري مندرد در ماده يک قانوض نوسا ي و عرراض شرري و نيز مفاد مواده  

، سا مان  تحت عنواض سوا ماض توسوا  و   ض و با رعايت ساير قوانين مربوط هاي بادي   شررداري و اصالحي 

، با رگوان  و تريو  و توأمين    ديب  منظور انجا  فااليتراي عرران ، خدمات ، توليعرراض وابست  ب  شررداري 

ايون اساسونام  اداره    نيا منديراي عروم  شرر و شررداري با گرايش در مد اي  تشكيل ك  بر اسواس مفواد  

 .خواهد گرديد

 فصل اول : كــليات  2

 : نام سازمان 1ماده 

 . هد شداختصاراً سا ماض خوانده خواسا ماض عرراض شررداري اراك ك  در اين اساسنام  من باد       

سا ماض داراي شخصيت حقوق  و استقالل مال  است و طبق اصول با رگان  و مقررات اين اساسنام   : 2ماده 

 .شود و ب  صورت خودگرداض و خودكفا اداره م 

  مركز سا ماض و محدوده عرليات  ض : 3ماده 

 باشد. حريم شرر اراك م ، شرر اراك بوده و محدوده عرل  ض محدوده قانون  و مركز اصل  سا ماض      

 .اض در صورت خودكفاي  نامحدود استمدت سا م : 4ماده 

، توليودي ) خريود موواد اوليو  و فوروش توليودات(،       انجا  فااليتراي عررانو ، خودمات    ،نوع فااليت : 5ماده 

وظوايف  با رگان  و تري  و تأمين نيا منديراي عروم  شرر و شررداري با گورايش در مود اي  در ارتبواط بوا     

 .ري و سا ماض برابر مقررات قانون عرران  و محول  ب  شرردا
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 140هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 : موضوع و هدف  6ماده 

 :نرايد سبت ب  موارد ذيل اقدا  م سا ماض با رعايت مقررات موضوع  ن      

ي شرري ا  قبيل كارخانجوات  احداث و تأسيا كارخانجات و كارگاهراي توليدي براي تأمين نيا منديرا -1

 . ساخت  در ارتباط با موضوع و هدف سا ماض ، بتن  ماده و قطاات پيشماس ن و ، ش سفالت

هاي مصوع شوررداري و   احداث ساخترانرا و تأسيسات مورد نيا  عروم  شرر در اجراي طرحرا و پروژه -2

 نيز ارائو  خدمات در  مين  فوق بصورت پيرانكاري.

  براي گذار در امور مربوط  ب  طريق  ك ي گذاري و مشاركت با بانكرا و معسسات و اشخاص سرما سرماي  -3

 .سا ماض تأمين منافع نرايد

 .منقول و غيرمنقول در امور مربوط خريد و فروش و اجاره و استيجاره امور -4

در استفاده ا  ترا  مال  و مشخصات سا ه ا  ساير شررداريرا نسبت بو  اشوخاص حقيقو  و حقووق       تبصره :

 .داشتخواهند  ديگر در شرايط  حق تقد 

 فصل دوم : سرمايه سازمان  3

سرماي  نقدي سا ماض عبارتست ا  مبلغ دويست ميليووض ريوال وجو  نقود كو  تروام   ض ا  محول         : 7ماده 

. سورماي  غيرنقودي   شوود  نزد بانک ملو  شواب  واريوز مو      اعتبارات شررداري اراك ب  حساع بانك  سا ماض

 الت و  مين و سواختراض و تأسيسوات قابول     م ا  ماشينسا ماض عبارت است ا  اموال منقول و غير منقول اع

نامو  موال  شوررداريرا و بور اسواس ار يواب         باشد ك  ا  طرف شررداري با رعايت مقوررات  يوين   استفاده م 

رسد با رعايت ساير مقررات موضووع  در اختيوار    كارشناس رسر  دادگستري ك  ب  تأييد شوراي سا ماض م 

 .باشد ه و قابل انتقال ب  غير نر كل سرماي  متالق ب  شررداري اراك بود .واهد گرفتسا ماض قرار خ

، سورماي  فووق را بوا    مدت ششراه پوا ا  تصوويب اساسونام     شررداري ملكف است حداكثر ظرف : 1تبصره 

 . رعايت كامل مقررات مال  ب  سا ماض تحويل نرايد

  .است شررداري ا ماض درنرايت قانوضمال  وماامالت  س نام   يين سا ماض تابع انتقال و واگذاري اموال : 2تبصره
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 141هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

، كلي  داراييرا اعم ا  منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديوض و تاردات ب  در صورت انحالل سا ماض : 3تبصره 

 .گردد شررداري اراك منتقل م 

رماي  توديوع شوده   ( درصد سود ويژه خود را تا اسوترالك سو  10( ال  ده )5سا ماض هر سال پنج ) : 4تبصره 

 .اساسنام  ب  حساع شررداري اراك واريز خواهد نرود 7موضوع ماده 

موديره و   نرايندگاض قانون  سرماي  شررداري درسا ماض بوده و ب  هرراه اعضاء هيئوت، اعضاي شورا : 5تبصره 

 سوا ماض   ارايو  د امووال و  ايون سورماي  و   اختيارات  ك  دراين اساسونام  دارنود   مديرعامل درحدود وظايف و

    .باشند م  

 فصل سوم : اركان سازمان  4

 اركاض سا ماض عبارتند ا  : : 8ماده 

 الف : شوراي سا ماض 

 ع : هيئوت مديره 

 د : مدير عامل 

 د : حسابرس ) با رس ( 

 شوراي سا ماض ك  منباد شورا ناميده خواهد شد مركب خواهد بود : : 9ماده 

 ورا الف : شرردار بانواض رئويا ش

 ع : مااوض امور عرران  و شررسا ي ) در صورت عد  وجود مااوض خدمات شرري و شررداري ( 

 د : يک نفر كارشناس ب  انتخاع شرردار و تأييد استاندار 

 د : دو نفر كارشناس ب  انتخاع استاندار با هراهنگ  و ارت كشور 

 خواهد  مركن« د»  بند  رعايت هر مقطا  با دراين ماده « د » تغييركارشناساض موضوع بند تبصره : تايين و

 .بود
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 142هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 : تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم   10ماده 

شورا بطور عادي سال  دوبار يك  در تيرماه براي تصويب ترا نام  و حسواع سوود و  يواض سوال قبول و            

مودت   هاي مياض ل  ينده و برنام تفريغ بودج  و ديگري در بررن ماه براي تصويب سا ماض برنام  و بودج  سا

 .شود ب  دعوت رئويا شورا تشكيل م و درا مدت سا ماض و انجا  ساير وظايف 

بنا ب  تقاضاي مدير عامل و يا رئويا هيأت موديره   10جلسات شورا خارد ا  موارد مذكور در ماده  : 1تبصره 

 .اهد شديا حسابرس )با رس( و يا دو نفر ا  اعضاي شورا تشكيل خو

 نرايد. الااده را رئويا شورا براساس پيشنراد متقاض  تايين م  دستور جلسات شورا بصورت فوق : 2تبصره 

دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و  ماض تشكيل  ض و موضوع دستور جلس  حداقل هفت رو   : 3تبصره 

 .بارل  يدويا شورا قبل ا  تشكيل جلس  ب  وسيل  دعوتنام  كتب  ا  اعضاء توسط رئ

يابد و چنانچ  در نوبت اول كل اعضواء حضوور بروم     جلسات شورا با حضور كلي  اعضاء رسريت م  : 4تبصره 

 .ر حداقل س  نفر تشكيل خواهدگرديدرو   ينده خواهد بود با حضو15نرسانند درنوبت دو  ك  حداكثر ظرف 

افق در صورت  داراي اعبتار خواهود بوود كو     تصريرات شورا ب  اتفاق  راء يا با اكثريت س  رأي مو : 5تبصره 

بايست  كتباً و مستدالً در صورتجلس  قيد  ، نظرات و داليل مخالفين م ئويا شورا يك  ا   ض س  نفر باشدر

شود و متن  ض نيز در دفتر مخصوص ) ك  توسط شورا برگ شراري و نخ كش  و مرر سورب  شوده باشود و    

 .امضاء اعضاء رسيده است ( درد شودده و ب  مشخصات دفتر در صفح  اول  ض ثبت ش

 باشد : : وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل مي 11ماده 

 .راجع ب  امور سا ماض و تصويب  ض استراع گزارش هيئوت مديره و حسابرس )با رس ( -1

بررس  و تصويب ترا نام  و حساع سود و  ياض و صورت داراي  و ديووض و عرليوات سوا ماض بور اسواس       -2

 .رس ( و اتخاذ تصريم نسبت ب   نرازارش هيئوت مديره و حسابرس ) با گ

مدت هاي مياض  ريزي براي فااليتراي سال  ت  و برنام مش  و برنام بررس  و اتخاذ تصريم نسبت ب  خط -3

 .و درا مدت سا ماض
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 143هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

موور فووق   بررس  و تصويب بودج  و اصالح و مترم بودج  و تفريغ بودج ، مصوبات شوراي سا ماض در ا -4

 .ون   ض جرت تصويب ارسال خواهد شدبالفاصل  پا ا  تصويب ب  شوراي اسالم  شرر يا جانشين قان

رو  ا  تاريخ دريافت بودج  مترم اصالح  15شوراي اسالم  شرر يا جانشين قانون   ض ظرف حداكثر  تبصره :

 .ج  را ، بررس  و تصويب خواهد كردو تفريغ بود

اداري سا ماض و واحدهاي تابا   ض ك  توسط هيئوت موديره تريو  و پيشونراد     بررس  و تأييد تشكيالت -5

 .شررداري و اخذ مصوب  و ارت كشور شود و اجراي  ض پا ا  اعرال مفاد ماده پنجاه و چرار قانوض م 

با شروع ب  كار سا ماض چنانچ  در شررداري براي انجا  وظايف سا ماض پستراي مصوع وجود داشت   تبصره :

شد پستراي مذكور و شاغلين  نرا تحت مديريت سا ماض قرار گرفت  و ا  محل اعتبوارات سوا ماض حقووق و    با

اي بور   . بدير  است چنانچ  براي سوا ماض تشوكيالت تفصويل  جداگانو     مزاياي خود را دريافت خواهند كرد

ستراي جديد تطبيوق  نام  استخدام  شررداريراي كشور تري  شود شاغلين پستراي مذكور در پ  يين اساس 

 .خواهند يافت

نام  مال  و ماامالت  سا ماض براساس مفاد اساسونام  سوا ماض و قوانوض شوررداري توسوط هيئووت         يين – 6

كشوور بو  موورد اجورا در      شود ك  پا ا  موافقت شورا با تصوويب و ارت  مديره تري  و ب  شورا پيشنراد م 

 .خواهد  مد

نام  مال  و ماامالت  خاص  نداشت  باشد  يين نام  مال  شررداريرا مصوع  نتا  مان  ك  سا ماض  ييتبصره : 

هاي بادي  ض با رعايت مفاد اساسنام  سا ماض مالك عرل خواهد بود ك  در اين صورت  و اصالحي  12/4/46

بجاي انجرن شرر و شرردار ب  ترتيب شوراي سا ماض و مدير عامل جايگزين خواهند شد . شووراي سوا ماض   

 .تواند اختيارات خود را تا ميزاض ماين  ب  هيئوت مديره واگذار نرايد  م

هاي مال  سا ماض پا ا  رسيدض ب  حد نصواع ) يوک پونجم( سورماي  بو        اتخاذ تصريم در مورد ذخيره -7

 .      منظور استفاده فاال ا  ذخيره مذكور

مياض افراد مارفو  شوده توسوط شورردار و     انتخاع و تجديد انتخاع اعضاء هيئوت مديره و مدير عامل ا   -8

ئووت موديره بور اسواس     وقوت ( هي   الجلس  اعضاي شورا و اعضاي غير موظف )پاره هرچنين تايين ميزاض حق
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 144هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

الزحر  و بوراي اعضواي تروا  وقوت هيئووت       تواند براي اعضاي پاره وقت حق . ضرناً شورا م مقررات مربوط 

. يا پرداخت حقوق و مزاياي اعضواي موظوف هيئووت    ايين نرايدا طبق مقررات مربوط  تمديره حقوق و مزاي

 مديره را بصورت كاران  تنظيم و پا ا  تصويب و ارت كشور ب  مورد اجرا گذارد.

 .الجلس  اعضاء غيرترا  وقت حقوق و مزاياي مديرعامل براي هرجلس  خواهدبود حداكثرميزاض حق تبصره :

رت صدور حكم ا  طريق استانداري ب  هرراه فور  مشخصوات   انتخاع حسابرس )با رس( و مارف  وي ج -9

 .)با رس( با رعايت مقررات مربوط  الزحر  حسابرس حسابرس )با رس ( ب  و ارت كشور و تايين حق

بوا   بايسوت  منطبوق   تصويب دريافت وا  و تايين نحوه هزين  و با پرداخت  ض و نيز مصاديق وا  ك  م  -10

 .موضوع و اهداف سا ماض باشد

و در  گذاري با بانكرا و ساير معسسات اعتباري مجا  با رعايت مقررات مربوطو   اجا ه مشاركت و سرماي  -11

 .قالب موضوع و اهداف سا ماض

دهندگاض تشوكيل  ك  ا  طرف مدير عامول يوا پيشونراد    رسيدگ  و اتخاذ تصريم نسبت ب  هر موضوع  -12

 .اسنام  و طبق مقررات قانوض تجارتمفاد اس شورا را در دستور جاما  قرار گرفت  و در قالب

تواند طورح پرداخوت حقووق و     تايين حقوق و مزاياي مدير عامل وفق مقررات موضوع ، ضرناً شورا م  -13

 .ب و ارت كشور ب  مورد اجرا گذاردمزايا ب  صورت كاران  را براي مدير عامل تنظيم و پا ا  تصوي

 .راد  ض براي تصويب ب  و ارت كشوركاهش سرماي  سا ماض و پيشناتخاذ تصريم نسبت ب  افزايش يا  -14

يين داور با رعايت گيري در مورد دعاوي ا  طريق مصالح  و يا ارجاع امر ب  مقامات ذيصالح و تا تصريم -15

 .مقررات موضوع 

 .يرهنظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل و هيئوت مد -16

توانود اصوالح يوا     . بدير  است شورا نيز مو  اسنام  با و ارت كشور استمواد اساصالح و تجديد نظر در  -17

 .را ب  و ارت كشور پيشنراد نرايد تجديد نظر در مواد اساسنام 

 .سا ماض جرت تأييد ب  و ارت كشور پيشنراد انحالل -18
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 145هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 7موضووع مواده    در صورت  ك  سا ماض كاراي  و با ده  ال   را طبق مفاد اساسنام  نداشت  شد و يا تبصره :

تبصره يک در  ماض مقرر و با رعايت مربوط محقق نشده باشد و ارت كشور عنداالقتضاء و پا ا  بررسويراي  

 .ماض تصريم ال   اتخاذ خواهد نرودال   رأساً ) بدوض پيشنراد شورا ( نسبت ب  انحالل سا 

 .اعانات و كركرا بنا  سا ماض تصويب قبول هدايا و -19

هاي داخل  و دستورالارلرا و ضوابط مورد نيا  پيشنرادي هيئوت مديره  نام  صويب كلي   يينبررس  و ت -20

عرل خواهود شود ( بوا     11ماده  6نام  مال  و ماامالت  سا ماض ك  برابر مفاد بند  و يا مدير عامل )بجز  يين

 .ارت كشور و اصالح و تغييرات  نرارعايت مقررات ذيربط و دستورالارلراي و 

  باشند ك  عبارتند ا  : البدل م  مديره سا ماض مركب ا  س  نفرعضو اصل  و يک نفرعضو عل  هيئوت -12ه ماد

ت مديره را ب  مااوض امور عرران  و شررسا ي شررداري اراك ب  عنواض عضو اصل  ثابت ك  رياست هيئو -1

 .  وجود پست مذكور مااوض شرردار(در صورت عدعرده خواهد داشت )

شناس خبره و  گاه ب  مسائول سا ماض ا  بين كسان  ك  تحصويالت عاليو  در رشوت  مربوطو      دو نفر كار -2

سال تجرب  عرل  باشند ب  عنواض عضو اصل  و يک نفر نيوز كو  داراي شورايط     5داشت  و داراي حداقل 

ا ، توسط شورا براي مدت چروار سوال انتخواع و بو    شرردار البدل با مارف  فوق باشند ب  عنواض عضو عل 

 .       هاي باد بالمانع است ا براي دورهحكم رئويا شورا نصب خواهند شد و ترديد انتخاع  نر

باشود   دار م  نام  عردهچنانچ  هر يک ا  اعضاء هيئوت مديره در انجا  وظايف  ك  طبق مفاد اساس : 1تبصره 

 زل وي اقدا  كند.تواند با توج  ب  موارد ذيل پا ا  استيضاح نسبت ب  ع ، شورا م قصور ور د

چنانچ  و ارت كشور در نتيج  با رس  ب  عرلكرد هر يک ا  اعضاء هيئوت موديره يوا مودير عامول      : 2تبصره 

. رئوويا شوورا   نرايود  مراتب را ب  شورا موناكا مو   ايرادي داشت  و يا  ض را مغاير با مقررات تشخيص دهد 

الااده شورا مطورح و نتيجو  را    ضوع را در جلس  فوقموظف است حداكثر تا پانزده رو  باد ا  دريافت نام  مو

فاصول  بو  و ارت كشوور    ، بالضو هيئوت مديره يا مدير عامل شوود مستدالً اعم ا   نك  منجر ب  ابقاء يا عزل ع

 .گزارش نرايد
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 146هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

چنانچ  يک يا چند نفر ا  اعضاء شورا نسبت ب  عرلكورد هور يوک ا  اعضواء و هيئووت موديره يوا         : 3تبصره 

و رش دهند بايست  كتباً ب  رئويا شورا گزا مل يا عرليات سا ماض اعترا  يا ايرادي داشت  باشند م مديرعا

ورا شو الاواده   و با گزارشات و واصل  ا  با رس ، جلس  فووق  بايست  بر اساس گزارشات مذكور رئويا شورا م 

 ضو هيئوت مديره ك  مورد. رئويا شورا موظف است مطالب مذكور را ب  عتشكيل تا ب  موضع رسيدگ  شود

  توسوط  رئوويا شوورا    فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلس  شورا كو  .استيضاح قرار گرفت  ابالغ نرايد

موديره) فورد استيضواح     . چنانچ  شورا ب  عضوو هيئووت  رسانده وپاسخ ارائو  نرايد برم ، حضورشود تايين م 

 .شود ل م بالفاصل  ا  سرت خود عز شده( رأي عد  اعتراد دهد

مديره رئويا هيئوت مديره باشد ك  ضرناً مااونت اموور عررانو  و    چنانچ  عضو استيضاح شده هيئوت      

باشد ) درصورت عد  وجود پست مذكور مااوض شرردار( جلس  شوورا بوا    دار م  شررسا ي شررداري را عرده

فواق  راء يوا اكثريوت سو  رأي     . در اين صورت تصريرات بو  ات ر بدوض حق رأي وي تشكيل خواهد شدحضو

باشود  مشروط بر  نك  يك  ا   ض س  نفر رئويا شورا باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچ  رأي بر عود  اعترواد   

بو    بركناري ا  رياست هيئوت مديره با ذكور تخلفوات بو  هيئووت رسويدگ       رئويا هيئوت مديره عالوه بر

جانشين وي يك  ا  مااونتراي شررداري با انتخواع   . بدير  است تا تايينتخلفات اداري مارف  خواهد شد

. صورتجلسو  شوورا مبنو  بور     ايف شورا و هيئوت مديره خواهد شددار وظعرده رئويا شورا و با اطالع شورا

 .م  شرر و شررداريرا ( ارسال گردداستيضاح رئويا شورا ب  و ارت كشور ) اداره كل امور شوراهاي اسال

ل بو   تواند استافاء خود را ا  دو مواه قبو   م  12ماده  2ء هيئوت مديره موضوع بند هر يک ا  اعضا : 4تبصره 

نود باود ا    توا تواند با استافاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مو   . رئويا شورا م اطالع رئويا شورا برساند

شورا موظوف اسوت   ، استافاء مجدد خود را با درد مرلت دو ماه  اعال  دارد و رئويا يک ماه ا  تاريخ اعال 

طرح و عضو جايگزين را الااده اقدا  و موضوع استافاء را م حداكثر تا پانزده رو  نسبت ب  تشكيل شوراي فوق

ب  انتخاع عضوو جوايگزين   ، نسبت   اترا  مرلت دو ماه  عضو مستاف شورا موظف است قبل ا .مارف  كند

 .اقدا  كند
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 147هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

را بطور ترا  وقت و يا نير  وقت مشغول خدمت باشند و هيئوت مديره مركن است با تشخيص شو : 13ماده 

در صورت ترا  وقت بودض مسئووليت اداره و سرپرست  يك  ا  واحدهاي اصل  و اساسو  سوا ماض ا  طورف    

. اعضاء ترا  وقت حق اشتغال ب  هيچ نووع كواري را در   رده هر يک ا   نرا محول خواهد شدمدير عامل ب  ع

 .هم با موافقت شورا نخواهند داشت ارهاي  مو ش   ضخارد ا  سا ماض غير ا  ك

اعضاي شوراي سا ماض و هيئوت مديره و مدير عامل حق ندارند در ماامالت  ك  بوا سوا ماض يوا بو       : 14ماده 

گيرد بطور مستقيم يا غير مسوتقيم شوركت نرووده يوا سوريم شووند و هرچنوين         حساع سا ماض صورت م 

 جارت و منع مداخل  كارمنداض دولت در ماامالت الزام  است.قانوض ت 129مراعات مفاد ماده 

 : طرز تشكيل جلسات هيئهت مديره : 15ماده 

جلسات هيئوت مديره ب  موجب دستور جلس  منضم ب  دعوت كتب  رئويا هيئوت مديره خواهد بوود        

ي  جلسوات حضوور يابود و در    بايست  در كل البدل م   يد و عضو عل  البدل بارل م  ك  ا  اعضاء اصل  و عل 

البدل بجاي عضو اصول  غائووب رأي    صورت  ك  يك  ا  اعضاء هيئوت مديره در جلس  شركت نكند عضو عل 

گردد و مصوبات ب  اتفاق  راء يا با اكثريت  خواهد داد. جلسات هيئوت مديره با حضور كلي  اعضاء تشكيل م 

يئوت مديره يك  ا  دو نفر باشد و در صورت  ك  هر يوک  دو رأي موافق وقت  ماتبر خواهد بود ك  رئويا ه

ذكور  ورت مسوتدل در صورتجلسو    بايست  مراتب را ب  ص مديره رأي مخالف داشت  باشد م  ا  اعضاء هيئوت

كش  و مرر  گذاري و نخ دفتر صورتجلسات ك  توسط شورا امضاء و شراره نرايد. صورتجلس  هيئوت مديره در

 .امضاء خواهد رسيد ه است ثبت و ب سرب  شد

موضوع  ك  يكبار با  ض مخالفت شده باشد و ب  دليل عد  كسب  راء موافق بو  تصوويب نرسويده     : 1تبصره 

است نبايد بدوض حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر  نك  مخالفين مستاف  يا بر كنار شده باشند ك  در 

 .بايست  در جلس  قرائوت گردد   م ظرياينصورت جرت اطالع اعضاء جديد ا  داليل مخالفين ، ن

جلسات هيئوت مديره حداقل هر هفت  يكبوار در رو  و سواعت ماوين در محول سوا ماض تشوكيل        : 2تبصره 

الااده ضرورت يابد با درخواست كتب  مدير عامل يا اعضاي هيئوت موديره و بوا    شود و چنانچ  جلس  فوق م 

 .دعوت رئويا هيئوت مديره تشكيل خواهد شد
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 148هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

چنانچ  هر يک ا  اعضاء هيئوت مديره س  مرتب  بدوض عذر موج  يا س  ماه متوال  با عوذر موجو     : 3تبصره 

 .خودي خود متساف  شناخت  خواهد شددر جلس  شركت نكند ب

هيچيک ا  اعضاء هيئوت مديره منفرداً مجا  ب  انجا  اموري ب  نا  سا ماض نخواهنود بوود مگور بو       : 4تبصره 

 .ب هيئوت مديرهموجب تصوي

مدير عامل چنانچ  عضو هيئوت مديره نباشد نيز موظف ب  حضور در كلي  جلسات هيئوت موديره   : 5تبصره 

ق رأي ندارد مگر  نكو  در  ، مال  و اداري ابرا  نرايد ول  حد نظرات خود را نسبت ب  امور فن توان است و م 

 22مواده   11انشين وي ك  برابر مفاد تبصره بند ، مرخص  و يا مأموريت باشد ك  در اين صورت جماذوريت

 .ض حق رأي حضور خواهد يافتاساسنام  تايين شده در جلسات بدو

 :: وظايف و اختيارات هيئهت مديره 16ماده 

هيئوت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنام  و يا تفويم شوده ا  طورف شووراي سوا ماض            

باشد مگر در مواردي ك  اخذ تصريم درباره  نرا طبق    ب  موضوع و اهداف سا ماض م براي اداره امور با توج

 .وراي سا ماض و يا مدير عامل باشداساسنام  در صالحيت ش

 :داراي وظايف و اختيارات  ير است هيئوت مديره ا  جرل 

 .ئو  ب  شوراجرت تصويبرعامل و ارابررس  بودج  و اصالح و مترم و تفريغ بودج  ساالن  پيشنرادي مدي -1

مودير عامول و    بررس  ترا نام  و حساع سود و  ياض ساالن  و ساير گزارشات موال  و عرليوات  تسولير     -2

 .پيشنراد  ض ب  شورا

نام  مال  و ماامالت  سا ماض و پيشنراد  ض ب  شورا و نظوارت بور اجوراي  ض پوا ا       تري  و تنظيم  يين -3

هاي داخل  و دسوتورالارلرا و ضووابط    نام  كشور و نيز بررس  و پيشنراد  يينموافقت شورا و تصويب و ارت 

 .نظارت بر اجراي  نرا پا ا  تصويبمورد نيا  سا ماض پيشنرادي مدير عامل ب  شوراي سا ماض و 

پيشنراد تشكيالت اداري سا ماض و واحدهاي تابا  متناسب با نيا  و حجم كار و در مود و برنامو  سواالن      -4

 .رت بررس  و اقدامات بادي ب  شورا ماض جسا
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 149هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

ت نام  مال  و ماوامالت  سوا ماض بو  عروده هيئوو      رسيدگ  و تصويب ماامالت در مواردي ك  طبق  يين -5

 .مديره است و نظارت بر اجراي  ض

 .يد و فروش داخل  و خارج  ب  شورابررس  و پيشنراد ماامالت و سفارشرا خر -6

يين نحوه و استرالك  ض و مشاركت سا ماض يا بانكرا و معسسات اعتباري مجا  بو   پيشنراد اخذ وا  با تا -7

 .وع سا ماض و رعايت مقررات موضوع شورا در قالب اهداف و موض

 مقوررات   بررس  و تصويب كلي  قراردادهاي  ك  با افراد حقيقو  وحقووق  مناقدخواهود شود بوا رعايوت       -8

 .موضوع  

 .اراي  و سرماي  و اموال سا ماضد نظارت در حفظ و نگرداري -9

ت و ها و طرحراي جامع و كل  و اجراي  سا ماض ب  شورا و نظوار  نظر در برنام بررس  و پيشنراد تجديد -10

 . مراقبت در انجا  طرحراي مصوع

  .نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل -11

شووند بوا رعايوت     مو   سا ماض پذيرفتو  تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي ك  ب  خدمت  -12

 .مقررات مربوط 

 اموري ك  ا طرف مديرعامل درقالب وظوايف پيشونراد   پيشنرادات و بررس  و اظرارنظر و تصويب ساير -13

 .گردد م 

، بوا اطوالع   در بانكرا و معسسات اعتباري مجا افتتاح حساع در مد و هزين  و ساير حسابراي مورد نيا   -14

 .هاي مال  ماامالت  نام    و  يينايت مقررات قانونشورا و با رع

 .ام  و تصريرات و مصوبات شورااجراي برن -15

چنانچ  اعضاي هيئوت مديره در مورد تصريرات و مسائول مال  و حت  اداري سا ماض اختالف نظر  : 17ماده 

ا ك  بوا رعايوت مفواد اساسونام      بايست  مراتب را كتباً ب  شورا اعال  نروده و تصريرات شور داشت  باشند م 

 .باشد شود نسبت ب  مسائول مربوط نافذ م  اتخاذ م 
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 150هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

هيئوت مديره در حدود مصوبات شورا در كليو  محواكم و مراجوع اعوم ا  قضواي  و اداري نراينوده        : 18ماده 

مدن  بوا حوق   قانوض  يين دادرس   63و  62االختيار سا ماض بوده و داراي كلي  اختيارات مندرد در مواد  تا 

صلح و سا ش خواهد بود هيئوت مديره در امور مذكور راسأ يا با انتخاع وكيل يا تفوويم اختيوار بو  مودير     

 .ل ب  مدير عامل اقدا  خواهند كردعامل و عنداللزو  با تفويم حق انتخاع وكيل با حق توكي

وط  قسرت  ا  اختيوارات خوود را بوا    هاي مرب نام  تواند در حدود اساسنام  و  يين هيئوت مديره م  : 19ماده 

 .ت خود ب  مدير عامل تفويم نرايدجلب نظر شورا با حفظ مسئوولي

باشد ك  گزارش عرليات اجراي  در حدود اختيارات تفويض  ماده فوق را هر   مدير عامل موظف م  تبصره :

             .ماه  ب  هيئوت مديره تسليم نرايد

و اعضاء انتخاب  ترا  وقت ) اعضاي موظف ( هيئوت مديره ك  بر سا ماض حقوق و عامل غير ا  مدير : 20ماده 

الزحرو    مزاياي ماهان  دريافت خواهند كرد ديگر اعضاي هيئوت مديره در ا اي شركت در جلسات غير ا  حق

ب  هر نفر . بررحال گردد وجر  دريافت نخواهند كرد م اي ك  ا  طرف شورا تايين  الجلس  ) كاران  ( و يا حق

 .شد الجلس  پرداخت نخواهند جلس  در ماه حق 6بيش ا  

 : مههديههر عههامههل  21ماده 

صالحيت ك  عالوه بر داشتن مدارك علر  و تخصص  )حداقل ليسانا( مدير عامل سا ماض ا  افراد ذي      

البدل (  اعم ا  اصل يا عل داراي تجربيات كاف  در مسائول مربوط باشد براي خدمت ترا  وقت ا  بين اعضاء )

مديره و يا خارد ا  سا ماض ) مشروط ب  داشتن شرايط حداقل مشاب  اعضاء انتخاب  ( براي مدت سو    هيئوت

 . گردد با حكم رئويا شورا منصوع م سال با پيشنراد شرردار و تصويب شورا و 

پا ا  مارفو  شوروع بو  كوار      فاصل ، مديرعامل را ب  و ارت كشور مارف  و مديرعامل بالرئويا شورا الف :

 .نام  ب  و ارت كشور اعالض شودف بايست  هرراه با فر  مار . مشخصات كامل مديرعامل م كند م 

، مدير عامل قبل  وظايف مربوطو  را  نع است و تا تايين مديرعامل جديدتجديد انتخاع مدير عامل بالما ع :

 .انجا  خواهد داد

 :  پذيرد امل در موارد ذيل خاتر  م عدر رده خدمت مدير تبصره :
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 151هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 ،ايراد و يا اعتراضو  داشوت  باشوند   چنانچ  هر يک ا  اعضاء هيئوت مديره سا ماض ب  عرلكرد مدير عامل  -1

بايست  مطلب را كتباً ب  مدير عامل و هرچنين ب  رئوويا هيئت مديره تسوليم دارنود و رئويا هيئوت      م 

 ،ود مطرح نرايدش مديره ك  با حضور مديرعامل تشكيل م  جلس  هيئت بايست  موضوع را در اولين  مديره م 

مدير عامل پاسخ خواهد داد و در صورت  ك  عضو ماتر  قانع نشده باشد سئوووال خوود را كتبواً بو  شوورا      

كورد موديرعامل   ارسال خواهد داشت در اين صورت و هرچنين در صورت  ك  هر يک ا  اعضاء شوورا بو  عرل  

بايست  بر اساس گزارشات مذكور و يوا گزارشوات واصول  ا  با رسو  و      . رئيا شورا م باشنداعترا  داشت  

 .را تشكيل تا ب  موضوع رسيدگ  شودالااده شورا  هرچنين بر اساس نظرات اعالم  و ارت كشور جلس  فوق

تا در جلسو    . مدير عامل مكلف استكور را ب  مدير عامل ابالغ نرايدرئيا شورا موظف است مطلب مذ      

شود حضور برم رسوانده و پاسوخ ارائوو  نرايود و      عادي و يا فوق الااده شورا ك  توسط رئيا شورا تايين م 

 .شود بالفاصل  ا  سرت خود عزل م  ، مديرعاملب  مديرعامل رأي عد  اعتراد دهد چنانچ  شورا

 .ر موارد تاليق طبق مقررات قانون د -2

 .  دوره انتخاع شده است براي  ض در خاتر  مدت  ك  -3

 .مربوط ب  انتخاع مديرعامل باشد چنانچ  فاقد هر يک ا  شرايط -4

 . استافاء يا فوت -5

، حسب اعال  هيئت مديره يك  ا  مديراض يا مسئووالض سوا ماض بوا انتخواع    تبصره : در مورد فوت مديرعامل

 .دار خواهد بود عردهب  مدت يكراه رئيا شوراي سا ماض وظايف مدير عامل را حداكثر 

 وظايف و اختيارات مدير عامل : -22

مدير عامل باالترين مقا  اداري و اجراي  سا ماض است ك  بر كلي  واحدهاي تابا  سا ماض سرپرسوت  و        

نظارت داشت  و مسئوول حسن جرياض امور و منواطق و سورماي  و امووال و دارايو  سوا ماض و اجوراي مفواد        

 .ل اين دو مرجع مسئوول خواهد بودباشد و در مقاب ات شورا و هيئت مديره م اساسنام  و مصوب

 :داراي وظايف و اختيارات زير است مدير عامل از جمله
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 152هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

اجراي مصوبات شوراي سا ماض و هيئت مديره ك  منطبق با مفاد اساسنام  بووده و اقودا  در اداره اموور     -1

نجوا   ل مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجوراي ا سا ماض و كوشش در جرت پيشبرد اهداف  ض با اعرا

 .وظايف واحدهاي تابا 

نامو  موال  و ماوامالت  و سواير       ،  يوين ر تري  طرح تشوكيالت اداري سوا ماض  هركاري با هيئت مديره د -2

 .ح و تغييرات در  ض ب  هيئت مديرههاي داخل  سا ماض و يا پيشنراد اصال نام   يين

سا ماض بر اساس تشكيالت مصوع و هرچنين پيشونراد ميوزاض حقووق و     پيشنراد تأمين كادر مورد نيا  -3

 .مال  و اداري و استخدام  سا ماض هاي نام  مزايا و پاداش پرسنل ب  هيئت مديره وفق مقرارت و  يين

امور اداري سا ماض توسط اشخاص حقيق  يا حقوق  و منحصراً در قالب قراردادهاي پيرانكاري ك  با  تبصره :

شود با ذكر كارهاي ماين با  ماض مشخص و بر اساس برنامو  مصووع سواالن  سوا ماض انجوا        اقد م  نرا من

شود و بطوري ك  هيچگون  تارد استخدام  براي سا ماض ايجاد نشده و كليو  تارودات ناشو  ا  اجوراي      م 

دمت كاركنواض ديگور   تواند ا  خ . بدير  است سا ماض م ن اجتراع  ب  عرده پيرانكار باشدقوانين كار و تأمي

 .وند ب  صورت مأمور استفاده نرايدتوانند در سا ماض مشغول خدمت ش سا مانرا ك  برابر مقررات م 

استخدا  پرسنل اعم ا  كارگري و كارمندي ب  تاداد محدود و صرفاً بر اساس پستراي مصووع سوا ماض         

نامو  اسوتخدام     يد مشرول مقررات و  يينتفصيل  ك  پا ا  تأييد شورا ب  تصويب و ارت كشور خواهد رس

 .خواهد بود 13/2/68اسر كشور مصوع شررداريراي سر

يد و اناقاد بق مقررات استخدام  سا ماض و خلعنصب و عزل كاركناض و اعطاي مرخص  و ترفياات بر ط -4

 .ر اداري سا ماض را ب  عرده دارندقرار داد با اشخاص  ك  مسئووليت امو

 .ساالن  جرت تسليم ب  هيئت مديره ، اصالح و مترم و تفريغ بودج ج تري  و تنظيم بود -5

تري  و تنظيم ترا نام  و حساع سود و  ياض و ساير گزارشراي مال  و عرليات  سا ماض جروت بررسو  و    -6

 .ح در هيئت مديره و تسليم ب  شوراطر

موديره بوا رعايوت مقوررات      انجا  كلي  ماامالت و اناقاد و مبادل  قراردادهاي مال  و فن  مصوع هيئوت  -7

 .ل  و ماامالت  مصوع شوراي سا ماضهاي ما نام   يين
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 153هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

اخواسوت اوراق تجواري   ، پرداخوت و و ، ظررنويسو  ، تاردكلي  اسناد و اوراق مال  تارد ور، قبول امضاء  -8

، تغييور و  ، فوروش، اجواره، اسوتيجاره   ، پرداخت ديوض و انجا  هرگون  ماامل  اعم ا  خريدوصول مطالبات

، اجراي اسوناد  غير منقول سا ماض در برابر ديوض بديل و فسخ قراردادها و رهن گذاشتن اموال منقول وت

بر اساس مقوررات و مفواد    االجرا بر حسب مورد ب  اتفاق مااوض اداري و مال  سا ماض با مرر سا ماض ال  

 .اساسنام 

ت مديره و  ير نظور موديرعامل بوا رعايوت     مااوض اداري و مال  ب  پيشنراد مدير عامل و تصويب هيئ تبصره :

هاي مصوع انجا  وظيف  نروده و بر در مد و هزين   نام  صرف  و صالح سا ماض و مقررات اين اساسنام  و  يين

ت نظارت مستقيم داشت  و نسبت ب  تنظيم دفاتر قانون  بور اسواس روش دفتورداري دو طرفو  و ثبو      سا ماض

 .باشند ري و مال  ذيحساع مشترك م مدير عامل و مااوض ادا. نرايد حسابرا اقدا  و نظارت م 

 خواهود   اساسونام   16 مواده  مفاد مديره را بارعايت بوده ونرايندگ  هيئت مديرعامل حافظ منافع سا ماض -9

 .داشت

قانوض تجارت صرفاً  هاي مصوع يا ب  موجب مقررات نام  انجا  ساير اموري ك  طبق اين اساسنام  و  يين -10

 .مل استعاده مديرب  عر

تواند با تصويب هيئت مديره ب  منظور تسريع در امور جاري سا ماض ترا  و يا قسورت  ا    عامل م مدير -11

. ليكن اين تفويم اختيار رافع مسئوليت سئووالض ديگر سا ماض تفويم نرايداختيارات خود را ب  هر يک ا  م

 .بود خواهد ا ماض هرچناض ب  عرده اوراي  سمديرعامل نبوده ومسئوليت حسن اداره امور وحفظ دا

 .يت ب  ترتيب فوق جانشين ماين كندمديرعامل موظف است درمدت ماذوريت يامرخص  بامأمور تبصره :

  .تري  و تنظيم هر گون  مقررات و دستورالارلراي ال   براي پيشبرد امور سا ماض -12

ين واحودهاي تاباو  و اتخواذ تصوريرات انضوباط       تقسيم كار صحيح بين كاركناض و ايجاد هراهنگ  ب -13

 .اض سا ماض بر اساس مقررات موضوع درباره كاركن

ارائو  مدير عامل هر شش ماه يک بار موظف ب  تري  و تسليم صورتراي مال  و داراي  و ديوض سا ماض و  -14

 .باشد  ض ب  هيئت مديره م 
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 154هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

 .صوص   و خنرايندگ  سا ماض در برابر ادارات معسسات دولت -15

مسئووليت اعضاي هيئوت مديره و مديرعامل در برابر سوا ماض گوروه بور مسئوووليتراي مطورح در       : 22ماده 

 .         اساسنام  مسئووليت در برابر موكل است

 فصل چهارم : حسابرس ) بازرس (  5

حسابرس  يوا  شوراي سا ماض مكلف است يک شخص حقيق  با تحصيالت ليسانا حسابداري و يا  : 24ماده 

مديريت با رگان  و اقتصاد و با يک شخصويت حقووق  متخصوص در رشوت  موال  را بو  عنوواض حسابرسو          

. ر حكم ب  و ارت كشوور مارفو  نرايود   )با رس( براي مدت يكسال انتخاع و ا  طريق استانداري جرت صدو

  .هاي باد بالمانع است ي براي دورهانتخاع مجدد و

 .قانوض تجارت الزام  است 147رعايت ماده  در انتخاع حسابرس )با رس(

 : وظائف حسابرس )بازرس( : 25ماده 

هاي اجرائ  در مديريت مال  و حسابداري  هدايت و راهنراي  سا ماض در امور مال  و رعايت اصول و روي  -1

 .ندض صحت اقدامات و تسريع در امورب  منظور ب  حداكثر رسا

ا و ه نام  ها و بودج  و  يين ات سا ماض با مفاد اساسنام  و قوانين و برنام نظارت و مراقبت در تطبيق عرلي -2

 .هدفرا و امكانات مال  سا ماض

رسيدگ  و اظرار نظر نسبت ب  ترا نام  و حساع سود و  ياض و تفريغ بودجو  و سواير گزارشوات سواالن       -3

 .ب  رئيا شورا و رئيا هيئت مديره رارو  قبل ا  تشكيل جلس  شو سا ماض و امضاي  نرا وتسليم  ض پانزده

مدير عامل و هر يک ا  اعضاي هيئت مديره و هرچنين كلي  كاركناض سوا ماض موظفنود هور موقوع      تبصره :

توضيح شفاه  يا كتب  و يا هر گون  مدارك و اوراق  را ك  حسابرس  )با رس( و يوا با رسواض و حسابرسواض    

. با رس  و مطالب  اسناد و مدارك بايود بنحووي انجوا      ناض بگذارند يارو ارت كشور بخواهند بالفاصل  در اخت

 .مور جاري سا ماض لطر  وارد نسا دپذيرد ك  با ا
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 155هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

تصريرات و اقدامات حسابرس  )با رس( بايست  در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود. شوورا   -4

و مسائل با  رس( را دعوت نرايند تا براي بررس توانند حسابرس )با  و هيأت مديره سا ماض در مواقع لزو  م 

 . ناض تشكيل جلس  دهد

هاي پيشنرادي مديرعامل بو  شووراي سوا ماض در هور دوره موال  و       بررس  و اظرار نظر نسبت ب  بودج  -5

 .جع ب  امور سا ماض ب  و ارت كشوراي ا  گزارشات خود را ارسال نسخ 

 ماض ب  منظور حصول و اطرينواض ا  اينكو  در  مود بطوور صوحيح      رسيدگ  ب  هر گون  اقدامات مال  سا -6

 .  و صالح سا ماض انجا  گرفت  استها با رعايت مقررات بودج  مصوب  و صرف وصول و هزين 

چنانچ  حسابرس )با رس( در هر موقع ا  سال رسيدگ  ب  اسناد مال  و دفاتر سا ماض را ضوروري بدانود    -7

 اده ا   هركاري حسابرسين يا كارشناساض مال  با تجرب  انجا  خواهد داد.اين امور را رأساً با استف

گزارش هر گون  ابرا  يا ايراد در حسابرا يا روشراي مل  و عرليات  سا ماض بطور كتب  ب  شوراي سا ماض  -8

 .اصالحو اعال  مواردي ك  نيا  ب  طرح در شوراي سا ماض ندارد ب  هئيت مديره و مديرعامل جرت 

جلسو    بايست  حداكثر ظرف يک هفت  در اولين ابرامات و نقائص مورد اشاره حسابرس  )با رس( م  بصره :ت

شود در غير اينصورت حسوابرس )بوا رس( موظوف بو  تسوليم       هيئت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگ  

 .باشد ب  ب  رئيا شوراي سا ماض م گزارش كت

 . رده حسابرس )با رس( محول شده استب  عانجا  ساير اموري ك  در اساسنام   -9

هركاري و هراهنگ  با و ارت كشور )اداره كل امور شوراهاي اسالم  شرر و شررداريرا( و نيز با رسواض   -10

اي ا  گزارشات خود ب  هرراه اعالض نطر راجع ب  اموور سوا ماض بو      و حسابرساض و ارت كشور و ارسال نسخ 

  .و ارت كشور

، عرليات هر يک ا  اعضاي هيئوت موديره و يوا موديرعامل را     و ارت كشور در نتيج  با رس  انچ چن تبصره :

. رئيا شورا موظف است حوداكثر  نرايد ب  شوراي سا ماض مناكا م  مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را

دا  و موضوع را الااده شوراي سا ماض اق نام  نسبت ب  تشكيل جلس  فوق  ب  فاصل  پانزده رو  ا  تاريخ دريافت

الااده شوراي منجر ب  ابقاء يوا عوزل عضوو هيئوت      در جلس  مطرح و نتيج  را مستدالً اعم ا   نك  جلس  فوق
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 156هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

  و ارت كشوور  . بدير  است نظر و احيواء ا فاصل  ب  و ارت كشور گزارش نرايدمديره و يا مديرعامل شود بال

  .حول شده است. حسابرس )با رس( ممالك عرل خواهد بود

توانود   سوا ماض را نودارد ولو  مو      حسابرس )با رس( حق مداخل  مستقيم در امور اداري و ماامالت تبصره :

 . رات خود را كتباً ب  مديرعامل و هيئت مديره و شوراي سا ماض ابالغ نرايدظن

مربووط بو    ها و اسناد مال  و اوراق و دفاتر سا ماض و نظارت بر مسوائل   رسيدگ  ب  كلي  اسناد و هزين  -11

هاي مربوط با توج  ب  بودج  مصوع سا ماض و  نام  عرليات و اجراي صحيح مقررات مندرد در اساسنام   ئين

شورا هرراه با اظرار تصويب ب  گزارشات ماهان  ب  مديرعامل )رئيا هيئت مديره و در صورت لزو  ب  رئيا 

 .نظر صريح

)با رس( ب  نحوي است كو  در قوانوض تجوارت مقورر      ساير وظائف و اختيارات و مسئوليتراي حسابرس -12

 گرديده است.

در صورت ماذوريت يا فوت يا استافاء يا صولب شورايط يوا عود  قبوول سورت توسوط حسوابرس          -26ماده 

 .اقدا  خواهد كرد 24)با رس( جرت انجا  وظيف  شوراي سا ماض بالفاصل  وفق مقررات ماده 

 فصل پنجم : مقررات مختلف 

. اسوتثنائاً  خر اسفند ماه هراض سال خواهود بوود  سال مال  سا ماض ا  اول فروردين ماه هر سال تا   : 27ماده 

  .باشد اياض اسفند ماه هراض سال م اولين سال مال  ا  تاريخ تأسيا تا پ

هيئت مديره موظف است هر  سال  ترا نام  ساليان  و حساع سود و  ياض و تفريغ بودج  سوا ماض   : 28ماده 

تري  و يک نسخ  ا   ض را هرراه با گزارش عرلكرد تا پانزده ارديبرشت ماه سال باود بوراي رسويدگ  بو      را 

 .ا رس( و ناظر قانون  تسليم نرايدحسابرس )ب

شوراي سا ماض براي رسيدگ  و تصويب ترا نامو  و حسواع سوود و  يواض و تفريوغ بودجو  و سواير         تبصره :

تير ماه هر سال ب  درخواست رئيا هيئت مديره ا  طرف رئيا شورا  صورتراي مال  بايست  حداكثر تا اول

دعوت و تشكيل جلس  دهد و حداكثر تا  خر تيرماه شورا موظف است نظري  قطاو  خوود را بوراي تصوويب     

 . شوراي اسالم  شرر اعال  نرايد
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 157هماشهر شهر و تفصیلی طرح جامع مطالعات 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

بوراي بررسو  و تصوويب    برنام  كار و بودج  سال  ت  سا ماض بايد حداكثر تا پانزده هر مواه سوال    : 29ماده 

هيئت مديره توسط مديرعامل ارائ  و تا  خر دو ماه براي تصويب نراي  بو  شووراي سوا ماض تسوليم شوود و      

 .رن ماه هراض سال خاتر  خواهد دادشوراي سا ماض رسيدگ  ب  بودج  را حداكثر تا پانزدهم بر

هاي پرداخوت نشوده و    ال باد و هزين دوره عرل بودج  مصوع هر سال تا پانزدهم ارديبرشت ماه س تبصره :

تاردات  ك  تا  خر اسفند ماه هر سال تحقق يافت  باشد تا خاتر  دوره عرل بودج  ا  محل اعتبارات مربوط  

 . قابل پرداخت خواهد بود

تصويب ترا نام  و حساع سود و  ياض و تفريغ بودج  و عرلكورد هيئوت موديره بو  مرحلو  تسووي        :  30ماده 

 .اض براي دوره مال  خواهد بودمديرحساع 

كلي  در مدهاي سا ماض در حساب  نزد بانک مل  شاب  مركزي واريز خواهد شد بوا ايون قصود كو       : 31ماده 

ها ك  جداگان  نزد هروين بانوک يوا شوابات  ض بوا       برداشت ا  اين حساع صرفاً جرت واريز ب  حساع هزين 

وض اداري و موال  مقودور   ک و بوا امضواي موديرعامل و ماوا    شود با صدور چ اطالع شوراي سا ماض افتتاح م 

  .خواهد بود

افتتاح و مسدود نرودض حساع در شاب بانک مل  ايراض توسط دارندگاض امضواء بوا تصوويب هيئوت      تبصره :

  .مارف  رئيا هيئت مديره خواهد بودمديره و 

ع مدير عامل ب  امضواي جانشوين وي   كلي  مكاتبات سا ماض با امضاي مديرعامل سا ماض و در غيا : 32ماده 

  .ود و مرر سا ماض ماتبر خواهد بودش ك  با اطالع هيئت مديره تايين م 

هيئوت موديره و   % سود ويژه باشود بو  پيشونراد    5تايين ميزاض ذخيره مال  ك  نبايست  كرتر ا   : 33ماده 

 .تصويب شوراي سا ماض

ا  سود ويژه سا ماض را تا رسيدض ب  يک دهم سرماي   هيئت مديره مكلف است هر سال يک بيستم : 34ماده 

 . ذخيره نرايد تايين ميزاض ساير ذخاير مال  ب  پيشنراد هيئت مديره و تصويب شوراي سا ماض خواهد بود

ثيراالنتشوار درد  هاي سا ماض در رو نام  رسر  كشوور و يكو  ا  جرائود ك    ها و اطالعي  كلي   گر  : 35ماده 

   .خواهد شد
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اداره کل راه و شهرسازی استان فارس                        کارفرما:   

 

 مهندسین مشاور مهراز فارس

دخل و تصرف در وجوه و اموال سوا ماض بو  منزلو  دخول و تصورف در وجووه و امووال عرووم  و          : 36 ماده

 . شررداري بوده و متخلفين بر طبق قانوض و مقررات مربوط  تحت تاقيب قرار خواهند گرفت

رت و بين  نشده است بر اساس قانوض شررداري و قانوض تجا چنانچ  مواردي در اين اساسنام  پيش : 37ماده 

  .هراهنگ  و ارت كشور عرل خواهد شدساير قوانين مقررات جاري مربوط  ب  

، س  و هشت ماده و س  و ن  تبصوره و  صفح  مشترل بر مقدم  و پنج فصل 21اين اساسنام  در  : 38ماده 

و يوک  باشد ك  مستند ب  مواد هشتاد و چرار قانوض شررداري و بند پانزده مواده هفتواد    هشتاد و س  بند م 

در تواريخ   1/2/75قانوض تشكيالت . وظايف و انتخابات شوراهاي اسالم  كشور و انتخاع شوررداراض مصووع   

باشد و كلي  صفحات  ض با قيد شراره و تاريخ تصويب مررور  ب  تصويب رسيده و مورد موافقت م  18/1/78

  .باشد م  شرر و شررداريرا م اسال ب  مرر و ارت كشور و منقش ب  مرر برجست  اداره كل امور شوراهاي

هاي مصوع شوررداري و   احداث ساخترانرا و تأسيسات مورد نيا  عروم  شرر در اجراي طرحرا و پروژه -5

 نيز ارائو  خدمات در  مين  فوق بصورت پيرانكاري.
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