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 مقدمه -

ضوابط و مقررات ساختماني و معماري و شهرسازي به دو قسمت عام وخاص قابل تقسيم است. ضوابط و مقررات عام 

ها، مجلس  شسوراي اسس،مي، هيسزت وز،سران، شسورا،عاسي شهرسسازي و         ها و وزارتخانه شامل مجموعه مصوبات سازمان

شود و مندرجات آن براي تمام سطح كشور الزم االجراست. ضوابط و مقسررات خساص نيسي و،س        اري ا،ران و... ميمعم

، با توجه به معيارها و اسستانداردها و   ر،يي و طراحي است كه توسط مهندس مشاور تهيه كنند  طرح محدود  مورد برنامه

گسردد و مسورد    رگرفتن شرا،ط گوناگون محلي تدو،ن مسي ،ك سو و ازسوي د،گر با درنظ اصول شهرسازي و معماري از

 گيرد. قرار مي تصو،ب

اند. بنابرا،ن كليه قوانين، ضوابط و مقررات  ، درج شد  در ا،ن مجموعه آن دسته از ضوابط عام كه ضرورت بيشتري داشته

و بسه    طب  مسسينا  شرا،ط شهر. ضوابط خاص نيي با توجه به  االجرا هستند مرتبط با شهرسازي و معماري ساختمان الزم

 . اند ه گرد،د ،عنوان پشتوانه قانوني و اجرا،ي طرح جامع  پيشنهادي ارا

 هاي ز،ر است: ا،ن مجموعه شامل قسمت -

 تعار،ف -1

 كاربر،هاي تثبيت شد  و پشنهادي -2

 و مقررات نحو  استفاد  از زمينضوابط  -3

 مسكوني

 آموزش

 بهداشتي و درماني

 تجاري

 اداري

 هنگي و مذهبيفر
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 انتظامي و نظامي

 گردشگري و پذ،را،ي

 ترابري مسافر و بار و انبار

 فضاي سبي و بوستان

 باغ و ميارع

 هاي و،   فعاسيت

 ورزشي

 بافت و بناهاي باارزش تار،خي

 معابر و پاركينگ

 هاي خدماتي كاربري

 ضوابط مربوط به حر،م -4
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 تعاريف -

 : اند ناگون درا،ن مجموعه به كار برد  شد  است به صورت ز،ر تعر،ف شد هاي گو ها،ي كه به صورت واژ 

 جامع  طرح -

هساي   بندي مربوط به حوز  طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدت است كه در آن چگونگي استفاد  از اراضي و منطقه

هاي عمومي شهري، خطسوط   ديمسكوني، بازرگاني، اداري، كشاورزي، تزسيسات و تجهييات و تسهي،ت شهري و نيازمن

ها و بنادر و سطح الزم براي ا،جساد تزسيسسات و تجهيسيات و     كلي ارتباطي و محل مراكي انتهاي خط )ترمينال( و فرودگا 

شود و ضسوابط و مقسررات مربسوط بسه      هاي مربوط به آنها تعيين مي تسهي،ت عمومي، مناطق نوسازي بهسازي و اوسو،ت

گسردد. طسرح     ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تار،خي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظسيم مسي  كليه موارد فوق و همچنين 

 جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجد،د نظر خواهد بود.

 حوز  نفوذ شهر -

حوز  نفوذ مستقيم شهر با درنظر گرفتن امكان دسترسي مراكي جمعيتي اطراف بسه خسدمات شسهري )مدرسسه، درمانگسا ،      

اجتماعي و نظام ارتبساطي موجسود انجسام شسود. در      -شود ا،ن كار با،د با توجه به شرا،ط فرهنگي  ( تعيين ميغير بازار و

مواردي كه بنا به دال،ل خاص، انتخاب معيارهاي د،گري براي تعيين حوز  نفوذ ضرورت داشته باشد. ا،ن كار با پيشنهاد 

 جام خواهد شد.يد مرجع تصو،ب كنند  )كارفرما( انز،مشاور شهرسازي و ت

 محدود  شهر -

محدود  شهر عبارت است از حد كاسبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دور  طسرح جسامع تسا تهيسه طسرح جسامع كسه        

 باشد. االجراء مي ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم

شسهري و تزسيسسات    هاي عمراني از جملسه احسداو و توسسعه معسابر و تسزمين خسدمات       ع،و  بر اجراي طرح  شهرداري

ز،ربنا،ي در چارچوب وظا،ف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداو هرگونه سساختمان و تزسيسسات و سسا،ر اقسدامات     

 مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود  شهر را نيي به عهد  دارند.

 حر،م شهر -
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نظسارت و كنتسرل شسهرداري در آن     حر،م شهر عبارت است از قسمتي از اراضسي ب،فصسل پيرامسون محسدود  شسهر كسه      

 ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننما،د.

به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعا،ت اوسو،ت حفسظ اراضسي كشساورزي، باغسات و     

حر،م شسهرتنها درچسارچوب ضسوابط ومقسررات      ها، هرگونه استفاد  براي احداو ساختمان و تزسيسات در داخل جنگل

 پذ،ر خواهد بود. هاي جامع وهادي امكان مصوب طرح

ها و ضسوابط مصسوب در داخسل حسر،م شسهر مجساز        نظارت بر احداو هرگونه ساختمان و تزسيسات كه به موجب طرح

حسر،م شسهرها و قسانون    هاي صنعتي )كه در هسر حسال از محسدود  و     شناخته شد  و حفاظت از حر،م به استثناي شهرك

، هرگونسه سساخت و سساز غيسر مجساز در ا،سن حسر،م تخلسف         باشسد  باشند( به عهد  شهرداري مي ها مستثني مي شهرداري

 محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد. 

 حر،م ز،ست محيطي -

،ي بسا جمعيست بسيش از    كيلومتر بعد از محسدود  مصسوب شسهري بسراي شسهرها      5اي است به عرض  عبارت از محدود 

نفسر. درا،سن    05222كيلومتر براي شسهرهاي ز،سر    2نفر و 222222تا  05222كيلومتر براي شهرهاي بين  3نفر و 222222

 االجرا است. محدود  ضوابط مربوط به استقرار صنا،ع و مراكي خدماتي، سازمان حفاظت محيط ز،ست، الزم

 محله -

دبسستان  جد،سد  . شاخص محله  داراي انسجام است كاسبدي-ل فرهنگي،به دال واحد همسا،گسي است و شامل چندمحله 

 . مسستقر شسد  اسست    فضاهامناسب ا،ن  يها با توجه به شعاع عملكرد مورد نياز جمعيت ساكن در محله فضاهاياست و 

ي قسد،مي  اها، مسساجد و فضساهاي محلسه    شاخص محله قد،م محورها و مراكي فرهنگي، تار،خي، محلهاي برگياري آ،ين

 است.

 واحد همسا،گي -

هساي   ، تعسداد معينسي از واحسد    انسداز  شسهر   باشد كه بنا بسه  هاي شهرسازي مي كوچكتر،ن واحد تقسيمات شهري در طرح

فروشي بسا امكسان    ، تجاري در حد خرد  ، زمين بازي كودكان . خدمات روزمر  نظير مهد كودك گردد مسكوني را شامل مي

 . اند راكي مستقر شد دسترسي پياد  در ا،ن م

 اراضي كاربري -
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اي كسه   شود و ،ا نسوع اسستفاد    طرح پيشنهادي در نظر گرفته مي اي كه براي هر قطعه زمين در عبارت است از نوع استفاد 

 شود. ميدر حال حاضر از آن 

 كاربري آموزشي و تربيتي   -

هاي مراكي آموزشسي،   ها، خوابگا  ها، هنرستان نشكد هاي علميه، دا هاي تحصيلي، حوز  عبارت است از مدارس، آموزشگا 

 ها. ها و مهدكودك روزي، ندامتگا  ها، مراكي تربيتي شبانه پرورشگا 

 كاربري آموزش عاسي -

 ،ابد. در اراضي مذكور كليه واحدهاي آموزش عاسي از قبيل دانشگا ، دانشكد ، مدرسه عاسي و حوز  علميه استقرار مي

 اجتماعي    -كاربري فرهنگي  -

هاي فرهنگي، كتابخانه، موز ، خانه فرهنگ، فرهنگ سرا، سينما، تئساتر، امساكن    واحدهاي فرهنگي و اجتماعي مانند انجمن

داراي ارزش فرهنگي و تار،خي با عملكرد فرهنگي، فضاهاي برگياري تعي،ه و مراسم مذهبي و فرهنگي، سا،ر فضساها و  

 رند.بناهاي مشابه در اراضي مذكور قرار دا

 كاربري ميراو فرهنگي -

تار،خي كه شناسا،ي شد  و ،سا داراي شسمار  تبست     –ها و محورها، بناهاو فضاهاي باارزش فرهنگي  ها، مجموعه محوطه

 سازمان ميراو فرهنگي، صنا،ع دستي و گردشگري هستند. 

 كاربري مذهبي -

فاطميه و بنيادهاي مسذهبي، كليسسا، كنيسسه و معبسد در      زاد ، حسينيه، تكيه، كليه اماكن مذهبي از قبيل مسجد، مصلي، امام

 اراضي مذهبي واقع خواهند شد.

 كاربري بهداشتي -

 گيرند. در ا،ن اراضي كليه واحدهاي بهداشتي از قبيل وضوخانه، حمام و آبر،يگا  و رختشو،خانه قرار مي

 كاربري  درماني -
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هسا،   هسا، زا،شسگا    آنهسا از قبيسل خانسه بهداشست، بيمارسستان      در ا،ن اراضي كليه واحدهاي درماني و خدمات وابسسته بسه  

هساي معلسوسين، طسب     هساي تير،قسات و پانسسمان، آسا،شسگا      هاي تشخيص طبسي، بخسش   ها، آزما،شگا  ها، مطب درمانگا 

 شوند. احداو مي  و راد،وسوژي  اي، فيي،وتراپي هسته

 كاربري تجاري -

هساي   فروشي در نظر گرفته شد  اسست. فعاسيست   هاي عمد  دوا،ر نما،ندگي اراضي مذكور براي مراكي بازرگاني، خدماتي و

فروشي، مراكي توسيد و ارا،ه صنا،ع دسستي محلسي، خسدمات     فروشي و خرد  مجاز در ا،ن اراضي عبارتند از: تجارت عمد 

هساي   بوط بسه فعاسيست  هاي جانبي و كمكي مر مربوط به بيمه و بانك، دفاتر مربوط به مشاغل آزاد و همچنين كليه فعاسيت

 اسذكر. فوق

 كاربري اداري -

شوند، در اراضي اداري استقرار خواهند ،افست. ا،سن اراضسي     بندي مي ها،ي كه تحت عنوان اداري دسته اماكن كليه فعاسيت

ت هسا وادارا  ها،ارگسان  شامل محل استقرار فرمانداري، بخشداري، شهرداري، ستاد نيروهاي انتظامي ونظامي وسا،ر سسازمان 

 هاي خصوصي خواهد بود. دوستي وشركت

 كاربري صنعتي -

شسوند كسه از نسوع مسياحم نبسود  و       مسي  هاي توسيدي و تعميراتسي مسستقر   در ا،ن اراضي كليه واحدهاي صنعتي و كارگا 

 ز،ست را فراهم نمي كنند. موجبات آسودگي محيط

 كاربري پذ،را،ي و گردشگري -

خانسه، كمیينسگ، رسستوران، هتسل،      ه خدمات پذ،را،ي و گردشگري از قبيل چايدر اراضي مذكور كليه واحدهاي مربوط ب

 گيرند. متل، مسافرخانه و زا،رسرا قرار مي

 كاربري ورزشي -

هساي سرپوشسيد  و    هساي ورزشسي، باشسگا ، زورخانسه، اسستخر، سساسن       در ا،ن اراضي كليه فضاهاي ورزشي از قبيل زمين

 استاد،وم احداو خواهند گرد،د.

 ي فضاي سبيكاربر -
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 شود. هاي مصنوعي غير مجهي مي كار،ها و جنگل ا،ن كاربري شامل كليه درخت

 بوستان   -

 فضاي سبيي است مجهي با عملكرد تفر،حي و گردشگري  و گذران اوقات فراغت.

 تزسيسات شهري -

دفع فاضس،ب و مسسير    آوري و رساني، جمع رساني، گازرساني، برق كليه تزسيسات ز،ربنا،ي شهري از قبيل تزسيسات آب

 شوند. كابلهاي تلفن احداو مي

 تجهييات شهري   -

كليه تجهييات ز،ربنا،ي شهري از قبيل آتش نشاني، گورستان ، كشتارگا ، محل دفن زباسه، غساسخانه، پمپ بني،ن و پمسپ  

 ( است.CNGگاز )

 كاربري نظامي و انتظامي -

ها و سا،ر اماكن مربوطه قرار خواهنسد   بيل مراكي آموزش نظامي، پادگاندر اراضي مذكور كليه اماكن نظامي و انتظامي از ق

 گرفت.

 كاربري حمل و نقل -

هاي مسسافربري و بساربري، ا،سستگاههاي اتوبسوس،      ها، پا،انه كليه فضاهاي فعال و مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل گاراژ

 گيرند. توقفگاههاي وسا،ل نقليه و امثال آن كه در ا،ن گرو  قرار مي

 وسيله نقليه عمومي -

اي كه درماسكيت ،ا دراختيار ،ا نظارت مراجع دوستي و عمومي بود  و در شبكه حمل و نقل عمسومي شسهري    وسا،ل نقليه

 شود.مانند اتوبوس ، تاكسي،آژان  مسافربري و ... به كارگرفته مي

 اراضي شهري -

 اشد.ها قرار گرفته ب ها،ي كه در محدود  شهرها وشهرك زمين
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 اراضي موات شهري -

 ها،ي كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمين

 اراضي با،ر شهري -

ها،ي كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدر،ج به حاست موات برگشته است، اعم از آنكه صساحب مشخصسي داشسته     زمين

 باشد ،ا نداشته باشد.

 اراضي دا،ر شهري -

هساي دا،سر    بسرداري ماسسك اسست. زمسين     حال حاضردا،ر ومورد بهر  اند ودر آباد نمود  حياء وا ها،ي اسست كه آن را زمين

 مشمول ا،ن قانون صرفاً اراضي كشاورزي ،ا آ،ش اعم از محصور ،ا غير محصور است.

 باغ و زمين زراعي -

غ ،سا زمسين زراعتسي    قانون اراضي شهري دا،ر محسوب و بسا  12ها،ي كه طبق نظر كميسيون تشخيص موضوع ماد   زمين

 اع،م گردد.

به عبارت د،گر باغ زميني است كه در آن درختان مثمر ،ا مو به وسيله اشخاص غرس شد  و در عرف باغ شناخته شسود.  

شود كه حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شسد  و در هسر هكتسار بسيش از      به عبارت د،گر باغ محلي گفته مي

نجا  اصله درخت ز،تون ،ا نخل ،ا گردو ،ا ،ك هيار نهال ،ا درخت غير مثمر دست كاشت ،كصد اصله درخت مثمر ،ا پ

 ،ا بوته چاي داشته باشد.

 ساختمان -

داراي د،سوار و سسقف و ،سا اسسكلت باشسد       هاي خدماتي و غير  به كار رود و ي كه جهت سكونت و استفاد ،هر نوع بنا

 شود. ساختمان ناميد  مي

 واحد مسكوني -

 فضساي   شسامل كسه   شسد  اسست   گرفته باشدكه براي سكونت ،ك خانواردر نظر ،ا قسمتي از ،ك ساختمان مي مان وساخت

 باشد. تواست و دستشو،ي مستقل مي  و  آشیيخانه  و  زندگي 
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 سازي زمين آماد  -

سسكن مهيسا   عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستواسعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احسداو م  

 سازد كه شامل موارد ز،ر است. مي

آوري  هاي تزسيساتي آب و برق، جمع عمليات ز،ربنا،ي از قبيل تعيين بر و كف، تسطيع و آسفاست معابر، تزمين شبكه -1

 هاي سطحي و فاض،ب و غير  و دفع آب

نشاني، امكان تجساري و نظسا،ر      آتشعمليات روبنا،ي مانند احداو مدارس، درمانگا ، واحد انتظامي، فضاي سبي، ادار -2

 آن

 تجميع   -

گو،ند. تجميع قطعات با،د بر اساس  اسحاق دو ،ا چند قطعه زمين به ،كد،گر و تبد،ل آنها به ،ك پ،ك تبتي را تجميع مي

 پيشنهاد مهندس مشاور شهرساز و تصو،ب كمسيون مربوطه صورت بگيرد.

 تفكيك -

تواند كساربري متفساوت و ،سا ،كسسان داشسته       )هرقطعه مي شود دد تفكيك ناميد  ميتقسيم ،ك قطعه زمين به قطعات متع

 نقشه تفكيك زمين با،د بر اساس شرح خدمات مربوطه باشد و به امضاء مهندس مشاور شهرساز برسد. باشد(.

 مساحت زمين ،ا كل مساحت زمين -

 مساحت محاسبه شد  از ابعاد مندرج در سند ماسكيت به مترمربع

 عه زمين ،ا پ،كقط -

 شود. شش دانگ زميني كه به وسيله اسناد رسمي مشخص شد  باشد قطعه زمين ،ا پ،ك ناميد  مي

 حداقل سطح تفكيك -

 باشد. آن انداز  ازسطح زميني است كه تفكيك آن به قطعات كوچكترمجاز نمي نشانگر

 سطح پوشش همكف -
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 ر روي آن بنا احداو شد  و ،ا قابل احداو باشد.عبارت است از قسمتي از سطح هر قطعه زميني كه ب

 سطح كل ز،ربنا -

 چه در طبقات در ،ك قطعه زمين. طبقه همكف و عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شد  ساختمان چه در

 سطح آزاد )فضاي باز( -

 است از آن قسمت از قطعه زمين كه احداو ساختمان برروي آن مجاز نباشد. عبارت

 تمانبرِ ساخ -

 عبارت است ازخط فصل مشترك بين زمين باز ،ا معبر و قسمتي از زمين كه بر روي آن ساختمان احداو شد  است.

 ز،ر زمين -

 22/1عبارت است از فضاي ز،ر ساختمان كه حداكثر ارتفاع آن تا ز،ر سقف ازسسطح معسابر ،سا حيساط )فضساي بساز( از       

 تجاوز نكند.متر

 نماي ساختمان -

 فرعي باشد. ،ا اصلي و معابر ،ا فرعي و ،ا كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي بازاصلي و از عبارت است

 حياط نماي اصلي ساختمان ناميد    و ساختمان مشرف به معابر بر

 كف تمام شد  -

مصساسح   تر،ن پوشش مربوط به سطح زمسين )معبسر ،احيساط( ،سا طبقسات و ،سا بسام سساختمان بسا          عبارت است از مناسب

 ساختماني نها،ي.

 ارتفاع تمام شد  -

 تر،ن حد ،ك ساختمان تا شيب متوسط قطعه زمين مربوطه. عبارت است از فاصله عمودي مرتفع

 كف در گذرگا  عام -
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 شود. شرح ز،رتعيين مي  موقعيت كف درگذرگا  عام براي محاسبه ارتفاع ساختمان به

نب مجاورخيابان قرارمي گيرند، كف عبارت اسست از متوسسط ارتفساع كسف     ها،ي كه فقط از ،ك جا در مورد ساختمان -

 تمام شد  پياد  روي جانبي روي خط )بر( د،وار خارجي ساختمان.

گيرد، عبارت است از متوسط ارتفاعات پياد  روهاي جسانبي   مي ها،ي كه از چند جانب مجاور معابر قرار كف ساختمان -

 روي خطوط )بر( د،وارهاي ساختمان.

 كف ساختمان -

هساي   هاي اصلي مجاورت ندارند، عبارت است از ميانگين ارتفاع كف تمام شد  زمين ها،ي كه با خيابان كف در ساختمان

 مجاور د،وار خارجي ساختمان.

 سطح اشغال -

 ي همكف سطح اشغال شد  توسط ساختمان در طبقه

 ارتفاع ساختمان -

 اسرأس بام از سطح بام دار، بلندتر،ن خط وجود سقف شيب انداز بام و در صورت ي دست بلندتر،ن نقطه

 سطح معبر -

 تر،ن نقطه گذر ،ا گذرهاي مشرف به قطعه ماسكيت متوسط اخت،ف ارتفاع باالتر،ن و پا،ين

 حد جنوبي زمين -

شسد. در  غربي داشته با -درجه زاو،ه با جهت شرقي 45ضلعي از زمين كه در جنوب قطعه ماسكيت قرار گرفته و حداكثر 

 عنوان حد جنوبي منظور خواهد شد. تر به مواردي كه قطعه زمين داراي دو ضلع با چنين مشخصاتي باشد، ضلع كوتا 

 طبقات فوقاني -

 كليه طبقات ساختماني كه روي طبقه همكف ساخته شود.

 باسكن -
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 نباشد.ها  ي ساختماني كه حداقل ،ك طرف آن باز بود  و جي اتاق اي در طبقه سطح سرپوشيد 

 سطح مشرف -

 سطوحي از ساختمان جنوبي كه در حر،م اشراف ساختمان شماسي قرار گيرد.

 ز،ربناي مفيد -

 سطح كل ساختماني به جي دستگا  پله، آسانسور و باسكن.

 محور اصلي بنا -

 محوري است به موازات طول قطعه ماسكيت و عمود بر جهت غاسب بدنه مشرف به حياط اصلي قطعه ماسكيت

 تغيير اساسي -

هرگونه تغيير در داخل و ،ا خارج بنا كه از سحاظ تزمين ا،مني ضروري نبود  و تنها به منظور ا،جساد فضساي جد،سد و ،سا     

 گسترش فضاهاي موجود ساختمان باشد.

 تغيير غيراساسي -

 ا، درها و ...ه اقدامات ساختماني كه شامل تغيير اساسي نگردد مانند جابجا كردن د،وارهاي غيرباربر، پنجر 

 پاركينگ عمومي -

عبارت است از محلي كه افراد در موقع مراجعه به نقاط مختلف شهري از قبيل مراكي محس،ت، نسواحي، منساطق و شسهر     

 بتوانند اتومبيل خود را در آن متوقف سازند.

 پاركينگ اختصاصي -

 محل كار اتومبيل خود را متوقف سازند.توانند در داخل منيل و ،ا  عبارت است از مكاني كه صاحبان اتومبيل مي

 هاي عمومي محوطه -

 تر اختصاص ،افته است. مناطقي كه به فضاهاي خدماتي و عمومي در مقياس شهري و پا،ين
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 هاي ناحيه و محله محورها ،ا راسته -

وند ا،ن مراكي بسه  هاي ناحيه( محورها،ي هستند كه ضمن اتصال مراكي نواحي به ،كد،گر باعث پي محورهاي ناحيه )راسته

 گردند. هاي عمومي( مي محورهاي شهري )محوطه

 كنند. اي جدا گشته و مراكي محله را به مراكي نواحي متصل مي هاي محله، كه از محورهاي ناحيه محورها ،ا راسته

 د  )پياد  را (راسته پيا -

هاي مسكوني را با عملكردهاي عمسومي   واحد عبارت است ازگذرگا  عابر پياد  كه با حداقل تقاطع با شبكه سوار  ارتباط

 فراهم آورد.

 تراكم جمعيت -

 جمعيت به مساحت محدود  موردبررسي برحسب نفر درهكتار،انفردركيلومترمربع. نسبت

 تراكم ساختماني مسكوني -

 ي.اراضي مربوطه برحسب درصد در محدود  مورد بررسمساحت هاي مسكوني به  نسبت سطح كل ز،ربناي ساختمان

 تراكم واحد مسكوني -

نسبت تعداد واحد مسكوني به كل اراضي و همچنين به اراضي مسكوني در محدود  مورد بررسي بسر حسسب واحسد در    

 هكتار.

 تراكم خاسص مسكوني -

 نسبت جمعيت ساكن درمحدود  مورد بررسي به سطح اراضي مسكوني واقع درآن محدود  برحسب نفر در هكتار.

 ختمانيتراكم پا،ه سا -

 % است.02ا،ن مييان  طب  مسيناحداقل مساحت ساخته شد  به كل زمين كه براي شهر 

 تراكم ناخاسص مسكوني -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

722 

 

 

 نسبت جمعيت ساكن در هر محدود  به سطح كل اراضي محدود  موردنظر برحسب نفر در هكتار.

 بهداشت محيط -

اي روي سس،مت جسسمي روانسي و اجتمساعي      گونهبهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به 

 گذارند. انسان تزتير مي

 ز،ست  آسود  ساختن محيط -

عبارت است از پخش ،ا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاك ،ا زمين به ميياني كسه كيفيست فيي،كسي ،سا شسيميا،ي ،سا       

 زند ، گياهان و ،ا آتار و ابنيه باشد، تغيير دهد.آور به حال انسان ،ا سا،ر موجودات  بيوسوژ،كي آنها را به طوري كه ز،ان

 كنند  صنا،ع آسود  -

ها ،ا عرضه خدمات مسورد   عبارت است از محل مشخصي كه در آن ،ك ،ا چند دستگا  ،ا وسيله به منظور توسيد فرآورد 

 شود. ز،ست مي برداري از آن سبب ا،جاد آسودگي محيط گيرد و بهر  استفاد  قرار مي

 يدنيآب آشام -

آب گوارا،ي است كه عوامل فيي،كي، شيميا،ي و بيوسوژ،كي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضسه  

 سو،ي در كوتا  مدت ،ا دراز مدت در انسان ا،جاد نكند.

 آسودگي آب آشاميدني   -

اي كسه آن را بسراي    ونسه آسودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيي،كسي، شسيميا،ي و بيوسسوژ،كي آب بسه گ    

 آور سازد. مصرف انسان ز،ان

آسود  كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمسان و  

آموزش پيشكي به منظور حفظ س،مت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشساميدني عمسومي از نقطسه آبگيسر تسا      

 نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.مصرف را از 

 كنند  آب  مواد آسود  -

 هر نوع مواد ،ا عوامل فيي،كي و شيميا،ي بيوسوژ،ك كه باعث آسودگي آب گرد،د  ،ا به آسودگي آن بيفيا،د.
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 پسماند -

فعاسيت انسسان بسود  و   طورمستقيم ،ا غيرمستقيم حاصل از  شود كه به به موادجامد، ما،ع و گاز )غير از فاض،ب( گفته مي

 شود. از نظر توسيدكنند  زا،د تلقي مي

 فاض،ب -

هاي صنعتي ،ا كشاورزي و دامسداري ،سا شسهري، بيمارسستاني و آزما،شسگاهي و       هر نوع ماد  ما،ع زا،د حاصل از فعاسيت

 خانگي كه به آب ،ا خاك تخليه گردد.

 نوع است.اقدام به هر عملي كه موجبات آسودگي آب را فراهم نما،د مم

 مد،ر،ت بحران -

هاي اجرا،ي دوستي و عمومي است كه با مشاهد  تجي،سه و تحليسل    ر،يي مقامات دوستي و دستگا  فرآ،ند عملكرد و برنامه

گيري نما،ند  ها پيش كنند از بحران صورت ،كیارچه، جامع و هماهنگ با استفاد  از ابيارهاي موجود ت،ش مي ها، به بحران

آنها در جهت كاهش آتار، آمادگي الزم، امدادرساني سر،ع و بهبود اوضاع تسا سسطح وضسعيت عسادي      ،ا در صورت بروز

 ت،ش نما،ند.

 انواع اماكن و مؤسسات عمومي -

 -0خانسه،   قهسو   -0هسا،    سلف سسرو،   -5ها،  ها و مهدكودك پانسيون -4ها،  رستوران -3ها،  مسافرخانه -2ها،  هتل -1

هسا،   كافسه قنسادي  -11كافه تر،اها،  -12بوفه سينما و تئاتر، -9ها،  ابي و چلوخورشتي و طباخيچلوكب -8ها،  اغذ،ه فروش

مؤسسسات بساركش    -15هساي جرا،سد و نشسر،ات داخلسي،      فروشسگا   -14هاي رانندگي،  آموزشگا -13ها  آرا،شگا  -12

 -19د و نشر،ات خسارجي،  فروشگاههاي جرا، -18ها،  عكاسي -10هاي دوچرخه و موتورسيكلت،  تعميرگا  -10شهري

 -22هاي تبليغساتي،  مؤسسات تبليغاتي و توسيدكنندگان فيلم -21ها،  ها و پاركينگ اتوسرو،  -22ها،  سينماها و تماشاخانه

 -25هساي مسسافربري،    بنگا  -24دهي اتومبيل، مؤسسات تور،ستي و كرا،ه -23ها،  ها و پاركينگ هاي اتوسرو،  تعميرگا 

هاي تعو،ض روغسن، پنچرگيسري و    كارگا  -28هاي اوراق اتومبيل،  كارگا  -20هاي معام،تي،  بنگا  -20ها،  فروشي كتاب

هاي سوازم ،دكي اتومبيسل،   فروشگا  -31ها،  كليشه و گراورسازي -32بار،  مؤسسات تاكسي -29فروشي اتومبيل،  الستيك

اسستود،وها،  -30بساربري،   مؤسسسات -35ها،  فروشي نتواما سمساري -34ها،  چاپخانه-33هاي نقاشي اتومبيل،  كارگا  -32

 نو،سي و آرا،شگري. هاي خياطي، ماشين آموزشگا  -38ها،  ط، و جواهرفروشي -30
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 با رعا،ت ضوابط و مقررات مربوطه امكان ا،جاد همه اماكن عمومي مذكور وجود دارد. طب  مسينادر شهر  

ري در آ،ند ، بنا به تشخيص و اع،م نيروي انتظامي جمهسوري اسس،مي   تبصر : افتتاح هر نوع امكنه و مؤسسه مشابه د،گ

 نامه خواهد بود. ا،ران مشمول مقررات ا،ن آ،ين

 هيزت عاسي نظارت 11/12/03قانون نظام صنفي مصوب  35ماد   2مشاغل فني موضوع تبصر   -

كشي سساختمان،   ران اتومبيل، اسكتر،كي و سيمهاي اتومبيل، تعميركاران سوازم برقي، آهنگ ساز و فليتراش، مكانيسين ماشين

سسازان، مصسنوعات فلسيي،     كننسدگان تزسيسسات شسوفاژ، آهسن    كشي، تعميركاران و نصسب  تابلوسازان برق فشارقوي، سوسه

سسازان و   سسازان، آرا،شسگران زنانسه و مردانسه، مبسل      كاران ساختمان و درب و پنجر  ، صنا،ع آسومينيوم درب و پنجر  آهن

ذوب فليات، گلگير و راد،اتورساز، بساطري سساز، تعميركساران دوچرخسه و موتسور سسيكلت، تعميركننسدگان         درودگران،

داران،  دوزان، نقاشان اتومبيل، توسيدكننسدگان پوشساك و سيسسموني، چاپخانسه     هاي اداري و تحر،ر، خياطان، پيراهن ماشين

دوزان، توسيدكنندگان كشسباف، تعميركساران    افان و تشككليشه و گراور، عكاسان، سازندگان ظروف آسومينيوم، دباغان، سر

دوز، نقاشان ساختمان، تعو،ض روغن و الستيك و پنچرگيري، سازندگان ط، و جسواهر،       سماور و چراغ، كفاشان دوست

 ساز.   سازان و صحافان و آسبوم كاران و موزا،يك سوزام مسي، سيمان

 د خوردني، آشاميدني و بهداشتيمراكي تهيه و توز،ع، نگهداري و فروش موا -

اي نسسبت بسه تهيسه،     هسا،ي كسه بسه گونسه     ها، اماكن و مغاز  ها، سردخانه ها، كارگا  ا،ن مراكي عبارت است از كليه كارخانه 

 نما،ند. توز،ع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي اقدام مي

گسذاري تاسيسسات ا،رانگسردي و    بندي و نسر  اص،ح، تكميل، درجهتزسيسات گردشگري ) بر اساس آ،ين نامه ا،جاد،  -

 ( 13/2/1308جهانگردي و نظارت بر فعاسيت آنها مصوب 

تاسيسات گردشگري واحدها،ي هستند كه به قصد ارا،ه خدمات و انتقاع براي پذ،را،ي و اقامت مسافران ،ا ميهمانسان بسه   

 شوند. شرح ز،ر تزسي  شد  ،ا مي

، مهمانسرا، زا،رسرا، متل، پانسيون، اقامتگا  جوانان، اردوگا  گردشگري، تزسيسسات سساحلي، تزسيسسات    مهمانخانه )هتل(

اسسذكر و منساطق نمونسه گردشسگري ، واحسدهاي پسذ،را،ي داخسل         معدني، رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق حمام آب

هاي سياحتي و تفر،حسي و   مهمانیذ،رها، مجتمع هاي مسافربري كشور، واحدهاي پذ،را،ي و اقامتي و ها و ترمينال فرودگا 

سا،ر واحدها،ي كه به قصد ارا،ه خدمات و انتقاع براي پذ،را،ي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقسررات و ضسوابط   

 مصوب سازمان ميراو فرهنگي و گردشگري تزسي  خواهند شد، هتل آپارتمان، مناطق نمونه گردشگري.
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 غرفه -

وسيله مصاسح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شسد ،   ت كه بهمكان مستقلي اس

 داراي محل عبور مجيا و آب و برق باشد.

 چادر -

وسيله داربست فليي ،ا چوبي بنا شد  و با پارچه ،ا برزنت محصورشسد  باشسد و در صسورت امكسان      مكاني است كه به 

 داراي آب و برق باشد.

 يوسك، كانك  و كانتينرك -

هاي منقوسي هستند كه از اجناس مانند فا،برگ،س، فلي، چوب، نظا،ر آن ساخته شد  و بنا به ضسرورت در مقساطع    اتاقك 

 زماني مشخص مورد استفاد  واقع شوند.

 محوطه عرضه محصوالت وتوسيدات -

راي عرضه انواع محصوالت و توسيدات در نظسر  شود كه توسط شهرداري ب به هر نوع مكان سرپوشيد  ،ا سربازي گفته مي

 گرفته شد  باشد.

 فروشي عمد  -

 باشد. كنندگان مي صورت كلي به توز،ع عبارت از عرضه محصوالت و توسيدات به

 فروشي خرد  -

 باشد. كنندگان مي صورت جي،ي به مصرف عبارت از عرضه محصوالت و توسيدات به 

 صنا،ع تبد،لي كشاورزي -

گردد كه ماد  اوسيه مصرفي آنها ،كي از انواع محصسوالت دسست اول كشساورزي )مسواد      از صنا،عي اط،ق مي به آن دسته

 باشد. خام كشاورزي( بود  و نتيجه آن محصوسي با ارزش افيود  باالتر و قابليت نگهداري بيشتر مي
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 صنا،ع تكميلي و جانبي كشاورزي -

 كنند. حصوالت كشاورزي استفاد  نميعبارت از صنا،عي است كه به طور مستقيم از م

  گردشگري   -

به عمل فردي گفته مي شود كه به مسافرت مي رود و در آن مكان كه خارج از محيط زنسدگي خسود اسست بسراي مسدتي      

 كمتر از ،ك سال جهت تفر،ح ، تجارت، ز،ارت، گذران اوقات فراغت و د،گر اهداف اقامت نما،د.

 گردشگر -

 كه حداقل ،ك شب در ،ك اقامتگا  عمومي ،ا خصوصي در محل مورد بازد،د به سر برد.به كسي اط،ق مي شود 

 ميراو فرهنگي -

معنوي به جا ماند  گذشته كسه   -هاي باارزش طبيعي، تار،خي و آ،يني  عبارت است از فعاسيتها، آتار، فضاها، عناصر و پهنه

 است:   نشانگر هو،ت و دانا،ي و خرد گذشتگان است و شامل موراد ز،ر

 هاي طبيعي( ميراو طبيعي )جاذبه -1

ها ،ا ميراو طبيعي شامل چشمه، قنات، رودخانه، آبشار، در،اچه، تاالب، چسا  آرتسي،ن، بركسه، مقسسم آب، چشسمه       جاذبه

انسداز و،س  ،    آبگرم، سد، مرتع، مرغيار، بساغ و ميرعسه، شسيو  زراعت،رو،شسگا  گسل خساص ،سا درخست خساص، چشسم          

، پوشش گياهي، ز،ست بوم كوهستاني، زندگي جانوري،  معادن و  ي زمين( و،  ، بيشه و جنگلمورفوسوژي)ر،خت شناس

هساي حفاظست شسد      هاو مسير هاي كوهنوردي، محدود  ، كو،ر، را ، در  و بيابان  ذخا،ر، غارهاي طبيعي و دست كند، كو 

 باشد. ن ميز،ست محيطي و ... در چهار فصل و قابليتها و امكانات گردشگري مرتبط با آ

 هاي معنوي( ميراو معنوي)جاذبه -2

هساي بسومي،    هساي مقسدس، آداب و رسسوم محلسي، جشسنوار       ها ،ا ميراو معنوي شامل اماكن مسذهبي و ز،ارتگسا    جاذبه

هاي محلي، سباس و پوشش گو،ش و،   مردم محلي آ،سين عسياداري در ا،سام محسرم و      موسيقي و بازي  هاي معيشتي شيو 

شناسي و ... و ،ا آ،ين مذهبي و،   مانند قاسي شو،ان در مشهد اردهال  و ،ا نخل  رور و،  ، موز  مردمرمضان، جشن و س
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گرداني در ما  رمضان در نياسر و صبحگا  عاشورا در ابيانه، و ،ا تعي،ه، آ،ين و،   مانند قرباني گاو در عيد قربان، اعياد و 

ها، كتابهاي خطي، درخت مقدس، سقاخانه، محور و  ي سنتي و گنجينهجشنهاي ملي و مذهبي و ... ، صنا،ع دستي، هنرها

 شود. مسير آ،يني مي

 تار،خي( -هاي معماري تار،خي)جاذبه –ميراو معماري  -3

ها ، كاروانسراها، كا  و قلعه و بسرج و   ها ،ا ميراو انسان ساخت تار،خي شامل بناهاي ارزشمند تار،خي مانند خانه جاذبه

هسا و محورهسا و بافتهساي بساارزش فرهنگسي و       ها و محوطه ها، كبوترخانه ها، پل ارطاقي، بازارها و تيمچهبارو، آتشكد ، چ

ها و غارهاي آ،يني دست كند، موز ، مصاسح خساص، معمساري و،س  ، كنيسسه،      هاي باستانشناسي مثل تیه تار،خي ، محوطه

 باشد.كليسا، ،خچال و ... مي

 هاي انساخت نو،ن جاذبه -4

هسا عبارتنسد از    ها ارزش تار،خي ندارند وسي در حال حاضر داراي جذابيت خاصي است . ا،ن قبيل جاذبسه  ع جاذبها،ن نو

هاي مصنوعي، باغ پرندگان، آكوار،م، بنسدرگاهها، سساختمانهاي مسسكوني، اداري و فرهنگسي و      بوستانها، باغ گل، در،اچه

هساي ورزشسي،    ها و مجموعسه  گل، پيستهاي اسكي، استاد،وم هاي پرورش مذهبي ارزشمند، باغهاي ميو  و ميارع، محوطه

گاههاي ورزشهاي آبي، اسسكله، اسستاد،وم    راني، كارتينگ و شتر و اسب سواري و تفر،ح پيستهاي موتور سواري و اتومبيل

 ورزشي، سينما، ساسن نما،ش، شهربازي، در،اچه مصنوعي، استخر، سد و ... 

 یکاربريهای تثبیت شده و پیشنهاد -2

 هاي تثبيت شد  وضع موجود كاربري-1-2

هاي وضع موجود كه شرا،ط الزم را براي ماندگاري و حفظ عملكرد  درنقشه كاربري اراضي پيشنهادي آن دسته ازكاربري

هساي وضسع موجسود با،سد مطسابق بسا        اند. هرگونه تجد،د بنا و ،ا تغيير اساسي ،ا ظاهري در كساربري  اند، تثبيت شد  داشته

 مقررات مربوطه باشد. ضوابط و

 هاي پيشنهادي كاربري-2-2

اند. هرگونسه تغييسر در نقشسه كساربري      در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، نيازها وكمبودهاي شهر برآورد و مشخص شد 

هسا حساكم    است. ع،و  بر آن شرا،ط ز،ر بر برخي ازكاربري استان 5ماد  اراضي پيشنهادي منوط به تصو،ب دركميسيون 

 : است
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مقسررات جساري كشسور     ساز با،د طبق ضوابط و هرگونه ساخت و شهرهاي داخل محدود   در اراضي كشاورزي و باغ -

  صورت بگيرد.

تنها ساخت تزسيسات و تجهييات مورد نياز شهرداري، درختكاري و كشساورزي  شهر در اراضي ذخير  داخل محدود   -

 است.استان  5ماد  ،ب دركميسيون مجاز است. هرگونه ساخت و ساز د،گر منوط به تصو

يد مراجسع ذ،سربط   ،آن مورد تا اگر زمين توسط مردم براي احداو ،ك كاربري خاص وقف گردد و مكانيابي و عملكرد-

كمسيون  با  مذكور  زمين  پيشنهادي  كاربري نوع بو،صت تواند كاربري مورد نظر در ا،ن محل مستقرشود. نيي قرار گيرد، مي

 است. استان 5ماد  

 ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفكیك و احداث ساختمان -3

 ها در منطقه مسكوني استقرار كاربري  شرا،ط -1-3

اسستقرار   .شود كه كاربري غاسب آن به سسكونت افسراد اختصساص ،افتسه اسست      گفته مي اي پهنهمسكوني به  پهنه مسكوني

 شود.  بندي مي هاي ممنوع طبقه هاي مشروط و استفاد  مجاز، استفاد هاي  مسكوني، به استفاد  پهنهها در  كاربري

 مسكوني، در هر قطعه زمين استقرار ،ك ،ا چند واحد مسكوني با رعا،ت ضوابط مربوط ب،مانع است. پهنهدر  

،د، با،د بخشي غير ( بتواند تراكم ساختماني بيشتري را اختيار نما هاي خود )مساحت و چنانچه زميني با توجه به و، گي

شود، قسرار   از اضافه ارزش به دست آمد  را براي عمران شهر درحسابي جداگانه كه در شهرداري براي ا،ن كار مفتوح مي

 دهد.

 0/2/1300ها،ي كه به آنها اشار  خواهسد شسد بسا توجسه بسه اصس،حيه مسور          اخذ ا،ن اضافه ارزش و د،گر اضافه ارزش

 .پذ،رد ( صورت مي19/11/1304شورا،عاسي شهرسازي )مصوبه 

 موارد استفاد  از زمين -1-1-3

 مسكوني عملكردهاي مجاز به استقرار درمنطقه-اسف 

 جامع.  هاي مسكوني براساس تراكم و ضوابط طرح احداو واحدهاي مسكوني و مجموعه -

طي و موسسيقي،  هساي خيسا   آموزشگا  دفتر وكاست، ، ، مراكي تدر،  خصوصي احداو مطب پيشكي مسكوني در اراضي -
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آرا،شگا  زنانه، صنا،ع خانگي )مشروط به ا،نكه ا،جاد بو، سرزش و صدا ننما،نسد و فاضس،ب هسم نداشسته باشسند( مجساز       

 است.

متر  52: چنانچه ملكي درمنطقه مسكوني قرار داشته و مساحت آن براتر اص،ح مسير ،ا تعر،ض معبر، كمتر از  تبصر  ،ك

متر باشد، مشروط بر ا،نكه داراي سند تبتي شش دانسگ بسود  و تسار،      5عمق آن بيشتر از  متر و 4مربع و حداقل برِ آن 

باشد و مجوز احداو واحد تجاري ازكميسيون ذ،ربط در،افت نما،د، مي توانسد بسه احسداو     1308صدور آن قبل از سال 

فروشسي،   ل خواربارفروشسي، سسبيي  اي از قبي تواند فقط به خدمات محله ،ك واحد تجاري مبادرت بنما،د و ا،ن واحد مي

 فروش سوازم استحر،ر و نانوا،ي و... اختصاص ،ابد.

گيرند و در مجاورت گذرهاي سسر،ع و ،سا بسه نسسبت سسر،ع       ماند  ام،كي كه در تعر،ض و ،ا اص،ح مسير قرار مي باقي

 شهري واقع مي شوند، از ا،ن ضابطه مستثني هستند.

داشته باشد پس  از فسس     هاي دوستي قرار مسكوني در اجار  ،كي از ادارات ،ا سازمان: چنانچه ملكي در منطقه  تبصر  دو

 گردد. مسكوني با تراكم همجوار آن مي مطابق سند ماسكيت و ،ا كاربري قرارداد و تخليه، ملك مذكور داراي كاربري

هساي مسسكوني كسه     ر بافت جد،د، واحسد متر به باال د 12هاي هشت متر به باال در بافت قد،م و  : در برِ خيابان تبصر  سه

درصسد از مسساحت را بسه    12توانند با در،افت مجوز از كميسيون مربوطه حداكثر متر و بيشتر دارند مي 222مساحتي برابر

خدماتي  -كاربري تجاري متر 5و حداقل عمق  خدماتي تغيير دهند. مشروط به آنكه حداقل برچهار متر -كاربري تجاري

باشد و بافت جد،سد در برگيرنسد  كليسد سساخت و      هاي مي قد،م هسته اوسيه شهر و حد فاصل خيابان. بافت رعا،ت شود

 سازهاي د،گر در سطح شهر است.

بسا   و   مكانيابي و همجواري اصول  ا،جاد فضاهاي خدمات عمومي و عام اسمنفعه در اراضي با كاربري مسكوني با رعا،ت -

 مجاز است. 5كمسيون ماد    تصو،ب به 

 .هاي مذهبي و فرهنگي از هر نوع و واحدهاي بهداشتي با مجوز شهرداري احداو واحد -

هساي   سيسسات مخسابرات، ا،سستگا    زهاي مجاز عبارتند از: تزسيسات و تجهييات شهري مثل پسست بسرق، ت   سا،ر استفاد  -

فضساي سسبي عمسومي و،سا     هساي ذ،سربط و نيسي     تقليل فشار گاز، دفتر پست و تلگراف، برزن شسهري و... توسسط سسازمان   

 .)با رعا،ت ضوابط شبكه معابر( هاي ارتباطي. و شبكه خصوصي به هر شكل و احداو گذر

 بيني نمود  امكان پذ،ر است.  احداو واحدهاي مسكوني تنها در نقاطي كه مشاور طرح پيش طب  مسينادر شهر  -
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   به استقرار درمنطقه مسكوني مشروطعملكردهاي  -ب 

است. تسراكم سساختماني ا،سن     5كمسيون ماد  ن و هرگونه استفاد  در اراضي ذخير ، مشروط به تصو،ب ا،جاد ساختما -

   ه شد  براي حوز  مربوطه است.،اراضي مطابق با مييان ارا

هساي خسدماتي    تري نسبت به اراضي تعيين شد  براي كساربري  چنانچه ملكي درمنطقه مسكوني داراي شرا،ط تملك سهل

هساي مسورد نيساز بسا      و ،ا كسي بخواهد آن را وقف ،ا اهداء كند، درصورت تزمين دسترسسي و پاركينسگ   غيرانتفاعي باشد

اي بسا رعا،ست ضسوابط     اي و ناحيه كاربري آن به خدمات غيرانتفاعي در سطح محله استان تغيير 5ماد  تصو،ب كميسيون 

 : همجواري معابر به شرح ز،ر ب،مانع است

 متر،ا بيشترباشد. شرط آنكه عرض آنها د   به باز، هاي مسكوني بن احددسترسي به و درجوارمعابر -

متسري،   د  متسر بسراي معسابر    52 )فاصله ازابتداي معبسر(  عمق  تا  مسكوني  هاي واحد  به دسترسي  بست بن معابر جوار در -

 متري به باال.15متر براي معابر 122متري و12متر براي معابر05

 متر مربع باشد. 522كمتر نباشد. مگر آنكه مساحت قطعه باالي  3به  1كمتر از  نسبت عرض به طول قطعات -

غربسي در   –هساي شسرقي   در زمسين  جنسوبي در قسسمت شسماسي و    –هاي شماسي محل استقرار بناهاي مسكوني در زمين -

 قسمت غرب زمين خواهد بود.

تجاري سازگار بسا محسيط    د. احداو مغاز  و واحدمتر عرض دارن 22كه باالي  يها، ،عني خيابان -يهاي اصل بر خيابان -

 اي اختصاص ،ابد. % مساحت به واحد تجاري محله 12مسكوني حداكثر

 .هاي ذ،ر ربط احداو مهدكودك با مجوز از سازمان -

 .هاي ذ،رربط سازمان از اخذ مجوز مهندسي توسط ماسك با دفتر وكاست و دفتر احداو مطب، -

ك،س هنري و خياطي وآشیيي و آرا،ش، تدر،  خصوصي، صنا،ع دسستي توسسط مساسكين     هاي خانگي مانند: فعاسيت -

 (.با اخذ مجوز فعاسيت )در صد از فضاي مسكوني به فعاسيت ،اد شد  اختصاص نيابد 32ساكن مشروط بر آنكه بيش از 

كه حداكثر  طوريي به احداو واحدهاي تجاري و اداري و درماني در مقياس محله و ناحيه در كاربري مختلط مسكون -

 متر از عمق زمين )هر كدام كمتر باشد( به استفاد  غير مسكوني اختصاص بيابد. 12درصد و ،ا حداكثر  32
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هسا بسه سسا،ر واحسدهاي      متري و رعا،ت عدم اشراف گشسودگي  12مين دسترسي به شبكه حداقل زاحداو خوابگا  با ت -

 .مجاور

هاي ذ،ربط و داشستن   هاي درماني با اخذ مجوز از سازمان افراد ناتوان و انجمن احداو خانه ساسمندان و مركي نگهداري -

 متري. 12دسترسي حداقل 

متسر   252متر مربع و فضاهاي ورزشي سرپوشيد  حداكثر تسا   5222احداو فضاهاي ورزشي سرباز حداكثر تا مساحت  -

 متر. 12ز،ر بنابا دسترسي حداقل 

درصسد از   12ند مطب پيشكي، آزما،شگا ، آرا،شگا  و ... مشسروط بسه ا،نكسه تسا     احداو ،ك واحد مشاغل خانگي مان -

متر مربع را بيشتر اشغال ننمود  باشد و ا،جاد بو، سرزش و صدا ننما،د و فاض،ب نداشته باشسد.  32سطح پ،ك و حداكثر 

  شود. ا،ن واحد غير قابل تفكيك بود  و جي تراكم ساختماني محسوب مي

ام و ...( يتس اسمنفعسه ) فرهنگسي آموزشسي، درمساني، مسذهبي، داراس      هاي عسام  هر ،ك از كاربريبراي  نيمسكو وقف زمين -

 باشد. ب،مانع مياستان  5مشروط به رعا،ت مقررات مربوط به آن كاربري و با تصو،ب كمسيون ماد  

 متر. 12متر مربع مساحت و دسترسي حداقل  522احداو پاركينگ عمومي تا حداكثر -

هاي غير مسكوني ذكر شد  و كاربر،هاي غيرانتفاعي محلسه اي و ناحيسه اي مشسروط     ،ل كاربري مسكوني به كاربريتبد -

هاي شهري و عدم مغسا،رت بسا كساربري قطعسات همجسوار و       هاي ذ،ربط، دسترسي مناسب به شبكه به تصو،ب كميسيون

 باشد. تزمين پاركينگ مورد نياز ميسر مي

هساي   ،كد،گر و هرگونه افيا،ش و ،ا كاهش تراكم و ارتفاع بنا به شرط تصو،ب كميسسيون  تبد،ل هر سطح مسكوني به -

 ذ،ربط و اص،ح طرح شبكه دسترسي و سطوح فضاي سبي و آموزشي متناسب با تغيير تراكم ميسر است.

ه در شسهر  اسست. )اسبتس   5هرگونه استفاد  مسكوني و غير مسكوني در اراضي ذخير  مشروط به تصو،ب كمسيون مساد    -

 اراضي ذخير  پيشنهاد نشد  است(.  طب  مسينا

اي بناهاي مذهبي، بناهاي فرهنگي مانند  احداو تاسيسات رفاهي مانند شيرخوارگا ، مركي مشاور ، مراكي ورزشي محله -

اي و بازي كودكان، مراكسي بهداشستي ماننسد حمسام و تواسست عمسومي بسه صسورت مسستقل از           كتابخانه، فضاي سبي محله

 متري باشد. 22تا  12واحدهاي مسكوني مجاز است مشروط بر ا،نكه در بر خيابانهاي جمع كنند  

احداو ،ك واحد صنفي جهت استفاد  ساكنين از ارزاق عمومي و خرد  فروشي بر طبق ضوابط و مقررات در كاربري  -
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متري واقع شسد  باشسند بسا رعا،ست      22تا  8مسكوني براي ساكنين همان واحد مسكوني مشروط به ا،نكه در بر گذرهاي 

 كليه ضوابط بند فوق مجاز است.

 مجاز به استقرار درمنطقه عملكردهاي مسكونيغير عملكردهاي  -پ 

 اي ممنوع است. اي و ناحيه احداو كليه واحدهاي تعميرات اتومبيل در اراضي ا،ن منطقه بجي گاراژهاي محله-

 ها ممنوع است. اي مسكوني، داخل مياد،ن و سر تقاطعاحداو پمپ بني،ن در مجاورت مستقيم واحده -

ز،سست و بهداشست محسيط در منساطق      هاي حفسظ محسيط   زا و مياحم به تشخيص سازمان انجام هرگونه فعاسيت آسودگي -

 مسكوني به عبارت د،گر احداو هرگونه كارگا  مياحم از نظر آسودگي صوتي و هوا ممنوع است.

هاي مسكوني كه فعاسيت آن سسبب بسر هسم خسوردن نظسام آمسد و شسد         در داخل بافت احداو هرگونه بنا و تزسيسات -

،ا به هم خوردن تعادل و تناسسب سسيماي شسهري     و  هم  نسبت به مح،ت گردد و ،ا احداو آن موجب اشرافيت قطعات 

 محيط خود گردد.

 ضوابط مربوط به تفكيك زمين  -2-1-3

)بجسي   است.طبقه روي ز،رزمين  2حداكثر ارتفاع  و مترمربع 222 برابر 1 نهپهحداقل انداز  قطعات تفكيكي در اراضي  -

 وضع موجود(

طبقسه روي پيلسوت بسراي     3و حسداكثر ارتفساع   مترمربسع   222 برابسر  2 پهنسه حداقل انداز  قطعات تفكيكي در ارضسي   -

 د(. )بجي وضع موجوهاي جنوبي ،ا چهار طبقه روي ز،رزمين براي قطعات شماسي است ساختمان

در خصوص قطعات تفكيكي موجود كمتر از مقاد،ر ذكر شد  در باال در اراضي مسكوني تسراكم سساختماني و    -1تبصر  

 نما،د. سا،ر ضوابط احداو در ا،ن قطعات تبعيت از ضوابط سطح آن قطعه مسكوني پيروي مي

تعيسين مسي گسردد مگسر      3بسه   1تا  2به  1هاي مسكوني  حداقل نسبت عرض به طول قطعات تفكيك زمين در كاربري -

 متر به باال. 522براي قطعات 

 باشد. معبرعمومي داشته مستقيم به ،ك دسترسي با،دحداقل تفكيكي هر قطعه-

 متر به باال( ممنوع است.   24هاي درجه ،ك و دو شهري )عرض  دسترسي مستقيم قطعات مسكوني جد،د به خيابان-
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نا و ،ك را  ورودي اتومبيل به پاركينگ مجاز است و در اراضي با طول بسيش  از هر معبر ،ك را  دسترسي به ب -1تبصر  

 متر مورد مذكور قابل تكرار است. 32متر به ازاء هر  32از 

 توان كاهش داد.  % مي12استان تا  5در موارد خاص حداقل تفكيك قطعات را با نظر مثبت كميسيون ماد   -2تبصر  

رفتن باغ، ميرعه و فضاي سبي شود. درصورت قطع اجباري هسر درخست با،سد بسر      تفكيك اراضي نبا،د موجب از بين -

 اساس قوانين ضوابط شهرداري مبني بر حفظ و گسترش فضاي سبي اقدام شود.

 شود    مساحت قطعات مسكوني شامل وسعتي است كه در اسناد رسمي ماسكيت قيد مي -

 پذ،ر نيست. نآمدگي و تجاوز از حد سطح اشغال مجاز امكا تبصر : پيش

 نقشه هاي تفكيكي با،دتوسط مهندسان شهرساز تهيه شد  وتوسط آنان مهر وامضاء شود. -

دستوراسعمل كنترل تراكم ساختماني و تعيين سطح اشغال در مناطق مسكوني )براساس حفظ سرانه فضاي باز، تشسو،ق   -

 بلندمرتبه سازي، كاهش سطح ز،ربناي مسكوني و عدم تفكيك(

بندي مسسكوني شسهرها    منطقه"معماري ا،ران تحت عنوان  و شورا،عاسي شهرسازي 14/2/01مصوبه مور   0د براساس بن

 گردد: به شرح ز،ر اب،غ مي 1دستوراسعمل شمار   "... هاي آپارتماني به تك خانواري، چندخانواري و مجتمع

م است در تهيسه ضسوابط و مقسررات اجرا،سي     هاي مسكوني الز ها ،ا مجتمع به منظورتزمين فضاي باز كافي در ساختمان -

هساي   دست تهيه حداقل فضاي باز، متناسب با تعسداد طبقسات ،سا واحسد     هادي، جامع و تفصيلي آتي ،ا در  هاي كليه طرح

 مسكوني بشرح ز،ر رعا،ت گردد:

 بندي طبقات و فضاي باز آنها : طبقه01جدول 

 ي باز به ازاي هر واحد مسكونيحداقل فضا تعداد طبقات ،ا حداقل تعداد واحد مسكوني

 مترمربع 02 طبقه 2

 مترمربع 55 طبقه 4و 3

 مترمربع 52 24طبقه ،ا  0و 5

 مترمربع 45 32طبقه ،ا  8و 0

 مترمربع 42 42طبقه و بيشتر ،ا  9

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

722 

 

 

 شوند. : پاركينگ و معابر ماشين رو جيو فضاي باز محسوب نمي 1تبصر  

چسه رعا،ست حسداقل فضساي بساز در       نكن چنسا يتهران نيي اسيامي است س جامع طرح : رعا،ت ا،ن دستوراسعمل در2تبصر  

 سطوحي از طرح مقدور نباشد حداقل فضاي باز درسطوح ميبور با،د با رعا،ت ضوابط طرح باشد.

ها موظفند هنگام صدور پروانه ساختمان، سطح فضاي باز را مطسابق جسدول    از تار،  اب،غ ا،ن دستوراسعمل شهرداري -2

ا،ن صورت چنانچه رعا،ست حسداقل فضساي بساز حتسي بسا        هاي تعيين شد  كمتر نباشد. در كنترل نما،ند تا ازحداقل 1بند

افيا،ش تعداد طبقات و كاهش سطح اشغال با تراكم ساختماني طرح منافات داشته باشد تسراكم سساختماني با،سد تسا حسد      

 تطابق با حداقل فضاي باز تقليل پيدا كند.

هساي   اردي كه تقليل تراكم در سطوح قابل توجهي از طرح مصوب قبلي ضرورت پيدا كند الزم است طرحتبصرهس در مو

حسسب  جسامع    مربوطه پ  از انجام مطاسعات الزم و تجد،د نظر در تراكم و ضوابط ساختماني با مرجسع تصسو،ب طسرح   

 مورد اص،ح شوند.

 انداز  قطعات مربوط به ضوابط   -1

كسه طسرح تفكيكسي     و سند تفكيكي از طرف ادار  تبت اسناد و ام،ك مجاز نخواهد بود مگسر آن  صدور هر نوع پروانه -

 يد شود.ز،پيشتر توسط شهرداري با ضوابط طرح منطبق و ت

هساي   عرض خيابان و دسترسي به معابر با،د چگونگيهاي تفكيكي براي هر ،ك از قطعات زمين تفكيك شد   در طرح -

 وابط مربوط به معابر طرح مشخص گردد.ها وض تعيين شد  در نقشه

: در مصارف غيرانتفاعي شهر نظيسر درمساني، اداري، تزسيسسات وتجهيسيات آموزشسي و غيسر  ضسوابط مصسوب          1تبصر  

هاي ذ،ربط بر ضوابط طرح جامع  )كه هماهنگ با ضوابط موجود( تهيه شسد  ارجحيست دارد و درصسورت فقسدان      ارگان

 گردد. اعمال مي جامعضابطه مصوب، ضوابط طرح 

ها كه درنقشه كاربري اراضي پيشنهادي موقعيت، طول و عسرض و نسوع دقيسق آن مشسخص      : آن دسته از كاربري2تبصر  

 شوند. شد  است، شامل ضوابط ز،ر نمي

باشند  ماسكين كليه اراضي براي تفكيك زمين به صورت عرصه ،ا عرصه و اعيان مليم به در،افت مجوز از شهرداري مي -

 ار  تبت براساس ا،ن مجوز اقدام به صدور سند ماسكيت براي هر قطعه تفكيكي خواهد نمود.واد

در اختيسار متقاضسيان مربوطسه     و ،سا تجميسع   شهرداري موظف است ضوابط و مقررات طرح جامع را در مورد تفكيسك  -
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 قراردهد.

 است.ه مدرك اع،م شد  توسط شهرداري اسيامي ،هرملك ارا،ا تجميع براي تفكيك  -

 تقاضاي كتبي ماسك ،ا وكيل قانوني ا،شان به پيوست فتوكیي و بخشنامه رسمي -

 سند ماسكيت و سا،ر مدارك تبتي مربوطه -

هساي قسانوني طبسق قسوانين مصسوب       گواهي مبني بر پرداخت كلية عوارض مربوط به عرصه ،ا عرصه و اعيان و ماسيات -

 ها شهرداري

 جامع هاي طرح برداري ،ا نقشه بر روي نقشه سازمان نقشه 1:2222قياس ،ك نسخه نقشه موقعيت زمين به م -

 . شد  شهرداري ه تعهدنامه توسط ماسك مبني بر انجام تفكيك براساس ضوابط اع،ما،ار -

 . گردد به شهرداري ارا،ه مي تصو،ب بررسي وجهت براساس ضوابط ميبورتهيه ،ا تجميعي تفكيكي نقشه-

نما،د و در ا،ن صسورت صسدور مجسوز     يد نقشه مراتب را جهت اجراء به ماسك اب،غ ميز،و تشهرداري پ  از بررسي  -

 . باشد تفكيك ب،مانع مي

قطعسات تفكيكسي )در    ،سك از ابعساد   ، هسي   متسر مربسع   222: حداقل مساحت تفكيكي  در منطقه مسكوني با تراكم ز،اد -

 . شدمتر كمتر با 8صورتيكه وضعيت زمين اجاز  دهد( نبا،د از 

درصد و استفاد  از تراكم باالتر و تا حد مجاز منوط به پرداخت حسق تعسد،ل تسراكم     02تراكم پا،ه در منطقه مسكوني  -

 شوراي عاسي شهرسازي كشور( 0/2/00است) برابر مصوبه 

ناهساي  از دو بافت قد،م و جد،د تشكيل شد  است. به طور معمول در بازسازي و نوسازي در محل بطب  مسينا شهر  -

متسر و حسداكثر    222قد،مي پيروي از اسگوهاي سنتي و پ،ن پيشين آن ترجيح دارد. در غير ا،ن صورت حداكثر تفكيسك  

 122درصسد و تسراكم سساختماني     52طبقسه بسا سسطح اشسغال      2تعداد طبقات ساختمانهاي نوساز در بافت قد،م و جد،د 

ز  سازمان ميسراو فرهنگسي و صسنا،ع دسستي و گردشسگري      هاي باارزش كسب مجوز ا درصد و در حر،م بناها و محوطه

طبقسه   4متر به باال  و در پهنه تعيين شد  حداكثر تعداد طبقات براي قطعات جنسوبي   22اسيامي است. اما در بر خيابانهاي 

 شود. طبقه روي پيلوت تعيين مي 3روي سطح زمين و براي قطعات شماسي 
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 ها نحو  دسترسي -2

 ، رعا،ت نكات ز،ر اسيامي است. حدهادر تعيين دسترسي وا

 اي و معابر انجام پذ،رد. دسترسي به تمامي قطعات مسكوني جد،د با،د از طر،ق خيابانهاي جمع و پخش كنند  محله -

 متر مجاز نيست 12دسترسي به قطعات آپارتماني مسكوني از معابر با عرض كمتر از  -

ها و كودكستانها از معابر بسا عسرض كمتسر از     اي به استثناي مهد كودك اي و ناحيه دسترسي به واحدهاي خدماتي محله -

 متر مجاز نيست. 12

 ضوابط مربوط به احداو ساختمان   -3-1-3

 حداكثر ز،ربناي طبقات) تراكم ساختماني( و سطح اشغال -1

درصسد سسطح    02عيين شد ،هاي ت متري و پهنه 24به غير از بر خيابانهاي  حداكثر سطح مجاز ز،ربنا در ناحيه مسكوني -

هساي   ارتفساع سساختمان   توجسه بسه   فيت واشسر ابا رعا،ت عدم ، حداكثر در دو طبقهو  تراكم ساختمانيدرصد 122اشغال، 

درصد، حداكثر تراكم بسراي اراضسي    52طبقه، حداكثر سطح اشغال  2. در نقاط مجاز براي ساخت و ساز بيش از همجوار

 طبقه روي پيلوت. 3درصد به  152ن و براي اراضي شماسي طبقه روي زمي 4درصد ،ا  222جنوبي 

 هاي با تراكم باالست. درصد براي پهنه 52هاي كم تراكم و  درصد براي پهنه 02 طب  مسيناتراكم پا،ه در شهر  -

 42/2آن از كسف از  مفيد گردد، مشروط بر ا،نكه ارتفاع منظور نمي،ا تراكم پيلوتي در محاسبه سطح كل ز،ربنا  مساحت -

 متر(. 82/2) با محاسبه ضخامت سقف  متر تجاوز ننما،د

نما،سد. )در هسر حسال     هاي مختلط مسكوني از تراكم مجاز ساختماني قطعه مذكور تبعيت مسي  تراكم ساختماني كاربري  -

 هاي مجاز داشته باشد( تواند اختصاص به فعاسيت در صد سطح طبقه همكف مي 32حداكثر 

 گردد. جيء تراكم محسوب نميسطوح ز،رزمين  -1تبصر  

 گردد. بام جيء تراكم محسوب نمي سطوح مربوط به خرپشته و تزسيسات مستقر در پشت -2تبصر  

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2
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 4و  3درصد و حداكثر سطح اشغال براي ساختمانهاي  02حداكثر سطح اشغال براي ساختمانهاي با تراكم ساختماني كم 

 درصد است. 52طبقه 

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

ارتفساع  22/3،رو از كسف پيساد    ارتفساع ز،سرزمين  متر سسانتي 22/1) باشسد  متر مسي  12/5 حداكثر ارتفاع ساختمان ،ك طبقه -

حسداكثر تعسداد طبقسات     با توجه بسه ا،نكسه   شود. متراضافه مي 22/3پنا ( براي هرطبقه بعدي  جان متر سانتي 02ساختمان با

دو  مسسكوني حداكثر ارتفاع بناهاي  باشد. مي پيلوت،ك طبقه بر روي  ز،رزمين و ،ا و دو طبقه روي زمين و ،اقابل احدا

 متر است. 12/0بدون ز،ر زمين متر و 32/8طبقه

 4هساي   متسر و بسراي سساختمان    92/12متر و بدون پيلسوت   12/13حداكثر ارتفاع براي ساختمانهاي سه طبقه با پيلوت  -

 متر است.   12/14متر و بدون پيلوت  32/10 طبقه با پيلوت

ها با،سد نسسبت    االمكان ارتفاع ساختمان هم چسبيد  است، حتي درصد به122ها،ي كه د،وارهاي جانبي آنها در ساختمان -

گردد،با،سد بسا نماهساي اصسلي      به هم مساوي باشند، در غير ا،ن صورت آن قسمت از د،وار جانبي كه مرتفسع ظساهر مسي   

 همان مصاسح نماسازي گردد.با  متناسب ساختمان ،ا

االمكان سعي گردد، پيشنهادات در مورد ارتفساع هماهنسگ و    هاي فاصله دار نيي در زمان صدور پروانه حتي در ساختمان -

 استفاد  از نماهاي مشابه توصيه گردد.

انینا  تا روي سطح پسي اسيامسي   رعا،ت فاصله بين دو ساختمان به مييان ،ك صدم ارتفاع بلندتر،ن ساختمان از روي ج -

ارتفاع از د،وار همسا،ه مجاور خود فاصسله درز انقطساع    222به  1است. بد،ن ترتيب هر بنا با،د بر خود حداقل به مييان 

 را سحاظ نمود  باشد. 

 02حسداكثر  سسانتيمتري   22سانتيمتر و براي د،وار آجري   52سانتيمتري حداكثر  11: ارتفاع جانینا  آزاد آجري 1تبصر  

متر ، متصل به ساز  اسيامسي   4سانتيمتر است. در صورت تجاوز ارتفاع از ا،ن مقادي وجود ك،ف قا،م عمودي به فاصله 

 است.

 باشد. متر مي سانتي 82حداكثرارتفاع ز،رسقف ز،رزمين ازكف حياط و ،ا گذر )سطح نورگير( برابر  -

 كاذب در ز،ر آن، اسيامي است.  ا،جاد عا،ق حرارتي در ز،ر پيلوت ،ا ا،جاد سقف -

 باشد. متر از كف متوسط معبر مي 3متر و حداكثر  52/2حداقل ارتفاع د،وارهاي حياط  -
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هاي مقررات ملي ساختمان مصسوب سسازمان    در طراحي و احداو واحدهاي مسكوني رعا،ت كليه ضوابط و آ،ين نامه -

(، اسيامسي  2822ي در مصرف انسرژي ( و آ،سين نامسه زسيسسه )    نظام مهندسي ساختمان،به و،   مبحث نوزدهم ) صرفه جو،

 است.  

 هاي سرتاسري اسيامي است. ها)شناژ(با ميلگرد در طراحي و ساخت شاسود  ساختمان، ا،جاد ك،ف افقي بين پي -

 شود. سانتيمتري پلي استا،رن به عنوان عا،ق رطوبتي و صوتي توصيه مي 5با ،ك ال،ه   عا،ق نمودن فونداسيون -

 حداقل ابعاد حياط -4

 باشد.   درصد سطح مي 42حداقل مساحت حياط اصلي در منطقه مسكوني برابر  -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين   -5

غربي در قسمت  جنوبي در قسمت شماسي زمين و در زمينهاي شرقي هاي شماسي محل استقرار بناهاي مسكوني در زمين -

 براي كليه مناطق با رعا،ت حداكثر سطح اشغال مجاز خواهد بود.درصد طول زمين  02غرب زمين تا حد 

 حداقل تعداد پاركينگ -0

بسه شسرط سحساظ شسدن در      اتومبيل )پاركينسگ(  توقفگا استفاد  از حياط و ،ا فضاي رو باز در داخل قطعات به منظور  -

تومبيل )پاركينگ( مشروط بسه رعا،ست   ا توقفگا مجاز است. استفاد  از سطح آزاد همكف )پيلوتي( به منظور  سطح اشغال

 مواد ذ،ل مجاز است.

 كمتر نبا،د باشد.متر 3×5توقفگا  انفرادي اتومبيل از ابعاد  -

 متر(.02/4)فاصله مفيد دو ستون حداقل كمتر نبا،د باشد. متر 5×5توقفگا  هر دو اتومبيل از ابعاد  -

 باشد. متر مي 5يل سواري متر و براي دو اتومب 3عرض الزم براي پارك ،ك اتومبيل  -

 طور متواسي )پشت سر هم( ممنوع است.ه طور موازي )كنار هم( مجاز و ب ها در پاركينگ به توقف اتومبيل -

 هاي ذ،ل )ع،و  بر پاركينگ( مجاز است: استفاد  از پيلوتي فقط براي استفاد  -

 (.سرو،  بهداشتي اسيامي است ايبر مترمربع 5سحاظ كردن حداقل )متر مربع  42سرا،داري تا حداكثر  -
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 مساحت. مترمربع 8هاي مشترك بهداشتي تا حداكثر  سرو، -

 .موتورخانه به مييان متعارف -

 مساحت. متر مربع 8انبارهاي منفرد هر انبار تا حداكثر  -

 مساحت. متر مربع 12انبار جمعي و،ا اتاق كاسسكه تا حداكثر  -

 سانتيمتر فقط در بخش سرا،داري مجاز است. 42تا حداكثر پا،ين آوردن كف پيلوتي توسط پله  -

 ،ا مسكوني از پيلوتي )بجي سرا،داري( ممنوع است. هرگونه استفاد  عمومي و -

متر تجاوز نكند. سطح همكف با سطح متوسط معبر هم ارتفساع باشسد)مگر    42/2ارتفاع كف تمام شد  تا ز،ر سقف از  -

داو شد  باشدكه درا،ن صورت رعا،ت كليه مفاد ضوابط عمومي ز،رزمين اسيامي آنكه در ز،ر سطح همكف ز،رزمين اح

 است(.

هاي حياط مركيي( براي واحدها،ي كه سسطح ناخساسص ز،ربنساي آنسان      جيخانه حداقل پاركينگ مورد نياز مسكوني )به -

 نگ اسيامي نيست(هاي حياط مركيي پاركي واحد پاركينگ اسيامي است. )در خانه 2متر مربع است  222بيش از 

 باشد. حداقل تعداد پاركينگ مورد نياز در منطقه مسكوني به ازاء هر،ك واحد مسكوني برابر ،ك پاركينگ مي -

 مترمربع است. 15سطح مورد نياز پارك براي هر اتومبيل سواري  -

 متر است. 3هاي سواري  حداقل عرض ورودي پاركينگ براي اتومبيل -

ها به هنگام توقسف و   ها با،د در نظر گرفته شود. به طوري كه اتومبيل ناسب براي گردش اتومبيلها فضاي م در پاركينگ -

 بيرون آمدن مياحم ،كد،گر نباشند.

هساي   استفاد  از پيلوت و ز،رزمين براي پاركينگ اتومبيل مجاز است مشروط بر آنكسه فاصسله محسور تسا محسور سستون       -

 متر كمتر نباشد. 5پاركينگ از 

 25متسر مربسع( و    15رت عدم تزمين پاركينگ در بنا و تا،يد شسهرداري عسوارض خر،سد هسر واحسد پاركينسگ )      در صو -

 مترمربع به ازاي دو واحد پاركينگ با،د به شهرداري پرداخت گردد. 
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تواند از فضاي باز )حياط( مازاد بر ضسوابط ارا،سه شسد  بسراي هسر واحسد        هاي تك واحد شماسي ماسك مي در ساختمان -

درصسد زمسين را بسه فضساي سسبي       22متر مربع(  عنوان پاركينگ استفاد  نما،د. مشروط بسر آنكسه حسداقل     42كوني) مس

 اختصاص دهد.

 توان حداكثر دو اتومبيل را پشت سر هم پارك نمود. در صورت عدم امكان تامين فضاي پارك اتومبيل در پيلوت مي -

 سا،ر فضاهاي باز -0

هاي اصسلي در واحسدهاي مسسكوني در نظسر      ها،ي كه به منظور نورگيري اطاق ياط خلوتحداقل مساحت الزم براي ح -

 متركمتر باشد. 3مترمربع است كه حداقل عرض آن نبا،د از12گرفته شد 

 باشد. متر مي 2متر مربع باحداقل عرض  0حداقل سطح نورگير آشیيخانه در واحدهاي مسكوني  -

گردند. حسداقل سسطح اشسغال بسه ترتيسب بسراي           متر مربع احداو مي 222تر از در بناها،ي كه در اراضي با مساحت كم -

 % سطح زمين خواهد بود.3% و براي آشیيخانه 0ها  اطاق

هساي آنهسا    گيرند فاصسله پنجسر    هاي اصلي دو واحد مسكوني مستقل، از ،ك حياط خلوت نور مي در مواردي كه اطاق -

 متر كمتر نباشد. 4ز ها ا متر و در مورد آشیيخانه 0با،د از 

در احداو نورگيرها رعا،ت عدم اشسراف بسا همسسا،ه اسيامسي اسست وبساز كسردن پنجسر  بسه ملسك مجساور غيرمجساز              -

 باشد.درصورت سيوم با رعا،ت ضوابط از شيشه مات بجاي شيشه صاف با،د استفاد  نمود. مي

 باشد. متر پاخور مي سانتي 22نتي متر پ  از سا02حداكثر ارتفاع نورگير ز،رزمين از حياط و معبر عمومي برابر  -

 متر خواهد بود. 2در صورت پيش بيني حياط خلوت در واحدهاي شماسي حداقل عرض الزم  -

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -8

 ها وآشیيخانه دربناهاي مسكوني با،د ازنور وتهو،ه طبيعي ،ا مصنوعي بر خوردار باشند. كليه اتاق -

 متر سطح مفيد ز،ر بنا مجاز است. 9/1تا حداكثر  5/1ها در هر طبقه از  ييان سطح كل پنجر م -

صورت مشاع بود  و هرگونه دخل و تصرف در آن به صسورتي كسه امكسان نسوردهي و تهو،سه هسوا را        فضاي نورگير به -

 مختل نمود  و از بين ببرد ممنوع است.
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 بيني كانال كوسر اجباري است. وع است. پيشعبور كانال كوسر از داخل نورگيرها ممن -

 سطوح د،وار نور گيرها با،د به طور قابل قبول نماسازي گردد. -

كه نماي ساختمان در جدار  معبر عمومي شكل گرفته باشد، گذراندن كانال كسوسر و تاسيسسات از روي نمسا     در صورتي-

بينسي الزم بسراي عبسور     ر داخل سطح مجاز ز،سر بنسا پسيش   هاي الزم د ممنوع است مگر آنكه با عقب نشيني و تعبيه حفر 

 ها صورت بگيرد. كانال

كليه كاناسهاي كوسر در روي بام با،د با آجر و م،ت دور چيني شسد  و از بساال بسا مصساسح سساختماني پوشسيد  شسوند.         -

 استفاد  از روشهاي د،گر عا،ق سازي كاناسها اختياري است.

 مرز ملك مجاور حداقل با سيمان سفيد و پودر سنگ اسيامي است. اندود روي د،وارهاي واقع در -

 ضوابط مربوط به بازشوها -9

 تعبيه هرگونه گشودگي رو به ملك مجاور در طبقات باالتر از همكف د،وار چسبيد  به حد ماسكيت ممنوع است. -

بسا شيشسه    ،سانتيمتر 52× 52به ابعاد  سانتيمتر و پنجر  سرو،  بهداشتي حداكثر 32×32تعبيه هواكش حداكثر به ابعاد  -

نشسيني   در جبهه رو به ماسكيت مجاور مشروط بر عقب باالي همكفمتر از كف طبقات  1/ 02مات و در ارتفاع باالتر از 

 حداقل به مييان ،ك متر از حد ماسكيت مجاز مي باشد. ،د،وار حامل

نشيني د،وار حامل  االتراز همكف مشروط به رعا،ت عقبسانتيمتر در طبقات ب 52×52تعبيه هرگونه گشودگي بيرگتراز -

متر از كف اتاق و استفاد  از شيشسه مسات    02/1متر از حد ماسكيت نصب در ارتفاع باالتر از  3گشودگي حداقل به مييان 

 .مجاز مي باشد

وط بسه رعا،ست   ا،جاد گشودگي در جدار  خيابان و ،ا كوچه براي آشیيخانه و فضاهاي اصلي و در طبقسه همكسف منس    -

 متر از سطح خيابان ،ا كوچه تا كف پنجر  است. 22/2ارتفاع حداقل 

نشسيني د،سوار حامسل     هاي د،گر در طبقه همكف در تمام جبهات رو به ماسكيت مجاور مشروط بر عقب تعبيه گشودگي -

 باشد. جاز ميممتر  5/2گشودگي حداقل به مييان دو متر از حد ماسكيت و احداو د،وار حد ماسكيت حداقل به ارتفاع 

 گردد: توصيه مي ز،رهاي غربي و شرقي موارد  براي تعبيه گشودگي در جبهه-
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 مترسانتي  02وحداكثر عرض ،ك متر  -

 سانتيمتر از سقف پا،ين تر در نظر گرفته شود. 32و حداكثر  االمكان به ز،ر سقف متصل نگردد پنجر  حتي -

 ردد.از كركرهاي باز شو بيروني استفاد  گ -

،ا بيشتر از سسطح د،سوار    متر و سانتي 22االمكان در عمق  ها حتي پنجر به شرط استفاد  از د،وارهاي باربر در ساختمان،  -

 نصب گردند.

 گردد: موارد ذ،ل توصيه مي غربيبراي تعبيه پنجر  در جبهه  -

 عمودي. استفاد  از سا،بان -

آمسدگي از   سسانتيمتر پسيش   32سانتيمتر و در ضلع شماسي با حدود  35د در ضلع جنوبي با حدو استفاد  از سا،بان افقي -

 سطح پنجر  براي افيا،ش بازد  انرژي ساختمان و افيا،ش محرميت در داخل بنا اسيامي است.  

 متر در نظر گرفته شود. 32/1ها  حداقل ارتفاع پنجر  -

سانتيمتر و ،ا بيشستر از سسطح د،سوار     22المكان در عمق ا ها حتي پنجر به شرط استفاد  از د،وارهاي باربر در ساختمان  -

 نصب گردند.

 هاي مجاور باشد. هاي خرپشته در هي  حال نبا،د رو به ماسكيت در و ،ا پنجر  -

سمت بيرون از نماي خارجي ممنوع است )به سسمت   باز شدن هرگونه گشودگي اعم از در، پنجر  و ،ا هر نوع د،گر به -

 داخل مجاز است(.

 تواند از اسگوهاي سنتي نيي استفاد  كند. راي سقف خرپشته طراح ميب -

شود وسي جيء تسراكم و سسطح    اگر مساحت حياط خلوت بيشتر از حداقل مجاز باشد جيء عوارض تراكم محاسبه نمي -

 گردد. اشغال محاسبه مي

توانسد بسا توجسه بسه      مسي % مساحت كل زمين اسست كسه طسراح    0برابر  -حداكثر مساحت حياط خلوت در صورت نياز -

% مساحت زمين( در طول ساختمان مييان كسسري سسطح حيساط خلسوت را بسا رعا،ست حسر،م        02حداكثر سطح اشغال )

 ه نما،د.همسا،ه جبران و اضاف
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 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -12

سسانتيمتر اسيامسي اسست. توصسيه     02ع حداقلهاي مسطح به ارتفا هاي كناري بام انداز )،ا جانینا ( در سبه احداو بام دست -

 آهني با طراحي مناسب ،ا آجر چيني استفاد  گردد. شود براي ز،با،ي نماي عمومي ساختمان و سيماي شهر از نرد  مي

 هاي مشرف به معبر عمومي اسيامي است. احداو آبرو در انتهاي سقف و باسكن -

 مترمربع از سبه بام مشرف به معبر عمومي باشد. 3له حداقل هاي مسطح نصب تزسيسات با،د با فاص در كليه بام -

 بندي بناها نما و مصاسح ساختماني و استخوان مربوط به ضوابط  -11

استفاد  از شيشه و انواع فليات و سا،ر مصاسحي كه ضر،ب جذب و بازد  حرارتي بساال،ي دارنسد در پوشسش نماهسا و      -

 سقف ممنوع است.

 هاي نما اسيامي است. جبهه نماسازي كافي در تمام -

 هاي نما ممنوع است. بندكشي نشد  در تمام جبهه ستفاد  از آجرا -

 سانتي متر ممنوع است. 22اجراي د،وار نما با ضخامت كمتر از  -

 هاي شفاف ساختمان ممنوع است.   ميليمتر براي روزنه 0استفاد  از شيشه با ضخامت كمتر از  -

، نصب عا،ق در  هاي خارجي ساختمان ث نوزدهم و نيي ا،جاد حداقل عا،ق صوتي در جدار در انجام دستوراسعمل مبح -

سسانتيمتر و ،سا دو ال،سه نمسودن د،وارهساي       5ها از پلي استا،رن) ،ونوسيت( به ضخامت حسداقل   جدار  خارجي ساختمان

هسا بسه شسرط وجسود ال،سه       ين ال،هسانتيمتر فاصله اسيامي است. استفاد  از پشم شيشه پشم سنگ در ب 5خارجي با حداقل 

 شود. ها، ب،مانع است و توصيه هم مي بخار بند و اتصال كافي ال،ه

 هاي داراي د،وار باربر جاري است. و،   در ساختمان هكليه مقررات ملي ساختمان در مورد مصاسح ساختماني ب-

ه حياط اصلي و نيي رو به بوستان و هسر فضساي   سيساتي از نماهاي رو به معبر، رو بزعبور كانال كوسر و هر نوع شبكه ت -

 همگاني د،گر ممنوع است

كليه بناها مي با،ست نسبت به انجام نماسازي با مصاسح مناسب كه در ذ،ل آمد  است اقدام نما،ند. در غير ا،ن صورت  -

 شهرداري موظف است از صدور مجوز پا،ان كار خودداري نما،د.
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 تر توضيح داد  شد  است.  مصاسح مناسب براي نماسازي پيش -

نماسازي با سنگ پ،ك مرغوب و كارشد  كه به طرز مناسب ق،ب شد  )اسكوپ( و به ساز  ساختماني متصسل شسود    -

با تا،يد شهرداري سنگهاي مذكور با،د فاقد رگه و از سحساظ اسستحكام و ضسر،ب جسذب آب بسا مبحسث مقسررات ملسي         

مطابقت داشته و با مصاسح محلي و نماي بومي بافت همخوان باشد. براي  –مصاسح و فرآوردهاي ساختماني  –ساختمان 

 درصد سطح نماي ساختمان ممنوع است. 35ابنيه مسكوني مجاز است. به هر ترتيب استفاد  از در بيش از 

جسر  كار چيد  شود و با،د ضخامت ا،ن دو نسوع آ  در نماسازي با آجر، ارجح است آجرنما به طور هميمان با آجر پشت -

 ،كسان و ،ا به طور تقر،بي ،كسان باشد تا هر دو در هر رج روي ،ك ال،ه م،ت چيد  شوند.

سسانتيمتر در   25ها حسداقل   سانتيمتر ضخامت رعا،ت گردد و عمق پنجر  22براي د،وارهاي خارجي ساختمان حداقل  -

 گردد.  تي توصيه مينما در نظر گرفته شود.استفاد  از د،وارهاي دو جدار  با ،ك ال،ه عا،ق حرار

 ها ممنوع است. هاي سرتا سري براي اطاق استفاد  از پنجر  -

و  2822سانتيمتر بسا رعا،ست كليسه ضسوابط آ،سين نامسه        85اجراي نماي آزاد ،ا طر  كردن نما بر روي ساز  تا حداكثر  -

 رعا،ت جي،يات اتصال استاندارد ب،مانع است.

 05ختمان ) ،ا ابتداي طول د،وار ( كمتر از دو سسوم ارتفساع بساز شسو ،سا كمتسر از       فاصله اوسين بازشو از بر خارجي سا -

 سانتيمتر نباشد مگر آنكه در طرفين باز شو ك،ف قا،م قرار داد  شود. 

 تعبيه و نصب كوسر و ملحقات آن و هرگونه زا،د  تزسيساتي به جي سوسه گاز درنماي عمومي ممنوع است. -

 ا،د از ،ك سوم سطح د،وار بيشتر باشد.مجموع سطح بازشو ها نب -

 مجموعه طول بازشوها نبا،د از نصف د،وار بيشتر باشد. -

 اتصال نعل درگا  كليه بازشوهاي بيرگتر از ،ك متر به ساز  اسيامي است. -

 متر است. 5/2حداكثر عرض مجاز بازشو  -

 ضوابط عمومي ز،ر زمين -4-1-3

 اي ساختماني مجاز است مگر روي چا ، ودر مسير قنسات و امثساسهم و مسواردي   احداو ز،رزمين در ز،ر تمامي واحده -
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 كه در ا،ن ضوابط مشخص نشد  است.

 سطح ز،ر زمين در هي  حاستي از سطح ز،ر بناي همكف نبا،د تجاوز كند. -

ت كسه پنجسر    اسس سانتي متسر   02حداكثر ارتفاع  نورگيري مجاز ز،ر زمين از كف معبر تا ز،ر سقف تمام شد  ز،رزمين -

 سانتي متري نصب خواهد شد. 22پ  از پا خور 

 كه حداكثر ارتفاع مجاز نسبت به معبر رعا،ت شود محدود،تي ندارد. در صورتي، نورگيري از حياط -

 نورگيري ز،رزمين از كف معبر ممنوع است.-

 مات مجاز است.ي تابت )فيك ( مجهي به شيشه دهاي عمو توسط پنجر فقط نورگيري ز،رزمين از معبر  -

 ه دسترسي به ز،رزمين از معبر عمومي ممنوع است.،تعبيه پله در معبر به منظور ارا -

متسر مربسع    222هرگونه استفاد  عمومي )انتفاعي و ،ا غير انتفاعي( از ز،رزمين ممنوع است )واحدهاي درماني باالتر از  -

 سطح اشغال از ا،ن قاعد  مستثني هستند(

شود با،د اول فاصله محورهساي هسر    ساختمان استفاد  پاركينگتمام و ،ا بخشي از ز،رزمين به منظور كه از  در صورتي -

ارتفاع ز،ر سسقف تسا    سوم% بيشتر نباشد، 15شيب رامپ از  دوممتر كمتر نباشد.  5دو ستون متواسي در بخش پاركينگ از 

 .متر تجاوز نكند 42/2روي كف تمام شد  ز،رزمين از 

اري در معبر عمومي، به منظور ا،جاد دسترسي سوار  به ز،ر زمين ،ا حياط ،سا هسر علست د،گسر، ممنسوع      هرگونه دستك -

 است.  

هاي بهداشتي شامل تواسست، دستشسو،ي و دوش    در صورت استفاد  ز،رزمين به منظور اسكان سرا،دار، احداو سرو، -

 مي است.متر مربع و تهو،ه مناسب آن اسيا 5حداقل در مجموع به مييان حداقل 

 استفاد  ز،رزمين براي احداو انباري، تزسيسات و پاركينگ و احداو ،ك واحد سرا،داري مجاز است. -

متسر   25سواري كنار هم  ( و براي دو وسيله نقليه3× 5مترمربع )  15فضاي الزم براي پاركينگ ،ك وسيله نقليه سواري  -

 ( است.5×  5مربع )

 گردد. به ستون گذاري و طرح معماري تعيين ميفضاهاي ما نور اتومبيل با توجه  -
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 متر است. 0شعاع چرخش برابر با  -

 متر است. 52/3عرض رمپ برابر  -

 و ماسكيت برروي گذر ) باسكن(آمدگي ضوابط عمومي پيش -5-1-3

 به شرط رعا،ت مفاد ذ،ل مجاز است: ها و معابر گذر در خيابان آمدگي روي احداو پيش -

هساي   متر براي خيابان 5/3شود(  در معابرشيبدار باالتر،ن نقطه محسوب مي آمدگي تا روي معبر) ر پيشحداقل ارتفاع ز، -

 متر است.12باالي

 متر است. 85/2آمدگي  حداكثر عرض پيش -

باشسد در صسورتي كسه     االجرا شدن ا،ن ضوابط موجود بود  و منطبق با مقررات آن نمي ها،ي كه قبل از الزم آمدگي پيش -

احتياج به تعمير ،ا تغيير داشته باشد د،گر ابقاي آنها به حاست سابق جا،ي نبود  و با،د بسا رعا،ست مقسررات تعميسر و     آنها 

 تغيير داد  شود.

آو،ختن و نصب نمودن هر نوع سرسوحه و آگهي به درخت و ،ا در عرض گسذر و همچنسين آو،خستن آنهسا بسه د،سوار        -

 ممنوع است.

 نما،د ممنوع است. به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز ميكارگذاردن در و پنجر  كه  -

 نصب سوسه بخاري به د،وار خارجي كه مشرف به گذر است و ،ا خروج آن از د،وار ممنوع است. -

هسا از  رو ممنوع بود  و انتهاي ا،ن قبيل مجاري با،د طوري باشسد كسه آب آن   ر،يش آب ناودان و امثال آن به سطح پياد  -

رو عبور نما،د. در ضمن مسير هدا،ت آب باران از روي بام تا چا  ) ،ا انشعاب فاض،ب شهري( با،سد بسه    ز،ر سطح پياد 

 هاي چدني ،ا مشابه به روش توكار انجام شود. وسيله سوسه

 گيرد. نصب تيرهاي تلفن و ... با تحصيل اجار  قبلي از شهرداري صورت مي -

   .بري كه شهرداري براي گذر معين نمود ، حساب خواهد شدآمدگي درگذر از  پيش -

 متر كمتر باشد. 5/3نبا،د از باسكن) تراس( تا كف تمام شد  پياد  روي ز،ر آن،آمدگي  ارتفاع ز،ر پيش -
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 شود،مجازخواهدبود. ها،ي كه درز،ر ذكرمي ي فقط تا انداز ،هاي جي آمدگي حداكثر پيش -

 .متر سانتي 5گذرها،  در كليه نما )ازار (سنگ ز،ر -

 .شود متربيشتراست اجاز  داد  مي 12درگذرها،ي كه عرض آنهااز فقطپيش آمدگي -

   برابر كل عرض ساختمان باشد تواند مي هاي بسته هر اشكوب مجموع طول ا،وان -

شسروط برا،نكسه   بسان آزاد اسست، م   سا،ه ا،جاد منظور به طرف معابر  به آمدگي هرگونه پيشمشرف به حياط درساختمان  -

 متر كمتر باشد.  35/2ارتفاع آن از 

 احداو پنجر  سراسري براي فضاهاي اصلي ساختمان ممنوع است.   -

 متراست. 0/1ها در فضاهاي اصلي ساختمان ،ك متر و براي سرو،  و حمام  اكابه پنجر -

ر،ن نقطه آنها ازكف پياد  رو كمتسر از سسه   ت ، با،د طوري باشد كه پا،ين هاي اسوان از هر نوع آمدگي تابلوها و آگهي پيش -

 سانتي متر است. 32حداكثر پيش آمدگي متر نباشد. 

 نصب تابلو در پياد  رو و همچنين نصب تابلوي عمود بر معابر و چسبيد  به ساختمان ممنوع است. -

اي بسه   هساي شسر    نصب نساودان متر خواهد بود و در هي  حال  سانتي 35هاي ناودان در سبه بام حداكثر  آمدگي سوسه پيش -

 طرف گذر مجاز نيست.

 ممنوع است. و معبر رو در پياد  پلهاحداو هر نوع  -

 شود، ممنوع است. هاي بخاري كه ازسطح نماي ساختمان خارج مي نصب سوسه -

 متر تجاوز نما،د. سانتي15آمدگي درهاي تاشو نبا،د از  پيش -

 متر مجاز نيست. 12ر از آمدگي و باسكن در گذرهاي كمت احداو پيش -

 هاي برق مجاز است. سانتيمتر با رعا،ت حر،م سيم 122متر و بيشتر حداكثر برابر  12آمدگي در گذرهاي  احداو پيش -

% طول مجاز )مشروط بر رعا،ت حداكثر سسطح اشسغال( و   02آمدگي ساختمان در همكف و طبقات، در خارج از  پيش -

 متر ب،مانع است.   2مييان  درجه حداكثر به 45در داخل زاو،ه 
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دسترسسي مسستقل بسه حيساط را داشسته باشسد بسه         هاي مسكوني بيش از ،ك واحد كليه واحدها با،د امكان در ساختمان -

 كه حياط بين كليه واحدها مشاع باشد. طوري

 ساختمان ضوابط مربوط به احداو -0-1-3

 ضوابط صدور پروانه ساختماني -1-0-1-3

قصد احداو ساختمان دارند با،د با رعا،ت نكات ذ،ل بسراي سساختمان از شسهرداري كسسب پروانسه       ماسكين اراضي كه -

نما،ند پروانه ساختمان در دو مرحله )اخذ جواز ساختمان و پروانه اتمام ساختمان( صادرخواهد شد. كليه شرا،ط اجسراي  

 ساختمان تابع ضوابط قانون نوسازي و عمران شهري خواهد بود.

هساي فسوق    شسود ملسيم بسه داشستن پروانسه      مي اختمان اعم از آنكه توسط بخش خصوصي ،ا عمومي احداوهر نوع س -

 بندي اقليمي نيي اسيامي است. مطاسعات جغرافيا،ي و پهنه باشد. رعا،ت اصول مندرج در مي

ري و محاسباتي در هاي معما ها تابع قانون نظام مهندسي ساختمان است و نقشه طرح و احداو ساختمان در كليه زمينه -

ي شرا،ط نظام ميبسور باشسند رسسيد  و سساختمان     ،صورت نياز به ترتيب با،د به امضاي مهندسين معمار و محاسب كه حا

تحت نظارت مهندسين مربوط اجرا شود. )درصورت عدم اجراي نظام مهندسي ساختمان به علت فقدان كادر متخصسص  

 گردد(. ها عمل مي و تدو،ن ضوابط ميبور طبق ضوابط قبلي شهرداري الزم و عدم تدو،ن نظامنامه و غير  تا تشكيل

 نامه را در اختيار متقاضيان پروانه ساختماني بگذارد. شهرداري موظف است ضوابط ساختماني در ا،ن آ،ين -

مي ه وكاستنامسه رسس  ،س براي تقاضاي پروانه احداو بنا ضروري است تا شخص ماسك تقاضا نما،د درغير ا،ن صورت ارا -

 همرا  د،گرمدارك توسط نما،ند  ماسك ضروري است. ازطرف ماسك

 مدارك ز،ر جهت تشكيل پروند  احداو ساختمان مي با،د تحو،ل شهرداري گردد. -

 شناسنامه ماسك ،ا ماسكين و ،ا برگه انحصار وراتت و برگه وكيل. كتبي ماسك ،ا وكيل مربوط به همرا  فتوكیي  تقاضاي -

 شت گواهي شد  سند ماسكيت و سا،ر مدارك تبتي الزمفتوكیي با رونو -

 .ها هاي مربوطه براساس قوانين جاري شهرداري گواهي مبني بر پرداخت كليه عوارض ساختمان و زمين و ماسيات -

 .طرح جامع شهر  برداري ،ا نقشه بر روي نقشه سازمان نقشه 1:2222،ك نسخه نقشه موقعيت زمين درمقياس  -
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وي اط،عات الزم باشد، پ  از بازد،د محل و انطباق با ضوابط طرح جامع توسط شسهرداري تكميسل و   جدوسي كه حا -

 گردد. ضميمه پروند  مي

 .ه تعهدنامه توسط ماسك مبني بر اجراي ضوابط فوق در زمان ساخت،ارا -

 .ه نقشه ساختماني براساس ضوابط ميبور به شرح ذ،ل توسط ماسك،ارا -

مسورد نيساز    1:122ها و تزسيسات بيرگ، مقياس  شامل پ،ن اصلي طبقات و ز،رزمين )براي كارگا  هاي ساختماني نقشه -

 گيري كامل و دقيق و انداز  1:12است( با مقياس 

ها( با مشخص نمودن مصاسح در نماسازي بسه اضسافه    اسمقدور از روي پله نقشه چهارنما و مقاطع عرضي و طوسي )حتي -

 نماهاي موجود دو طرف نشان دادن نماي اصلي با

هاي ساختماني مربوط به خدمات عمومي از قبيل مراكي آموزشي، بهداشتي و درماني و فرهنگي و غير  با،سد   كليه نقشه -

 هاي مربوط به هر ،ك رسيد  باشد. يد سازمانز،به ت

 گردد. يد نقشه ساختماني توسط شهرداري جواز ساختمان صادر ميز،پ  ازت - 

جواز ساختمان اقدام نما،د، شهرداري مكلف است نسبت به ادامسه   ه شد  و،ماسك برخ،ف تعهدنامه ارادرصورتي كه  - 

نسسبت بسه ادامسه     ها، ف ،ا اجراي حكم طبق قوانين جاري شهرداري كار در هر مرحله جلوگيري نما،د و پ  از رفع خ،

 كار ،ا صدور برگ تكميل ساختمان اقدام خواهدشد.

شسود و صسدور    ر ساختمان پ  از اجراي طرح و انطباق با جواز ساختمان از طرف شهرداري صادر ميپروانه پا،ان كا - 

 گيرد. سند اعيان ،ا تفكيك اعيان توسط ادار  كل تبت پ  ازصدور پروانه ساختماني انجام مي

 هاي مسكوني ضوابط صدور پروانه ساختمان براي مجموعه -2-0-1-3

 از ماسك و تقاضاي كتبي جهت احداو مجموعه و سا،ر مدارك تبتي الزم است.سند ماسكيت ،ا وكاست ب،عيل  -

سسازمان مسد،ر،ت و برنامسه    يسد  ز،دار مورد ت مهندسين مشاور شهرسازي ،ا معماري ص،حيت انتخاب و معرفي ،كي از -

 سيامي است.هاي عمراني مجموعه را به عهد  گرفته باشد، ا هاي مربوط به طرح و نظارت كه كليه مسئوسيتر،يي 

 ها ها طبق ضوابط مصوب شهرداري گواهي مبني بر پرداخت كليه عوارض و ماسيات -
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بنسدي كسار و شسرح     هاي طرح جامع به انضمام برنامه زمان روي نقشه 1:2222دو نسخه نقشه موقعيت زمين در مقياس  -

ند تا حداكثر در عرض ،سك مسا    خدمات فني مهندسين مشاور جهت بررسي به ادار  كل مسكن و شهرسازي ارسال نما،

 نظرخود را به ماسك ،ا مهندسين مشاور اع،م نما،ند تا سا،ر مدارك تهيه گردد.

هاي مربوط به وضع فيي،كي زمين، برداشست وضسع وجسود، مطاسعسات      ه گيارش توجيهي شامل مطاسعات و بررسي،ارا -

هاي سطحي و سا،ر تزسيسات ز،سر   ، برق و دفع آب شناسي، مقاومت خاك، تزمين آب اقتصادي، اجتماعي، اط،عات زمين

هساي بافست    ي، تزسيسات شهري، بررسي امكانات ساختماني،اسگوهاي مناسب معمساري و تيیوسسوژي سساختمان روش   ،بنا

ودسترسي و ارتباطات با توجيه طرح شهرسازي و كاربري زمين، معيار و استانداردهاي سطوح مختلف خسدمات شسهري،   

ها،ي كسه سسازمان    بندي شد  اجرا،ي و سا،ر مطاسعات و بررسي ها و برنامه زمان سبي، برآورد هي،نه سازي و فضاي محوطه

 مسكن و شهرسازي استان در شرح خدمات تعيين خواهد نمود.

هسا، نحسو     هاي مربوط به موقعيت زمين از نظر وضعيت موجود ارتباطات و شيب عمومي زمسين و ماسكيست   ه نقشه،ارا -

هاي قانوني و نحو  كاربري پيشنهادي نقشه شسبكه معسابر و مقساطع و مشخصسات هندسسي       زمين و حر،مكاربري موجود 

ها،ي كه سازمان مسكن و شهرسسازي اسستان در بررسسي     سازي و سا،ر نقشه هاي محوطه نقشه تزسيسات ز،ربنا،ي و نقشه

 مقدماتي در شرح خدمات تعيين خواهد نمود.

هاي كميته فنسي   ن انجام طرح مليم به رعا،ت مصوبات كميسيون ماد  پنج و ،ا توصيهمهندسين مشاور ،ا ماسك در جر،ا -

 بود  و پ  از خاتمه كار در،افت پروانه اتمام ساختمان از شهرداري اسيامي است.

 ضوابط و مشخصات عمومي نوسازي -0-1-3

ادن امساكن عمسومي در سسيماي    مبحث سيماي شهري مورد توجه خاص قرار گرفته و قسرار د  هاي توسعه شهري در طرح

اند،شيد  شد  است. براي تكميسل ا،سن اصسول رعا،ست       در ا،ن رابطه تر،ن معابر از جمله تمهيداتي است كه شهري اصلي

 : چند ضابطه در احداو بناهاي عمومي ضرورت دارد

قوقي متخصص( احسداو  وسيله نهاد حقيقي و ح : بناهاي عمومي از طر،ق ،ك طرح متناسب و فكرشد  )تهيه شد  به ،ك

 و از اسگوهاي معماري بومي و مصاسح محلي استفاد  شد  باشد. ردندگ

 مدنظر قرارگيرد. آنها اترات محيطي آنها و نقش سيماسازي شهري ،: در طرح ا،ن ابنيه دو

داشته باشسند.   : فضاي باز ابنيه عمومي در ارتباط با فضاي باز عمومي قرار گيرند و نقش مؤتري در سيماسازي شهري سه

بنابرا،ن، ا،ن فضاها نبا،د به وسسيله د،وارهساي بسسته از فضساهاي عمسومي جسدا شسوند. اسستفاد  از د،وارهساي مشسبك،           
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 هاي درختان مشابه درا،ن رابطه بسيار كارساز است. رد،ف

هساي حفساظتي    به نسرد  صورت نياز  شود. در ها، درها و روي د،وارها توصيه نمي هاي فليي مقابل پنجر  : نصب نرد  چهار

هسا و درهسا و    ها، نياز ميبور به هنگام طراحي مطرح گردد تا از طر،ق كوچك كردن تقسسيمات پنجسر    پنجر  براي درها و

 د،گر روشها به ا،ن امر اقدام شود.

ر سازي بناها،ي است كسه د  احداو بناهاي عمومي ازد،گر عوامل سيماسازي شهري و همگون : ضوابط همجواري در پنج

 : گردد ه مي،ردند. در ا،ن جهت ضوابط ز،ر اراگ جوار ،كد،گر احداو مي

هاي مجاور متصل نشوند تا از ا،جاد ،ك د،وار  بسته ،كیارچه در جسوار معسابر    اسمكان بناهاي عمومي به ساختمان حتي -

متر باشد، بسه ميسيان    12هاي داراي عملكرد عمومي كه عرض آنها بيش از  جلوگيري شود. رعا،ت ا،ن ضابطه براي واحد

% درطبقات پسنجم بسه بساال از    32% درطبقات سوم و چهارم 25طبقات همكف و اول و دوم  % عرض پ،ك در22حداقل 

 شرق اسيامي است.

نماسازي براي تمام سطوح نما،ان ساختمان، اجباري است. حتي اگر در طرفين بنا و مجاور قطعه همسا،ه باشند كه در  -

سانتيمتر به باال ب،مانع اسست. وسسي با،سد ا،سن نسورگير بسه        182ورگير نيي در ا،ن د،وارها از ارتفاع ا،ن صورت احداو ن

 شكلي عمل نما،د كه در صورت احداو بنا در مجاور آن خللي به نورگيري )درسطح حداقل( فضا ا،جاد نشود.

 ر با،د رعا،ت گردد:با ابنيه مجاور ممكن نيست، ضوابط ز، آنهاها،ي كه عدم اتصال  در مورد پ،ك

هساي داراي د،سد بنساي دردسست      نشيني داشته باشسد، د،سوار    درصورتي كه بنا نسبت به بناي ساخته شد  همسا،ه عقب -

 شود. با،د با استفاد  از مصاسح همخوان و با طراحي مناسب نماسازي احداو 

سسطح باشسد و در صسورت وجسود      هسم  م ،ا افقي( بناي در دست احداو با واحد ساخته شد  مجساور با،سد  ،سطح )قا -

 متر باشد. 5/1اخت،ف سطح ا،ن اخت،ف نبا،د بيشتر ،ا كمتر از 

طور قطع فضساهاي   شود كه به تر در سيماسازي شهري است. سذا پيشنهاد ميؤ: احداو فضاي تجاري خود ازعوامل م شش

بسر حفسظ سسيما و عملكسرد آن در طسول      تجاري به صورت جمعي احداو گردد و تنها سرقفلي آن واگذار شود تا بتوان 

 ه گردد:،هاي تجاري ارا مصرف نيي تسلط داشت. به ع،و  ضوابط ز،ر نيي به هنگام واگذاري بخش

هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغاز  ممنوع است. بنابرا،ن الزم است فضساي كسافي بسراي انبسار مسورد نيساز        -

 ها در نظر گرفته شود. مغاز 
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 ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق شهرداري و شوراي شهر غير مجاز خواهد بود. ه تغيير در نما، و،تر،نهرگون -

 كامل حفاظت ونگهداري شود. طور هاي تجاري با،د به فضاي سبي همجوار بخش -

،ه مناسب تابسستاني  خيابان كاشته شود تا سا جنوبي غربي با،د حداقل ،ك رد،ف درخت درقسمت -: درمعابر شرقي هفت

 . را در سطح معبر فراهم آورند

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشي فضاهایدر  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -2-3

 هاي آموزشي جاري است. وزارت آموزش و پرورش در مورد كاربري و،    مقررات  كليه -

 استفاد  مجاز -1

مراكي آموزشي شبانه روزي) مقطع راهنما،ي و دبيرستان( بسراي   احداو خوابگا  و سا،رفضاهاي جانبي مورد نياز براي -

 بخش دوستي و خصوصي مجاز است.

 استفاد  مشروط -2

احداو تاسيسات رفاهي و خدماتي براي مراكي آموزشي از قبيسل سساسنهاي سسخنراني و نمسا،ش، غسذاخوري، بناهساي        -
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مسجد، مراكي فرهنگسي و تفر،حسي، واحسدهاي كوچسك     اداري، واحدهاي انتظامي، سرا،داري، ساسن و زمينهاي ورزشي، 

تجاري كه در داخل مجموعه باشد فضاي سبي، تاسيسات ز،ر بنسا،ي بسراي بخسش دوستسي و خصوصسي در حسد ضسابطه        

 ساختماني مجاز است.  

 احداو آزما،شگا ، كارگا  و انستيتوهاي آموزشي و همچنين مراكي ورزشي و فرهنگي وابسته به آموزش و پرورش بسه  -

 شرط رعا،ت ضوابط مقرر در طرح جامع و ضوابط سازمانهاي ذ،ربط ب،مانع است.

اي و همچنين مراكي آموزشي علوم د،ني  احداو واحدهاي آموزشي در مقاطع باالتر از د،یلم و ،ا هنرستان فني و حرفه -

 و حوزوي براي بخش خصوصي در حد ضابطه ساختماني ب،مانع است.

 استفاد  ممنوع   -3

 حداو و استقراركليه كاربر،هاي مغا،ر با موارد فوق دركاربري آموزشي ممنوع است.ا -

 مربوط به تفكيك زمين در فضاهاي آموزشيضوابط  -1-2-3

 حداقل انداز  قطعات -1

 : ) مهد كودك(كودكستان -اسف

 مترمربع 522ك،سه حداقل قطعه تفكيكي  2براي احداو كودكستان  -

 مترمربع 022ك،سه حداقل قطعه تفكيكي  3براي احداو كودكستان  -

 مترمربع 922ك،سه حداقل قطعه تفكيكي  4براي احداو كودكستان  -

 : دبستان -ب

 مترمربع1122ك،سه در ،ك طبقه حداقل قطعه تفكيكي  5براي احداو دبستان  -

 مترمربع 852طبقه حداقل قطعه تفكيكي  ،كك،سه در  5براي احداو دبستان  -

 مترمربع 2222طبقه حداقل قطعه تفكيكي  ،كك،سه در 12حداو دبستان براي ا -

 مترمربع1522ك،سه در دو طبقه حداقل قطعه تفكيكي 12براي احداو دبستان  -
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 مترمربع 2222ك،سه در دو طبقه حداقل قطعه تفكيكي 15براي احداو دبستان  -

 مترمربع 2822ي ك،سه در دو طبقه حداقل قطعه تفكيك 22براي احداو دبستان -

 : راهنما،ي تحصيلي -ت

 مترمربع1222در،ك طبقه ك،سه3ي،راهنما مدرسه  احداو  براي  تفكيكي قطعه  حداقل -

 متر مربع 052دو طبقه  در ك،سه 3ي،راهنما مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

 متر مربع 1422طبقه،ك   در ك،سه 0ي،راهنما مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

 متر مربع 1122دردوطبقه ك،سه 0ي،راهنما مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

 متر مربع 2122طبقه،ك  در ك،سه 9ي،راهنما  مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

 متر مربع 1022طبقه   دردو ك،سه9ي،راهنما مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

 مترمربع 2022طبقه،ك در ك،سه12ي،راهنما مدرسه احداو براي فكيكيت قطعه حداقل -

 مربع متر 2122دوطبقه در ك،سه12 ي،راهنما مدرسه احداو براي تفكيكي قطعه حداقل -

متسر مربسع    05/4و  93/4، 20/5، 21/5ك،سه و بساالتر بسه ترتيسب سسرانه زمسين       15،18،21،24ي ،براي مدارس راهنما -

 خواهد بود.

 : يرستاندب -و

 متر مربع1152طبقه   در،ك  ك،سه 4دبيرستان  احداو  براي  تفكيكي  قطعه  حداقل -

 مترمربع1822طبقه  ،كك،سه در  8حداقل قطعه تفكيكي براي احداو دبيرستان  -

 مترمربع1422ك،سه در دو طبقه  8حداقل قطعه تفكيكي براي احداو دبيرستان  -

 مترمربع2022طبقه  ،كك،سه در 12او دبيرستانحداقل قطعه تفكيكي براي احد -
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 مترمربع 2202ك،سه در دو طبقه12حداقل قطعه تفكيكي براي احداو دبيرستان -

مترمربع خواهسد   19/5و22/5،  22/5آموز به ترتيب  ك،سه براي هردانش 24و10،22سرانه زمين براي دبيرستان - 

 بود.

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 باشد.    3به  1تا  2به  1متر و نسبت عرض به طول قطعات با،د  22ت آموزشي حداقل عرض قطعا -

 نحو  دسترسيها -3

 متر است. 12حداقل عرض دسترسي به فضاهاي آموزشي  -

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي آموزشي -2-2-3

 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1

درصد اسست در صسورت افسيا،ش سسطح زمسين بسر        52موزشي مشخص شد  حداكثر سطح مجاز تراكم در فضاهاي آ -

 درصد افيا،ش ،ابد. 122ند حداكثر تا توا اساس ضوابط، تراكم نيي مي

% از زمسين  92كليه ماسكيني كه كاربري زمين آنها در طرح به صورت آموزشي مشخص شد  اسست در صسورت وقسف     -

 باشد. ربري تجاري خود براي آموزشي مجاز و تبد،ل مابقي زمين به كا

 متر مربع نبا،ست بيشتر باشد. 222سطح قابل تبد،ل به تجاري به هر حال از  -1تبصر 

 % طول كل بر زمين كمتر باشد.52بر زمين موقوفه موضوع ماد  قبل )متصل به معبر اصلي( نبا،د از  -2تبصر 

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2

 % كل زمين است.52آموزشي  حداكثر سطح اشغال در فضاهاي -

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 دو طبقه بر اساس ضوابط ارا،ه شد  توسط سازمان مربوطه و ،ا آنچه در سطوح مسكوني ذكر شد  است. -
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 حداكثر ابعاد حياط -4

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين   -5

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

 دانش آموز در نظر گرفتن ،ك واحد پاركينگ اسيامي است. 32در واحدهاي آموزشي به ازاي هر  -

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 تبعيت از ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در مورد سطوح مسكوني .-

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -8

 تبعيت از ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در مورد سطوح مسكوني .-

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -12

 تبعيت از ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در مورد سطوح مسكوني.-

 

 نيدرما -بهداشتي فضاهای در  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -3-3

هساي مربوطسه    كليه مقررات خاص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پيشسكي و وزارت بهي،سستي درمسورد كساربري     -

 جاري است.

 استفاد  مجاز   -

هاي تخصصي، مراكي تحقيقاتي مبارز  با بيمار،ها، آزما،شسگا  كلينيسك دامیيشسكي،     احداو بيمارستان، زا،شگا ، كلينيك -

مراكي حما،تي، توانبخشي و تربيتي، شيرخوارگا ، مراكي مبسارز  بسا آسودگيهساي محسيط ز،سست،       اسمنفعه، بناهاي خير،ه عام
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 مراكي بهداشتي و درماني، مراكي راد،وسوژي براي بخش خصوصي و دوستي مجاز است.

احداو مراكي تنظيم خانواد ، آسا،شگا  معلوسين جسمي و حركتي، خانه سساسمندان بسراي بخسش خصوصسي و دوستسي       -

 ز است.مجا

 احداو مراكي بهداشتي از قبيل حمام، آبر،يگا  عمومي، تواستهاي عمومي براي بخش خصوصي و دوستي مجازاست. -

 احداو درمانگا  ، كلينيك، تير،قات در حد نياز محله ب،مانع است. -

 احداو واحدهاي مسكوني براي سكونت پيشكان مقيم در حد ظابطه ساختماني مجاز است. -

در صسورت دارا بسودن   هساي مخستلط مسسكوني     جي ز،رزمين( در كاربريه درماني و بهي،ستي از كليه طبقات )ب استفاد  -

 وزارت بهداشت و درمان( مجوز باشد. )در صورت دارا بودن مجاز ميشرا،ط استقرار 

 استفاد  مشروط -

ارد مشابه به شرط آنكه مربسوط بسه   احداو داروخانه، مراكي فروش سوازم طبي،سوازم و قطعات كمك درماني و سا،ر مو -

بيمارستان و ،ا مراكي بهداشتي باشد و در ورودي ا،ن مركي در داخل مجموعه باشد و با برچيسد  شسدن مراكسي درمساني و     

 بهداشتي ا،ن مراكي نييبرچيد  شود. اسبته با رعا،ت ضوابط ساختماني ب،مانع است.

 استفاد  ممنوع  -

 با موارد فوق در اراضي با كاربري بهداشتي و درماني ممنوع است. احداو هرگونه كاربري مغا،ر -

احداو مراكي درماني بيمار،هاي واگير و مسري مانند جيام، آبله و ... در اراضي بهداشتي و درماني داخل شسهر ممنسوع    -

 است.

 باشد ز،ربنا ممنوع ميمتر مربع  222استفاد  عمومي از ز،رزمين واحدهاي درماني و بهي،ستي با مساحت كمتر از  -

 درماني -مربوط به تفكيك زمين در فضاهاي بهداشتي ضوابط  -1-3-3

 حداقل انداز  قطعات -1

 متر مربع1222حداقل مساحت قطعه تفكيكي براي احداو خانه بهداشت و درمانگا  و مراكي انتقال خون -
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 مترمربع 5222حداقل مساحت قطعه تفكيكي براي احداو مركي بهداشت و درمانگا   -

متسر   15222متر مربع و حداقل مساحت  152حداقل مساحت قطعه تفكيكي براي احداو بيمارستان به ازاي هر تخت  -

 مربع

% از 92بهي،ستي زمين خود باشند درصسورت وقسف    استفاد  درماني ووقف زمين خود جهت كه ما،ل به  يكليه ماسكين -

 د.باش مي به تبد،ل مابقي زمين به كاربري تجاري ازبراي استفاد  درماني وبهي،ستي مج زمين خود

 .مترمربع بيشتر باشد 222: سطح قابل تبد،ل به تجاري به هر حال نبا،د از 1تبصر  

 زمين كمتر باشد.   كل  طول %52 از نبا،د )متصل به معبر اصلي( : بر زمين موقوفه2تبصر  

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 وطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در بخش مسكوني  بر اساس ضوابط سازمان مرب -

 نحو  دسترسيها -3

 متر به باال .   22متر و بيمارستان  12حداقل عرض دسترسي براي خانه بهداشت و مركي بهداشتي درماني  -

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي درماني -2-3-3

 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1

% كل زمين در حداقل مساحت ذكر شد  است. در صورت تامين زمسين  52ي حداكثر سطح مجاز تراكمدر كاربري درمان -

   تواند افيا،ش ،ابد. درصد مي 122بيشتر براساس ضوابط حداكثر سطح مجاز تراكم تا 

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2

 % كل زمين باشد.52در واحدهاي درماني با،د سطح اشغال  -

 ارتفاع ساختمان حداكثر -3

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در بخش مسكوني   -
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 حداكثر ابعاد حياط -4

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در بخش مسكوني   -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5

 ه شد  در بخش مسكوني  بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا، -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

متر مربع زمين ،ك واحد پارگينگ مسورد   52ها به ازاي هر  متر مربع زمين و در درمانگا  32در بيمارستانها به ازاي هر  -

 نياز است.

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 در بخش مسكوني   بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  -

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -8

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در بخش مسكوني   -

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -9

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا ضوابط ارا،ه شد  در بخش مسكوني -

 

 تجاری فضاهای در  ده از زمین مربوط به نحوه استفاضوابط  -4-3

به صورت شناور پيشنهاد شد  است كه در صورت نياز بسه احسداو    طب  مسينااحداو كاربري تجاري در طرح جامع  -

 آنها با،د در محل هاي داراي شرا،ط استقرار و با ص،حد،د شهرداري و با توجه به ضوابط مقرر مجاز است.  

 استفاد  مجاز -1

مشسخص گرد،سد  و ،سا     ها،ي كه بر روي نقشه كاربري اراضي بسه صسورت تجساري    تجاري در محلاحداو واحدهاي  -
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متسر( در   12پ  از تغيير كاربري )با عمق حسداكثر   گردند. تجار،هاي شناور كه در اراضي با كاربري مسكوني احداو مي

 باشد. سطح همكف مجاز مي

هسا بسا رعا،ست ضسوابط و موافقست       ها و بوستان واشي ميداناحداو واحدهاي منفرد تجاري در جوار مساجد و ،ا در ح -

 مت مربع براي هر واحد تجاري است. 22حداقل شهرداري مجاز است. حد نصاب تفكيك 

متسر   122هسا نبا،سد از   مجموع ز،ربناي واحدهاي منفرد تجاري مجاز به استقرار در جوار مساجد و ،ا در حواشي بوستان-

 مسجد بيشتر باشد.مربع به ازاي هر بوستان و ،ا 

ها،ي كه بر روي نقشه كاربري اراضي به صسورت تجساري مشسخص     در طبقات باالتر در محلخدماتي  –سطح تجاري  -

 متر مربع بيشتر نباشد. 122باشد. مشروط بر آنكه جمع ز،ربناي هر واحد از  شد  است مجاز مي

 است. مرجع تشخيص صنوف كارگاهي غير مياحم سازمان حفاظت محيط ز،ست -

اند مجاز بسه   ها،ي كه تحت عنوان صنوف كارگاهي غير مياحم مشخص شد  در محل تنهاهاي غير مياحم شهري  كارگا  -

 باشند. فعاسيت مي

 استفاد  ممنوع -2

 احداو ز،رزمين در واحدهاي تجاري به منظور هرگونه استفاد  ممنوع است. -

 ري و كارگاهي غير مياحممربوط به تفكيك زمين در فضاهاي تجاضوابط  -1-4-3

به صورت تجساري   در كلشود ا،ن اراضي )اراضي كه  شود و پيشنهاد مي طوركلي توصيه نمي تفكيك اراضي تجاري به -

اند( به صورت ،كیارچه ساخته شوند در موارد خاص طرح تفكيك با،ست تهيه شد  و حد نصاب تفكيسك   مشخص شد 

 تعيين شود.مع  كميته فني طرح جابا ص،حد،د شهرداري و 

 حداقل انداز  قطعات -1

عسرض زمسين در قطعسه تفكيكسي     حداقل متر مربع و  222خدماتي حداقل مساحت تفكيكي  -هاي تجاري براي مجتمع -

 .مترحداقل 8

 درصد مجاز است. 122هاي تجاري تا  سطح  اشغال مجتمع -
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 متر. 4تر مربع و حداقل بر قطعهم 22حداقل مساحت تفكيكيتك واحدي خدماتي -هاي تجاري واحد  براي -

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 متراست.4طول واحدهاي تجاري نبا،د ازعرض آن كمتر باشد. حداقل عرض واحدهاي تجاري  -

 نحو  دسترسيها -3

 متر. 8حداقل عرض دسترسي  -

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي تجاري و صنوف غير مياحم -2-4-3

 ات ) تراكم ساختماني(حداكثر ز،ر بناي طبق -1

 سطح ز،ربناي طبقات در هي  حاستي نبا،د از سطح ز،ربناي همكف بيشتر باشد. -

 باشد. % مي42% و حداكثر سطح اشغال همكف 02حداكثر تراكم صنوف كارگاهي غير مياحم  -

 باشد. متر مربع مي 152هاي غير مياحم شهري  حداقل مساحت زمين براي كارگا  -

 اشغال ساختمان در زمين حداكثر سطح -2

درصسد و در بافست    142% كل زمين و حداكثر تراكم در بافت قد،م 02تجاري هاي  حداكثر سطح اشغال براي مجموعه -

 درصد است. 212جد،د 

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 براي مجموعه هاي تجاري تابع ضوابط مسكوني . -

 حداكثر ابعاد حياط -4

 تابع ضوابط مسكوني .هاي تجاري براي مجموعه -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5
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 هاي تجاري تابع ضوابط مسكوني .براي مجموعه -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است. 25هاي تجاري به ازاي هر  در مجموعه -

 مسكوني اجباري است. طهاي مختل يدر كاربر تجارياحداو پاركينگ به ازاي هر دهانه  -

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 براي مجموعه هاي تجاري تابع ضوابط مسكوني . -

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -8

 تابع ضوابط مسكوني. -

اراي مجوزهساي  اند در صسورتي كسه د   مشخص نشد  جامعتبصر : واحدهاي تجاري پراكند  در سطح شهر در نقشه طرح 

تواند در حد تراكم و سطح وضع موجود اقدام به نوسازي نما،د. در صورتي كه امكان توسعه واحدها تسا   رسمي باشند مي

پسذ،ر    ا،سن عمسل امكسان   اسستان   5كمسيون ماد  پذ،ر باشد در صورت تا،يد  حداقل سطح واحد تجاري طبق ضوابط امكان

 واحد تجاري خواهد بود و به تعداد واحدهاي تجاري اضافه نخواهد شد.است. در هر صورت ا،ن توسعه در غاسب ،ك 

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -9

 تابع ضوابط مسكوني. -

 

 

 اداری واحدهای در  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -5-3

 هاي مجازاستفاد  -

ها،ي كه بر روي نقشه كاربري اراضي به صسورت اداري مشسخص    لاستفاد  اداري از تمام طبقات )به جي ز،رزمين( مح -

 باشد. شد  است مجاز مي
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 هاي ممنوعاستفاد  -

 باشد. استفاد  عمومي از ز،رزمين واحدهاي اداري ممنوع مي -

 مربوط به تفكيك زمين در واحدهاي اداريضوابط  -1-5-3

 حداقل انداز  قطعات -1

هسا و مراكسي    هاي دوستي، نهادها و ارگسان  دوستي شامل سازمان -هاي اداري واحدحداقل مساحت تفكيكي براي احداو  -

 .متر مربع 522انتظامي مجاز در داخل شهرها  -نظامي

 متر. 15حداقل عرض قطعه تفكيكي  -

 ابعاد و تناسب قطعات -2

  . 3به  1تا  2به  1و نسبت عرض به طول  متر 12حداقل عرض قطعه تفكيكي  -

 سيهانحو  دستر -3

 .متر 12 دسترسيحداقل عرض  -

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي اداري -2-5-3

 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1

 درصد است. 122حداكثر تراكم فضاهاي اداري  -

 سطح ز،ربناي طبقات شامل طبقه ز،رزمين از سطح طبقه همكف بيشتر نبا،د باشد. -

 باشد. متر مربع مي 22اء هر كارمند سرانه فضاي اداري به از -

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2

 درصد است.   52طبقه  3%  و براي 02طبقه  2و  1حداكثر سطح اشغال فضاهاي اداري  -
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 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني . -

 حداكثر ابعاد حياط -4

 ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني . بر اساس -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني . -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

اي بيش از ،ك طبقه مترمربع ز،ربن 15مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ و به ازاي هر  25در ادارات دوستي به ازاي هر  -

 ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است. 

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني . -

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -8

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني . -

 ضاها و تاسيسات روي باممقررات مربوط به ف -9

 بر اساس ضوابط سازمان مربوطه و ،ا تابع ضوابط مسكوني. -

 

 مذهبي –فرهنگي فضاهای در  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -6-3

 استفاد  مجاز -
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 احداو حسينيه، تكا،ا، مصلي و مراكي مذهبي مجاز است. -

ي نما،ش و سخنراني، انجمن فرهنگي، مراكسي پسرورش فكسري كودكسان و     احداو كتابخانه، سينما، حوز ، تئاتر، ساسنها -

 نوجوانان، كانونهاي فرهنگي با رعا،ت ضوابط ساختماني مجاز است.

ا،جاد فضاي سبي، پاركينگ، تاسيسات جانبي مراكي فرهنگي ماننسد رسستوران، نما،شسگا ، قسسمتهاي اداري بسا رعا،ست        -

 است.ضوابط و مقررات ساختماني جانبي مجاز 

 استفاد  مشروط   -

احداو فروشگا ، نما،شگا  كاال و محصوالتي كه در رابطه با نوع كاربر،هاي فرهنگي و مسذهبي باشسد، بسدون صسدور      -

مجوز تجاري مشروط به در داخل مجموعه فرهنگي و مذهبي باشد و با برچيد  شدن آن مجموعه كاربري ا،سن واحسدها   

 نيي بر چيد  شود.

 استفاد  ممنوع   -

 احداو هر نوع كاربري ناهمخوان ممنوع است. -

 مذهبي -مربوط به تفكيك زمين در فضاهاي فرهنگي ضوابط  -1-0-3

 حداقل انداز  قطعات -1

 متر مربع است. 222متر مربع و شهري  122حداقل انداز  قطعات براي فضاهاي مربوطه محله اي  -

 هاي فرهنگي جاري است. مورد كاربري كليه مقررات خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اس،مي در -

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 بر زمين كمتر باشد.  كل  % طول52)متصل به معبر اصلي( نبا،داز موقوفه  زمين بر -

 نحو  دسترسيها -3

 متر است. 12متر و شهري  8حداقل عرض قابل قبول براي دسترسي به فضاهاي فرهنگي و مذهبي محله اي  -

 مذهبي -مربوط به احداو واحدهاي فرهنگي ضوابط  -2-0-3
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 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  تابع -

 حداكثر ابعاد حياط -4

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است.   22و مصلي و نمازخانه به ازاي هر در صورت احدا -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است. 52براي مساجد و مراكي مذهبي به ازاي هر  -

هساي   اي سساسن بسر  مترمربع زمين اسيامي اسست.  52ها در نظر گرفتن ،ك واحد پاركينگ به ازاي هر  در كتابخانه و موز  -

 مربع زمين ،ك واحد پاركينگ موردنياز است. متر 25 ازاي هر  سينما و تاتر به

 هاي پيشنهادي است. هاي اداري و تجاري ،ا مذهبي تنها مربوط به كاربري تبصر : احداو پاركينگ براي كاربري

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 ،ا ضوابط بخش مسكوني. تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و  -
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 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -8

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -9

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 سا،ر ضوابط -12

% 92ا در طرح به صورت فرهنگي و ،ا مذهبي مشخص شد  است در صورت وقسف  كليه ماسكيني كه كاربري زمين آنه -

 باشند. از زمين خود براي كاربري فرهنگي و ،ا مذهبي مجاز به تبد،ل مابقي زمين به كاربري تجاري مي

 بيشتر باشد. دمترمربع نبا، 222تبصر : سطح قابل تبد،ل به تجاري به هرحال از 

 اراضي گردشگری و پذيراييدر ستفاده از زمین مربوط به نحوه اضوابط  -7-3

 توان احداو گردد. تزسيسات گردشگري ز،ر را با رعا،ت ضوابط مربوطه مي  طب  مسينادر شهر 

مهمانخانه )هتل(، مهمانسرا، متل، پانسسيون، اقامتگسا  جوانسان، اردوگسا  گردشسگري، رسستوران درون واحسدهاي اقسامتي         

هاي سياحتي و تفر،حي و سا،ر واحدها،ي كه به قصد ارا،ه  اقامتي و مهمانیذ،رها، مجتمع اسذكر، واحدهاي پذ،را،ي و فوق

خدمات و انتفاع، براي پذ،را،ي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب سازمان ميراو فرهنگسي و  

 گردشگري تزسي  خواهند شد.

ازمان ميراو فرهنگي و گردشگري و تصسو،ب در كميسسيون طسرح    كاربري اقامتي )هتل( در شهر با توجه به ضوابط س -

جامع  خواهد بود. در بافت تار،خي، ا،جاد فضاهاي اقامتي و پذ،را،ي در بناهاي تار،خي و بسا حفسظ كليست و ارزشسهاي     

 معماري، معنوي و تي،يني آن پيشنهاد مي شود. 

 رد.در طراحي ساختمانها با،داز اسگوهاي معماري بومي استفاد  ك -

، كليه مقررات ادار  بهداشت اماكن عمومي ، وزرات بهداشت درمسان و آمسوزش پيشسكي و سسازمان ميسراو فرهنگسي       -

 .پذ،را،ي جاري است - هاي گردشگري و گردشگري در مورد كاربري صنا،ع دستي

 استفاد  مجاز -
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ورزشي و ساسنهاي بسازي در حسد    احداو تاسيسات رفاهي، احداو هتل، مسافرخانه، كمیينگ، احداو انواع تاسيسات -

 مورد نياز، احداو انواع واحدهاي فرهنگي با توجه به ضوابط احداو سازمان ذ،ربط.

هسا و برگسذاري    هاي غذاخوري كوچك و بيرگ، تاالرهاي برپا،ي جشسن  استقرار عملكردهاي اصلي ا،ن كاربري)ساسن -

 ،مانع است.هاي،واحدهاي اقامتي( ب ها،مهمانیذ،رها،مهمانخانه ميهماني

 فروشي( مجاز است. ميو  و بستني فروشي، آب استقرار واحدهاي كوچك پذ،را،ي)اغذ،ه -

هسا، واحسدهاي    احداو رستوران درون واحسدهاي اقسامتي، احسداو رسستوران و مهمانیسذ،رها روبساز و مسوقتي در بساغ         -

 پذ،را،ي)چا،خانه، آبميو  فروشي، بستني فروشي، رستوران( ب،مانع است.

 حداو محوطه گردشگري در فضاهاي پيشنهادي گردشگري ب،مانع است.ا -

برداري از باغها و ا،جاد فضاهاي چند عملكردي ) باغ پذ،را،ي، باغ تفر،حي، باغ پرورش گل، بساغ مسوز ،    تجهيي و بهر  -

 باغ پرندگان( با حفظ كليت و هو،ت باغ مجاز است.

ل آنهسا در باغهسا و فضساهاي گردشسگري بسه منظسور پسذ،را،ي و اسسكان         استفاد  موقت از چادر، غرفه، كيوسك و امثسا  -

 گردشگران با توجه به ضوابط ميراو فرهنگي، صنا،ع دستي و گردشگري و با هماهنگي شهرداري مجاز است.

تجهيي فضاهاي گردشگري براي پذ،را،ي و اسكان با توجه به ضوابط ميسراو فرهنگسي و گردشسگري و بسا همساهنگي       -

 گيرد.نجام ميشهرداري ا

كاربري مسكوني و باغ مسكوني بدون تغيير كاربري و با توجه به ضسوابط سسازمان ميسراو فرهنگسي، صسنا،ع دسستي،        -

گردشگري و شهرداري جهت اقامت و پذ،را،ي از گردشگران به و،   در زمانهساي حضسور گسسترد  گردشسگر تجهيسي و      

 برداري شود. بهر 

تسوان بسه عنسوان محوطسه      ها به منظور اقامت و پذ،را،ي گردشگران مسي  دي و پاركينگاز فضاهاي سبي موجود و پيشنها -

 گردشگري استفاد  كرد.

با توجه به كمبود فضاهاي اقامتي در فصول گردشگر به و،   در فصل تابستان و با توجه بسه ضسوابط سسازمان ذ،سربط      -

 برداري شود. بهر  كاربر،هاي آموزشي)مدارس( به عنوان محل اسكان گردشگران تجهيي و

توانسد بسه عنسوان محسل اسستقرار فضساهاي        با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه فضاهاي سبي موجود و پيشنهادي مسي  -
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 برداري شود. گردشگري تجهيي و بهر 

هساي مخستلط مسسكوني، تجساري و در محسل       جي ز،ر زمين( در كاربريه استفاد  گردشگري پذ،را،ي از كليه طبقات )ب -

 است.  مجاز  و با رعا،ت ضوابط مربوطه هاي خدماتي يكاربر

 استفاد  ممنوع -

انتظامي، بيمارستانها، فضاهاي متعلق به تاسيسسات و تجهيسيات شسهري     –ا،جاد فضاهاي پذ،را،ي در جوار اماكن نظامي  

 وكارگاههاي صنعتي و خارج از پيشنهادات طرح جامع  ممنوع است.

 مين در اراضي گردشگري و پذ،را،يمربوط به تفكيك زضوابط  -1-0-3

 حداقل انداز  قطعات -1

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 نحو  دسترسيها -3

 ي عبوري و كنار گذر ممنوع است.هاو جاد  2و 1دسترسي مستقيم از خيابانهاي شر،اني درجه  -

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي گردشگري و پذ،را،ي -2-0-3

 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1

هساي   هاي گردشگري و پذ،را،ي در مورد حداكثر سطح ز،ر بناي همكف و طبقسات، پاركينسگ و سسرو،     كليه كاربري -

 سبي با،د از مقررات مربوطه پيروي كنند.بهداشتي عمومي و اختصاصي و فضاي 

طبقسه بسا    4متسري   24طبقه از سطح زمين است. در بر خيابانهساي   2حداكثر تعداد طبقات هتل در بافت جد،د و قد،م  -

 پيلوت مجاز است.

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2
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 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 ارتفاع ساختمان حداكثر -3

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 حداكثر ابعاد حياط -4

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 پاركينگحداقل تعداد  -0

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است. 25در رستورانها به ازاي هر  -

 در مورد هتل ها به تفكيك درجه تابع ضوابط سازمان مربوطه . -

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط بخش مسكوني.  -

 وهاي ساختمانضوابط مربوط به بازش -8

 سازي و از آن به باال تمام شيشه باشد. متر قاب سانتي 05درب رستوران و چا،خانه  هر چند عدد كه باشد با،د از كف  -

 سا،ر ضوابط مربوط به بازشوها تابع ضوابط سازمان مربوطه. -

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -9

 ضوابط بخش مسكوني. تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا  -

 سا،ر ضوابط و مقررات   -12
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 نماي ساختمانهاي احداتي با،د با مصاسح بومي و ،ا مصاسح همخوان باشد. -

 در احداو واحدهاي پذ،را،ي با،د: -

 سقف و د،وارها سفيد باشد.  -

 كف رستوران و چا،خانه با،د از سراميك مفروش باشد. -

 ي نشيمن داشته باشد با،د به قدر گنجا،ش مكان داراي ميي و صندسي باشد.رستوران و چا،خانه نبا،د سكو برا -

طور مجيا داشته باشد داراي چسا  فاضس،ب و دودكسش     هر رستوران با،د در عقب داراي ،ك آبدارخانه و ،ك مطب  به -

 باشد.

 

 انتظامي –واحدهای نظامي در  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -8-3

 به عنوان پادگان و ،ا آموزش نظامي ممنوع است. داخل محدود  شهر ز اراضي نظامياستفاد  ا -

 باشد. مترمربع مي 522حداقل مساحت اراضي انتظامي و نظامي )ستاد(  -

 .باشد. % مساحت كل زمين مي42سطح اشغال حداكثر  -

داشتي عمومي و اختصاصي، فضاي سسبي  هاي به هاي نظامي )ستاد( و انتظامي در مورد پاركينگ و سرو،  كليه كاربري -

 با،د از مقررات مربوطه پيروي كنند.

 

 

 

 

 واحدهای ترابری مسافر و بار و انباردر  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -9-3
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 استفاد  مجاز -1

انبسار مسواد غسذا،ي و    و  بسار  ميو  و تر  در اراضي ا،ن حوز  احداو ساختمان خدماتي از قبيل پا،انه مسافربري و بازار -

 مجاز مي باشد.كاالهاي تجاري 

 استفاد  مشروط -2

 كتبسي از سسازمان حفاظست محسيط      جي انبار مواد غذا،ي و كاالي تجاري مشروط به اخذ اجازه احداو هرگونه انبار ب -

 ز،ست استان است.

 استفاد  ممنوع   -3

 احداو پا،انه باربري در ا،ن اراضي ممنوع است. -

 مربوط به تفكيك زمين در فضاهاي واحدهاي ترابري مسافر و بار و انبارابط ضو -1-9-3

 حداقل انداز  قطعات -1

متسر مربسع    1222متر مربع و براي پا،انه مسافربري و بازار ميو  و تر  بار حسداقل   222حداقل انداز  قطعات براي انبار  -

 است.

 ابعاد و تناسب قطعات -2

 قطعات تابع فضاهاي مسكوني است.حداقل عرض انبار و تناسب  -

 است. 3به  1تا  2به  1متر و تناسب عرض به طول  52حداقل بر پا،انه مسافربري و بازار ميو  و تر  بار  -

 نحو  دسترسيها -3

 متر است. 12متر و پا،انه مسافربري  و بازار ميو  و تر  بار  12حداقل عرض دسترسي به انبار  -

 احداو واحدهاي ترابري مسافر و بار و انبارضوابط مربوط به  -2-9-3

 حداكثر ز،ر بناي طبقات ) تراكم ساختماني( -1
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درصسد و   82و حداكثر سطح مجاز ز،ربنا براي بازار ميو  و تر  بار و پا،انه مسافربري  طبقه مي باشد 2حداكثر طبقات  -

 درصد براي انبار است. 122

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين   -2

درصد كسل زمسين    42درصد و بازار ميو  و تر  بار و پا،انه مسافربري  02حداكثر سطح اشغال طبقه همكف براي انبار  -

 است.

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -4

 طه و ،ا ضوابط مسكوني است.تابع ضوابط سازمانهاي مربو -

 حداقل تعداد پاركينگ -5

مين ،ك واحد پاركينگ اسيامسي اسست.   زمتر مربع فضاي باز ت 522متر مربع ز،ر بناي نا خاسص و ،ا هر  122به ازاي هر  -

 )هركدام بيشتر باشد(.

 مقررات مربوط به نورگيري و تهو،ه طبيعي -0

 بط مسكوني است.تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوا -

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -0

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -8

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 مربوط به فضای سبز و بوستانضوابط  -01-3
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 استفاد  مجاز   -

هاي نگهسداري   استفاد  از بوستان و فضاي سبي به عنوان باغ ملي، پارك شهر، زمينهاي ورزشي سبك، شهربازي و غرفه -

 هاي كوچك مجاز است. حيوانات و پرند 

 احداو مسيرهاي و،   دوچرخه سواري، ميدان اسكيت، توسيد و تكثير گل و گيا  مجاز است. -

امع  به باغ و ميرعه توسط بخش خصوصي و دوستي با توجه به ماسكيست  تبد،ل فضاهاي سبي مشخص شد  در طرح ج -

 مجاز است.

 استفاد  مشروط -

احداو تاسيسات جانبي مورد نياز از قبيل كتابخانه، كانون پرورش فكسري كودكسان و نوجوانسان ، رسستوران، مسسجد،       -

ارك و نگهباني مشروط بر ا،نكسه مجمسوع   تواست عمومي، سرا،داري، تاسيسات آبرساني و برق رساني، ساختمان اداري پ

 درصد از زمين بوستان و فضاي سبي را اشغال ننما،د. 5آنها 

 هاي تجاري در داخل بوستان و واحدهاي پذ،را،ي مانند چاي فروشي و اغذ،ه فروشي  مجاز است. احداو غرفه -

 استفاد  ممنوع -

 ري فضاي سبي و بوستان ممنوع است.هرگونه كاربري به غير از موارد مذكور در باال در كارب -

احداو هرگونه بناي سر پوشيد  در سطوح فضاي سبي ممنوع است. )فضاي سبي فضا،ي است كه فقسط بسراي كاشستن     -

 درخت و گيا  منظور شد  ودر نقشه كاربري اراضي با رنگي متفاوت از بوستان تصو،ر گرد،د  است(.

و سسا،ر   و نگهبساني   بوفسه  گلخانسه،  نما،شسگا ،  داو كتابخانه فروشگا ،حداكثر مجاز براي ز،ر بناي همكف )جهت اح -

 باشد. مي و در ،ك طبقه % از سطح كل بوستان12 پيشنهادي حداكثر  بوستانهر ( در خدمات الزم

 متر مربع زمين ،ك واحد پاركينگ مورد نياز است.   122در بوستانهاي عمومي به ازاي هر  -

هاي بهداشتي عمسومي   متر مربع سرو،  5/1مربع ز،ر بناي كل ساخت و ساز مجاز احداو  متر 22حداكثر هر  يبه ازا -

 در محدود  بوستان اسيامي است.

متر مربع براي هر واحسد اسست و از    22% و حداقل 5ها حداكثر  بوستانهمه احداو واحدهاي منفرد تجاري در داخل  -
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 .شهرمربع براي بوستان  متر 022اي و  هر بوستان محله يمتر مربع به ازا 122

 ضوابط عمومي و كلي فضاهاي سبي -1-12-3

رس و هس   كتبسي از شسهرداري و   زسال سن به منظور سساخت و سساز جد،سد منسوط بسه اجسا       12قطع درختان كمتر از  -

 نگهداري درختان د،گر )به تعداد هر سال از سن هر درخت، ،ك نهال جد،د( در مكان مورد نظر شهرداري است.

، سسازمان ميسراو     كتبي شهرداري با،د با اجاز  كتبي ادار  محيط ز،ستزسال سن ع،و  بر اجا 12درختان باالي قطع  -

همرا  بود  و به ازاء هر ،ك سال از سن هسر درخست دو نهسال جد،سد با،سد       فرهنگي و گردشگري و مد،ر،ت كشاورزي

 رس و نگهداري شود.ه

شهر كه شهرداري موظف بسه حفسظ و    ر و بيرون از آن و درختان پا،داركهن سال موجود در محدود  شه كليه درختان -

 كوبي شود. نگهداري آنهاست با،د پ،ك

 شود كليه درختان موجود در محدود  شهري داراي شناسنامه و شمار  خاص باشند. توصيه مي -

در غيسر   خواهد بسود.  ربوطهمها و مصوبات  ضي ميروعي بر اساس دستوراسعملاها و ار تفكيك و ساخت و ساز در باغ -

 ها و اراضي ميروعي مجاز نيست. ا،ن صورت هيچگونه تفكيك و ساخت و ساز در باغ

كه به هر علت دچار خسران شوند ممنوع بسود  و بساغ با،سد     شهرهاي داخل محدود   تفكيك و ساخت وساز داخل باغ -

 احيا شود.

 ناهاي تار،خي تبت شد  ،ا نشد  نبا،د قطع شوند.ها و ب درختان داراي شمار  تبت ملي و ،ا در محدود  -

 متر از هر طرف محور( داراي حر،م خواهند بود. 5/1متر از هر طرف ) 3ها و ميارع  كليه نهرهاي باغ -

 ورزشي فضاهای در  مربوط به نحوه استفاده از زمین ضوابط  -00-3

 باشد. ورت ورزشي مشخص شد  است، مجاز مياستفاد  ورزشي از محلها،ي كه برروي نقشه كاربري اراضي به ص -

كليه ماسكيني كه زمين آنها در نقشه كاربري اراضي به صورت خدماتي و ،سا تجساري مشسخص شسد  اسست مجساز بسه         -

 باشند. احداو واحدهاي ورزشي انتفاعي طبق مقررات مي

 عمومي از ز،ر زمين فضاهاي ورزشي مجاز نيست. هاي استفاد  -
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 وط به تفكيك زمين در فضاهاي ورزشيمربضوابط  -1-11-3

 حداقل انداز  قطعات -1

 اي و براي فضاهاي شهري تابع ضوابط سازمان مربوطه. متر مربع در فضاهاي محله 522حداقل انداز  قطعات  -

 ابعاد و تناسب قطعات -2

ضسوابط سسازمان    متر براي فضاهاي محله اي و بسراي فضساهاي شسهري تسابع     22متر و حداقل طول  12حداقل عرض  -

 مربوطه

 نحو  دسترسيها -3

 متر به باال.  10متر و فضاهاي شهري  12حداقل عرض دسترسي براي فضاهاي محله اي 

 ضوابط مربوط به احداو واحدهاي ورزشي -2-11-3

 حداكثر ز،ر بناي فضاهاي ورزشي -1

 براي خود زمين از %92صورت وقف مستند در زمين خود باشند كليه ماسكيني كه ما،ل به استفاد  غيرانتفاعي ورزشي از -

 باشند. ميكاربري تجاري به زمين   تبد،ل مابقي  به استفاد  ورزشي مجاز 

 متر مربع نبا،ست بيشتر باشد. 222قابل تبد،ل به تجاري به هر حال از  : سطح1تبصر  

 كمتر باشد.كل بر زمين  % طول52از )متصل به معبراصلي( نبا،د موقوفه  زمين : بر2تبصر  

 حداكثر سطح اشغال ساختمان در زمين -2

 درصد كل زمين است.   52و حداكثر سطح اشغال نيي  52حداكثر سطح مجاز تراكم در فضاهاي ورزشي  -

 حداكثر ارتفاع ساختمان -3

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 حداكثر ابعاد حياط -4
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 مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. تابع ضوابط سازمانهاي -

 نحو  استقرار ساختمان در زمين و اشرافيت -5

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 حداقل تعداد پاركينگ -0

مترمربع ،سك   52شي هاي ورز مترمربع ،ك واحد پاركينگ الزم است. براي استاد،وم 25در باشگا  ورزشي به ازاي هر  -

 د پاركينگ نياز است.واح

 متر مربع ،ك واحد پاركينگ الزم است. 52به ازاي هر  طب  مسينادر كاربري پيشنهادي تفر،حي ورزشي در  -

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -0

 تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است. -

 مقررات مربوط به فضاها و تاسيسات روي بام -8

 ابط سازمانهاي مربوطه و ،ا ضوابط مسكوني است.تابع ضو -

 اراضي معابر و پارکینگ و تفكیك اراضي واقع در حوزه استفاده از ضوابط استقرار -02-3

 ضوابط مربوط به توسعه معابر و پاركينگ -1-12-3

، در زمان تعيين  بر، رعا،ت ضوابط و مقررات براي معا از زمان تصو،ب و اب،غ ضوابط و مقررات طرح جامع  شهر -اسف

 . نشيني در صدور مجوز براي تفكيك ،ا ساختمان اسيامي است بر و كف و مييان عقب

، ارز،ابي مسسير بسه موجسب مصسوبات قسانوني       ، تمليك مسير كليه مسيرها،ي كه پيشتر اقداماتي نظير آزاد كردن مسير -ب

هساي اجرا،سي پيساد      . بسه موجسب همسان نقشسه     د  اسست هاي اجرا،ي آنها به تصو،ب رسي براي آنها اعمال گرد،د  و نقشه

 . گردند مي

با،سد تعسر،ض گردنسد     هاي مصوب طسرح از ،ك طرف ،ا از محور خيابان مسي  در كليه مسيرها،ي كه به موجب نقشه -پ

د نشيني زمين جهت تعر،ض خيابسان با،س   ، مجوز تفكيك ،ا پروانه ساختماني با توجه به نحو  عقب هاي اص،حي( )خيابان
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 . انجام گردد

 . نشيني جهت تعر،ض معبر خواهند بود نوسازي مليم به رعا،ت عقبو هاي موجود در زمان تخر،ب  : ساختمان1تبصر 

هساي طسرح    ، شهرداري موظف است با توجه به نقشسه  ي مصوب طرحتبراي كليه مسيرهاي احدادر طرح هاي جامع  -ت

   . راباتوجه به قوانين مربوطه پياد  نما،دهاي اجرا،ي  تفصيلي خط پروژ  آنهارامشخص ونقشه

بعد ارا،ه شد  است و به صسورت راهنما مسي   اتهاي پيشنهادي طرح جامع  در صفح : نمونه مقاطع عرضي شبكه 2تبصر 

 . تواند مورد استفاد  شهرداري قرار گيرد

،ا بسه دال،لسي   ا،ن نوع معابر  ، هاي طرح جامع  مشخص نشد  است هاي محلسي كه تعر،ض آنها در نقشه براي كوچه -و

رعا،ت ضوابط و مقسررات توسسعه    و ،ا در صورت تعر،ض شوند. تعر،ض نميچون گذر با ارزش بودن ،ا داشتن ساباط 

 . معابر جهت تعر،ض ،ا احداو معابر اسيامي است

 هاي تفكيكي ضوابط و مقررات مربوط به معابر با،د رعا،ت شوند. :  در تهيه طرح3تبصر  

متسر و بسا    0متر حداقل  32آورند با طول كمتر از  بست كه دسترسي به نقاط مسكوني را فراهم مي هاي بن كوچهعرض  -

 شود بست توصيه نمي متر براي معابر، بن 122. طول بيش از متر 8متر حداقل  122تا  32طول 

 است. ترم 12 حداقل سازد، بست كه دسترسي به خدمات عمومي راميسر مي هاي بن عرض خيابان -

متسر و   8، حسداقل   متر 122، با طول كمتر از  كنند  تقاطع دارند هاي جمع و پخش هاي بن باز كه با خيابان عرض خيابان -

 اسيامي است. متر 12متر حداقل  122 بيشتر از با طول

، متسر  122تسر از  ، بسا طسول كم   هاي درجه دوم تقساطع دارنسد   هاي بن باز كه حداقل از ،ك طرف با خيابان عرض خيابان -

 است. متر 12متر حداقل   122 بيشتر از و با طول متر 12حداقل 

متسر حسداقل    122هاي عبوري تقاطع دارند، با طول كمتسر از   باز كه حداقل از ،ك طرف با خيابان هاي بن عرض خيابان -

 است. متر 10متر به باال حداقل  122بيشتر از متر و با طول  12

نشسيني بسراي    بست در زمان تعيسين ميسيان عقسب    هاي بن ررات ذ،ل براي دور برگردان در خيابانرعا،ت ضوابط و مق -ج

 . تفكيك ،ا ساختماني اسيامي است
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. ا،سن   هسا اسيامسي اسست    ، داشتن فضا،ي جهت دور زدن اتومبيسل  متر دارند 32ها،ي كه طول بيشتر از  بست براي كليه بن -

 مربسع صورت  واگربه  متر داشته باشند 0، با،د حداقل شعاعي معادل  شوند ه ميصورت دا،ر  ساخت فضاها در صورتي كه به

افيا،ش عرض معبر دو متر از طرفين  2متر است. و به ازاي هر  0هاي  براي كوچهمتر  12× 12هستند با،دحداقل به ابعاد 

 متري و ... . 8هاي  متر براي بن بست 12×12شود  به فضاي دور برگردان اضافه مي

 . هاي مصوب طرح جامع  اسيامي است ها در شبكه رعا،ت ضوابط و مقررات ذ،ل اجراي تقاطع -چ

، اتصال جاد  اصسلي درجسه    تواند با خياباني كه ،ك درجه با آن اخت،ف دارد ت،قي نما،د )براي مثال هر خيابان تنها مي -

 باشد(. تنها به جاد  اصلي درجه ،ك كه ،ك درجه از آن باالتر است مجاز مي 2

 : ه شد  به شرح ذ،ل كمتر باشد،ارا هاي فاصلهتواند از  ، نمي هادي ها در مسيرهاي مصوب طرح هيچيك از تقاطع فاصله -

 متر 522ها حداقل  در جاد  عبوري فواصل تقاطع -

 متر 322ها حداقل هر  در جاد  اصلي درجه ،ك فواصل تقاطع -

 متر 322اقل هر ها حد در جاد  اصلي درجه دو فواصل تقاطع -

 متر 122ها حداقل هر  كنند  فواصل تقاطع در خيابان جمع و پخش -

 ضوابط و مقررات مربوط به پاركينگ -2-12-3

هاي ساختماني اسيامي  در زمان صدور پروانه ساختمان رعا،ت ضوابط و مقررات ذ،ل براي ا،جاد پاركينگ در واحد -اسف

 است.

 متر مربع در وضع موجود تامين پاركينگ اسيامي نيست. 122ساحت كمتر از : براي قطعات مسكوني با م1تبصر  

،سك   بيني شد  است با توجه به ضوابط در هر آنها پيش در استقرار كاربر،هاي مجازهاي ساختماني كه  در كليه واحد -ب

 گردد. و تامين محاسبه مورد نياز با،د پاركينگ كاربر،ها ، از 

 باشد: هاي شهري به شرح ذ،ل مي ركينگ در هر ،ك از كاربريسطوح مورد نياز براي پا -پ

 دانش آموز ،ك واحد پاركينگ 32: به ازاي هر هاي آموزشي در واحد -
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 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 52: به ازاي هر هاي ورزشي در استاد،وم -

 مين ،ك واحد پاركينگمترمربع ز122تا  25به ازاي هر بر اساس نوع ترافيك :  هاي ورزشي در باشگا  -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 25: به ازاي هر  ي تجاريها مجموعهدر  -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 25: به ازاي هر  ها در رستوران -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 52: به ازاي هر ها در هتل -

 ين ،ك واحد پاركينگمترمربع زم 25: به ازاي هر سينما و تئاتر ساسنهاي در -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 52: به ازاي هر در مساجد و مراكيمذهبي -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 22: به ازاي هر در مصلي و نمازخانه -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 25: به ازاي هر در ادارات دوستي -

 مربع زمين ،ك واحد پاركينگمتر 52: به ازاي هر ها در كتابخانه و موز  -

مترمربع فضاهاي باز ،ك واحد پاركينسگ   52مترمربع ز،ر بناي ناخاسص و ،ا هر  222ها و انبارها : به ازاي هر  در پا،انه -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ122: به ازاي هر هاي عمومي در بوستان -.

 حد پاركينگمترمربع زمين ،ك وا 32: به ازاي هر ها در بيمارستان -

 مترمربع زمين ،ك واحد پاركينگ 52: به ازاي هر ها در درمانگا  -

 ضوابط عمومي شبكه ارتباطي -3-12-3

 افت توسعه مسكوني بد،ن شرح اع،م مي شود:ب بست در حداقل عرض معابر بن -اسف

 متر عرض 0متر، حداقل  52براي طول كمتر از  -

 متر عرض 8متر، حداقل  122متر و كمتر از  52براي طول بيش از  -
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 متر ممنوع است. 122بافت توسعه با طول بيش از  بست در احداو معبر بن -

 باشد: باز دربافت توسعه مسكوني و ،ا خدماتي بد،ن شرح مي بن حداقل عرض معابر-ب 

 مترعرض 8متر، حداقل  122براي طول كمتر از  -

 متر عرض 12داقل متر، ح 322متر و كمتر از  122براي طول بيش از  -

 متر عرض 12متر، حداقل  322براي طول بيش از  -

 شود. متر اع،م مي 8بست دربافت توسعه و ،ا موجود خدماتي  بن حداقل عرض معابر -پ

رو، برروي آبرو و در فضاي سسبي خيابسان بسدون موافقست      ا،جاد هرگونه مانع و مستحدتات از سوي ماسكين در پياد  -و

 ت.شهرداري ممنوع اس

بسا موافقست كتبسي شسهرداري و قيسد مسدت        اولم هشداردهند ، سطل زباسه، پست برق و... با،د ،نصب هرگونه ع، -ت

 رو را اشغال ننما،د. % از عرض پياد 32انقضاء باشد و به هي  وجه بيش از

 است. روها ممنوع متر در پياد  سانتي 22احداو پله عرضي و ،ا طوسي و هرگونه اخت،ف سطح بيش از  -ج

 متر اسيامي است. 32بست با طول بيش از  برگردان براي كليه معابر بن ا،جاد دور -ح

 است.متر12×12متري بن بست  8 با عرض برگردان براي معابر حداقل ابعاد دور -چ

بسه  متر 2هاي توسعه و ،ا موجود براي عبور پياد  دسست كسم بسه عسرض      بست در بافت شود كليه معابر بن توصيه مي - 

 باز شوند.معابر اصلي همجوار 

هسستند از ضسوابط    جد،د شهري محدود در  ها كه مجاور و ،ا داخل اراضي ذخير  هاي روستا،ي و كوچه باغ كليه را  -د

متسر   0عرض گذر بندي تبعيت نكرد  و با حفظ وضع موجود، ا،جاد مستحدتات در محدود  زمين پ  از رعا،ت حسر،م  

 رف مجاز است.از محور معبر موجود به هر ط

 مربوط به اراضي کشاورزی داخل محدوده شهرضوابط  -03-3

 هاي مجاز استفاد  -
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، توسعه تزسيسسات آبيساري    اي هاي آبياري قطر  ، اجراي طرح هاي زراعي آبي و د،م و باغداري انجام ،ا گسترش فعاسيت -

 .هاي مشابه و فعاسيت

 .، پرورش كرم ابر،شم زنبورداري -

هاي موقست   ، جا،گا  كشاورزي مانند انبارهاي موقت نگهداري محصوالت كشاورزي تجهييات وابسته  و  ساتتزسي  ا،جاد -

 با اخذ مجوز از سازمان جهادكشاورزي استان. رساني هاي سوخت ، پا،گا  نگهداري ادوات كشاورزي

 .كشاورزيجهادهاي مجاز از نظر وزارت  ها و استفاد  سا،ر فعاسيت -

 مشروطهاي  استفاد  -

ه توجيسه  ،س ، ساخت و سازهاي مسكوني شهري و روستا،ي و غير مسكوني وابسته به كشاورزي مشروط بسه ارا  سازي را -

و تصو،ب طرح توسعه آنها با اجازة مراجع ذ،ص،ح با هماهنگي و تز،يد سازمان جهادكشاورزي استان ضروري بودن آن 

 . ها و ميارع است زني به باغ و رعا،ت حداقل صدمه

 هاي ممنوع استفاد  -

،  ، توسسعه شسهري پيوسسته و ناپيوسسته     ، شهرك مسسكوني  ها ، ا،جاد صنا،ع و كارگا  ، قطع درختان ها و ميارع تخر،ب باغ -

زا ،سا مضسر بسراي كشساورزي از نظسر مراجسع        دامداري و دامیروري متمركي و گسترد  و هر نوع فعاسيت آسود  مرغداري و

 ذ،ص،ح

 ضي كشاورزي داخل محدود  شهرضوابط ارا -1-13-3

 ها و ساخت و سازها حر،م-و

 رعا،ت حر،م كليه عوامل طبيعي و مصنوع و ضوابط مربوط به ساخت و سازها -

  ها سازمان در هر زمينه وابسته به فعاسيت هر قوانين و فني علمي و معيارهاي و اصول به توجه -

 .ها و اراضي زراعي داخل محدود  قانوني شهرها باغرعا،ت قوانين و مقررات مربوط به ساخت و ساز در  -

 تفكيك تابع ضوابط و مقررات مصوب مربوطه است. -
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 شهرهاي داخل محدود   ضوابط باغ -1-1-13-2

 :استباغ مسكوني و   ، فضاي سبي خصوصيفضاي سبي عموميها،  ا،ن قسمت شامل باغ

 فضاي سبي عمومي -

تواند تملك نمود  و با حفظ وضعيت درخست و سيسستم آبيساري بسه      ها مي ت طرحها،ي كه شهرداري ع،و  بر مصوبا باغ

باشسند،ا نباشسند(، بسا تصسو،ب      داراي كساربري  صورت فضاي سبي عمومي نگهداري كند )اعم از ا،ن كه در طرح مصسوب 

 . شود مراجع مربوطه به فضاي سبي عمومي تبد،ل

 باغ مسكوني -

باشند قابل تبسد،ل بسه منطقسه بساغ مسسكوني بسا رعا،ست          و فضاي سبي عموميها،ي كه فاقد كاربري مصوب خدمات  باغ

درصسد و حسداكثر    22متر مربع با تراكم سساختماني   2222تقسيم  . ضوابط تفكيك و ساختمان سازي به شرح ز،ر هستند

ش مسساحت  باشسد در مقابسل افسيا،    درصد است، در صورتي كه ماسك ما،ل به اسستفاد  از تسراكم بيشستر    12سطح اشتغال 

 . شود قطعات تفكيكي اجاز  احداو ساختمان با تراكم و طبقات بيشتر به شرح ز،ر داد  مي

درصد  15، با حداكثر سطح اشغال  درصد 32متر مربع اجاز  استفاد  از تراكم ساختماني  5222تا  3222در قطعات  -اسف

 سطح زمين

 15، با حداكثر سسطح اشسغال    درصد 45د  از تراكم ساختماني متر مربع به باال اجاز  استفا 5222در قطعات تفكيكي  -ب

 درصد سطح زمين

متر مربع مساحت داشته باشند نيي مشمول ضسابطه بنسد اول همسين     2222هاي تفكيك شد  قبلي كه كمتر از  : باغ1تبصر  

تر مربع سطح اشسغال در  م 15متر مربع باشد حداكثر تا  152. در قطعاتي كه سطح اشغال ساختمان كمتر از  قسمت هستند

 . دو طبقه ز،ر زمين مجاز است

متسر   4، محل استقرار آن با،سد از هسر ضسلع زمسين حسداقل       : در صورت احداو ساختمان مسكوني در ،ك طبقه 2تبصر  

. احسداو   متسر اسست   10طبقسه   4متسر و   12طبقسه   3،  متر 8طبقه  2هاي  . ا،ن فاصله در مورد ساختمان فاصله داشته باشد

طبقه در مناطق باغ مسكوني مجاز نيست و نقشه استقرار بنا در زمين با،د با رعا،ت كمتر،ن ميسيان   4ختمان با بيش از سا

 .قطع درخت باشد

، رعا،ست   باشسد  هاي تفر،حي و ورزشي و فرهنگي كه انتفاعي مسي  ، واحد داري هاي خدماتي نظير هتل : در كاربري 3تبصر  
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، اسستفاد    شسود  هاي خدمات عمومي كه با اعتبارات دوست احداو مي ، سيكن در كاربري ستكليه ضوابط بند فوق اسيامي ا

 . درصد تراكم در تمام حاالت ب،مانع است 45درصد سطح اشغال و  15از حداكثر 

: با استفاد  از ميا،اي تفكيك مربوط به قطعات بيرگتسر موضسوع بنسدهاي دوم و سسوم همسين قسسمت هرگونسه         4تبصر  

 . بعدي ممنوع است و مراتب با،د در سند ماسكيت و صورت مجل  تفكيكي قيد شودتفكيك 

هاي خود به عنوان فضاي سبيعمومي ،سا   درصداز سطح باغ02مسكوني كه داوطلبانه ما،ل به واگذاري ماسكين منطقه باغ -

ازانسواع منطقسه    كونيمسس  جساي منطقسه بساغ    باغ شهري به صورت را،گان به شهرداري باشندبا تصو،ب مراجسع مربسوط بسه   

 : ا،نكه ،مشروط به كنند هاي مسكوني استفاد  بندي

هسيار مترمربسع كمتسر     22كنند از  ها،ي كه به صورت مشترك و ،كیارچه از ا،ن ضوابط استفاد  مي سطح مجموعه باغ -چ

 . االمكان به صورت ،كیارچه باشد ، سهم خدمات و فضاي سبي عمومي حتي نباشد

 با رعا،ت ضوابط مربوطه -يمنطقه تك خانوار -

درصد با افسيا،ش سسطح قطعسات بسه بسيش از       82متر مربع و حداكثر تراكم 522،  حداقل تفكيك -منطقه چند خانواري -

 درصد 122متر مربع حداكثر  1222

در خسارج  هسا   وري آنها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهر  به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ -

 باشد. ها جي در موارد ضروري ممنوع مي از محدود  شهرها و شهرك

ها در هر استان به عهد  كميسيون مركب از ر،سي  سسازمان    تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ -

ن و ،سك نفسر   ز،ست آن استا جهادكشاورزي، مد،ر امور اراضي، ر،ي  سازمان مسكن و شهرسازي، مد،ر كل حفظ محيط

 گردد. باشد كه به ر،است سازمان جهادكشاورزي تشكيل مي نما،ند  استاندار مي

هساي صسنا،ع تكميلسي و     ها، پرورش ماهي و سا،ر توسيدات كشاورزي و كارگا  ها، مرغداري ها، دامداري احداو گلخانه -

شود. موارد مذكور از شسمول   حسوب نميغذا،ي در روستاها بهينه كردن توسيدات بخش كشاورزي بود  و تغيير كاربري م

محيطي با موافقست سسازمان جهساد كشساورزي اسستان       قانون حفظ كاربري اراضي مستثني بود  و با رعا،ت ضوابط ز،ست

 ب،مانع است.

هرگونه تغيير كاربري در قاسب ا،جاد بنا، برداشتن ،ا افيا،ش شن و ماسه و سا،ر اقداماتي كسه بنسا بسه تشسخيص وزارت      -

طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه صورت  گردد، چنانچه به دكشاورزي تغيير كاربري محسوب ميجها
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پذ،رد، جرم بود  و مزموران جهادكشاورزي مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به ادار  متبوع انعكساس بسه   

 مراجع قضا،ي اع،م نما،ند.

م جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواسست  چنانچه مرتكب پ  از اع، -

 جهادكشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نما،د.

مزموران جهادكشاورزي موظفند با حضور نما،ند  دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نما،ند  دادگسا  محسل    -

 ت به قلع و قمع بنا و مستحدتاب اقدام و وضعيت زمين را به حاست اوسيه اعاد  نما،ند.ضمن تنظيم صورت مجل ، نسب

به عنوان فضاهاي چند عملكردي) باغ پذ،را،ي، باغ مسوز ، بساغ پرنسدگان،      طب  مسيناهاي  برداري از باغ تجهيي و بهر  -

 شود. گري پيشنهاد ميصنا،ع دستي و گردش باغ پرورش گل و... ( با توجه به ضوابط ميراو فرهنگي

 شهراراضي كشاورزي ،ا آ،ش در محدود   -2-1-13-3

باشد بسا اسستفاد  از مقسررات     تبد،ل اراضي كشاورزي به باغ كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبي عمومي مي -

شسه درختكساري   . در ا،ن صورت الزم است كه نق ا،ن دستوراسعمل ب،مانع است« باغ مسكوني»مسكوني موضوع بند  -باغ

 . هاي تفكيكي و ساختماني به تصو،ب شهرداري مربوطه برسد باغ نيي همرا  با نقشه

 شهرها و ميارع( در داخل محدود   ضوابط توسعه شهري در مناطق كشاورزي )باغ -3-1-13-3

شساور،ن و  توسعه اراضي مسكوني شهرها در اراضي كشاورزي در صورتي مجاز خواهد بود كه طبق مطاسعات توجيهي م

، امكسان توسسعه در اراضسي     هادي و جامع شهري و تصو،ب كميسيون ماد  پسنج اسستان    هاي هاي تهيه كنند  طرح سازمان

ي در شسهر وجسود نداشسته باشسد و     د، پيوسته و ناپيوسته و توسعه عمو با،ر درون شهر وجود نداشته و ،ا توسعهموات و 

بندي تسوجيهي   مسكوني باشند. در ا،ن صورت با توجه به اوسو،ت اراضي كشاورزي به شدت تحت فشار گسترش مناطق

جهست تغييسر   . ، اقدام خواهد شسد  2هاي كشاورزي درجه  جهت گسترش و مقدار گسترش مناطق مسكوني و اشغال زمين

 كاربري اراضي زراعي داخل محدود  نيي استع،م از جهاد كشاورزي ضروري است.
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 های ويژه کاربری و فعالیت ضوابط و مقررات مربوط به -04-3

 هاي مسكوني جد،د شهرك -

 .و باغي مجاز نيستي هاي مسكوني در اراضي زراع شهرك هتل و احداو -

 . ممنوع است درجه ،ك و دو هاي مسكوني در اراضي مرتعي شهركهتل و احداو  -

د از نظر مساحت گنجسا،ش حسداقل   كيلومتري از محدود  شهري با، 12، تا فاصله  زمين مورد نياز براي احداو شهرك -

بسه اضسافه    -هاي مسكوني بسه صسورت مسستقل و آپارتمساني قابسل تملسك شخصسي        قطعه زمين براي احداو واحد 522

كيلسومتري محسدود     12ها و تزسيسات عمومي و اجتماعي مورد نياز ساكنان را داشته باشد در فاصسله بسيش از    ساختمان

 . ين مي رسدقطعه زم 1522شهري حداقل گنجا،ش به 

. در  زمين مورد نظر براي احداو شهرك با،د جيو اراضي مشمول اص،حات اراضي و نيسي اراضسي ملسي شسد  نباشسد      -

 باشد.صورتي كه جيو ا،ن قبيل اراضي باشد با،د از قبل مجوزهاي الزم كسب شد  

شهرسازي و معماري و طسي   سازي، طبق دستوراسعمل مصوب شورا،عاسي احداو شهرك مستليم در،افت پروانه شهرك -

 . مراحل قانوني احداو مطابق همان دستوراسعمل است

ز،ست كه توسسط مراجسع ذ،سربط     ها رعا،ت ضوابط بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت از محيط در احداو شهرك -

 . ، مجاز است مقرر شد  باشد

رو،ه درخت  بي و جلوگيري از قطع بي،ابي و احداو شهرك مسكوني رعا،ت قانون حفظ و گسترش فضاي س در مكان -

 . است اسياميهاي مربوطه  نامه ،ضوابط و آ،ين ها در مورد اراضي مشجر و باغ

، سساختمان و ا،جساد    در مسورد تفكيسك اراضسي    اتهاي مسكوني رعا،ت ضوابط و مقرر ،ابي و احداو شهرك در مكان -
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باشد و بسه تصسو،ب مراجسع مقسرر در قسوانين       شد  ها تهيهاي براي آن جامع ناحيه ها،ي كه طرح تزسيسات عمومي در محل

 . ، اسيامي است ، ،ا به عنوان قطب كشاورزي ،ا صنعتي تعيين شد  باشد مربوطه رسيد  باشد

، در احسداو   هساي كمربنسدي   اسيه حر،م قانوني را  در طرفين كليه جساد   متر از منتهي 152رعا،ت نوار حفاظتي به عمق  -

 . ي استشهرك مسكوني اسيام

 22تسا   5هساي بسين شسهري و عمسق      اسيه حر،م قانوني را  در طرفين را  متر از منتهي 152رعا،ت نوار حفاظتي به عمق  -

، در  تعيسين شسد  باشسد    13هر شهر، و سا،ر مناطق حساس در طول را  كه توسط كميسيون مساد   حر،م كيلومتر از انتهاي 

 . ت،ابي و احداو شهرك مسكوني اسيامي اس مكان

هاي عوامل طبيعي و مصنوعي و اصول و معيارها و قسوانين   ،ابي و احداو شهرك مسكوني رعا،ت كليه حر،م در مكان -

 . مربوط به ساخت و ساز ضرورت داشته و اسيامي است

 ارزش و تاريخي ضوابط استقرارو تفكیك اراضي واقع درحوزه استفاده ازاراضي بناهای با -05-3

 تار،خي -فرهنگي رزش ااب ،ا بافت  بناهادر محدود  رارضوابط استق -1-15-3

با توجه به ضوابط و مقررات سسازمان ميسراو فرهنگسي، صسنا،ع دسستي و        طب  مسيناساخت و ساز در بافت قد،مي  -

 گردشگري و ضوابط و مقررات شهرسازي انجام پذ،رد.

متر و در هماهنگي با ابنيه باارزش تسار،خي   5/0رتفاع و به اطبقه  2ها در قطعات قابل نوسازي  حداكثر ارتفاع ساختمان -

 گردد. و معماري تعيين مي

  ها و اعطاي وام شود. كاهش عوارض و هي،نه هاي شامل تشو،ق معماري بومي با،درعا،ت اسگوهاي ساخت  -

 . كند هاي همجوار خود تبعيت مي تعداد طبقات و ارتفاع و نماي ساختمان از ساختمان -

 اقع در معبر اصلي بافت با،د حداكثر دو طبقه باشند.بناهاي و -

بناهاي باارزش در صورت تعمير و مرمت تخر،ب نخواهند شد. تعر،ض و تخر،ب آنها در صسورت ضسرورت پس  از     -

 مجاز است. تصو،ب كميته فني

مان ميراو فرهنگي، تار،خي براي عملكردهاي امروزي با توجه به ضوابط ساز -تغيير كاربري بناهاي باارزش فرهنگي  -
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 صنا،ع دستي و گردشگري امكان پذ،ر است.

با،د به تا،يد سازمان ميراو فرهنگي، صنا،ع دسستي و گردشسگري    طب  مسيناساخت و ساز در محدود  بافت تار،خي  -

 رسيد  باشد در غير ا،ن صورت ساخت و ساز ممنوع است.

انداز و د،د بصري بناهاي تسار،خي   ري مخدوش كردن چشمبا توجه به ضوابط ميراو فرهنگي، صنا،ع دستي و گردشگ -

 طبيعي با هر نوع كاربري ممنوع است. –فرهنگي و تار،خي  –

 اي در حر،م بناهاي تار،خي ممنوع است. هاي سرز  فعاسيت -

 فعاسيت كارگاههاي مياحم، آسود  زا و پر خطر براي ميراو فرهنگي ممنوع است. -

ور،ت شهرداري( در چارچوب ضوابط و مقررات طرح جامع و با در نظسر گسرفتن ضسوابط    هاي عمراني) با مح فعاسيت -

 سازمانهاي ميراو فرهنگي، صنا،ع دستي و گردشگري انجام پذ،رد.

 مصاسح ساختماني مورد استفاد  در بافت با ارزش -2-15-3

 مصاسحي كه كاربرد آنها در نماسازي بافت با ارزش اسيامي است -اسف

 سنگ الشه -

 گل كا  -

 سيم گل -

 گ  نيم كوب ،ا نيم پي -

 گ  ضد آب -

 چوب -

 ساروج -

 آجر ختا،ي ساب خورد  ،ا آجر واكوب -
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 مصاسح مشابه -

 مصاسحي كه كاربرد آن در نماسازي بناها با ارزش مجاز نيست -ب

 نماي سيماني معموسي -

 نماي رومي -

 سه سانتي   آجر -

 آجر قرمي -

 بلوك سيماني -

 سنگ پ،ك -

 نماي سيماني سفيد -

 اي مجاز است( ) اسبته در صورت استفاد  از رنگ روغني ،ا قهو هاي آهني و آسومينيومي پروفيل -

 ) استفاد  از ناودانهاي گاسوانيي  براي بناهاي دور  پهلوي مجاز است(هاي استيل و گاسوانيي  ورق -

 ورق پ،ستيكي -

 هاي رنگي و رفلك  شيشه -

 كاشي و سراميك -

هاي ساسم قد،مي مجاور باشد و از سسبك   با،د همگون با ساختمان مورد نوسازي و بازسازيهاي  نماسازي ساختمان -پ

 شود و سياق آنها در طرح نما استفاد 

 . ها با،د هماهنگ با بدنه باشد رنگ در و پنجر  -

 . هاي همجوار موجود باشد ارتفاع سقف مغاز  از كف معابر هماهنگ با مغاز  -
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 . نصب تابلو در باالي درب مغاز  ب،مانع است -

 . متر باشد سانتي82عرض بازشو مغاز  وارتفاع آن حداكثر طول تابلوي مغاز  حداكثر هم -

 . ورنگ تابلو نبا،د باوحدت سطح كلي نما ناهماهنگ باشد و ا،جاد اغتشاش نما،د رحط جن  و -

 با ارزش تار،خي   استفاد  از اراضي حر،م منظري ابنيهضوابط استقرارو تفكيك اراضي واقع در حوز -3-15-3

 با ارزش تار،خي   ضوابط حر،م منظري ابنيه -1-3-15-3

شود كه كليه ابنيه تار،خي از سحساظ منظسر و    تار،خي، چنين استنباط ميبا ارزش طبق مطاسعات به عمل آمد  در مورد ابنيه 

هسا و... نسوعي    بساغ هسا،   ها، رودخانسه  ها، در  ناظر طبيعي از قبيل كو شهرسازي اطراف و م -انداز با فضاهاي معماري چشم

هساي   شسود. حفسظ ا،سن ارزش    ،عني نوعي اشراف و محرميت با فضاهاي اطراف در آنهسا د،سد  مسي    -رابطه سنجيد  دارند

 ارتباطي محيطي، طبيعي و انساني ضروري است و در ا،ن راستا رعا،ت مقررات ز،ر ضرورت دارد:

انسداز موجسود را    شسوند و د،سد و چشسم    از احداو بناهاي مرتفعي كه باعث اخت،ل در همساهنگي محسيط مسي   ممانعت  -

 دهند. اسشعاع قرار مي تحت

احداو تزسيسسات جد،سد شسهري را بسه دنبسال       به ناچارممانعت از افيا،ش ،ا كاهش تراكم موجود، ز،را افيا،ش تراكم  -

پذ،رش آنها را ندارد. كساهش تسراكم نيسي موجسب ركسود اقتصسادي و        خواهد داشت كه آن بخش از بافت شهري ظرفيت

 شود. حياتي مجموعه ،ا بنا مي

هساي خشستي    ممانعت از به كار بردن مصاسح ناموزون و ناهماهنگ دركنار بنا )همانند استفاد  ازسنگ پ،ك كه در بافت -

هاي اوسيه در امسر   مطاسعات و پ وهش ثنا،ي، پ  ازگيرد(. شا،ان ذكر است كه در مواردي است مي و گلي مورد استفاد  قرار

 طراحي و اجرا و به دال،ل منطقي، استفاد  از فن و مصاسح جد،د قابل توجيه است.

 .ساماندهي اطراف و حفظ محيط طبيعي بنا -

 .شناسي نظر داشتن ضوابط فني و باستان حر،م ابنيه با در ساماندهي و ا،جاد فضاي سبي در -

 م كيفي ابنيهحر، -2-3-15-3

حر،م كيفي، ا،جاد شرا،ط مناسب و مساعد براي ادامه حيات كيفي وكمي ابنيه در تركيب مسوزون عناصر است.  از منظور
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 -شسود كسه و، گسي عمسد  معمساري      هاي شسهري، چنسين اسستنباط مسي     براساس مطاسعات به عمل آمد  در مورد مجموعه

اي از عناصسر مجموعسه نقسش     هاست، تا حدي كه حتي گا  دانسه  دانه شهرسازي شهرهاي تار،خي ارتباط پيوسته عناصر و

زمينسه رعا،ست   ا،سن  اي مجموعه است. در ارزش زنجير  كند. ارزش واقعي هر كدام از بناها نيي بسته با بند را ا،فا مي پشت

 : ضوابط ز،ر ضروري است

ار فرهنگي شكل گرفته و به حر،م بنسا ملحسق   ممانعت از تخر،ب طبيعي و تعمدي ابنيه اي كه به مرور زمان و با استمر -

 اند. شد 

 اند. بازسازي مجدد و احياء بناها،ي كه در حر،م بنا براتر استمرار فرهنگي ا،جاد شد  -

هاي كيفي ابنيه تار،خي كشور ما تركيب مجموعه و زندگي هر بنسا بسا اسحاقسات و ابنيسه      با توجه به ا،نكه ،كي از ارزش -

طراف آن است و با توجه به و، گي خاص معماري اس،مي ا،راني )درونگرا،ي( ضروري است كسه در  وابسته بدان و در ا

حفظ ا،ن انسجام كيفي محيط و ا،ن تركيب سعي تمام بشود تا از ،ادمان سازي پرهيي گردد. براي ا،ن كار با،د بسه مسوارد   

 : ز،ر توجه داشت

 مگر با تز،يسد سسازمان ميسراو فرهنگسي، صسنا،ع دسستي و       ر،خيسازي در مقابل بناي تا جلوگيري از تعر،ض و ميدان ،

 گردشگري.

 هاي تركيبي اطراف آن سازي بنا از ملحقات تار،خي و دانه جلوگيري از عر،ان 

 مستقرند. دركناربناي تار،خي كه شهري دهند  بافت هاي تشكيل دانه  تركيب درحفظ ت،ش 

 تانيابي گورس ضوابط عمومي مربوط به مكان -06-3

 فاصله از شهر -اسف

فاصله گورستان نبا،د در حدي باشد كه موجب به زحمت افتادن شهروندان شود. اما درهسر حسال، بسراي رعا،ست اصسول      

شهرسازي، وجود فاصله بين گورستان و شهر ضسروري اسست، در غيسر ا،سن صسورت مشسك،تي از قبيسل انتقسال انسواع          

ا،جاد ترافيك، جلوگيري از اجراي طسرح هساي عمرانسي و خسدماتي بسه       ها، افسردگي مردم، اشغال فضاي شهري، آسودگي

 دنبال دارد.

 جهت توسعه شهر-ب
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،ابي شود كه در جهت توسعه شهر نباشد. بهتر است گورستان در جهاتي كه عسواملي ماننسد    گورستان با،د در جهتي مكان

 ،ابي شوند. انكنند، مك كو ، سيل و موانعي از ا،ن دست كه از توسعه شهري جلوگيري مي

 همجوار،ها -پ

هاي مناسب گورسستان هسستند كسه بسه عنسوان       دار و سرسبي، خوا  خاكي و صحرا،ي همجواري فضاهاي باز خوا  درخت

ها به و،   همجسواري بسا مركسي آمسوزش، صسنعتي، نظسامي و.... نامناسسب         كنند. سا،ر همجواري حر،م گورستان عمل مي

 هستند.

 جهت وزش بادهاي غاسب-ت

تر فعل و انفعاالت شيميا،ي ناشي از تجي،ه اجساد، هواي گورستان تميي نيست. از سوي د،گسر، از نظسر اجتمساعي نيسي     برا

هاي ز،ستي درمعرض باد گورستان، نامطلوب است. بنابرا،ن جهت وزش باد غاسب با،د از سوي شسهر   قرار گرفتن مجتمع

بادي كه به طرف شهر مي وزد بهتر است پيرامون گورسستان  به گورستان باشد و در صورت قرارگيري گورستان در مسير 

 با درختان بلند و پرشا  و برگ محصور گردد.

 دسترسي   -و

گيسرد و در ا،سام خاصسي نظيسر شسبهاي جمعسه و برخسي         اغلب رفت و آمد به گورستان به صورت دسته جمعي انجام مي

بنسابرا،ن دسترسسي مناسسب و ا،مسن بسه گورسستان        آورنسد  مناسبتهاي مذهبي و ملي جمعيت ز،ادي به گورستان روي مي

 اهميت خاصي دارد.

تسوان نسام بسرد.     هاي شهري، داراي عناصري است. از جمله ا،ن عناصر غساسخانه را مي گورستان مانند بسياري از مجموعه

شست و  دهي به هاي اداري و خدماتي براي سرو،  غساسخانه مجموعه ساختماني است كه در آن، همه فضاها و قسمت

گردد. پاركينگ گورستان از عناصر مورد نياز د،گر است.كه با،د در مكسان مناسسب و در    شوي ميت و كفن آن طراحي مي

 نيد،كي گورستان با،د مكان ،ابي شود. 

 ضوابط و مقررات عمومي -07-3

اعم ازتعيين چگسونگي   شهر حر،م، هرگونه اقدام درمحدود  و جامع  از تار،  تصو،ب و اب،غ ضوابط و مقررات طرح -

نشيني زمين ،سا سساختمان    كف و عقب استفاد  از زمين ،ا ساختمان، تفكيك اراضي، صدور پروانه ساختماني، تعيين بر و

اي از شسهر، با،سد بسا رعا،ست      در زمان احداو ،ا تعر،ض معبر و اقدامات در زمينه ترميم و بهسازي سساختمان ،سا منطقسه   
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بندي اقليمسي شسهر اسيامسي     در مطاسعات جغرافيا،ي و پهنه  اصول مندرج  ام گردد.رعا،تانج جامعضوابط و مقررات طرح 

 است.

بنسدي و تفكيسك    بسه موجسب سندرسسمي قطعسه      ها،ي كه قبل ازتصسو،ب وابس،غ ضسوابط و مقسررات طسرح      كليه زمين -

داتي طسرح نباشد،درصسورتي كسه    معابر تعر،ضي ،سا احس   اند، چنانچه درمسير اند،سيكن پروانه ساختماني اخذ ننمود  گرد،د 

هادي،قطعسات   خود ماسكين تقاضاي تفكيك جد،د ننما،ندبا توجه به اصسل عطسف بسه ماسسبق نشسدن قسانون،ازنظر طسرح       

 باشند. تفكيكي قابل قبول مي

انسد و قطعسات    هساي خسود نمسود     ي كه براساس ضوابط و مقررات طرح اقدام به تفكيك زمسين ،ها : ماسكين زمين 1تبصر  

يد شهرداري قرار گرفته، سيكن سند رسمي براي آنها صادر نگرد،د ، درصورتي كه تقاضاي تفكيسك  ز،ي آنان مورد تتفكيك

انجسام   جسامع را داشته باشند مجوز تفكيك آنان سغو، تفكيك جد،د براساس ضوابط و مقررات طرح  جامعبراساس طرح 

 گيرد. مي

باشسند، در زمسان اخسذ پروانسه      قابسل قبسول مسي    جسامع از نظر طرح فوق، كه  2: كليه قطعات تفكيكي مشمول بند 2تبصر  

باشسند كسه اراضسي آنهسا درآن      هسا،ي مسي   ، مليم به رعا،ت ضوابط و مقررات ساختماني نحو  اسستفاد  از زمسين   ساختماني

 محدود  واقع شد  است.

انسد سسيكن پروانسه     ك گرد،سد  تفكيس  جسامع ها،ي كه قبل از تصو،ب و اب،غ ضوابط و مقسررات طسرح    : كليه زمين 3تبصر  

قرار بگيرند، در صورت تقاضاي ماسسك، مجسوز    جامعهاي طرح  اند، چنانچه در مسير شبكه خيابان ساختماني اخذ ننمود 

صسورت در زمسان    گيرد، در غير ا،سن  انجام مي جامعضوابط و مقررات طرح  نقشه و تفكيك سغو و تفكيك جد،د براساس

باقيماند  زمين پ  از تعيين سطح شبكه و محل آن بارعا،ت ضوابط و مقررات ساختماني صدور پروانه ساختماني، براي 

 گردد. پروانه ساختماني صادر مي جامعطرح 

پيشين قبل از تصو،ب ضسوابط و مقسررات    جامعهاي ساختماني صادرشد  براساس ضوابط و مقررات طرح  كليه پروانه-

سال از تسار،  ابس،غ ضسوابط و    1بانهاي طرح جامع  نباشند، به مدت جد،د درصورتي كه در مسير شبكه خيا جامعطرح 

باشند، سيكن درصورتي كه طي ا،ن مدت مساسكين اقسدام بسه سساختمان ننما،نسد پروانسه        مقررات طرح جامع قابل قبول مي

 گردد. مقررات طرح جامع  صادر مي ساختماني آنان سغو و پروانه جد،د براساس ضوابط و

 هساي پيشسنهادي طسرح جسامع  قسرار      صورتي كه درمسسير شسبكه خيابسان    هاي ساختماني صادرشد  در انه: كليه پرو تبصر 

 گردد. گيرند، سغو و پروانه جد،د براساس ضوابط طرح جامع  صادر مي مي

 هاي استفاد  از زمين مصرف د،گري براي آنها تعيين دها،ي كه در طرح جامع  قابل قبول نيستند و در نقشهكركليه عمل -
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 باشند. مقررات طرح جامع  مي گرد،د  است در زمان تخر،ب و نوسازي مليم به رعا،ت ضوابط و

مقررات طرح جامع  منوط به تصو،ب كميتسه فنسي طسرح خواهسد      هرگونه تغيير، حذف ،ا اضافه در مجموعه ضوابط و -

 . بود

 قبال اضافه ارزشي كه براي هر،سك از  د درتوانن باشند مي جامع مي ها،ي كه داراي طرح براساس قانون مصوب شهرداري -

هاي ساختماني و كاربري اراضي بسيش از قيمست اراضسي در     بندي و تعيين تراكم قطعات اراضي شهر بر اتر ضوابط منطقه

قسانون تشسكيل شسوراهاي     35مساد    1)مسستند بسه بنسد    شود، با تعيين شوراي شسهر  مناطق مسكوني با تراكم كم ا،جاد مي

هسا و تبصسر  آن عسوارض اختصاصسي بسه       قانون شهرداري 45ماد   8د وزارت كشور مستند به تبصر  بند ي،اس،مي( و تا

هساي   درآمسد حاصسله از فعاسيست   "تناسب مييان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نمود  ودرحسابي جداگانسه بسه نسام    

ري و اجراي آنهسا بسا نظسر شسوراي     هاي جامع شه نگهداري كرد  و صرفاً در تهيه طرح "هاي شهري اقتصادي درساختمان

 هاي مربوطه به مصرف برسانند. شهر و عامليت دستگا 

بندي مقسرر   و ضوابط منطقه  از تصو،ب طرح پ هاي مصوب كه  ها و تزسيسات ناهماهنگ با كاربري درمورد ساختمان -

وع اسستفاد  از سساختمان در   در طرح پيشنهادي بدون پروانه احداو گرد،د  و همچنين در مواردي كه عليسرغم تعيسين نس   

كسب و پيشه ،ا تجارت احداو گرد،د و ،ا به هرحال شرا،ط كساربري مقسرر در    پروانه صادر  در مناطق غيرتجاري، محل

صورتي كه ضوابط مربوط به وصسول عسوارض اختصاصسي از     تواند در پروانه ساختمان رعا،ت نشد  باشد، شهرداري مي

يسد وزارت كشسور   ز،هاي ساختماني را به تصو،ب شسوراي شسهر و ت   ات كاربري و تراكماضافه ارزش حاصله بر اتر امتياز

رسانيد  باشد، بنابر تقاضاي صاحب ملك ،ا صاحب محل كسب و پيشه، و تعهسد قبسول پرداخست عسوارض اختصاصسي      

محسل كسسب و    و قلع بنا ،ا تعطيسل  122، قبل از طرح موضوع در كميسيون ماد   مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها

قانون تزسي  شسورا،عاسي شهرسسازي و معمساري ا،سران، مطسرح       5كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماد   پيشه مورد را در

ها و تزسيسسات احسداو    بندي تشخيص دهد كه ساختمان سازد. هرگا  كميسيون مذكور با استفاد  از تعد،ل ضوابط منطقه

شهر مؤتر نيست و سهسذا   سازد و در اساس طرح زن و تناسب شهر وارد نميبرداري از آنها سطمه اساسي به توا شد  و بهر 

ها و تزسيسات مذكور عوارض اختصاصي مقرر را  با اص،ح و تعد،ل كاربري آن موافقت نما،د، شهرداري بابت ساختمان

محسل كسسب و    ( فوق وصول و باصدور گواهي پا،ان كار ،ا عدم خ،ف و ،ا ادامسه كسار  1براساس ضابطه مندرج دربند )

پيشه موافقت خواهد نمود. وسي درصورتي كه كميسيون مذكور با اص،ح و تعد،ل ضوابط كاربري موافقست ننما،سد و ،سا    

و  122مساد    1تناسب آن منطقه از شهر و ،ا مغا،ر با اساس طرح تشخيص دهسد برابسر مفساد تبصسر       آنرا مغا،ر با توان و

 هرداري رفتارخواهد شد.قانون ش 55اسحاقي به ماد   24تبصر  بند

هاي كلي است كسه در   و توازن و تناسب شهر، رعا،ت حدود و سقف ،ا هادي جامع : منظور از رعا،ت اساس طرح تبصر 

 ،ابي آنها تعيين شد  است. هاي مختلف و هم درضوابط مكان هاي جامع هم براي مقاد،ر كاربري طرح
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به شرح ز،سر از طسرف شسورا،عاسي شهرسسازي و      1موضوع بندهاي مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصي  اوسو،ت

 شود: معماري به وزارت كشور پيشنهاد مي

 

 هادي و توسعه و عمران شهري  هاي جامع و تفصيلي و تهيه طرح -1

 اص،ح و احداو شبكه ارتباطي -2

 هاي كهنه و قد،مي بهسازي و نوسازي بافت -3

 ني )اگرانجام آن به عهد  شهرداري باشد(بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرسا -4

 هاي آموزشي احداو ساختمان كمك به تملك و -5

جي آن مشمول در،افست  ه ساز و نوسازي اعم از نوسازي اعم از خصوصي، دوستي وقفي و خير،ه و ب هرگونه ساخت و -

 مجوز ساختمان از شهرداري است.

و سا،ر قسوانين جساري رعا،ست     1319نامه مربوطه مصوب سال  آ،ينبا،د  هاي غساسخانه و گورستان مي در اجراي طرح -

 گردند.

نامسه   هساي بعسدي و آ،سين    و اصس،حيه  20/12/1328هاي مربسوط مصسوب    نامه در برخورد با اماكن عمومي رعا،ت آ،ين -

 هاي بعدي و سا،ر قوانين و مقررات جاري اسيامي است. هيات وز،ران با اص،حيه 22/134010مصوب 

هاي بين شهري و هرگونسه حر،مسي كسه توسسط      ها و انهار، جاد  ها و رودخانه هاي انتقال نيرو )برق(، مسيل م دكلحرا، -

 رعا،ت شوند. به طور كاملاي جداگانه ترسيم و  با،د در نقشه ها و مراجع قانوني تعيين شد  است،  نهاد

و اماكن عمومي بود  ومفاد آن با همكاري شهرداري جامع روشنا،ي معابر  هر با،د با همكاري ادارات برق داراي طرحش -

 اجرا در آ،د. طو ادارات ذ،رب

در مواردي كه شسهرداري مجساز دانسسته،     نوشتن هرگونه آگهي و ،ا اسصاق هر نوع اع،ميه بر روي د،وارهاي شهر بجي -

 نات در شهر است.ممنوع بود  و شهرداري موظف بر نظارت بر ا،ن امر و ا،جاد عناصر مناسب جهت نصب اع،

هاي شهري به تعو،ق افتد اراضي مربوط به آنهسا بهتسر اسست بسه نحسوي مناسسب        كه اجراي هر ،ك از طرح در صورتي -
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 محصور گردد.

 و آماد  سازي اسيامي است.و تفكيكي  براي اجراي كاربري كليه اراضي بيش از ،ك هكتار تهيه طرح تفصيلي -

ها رعا،ت راحتي حركت معلوسين اسيامي است و در سا،ر اماكن عمسومي   معابر و پل هاي مربوط به در اجراي كليه طرح -

 گردد. نيي توصيه مي

آبخوري و ...( حداقل ،ك واحد بسراي معلسوسين با،سد قابسل      -ي،تواست و دستشو -هاي رفاهي )تلفن در كليه مجموعه -

 استفاد  باشد.

 ها ممنوع است. ي، داخل مياد،ن و سر تقاطعاحداو پمپ بني،ن در مجاورت مستقيم واحدهاي مسكون -

هاي ممنوع( محسدود،ت نسدارد امسا از مقسررات      وقف اراضي و ابنيه جهت عامه براي هي  ،ك از كاربري )بجي فعاسيت -

 آن كاربري با،د پيروي كند.به مربوط 

و   مكانيسابي و همجسواري   ول اص ا،جاد فضاهاي خدمات عمومي و عام اسمنفعه در اراضي با كاربري مسكوني با رعا،ت  -

 و شوراي اس،مي شهر مجاز است. شهرداري   تصو،ب با  

،يسد  زا،جاد ساختمان و هرگونه استفاد  در اراضي ذخير ، مشروط به تصو،ب شسهرداري و شسوراي اسس،مي شسهر و ت     -

 وز  مربوطه است.ه شد  براي ح،است. تراكم ساختماني ا،ن اراضي مطابق با مييان ارا كميته فني طرح جامع 

 بندي بناها ضوابط عمومي نما و مصاسح ساختماني و استخوان -

استفاد  از شيشه و انواع فليات و سا،ر مصاسحي كه ضر،ب جذب و بازد  حرارتي بساال،ي دارنسد در پوشسش نماهسا و      -

 سقف ممنوع است.

 هاي نما اسيامي است. نماسازي كافي در تمام جبهه -

 هاي نما ممنوع است. دكشي نشد  در تمام جبههبن ستفاد  از آجرا -

 هاي داراي د،وار باربر جاري است. و،   در ساختمان هكليه مقررات ملي ساختمان در مورد مصاسح ساختماني ب -

سيساتي از نماهاي رو به معبر، رو به حياط اصلي و نيي رو به بوستان و هسر فضساي   زعبور كانال كوسر و هر نوع شبكه ت -

 د،گر ممنوع است. همگاني
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با توجهه بهه حهريم     ها عوامل طبیعي و مصنوع و استقرار فعالیت شهر و حريم ضوابط مربوط به حريم -4

 زيست محیطي شهر

 مقررات مربوط به حريم   -1-4

 شهر مستليم رعا،ت موارد ز،ر است. حر،مسيسات مجاز در محدود  زاحداو هرگونه ت

 بين روستا،ي هاي بين شهري و نيي رعا،ت حر،م جاد 

 كشاورزي جهاد رعا،ت ضوابط وزارت

 رعا،ت ضوابط سازمان محيط ز،ست

 تامين آب و برق بر اساس ضوابط وزارت نيرو

 هاي ارتباطي براساس ضوابط وزارت را  و ترابري مين شبكهزت

كننسد    هاي تهيسه   و ز،ر نظر دستگا هاي ذ،ربط و مصوبات جاري كشور بر اساس ضوابط سازمان شهر حر،مدر احداو بنا

 طرح خواهد بود.

احداو بنا در جهت احياء و آبادي ونگهداري اراضي كشاورزي و باغات جهت زارعين و باغبانسان بسر اسساس مصسوبات     

 كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. جهاد وزارت

هاي ذ،ص،ح خواهسد   كميسيون احداو بناهاي دوستي در مقياس منطقه و شهر براساس ضوابط سازمان مربوطه و تصو،ب

 بود.

 بندي هستند در شش گرو  عمد  قابل طبقه  شهر طب  مسيناحر،م  در كاربري اراضي -2-4

 ها : حر،م ،ك

 : محدود  معادن دو

 هاي مناسب براي كشاورزي و ساخت و سازهاي متناسب : محدود  سه
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 بهاي مناسب براي مرتعداري و ساخت و سازهاي متناس چهار: محدود 

 : محدود  استقرار صنا،ع پنج

 : محدود  ساخت و سازهاي مسكوني شش

 ها حر،م -1-2-4

هاي كاسبدي بسراي عسوارض طبيعسي و مصسنوع ماننسد       هاي ذ،ربط و ،ا طرح محدود  اع،م شد  توسط هر ،ك از سازمان

 . رودخانه، چا ، آتار باستاني، را  و...

 محدود  معادن -2-2-4

 هاي كاسبدي باالدست تعيين گرد،د  است. رت معادن و ،ا طرحكه براساس ضوابط وزا

 هاي مناسب براي كشاورزي و ساخت و سازهاي متناسب محدود -3-2-4

هاي ،ك، دو و سه به پا،ين تقسيم شد  و براساس ضوابط وزارت  براساس توان به درجهمحدود  هاي مناسب كشاورزي 

 شود. ميهاي كاسبدي در آنها عمل  كشاورزي و ،ا طرح

 هاي مناسب براي مرتعداري و ساخت و سازهاي متناسب محدود -4-2-4

هاي ،ك، دو و سه بسه پسا،ين تقسسيم شسد  و براسساس ضسوابط وزارت        هاي باالدست براساس توان به درجه كه در طرح

 شود. هاي كاسبدي درآنها عمل مي كشاورزي و ،ا طرح

 محدود  استقرار صنا،ع - 5-2-4

 گيرند به دو دسته قابل تقسيم هستند: خدماتي كه درا،ن محدود  قرار مي صنا،ع ومراكي

در بخسش بعسدي    -گانه مصوبه سازمان حفاظست محسيط ز،سست    11صنا،ع و مراكيخدماتي مشمول گرو  ب، طبقات  -

بي كه رعا،ت ضوابط اع،م شد  در مورد استقرار آنها ضسروري اسست. عس،و  بسر آن مكانيسا      -همين گيارش خواهد آمد

هاي ذ،ربط مانندكشساورزي، محسيط ز،سست، منسابع طبيعسي،       يد سازمانز،منفرد و مجتمع صنا،ع و مراكي خدماتي با،د با ت

خسودداري   1و مراتع درجه  2و 1االمكان از استقرار آنها در اراضي كشاورزي درجه  جهاد سازندگي و صنا،ع بود  و حتي

 .مشمول ا،ن گرو  به صورت مجتمع استقرار ،ابندشود كه صنا،ع و مراكي خدماتي  گردد. توصيه مي
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گانه مصوبه سازمان حفاظت محسيط ز،سست كسه رعا،ست ضسوابط      11صنا،ع و مراكي خدماتي مشمول گرو  ج، طبقات  -

اع،م شد  در مورد استقرار آنها اسيامي است. ع،و  بر آن مكانيابي منفرد و مجتمع صنا،ع و مراكي خدماتي با،د بسه تاييسد   

 خودداري گردد. 1و مراتع درجه  2و 1نهاي ذ،ربط رسيد  و از استقرار آنها در اراضي كشاورزي درجه سازما

 محدود  ساخت و سازهاي مسكوني- 0-2-4

 هاي ساخت و ساز مسكوني در اراضي ز،ر اجاز  استقرار ،ا گسترش دارند: محدود 

 اراضي فاقد ارزش كشاورزي و مرتعداري. -

 رزي به پا،ين، همرا  با گيارش توجيهي و موافقت سازمان كشاورزي.اراضي درجه سه كشاو -

 اراضي درجه دو مرتعداري به پا،ين، همرا  با گيارش توجيهي و موافقت منابع طبيعي. -

اراضي درجه ،ك و دو كشاورزي و مرتعداري به شرط ا،نكه در محاصر  ساخت و سازهاي شهري واقع شد  باشند با  -

 .5د  تصو،ب كميسيون ما

  هساي  د،گر اراضي به جي محدود  حفاظت شد  و حرا،م به شرط توجيه طرح و رعا،ت د،گر ضوابط و مقررات طسرح  -

 هادي و تصو،ب در كميسيون ماد  پنج.

 و 1/3/86حريم شهرها )مصووبه موور     ها در محدوده استحفاظي و ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راه -3-4

 (3/2/86اصالحيه مور  

رو،ه شهرها به  منجر به توسعه بي اغلبها كه  هاي بين شهري و كمربندي منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاد  به

 : ، شورا،عاسي شهرسازي و معماري ا،ران ضوابط ز،ر را به تصو،ب رساند  است گردد هاي مذكور مي سمت جاد 

در بسر   شسهر متر از حد حسر،م   152همچنين تا عمق  هاي كمربندي و محدود  شهرها و اراضي واقع در حد فاصل جاد -

هساي   انسد بسه محسدود     هادي واقع شد   هاي مصوب جامع ،ا هاي مذكور چنانچه در خارج از محدود  طرح خارجي جاد 

گردند مگر ا،نكه فاصله كمربندي ازمحدود  و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كسه در طسول عمسر     مذكور اضافه مي

در مييان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حر،م استحفاظي را عمس،ً غيسر ممكسن    طرح تزتيري 

بسازد كه تشخيص آن با كميسيون ماد  پنج شورا،عاسي شهرسسازي و معمساري ا،سران در شسهرهاي داراي طسرح جسامع و       

 هادي حسب مورد خواهد بود.  هاي مراجع و مقامات مسئول بررسي و تصو،ب طرح
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هساي   هاي كمربندي واقع در حر،م متر، از بر حر،م را  در طرفين جاد  152ا،جاد هرگونه ساختمان و تزسيسات تا عمق -

 هاي مذكور ممنوع است. استحفاظي و همچنين ا،جاد هر نوع را  دسترسي هم سطح به جاد 

حدود  استحفاظي و حسر،م شسهرها   هاي بين شهري واقع در م احداو هرگونه ساختمان و تزسيسات در طرفين كليه را  -

هاي دسترسي هم سطح به جاد  اصلي ممنوع اسست مگسر در    متر از بر حر،م قانوني را  و همچنين ا،جاد را  152به عمق 

هساي مصسوب جسامع و     هاي دسترسسي الزم عينساً در قاسسب طسرح     هاي خاص كه هم محل كاربري و هم را  مورد كاربري

 هادي ترسيم شد  ،ا ضوابط مربوط به آنها تعيين شد  باشد. تفصيلي و 

هساي كشساورزي و باغسات و همچنسين      برداري )كاشت، داشت و برداشست( از زمسين   تزسيسات الزم براي بهر  -1تبصر  

هساي انتقسال نفست و     ها، سوسه سير را هاي واقع در م ها و تونل هاي مخابراتي، پل هاي انتقال نيروي برق و شبكه خطوط پا،ه

بنسدهاي فسوق مسستثني و     گيرها، از شسمول  بندها و سيل هاي آبرساني، سيل هاي آبياري خطوط و سوسه ها و شبكه گاز، كانال

 تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.

هساي ارتبساطي    تواننسد جساد    مسي هادي حسب مورد و در صورت سسيوم   هاي  ،ا مراجع تصو،ب طرح 5هاي ماد   كميسيون

شوند مشمول ا،ن مقررات بنما،ند. كه در  د،گري را نيي كه از شهر به روستاها و ،ا نقاط د،گري در اطراف شهر منتهي مي

هاي بين شهري در مسواردي كسه    متر قابل تقليل است همچنين حر،م حفاظتي جاد  52ا،ن صورت حر،م حفاظتي آنها تا 

متر قابسل   52هادي روستا،ي مورد طراحي قرار گيرد تا   هاي بهسازي ،ا ا،ند نيي چنانچه در قاسب طرحنم از روستا عبور مي

 تقليل است.

هاي موضسوع ا،سن    هاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظا،ر آن موجود در دو طرف را  ها و واحد كليه كارگا  -

 هاي متمركي جد،د منتقل شوند. مصوبه با،د به مجموعه

و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در حدفاصسل حسر،م شسهرداري تسا      99ها در مورد حر،م موضوع ماد   شهرداري

ها را با همكساري ادارات كسل    هاي مناسب براي انتقال ا،نگونه واحد هادي موظفند محل  هاي جامع و محدود  نها،ي طرح

ري تعيين و تسهي،ت الزم را براي انتقال فراهم نما،ند هاي مصوب توسعه شه ها براساس طرح مسكن و شهرسازي استان

و وزارت مسكن و شهرسازي با استفاد  از امكانات سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاد  از اراضي دوستي تحقق امر 

ا،ر هاي قبلي براساس تصو،ب مراجع قانوني مقرر برحسب مورد به فضاهاي سبي و،ا سس  فوق را تسهيل خواهد كرد. محل

 هاي عمومي تبد،ل و اعمال هرگونه كاربري خصوصي مغا،ر با آن ممنوع است. كاربري

شود و اضسافه بسر عسرض سسوار  و      هاي قانوني و حر،م شهرها واقع مي ها كه در داخل محدود  آن قسمت از حر،م را -

كردن را  دسترسسي بسراي    از باز باشد، به منظور كمك به پاكييگي و ز،با،ي منظر ورودي شهرها و جلوگيري پياد  رو مي
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ها در محدود  امكانات آنها و با هماهنگي وزارت را  و ترابري براي  ساخت و سازهاي بعد از حر،م را  توسط شهرداري

 درختكاري و ا،جاد فضاي سبي مورد استفاد  قرار خواهد گرفت.

 10/12/00ود  اسستحفاظي )مصسوب   هسا در محسد   ضوابط حفسظ حسر،م و اراضسي مجساور را      3اص،حيه تبصر  ،ك بند 

 شورا،عاسي شهرسازي و معماري ا،ران(

و  1/3/08هسا در محسدد  اسستحفاظي و حسر،م شسهرها مصسوب        ضوابط حفظ حر،م و اراضي مجاور را  3در اجراي بند 

 همين بند: 1شورا،عاسي شهرسازي و معماري ا،ران و تبصر   3/2/09اص،حيه بعدي مصوب 

د  براي محافظت باغات در صورتي كه د،وار ز،ر نرد  از ،ك متسر بلنسدتر نباشسد و همچنسين تسرميم      ا،جاد پرچين ،ا نر -

 د،وارهاي سابق باغات )تبد،ل به صورت اوسيه با همان مصاسح( ب،مانع است.

قسوانين   انرژي )برق، گاز و نفت( و تزسيسات مخابراتي بارعا،ت ا،جاد تزسيسات مربوط به توسيد، انتقال و توز،ع آب و -

هسا در محسدود  اسستحفاظي     ضوابط حفظ حر،م و اراضي مجاور را  3و 2و مقررات مربوط به هر ،ك از شمول بندهاي 

 شهرها مستثني هستند.

 1309مصوب  -ها و را  آهن ( اص،حي قانون ا،مني را 10(ماد )1نامه اجرا،ي تبصر  ) آ،ين -

 روند: مفاهيم مربوط به كار مي ها و عبارات ز،ر در نامه، واژ  در آ،ين -1ماد  

صس،ح و   آهن است كه توسط مراجسع ذي  اي از اراضي بستر و حاشيه را  و را  آهن: محدود  حر،م قانوني را  و را  -اسف

هيسزت وز،سران تعيسين ،سا افسيا،ش آنهسا        4/2/1340مور   1002نامه شمار   ( تصو،ب3از جمله كميسيون موضوع ماد  )

 پيوست به تصو،ب كميسيون مذكور رسيد  و ،ا برسد.براساس جدول و كروكي 

اي است كه وزات را  و ترابري براي صدور مجوز ا،جاد هرگونه ساختمان، د،واركشي و تزسيسسات بسه    وجو : هي،نه -ب

 دارد. طور اقساط در،افت مي آهن برآورد و به صورت ،كجا ،ا به اسيه حر،م را  و را  عمق ،كصدمتر از منتهي

 سبك: ترافيك با تردد تا دو هيار وسيله نقليه در روز ترافيك -ج

 هيار وسيله نقليه در روز  ترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هيار تا پنج -د

 هيار وسيله نقليه در روز ترافيك سنگين: ترافيك با تردد بيش از پنج -ه
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 شود. ص،ح تعيين شد  ،ا مي محدود  شهر: محدود  شهرها توسط مراجع ذي -و

صدور مجوز براي ا،جاد هرگونه ساختمان و د،واركشي و تزسيسات و نظير آن بسه عمسق ،كصسد متسر از انتهساي       -2ماد  

 هاي كشور به رعا،ت موارد ز،ر مجاز است: آهن ها و را  حر،م را 

ير پل )با دهانسه(  آهن نظ صدور هرگونه مجوز براي ا،جاد مستحدتات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني را  ،ا را  -اسف

هساي همسسطح و    را ، پاركينگ، تقساطع  هاي پلي  گير، پا،گا  متر و با الر، تونل، د،وار حا،ل، د،وار ضامن، گاسري بهمن12

متر در طول محور را  حسب مورد قبل و بعد ازآنها ممنوع اسست. ا،جساد    252تا  122غيرهمسطح و نظا،ر آنها در فاصله 

 باشد. سب مورد با مجوز وزارت را  و ترابري مجاز ميتزسيسات خدمات ز،ربنا،ي ح

هسا،ي كسه بسه     ها،ي كه داراي كاربري كشساورزي هسستند )كليسه زمسين     صدور مجوز براي ا،جاد مستحدتات در زمين -ب

موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي ،ا باغ شناخته شد  و تبد،ل آنها منع قانوني دارد( ممنوع است مگر ا،نكه 

ربط اخسذ و ارا،سه نما،سد. ا،جساد      ك اراضي، مجوز الزم مبني بر ب،مانع بودن تبد،ل اراضي كشاورزي را از مراجع ذيماس

باغي، تلمبه خانه، حفرچا  و نظا،ر آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همسان مقسررات و بسا اخسذ      مستحدتاتي مثل خانه

 مجوز از وزارت را  و ترابري ب،مانع است.

متر با مجوز و طبق مشخصساتي كسه وزارت را  و    وركردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر ،كمحص -تبصر 

 كند بعد از نوار با كاربري تزسيسات ز،ربنا،ي ب،مانع است. ترابري تعيين مي

ترابسري و   و وزارت را  10/25/1382مور   1/5324بنا به پيشنهاد شمار   10/11/1381هيزت وز،ران در جلسه مور   -1

 نامه را تصو،ب نمود: ا،ن آ،ين -1309مصوب  -آهن ها و را  ( اص،حي قانون ا،مني را 10( ماد  )1به استناد تبصر  )

هاي كشور، از ابتداي محسدود  ،كصسدمتري، ب،فاصسله     آهن ها و را  ( متر براي را 32اراضي واقع در نوار به عرض ) -ج

فقط داراي كاربري تزسيسات ز،ربنا،ي خواهند بود. مستحدتات مجاز در ا،ن محسدود    آهن، بعد از حر،م قانوني را  و را 

 )نوار با كاربري تزسيسات ز،ربنا،ي( عبارتند از:

 هاي تزسيسات ز،ربنا،ي نظير خطوط آب، برق، فاض،ب، گاز، نفت، مخابرات و امثال آن. شبكه -1

ن نظير پاركينگ با رعا،ت حقوق مكتسبه تزسيسات ز،ربنا،ي ا،جساد  ها و ا،جاد تزسيسات وابسته به آ افيا،ش حر،م را  -2

 شد .

در مواردي كه عرض نوار ،ادشد  براي تزسيسات ز،ربنا،ي براساس معيارهاي فني و مهندسي كافي نباشسد، بسا    -1تبصر  
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 هماهنگي وزارت را  و ترابري استفاد  بيش از نوار ،اد شد  ب،مانع است.

وق ماسكان اراضي واقع در محدود  با كاربري تزسيسات ز،ربنا،ي، هرگونه تصرف و اسستفاد  از  براي حفظ حق -2تبصر  

اراضي مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به رعا،ت قوانين مربوط از جمله ال،حه قانوني نحو  خر،د و تملسك اراضسي و   

 شوراي انق،ب است. 0/11/1358مصوب  -هاي عمومي، عمراني و نظامي دوست ام،ك براي اجراي برنامه

هساي خسدماتي و رفساهي در خسارج از محسدود        هاي صنعتي و مسكوني، مجتمسع  براي ا،جاد مستحدتاتي نظير شهرك -د

 نما،د. نامه، مجوز صادر مي شهرها مرجع صدور مجوز با رعا،ت مفاد ا،ن آ،ين

رگا  وسا،ط نقليه، هرگونسه فروشسگا ،   واحدهاي خدماتي و رفاهي جا،گا  فروش مواد روغني و سوختي، تعمي -1تبصر 

هسا،ي كسه وزارت را  وترابسري در چسارچوب      هاي خدماتي و رفاهي و در مكسان  هتل و متل و نظير آنها در قاسب مجتمع

هساي   هساي عمسومي بسار و مسسافر و مجتمسع      هاي پا،انه قانون اجاز  واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگا 

 شوند. نما،د، مستقر و احداو مي تعيين نمود  ،ا مي -1300مصوب  -يخدمات رفاهي بين راه

 ها در موارد ز،ر ممنوع است: ا،جاد هرگونه مستحدتات در محدود  ،كصدمتري بعد از حر،م را  -2تبصر  

 اند. ها،ي كه روستاها در ،ك سمت آنها قرار گرفته در سمت د،گر را 

 ها. ها و گذرگا  در ضلع خروجي كمربندي

 ر نقاطي كه محدود،ت د،د وجود دارد ،ا ا،جاد مستحدتات جد،د باعث كاهش رو،ه و محدود  د،د گردد.د

 بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم.

نامسه اسيامسي بسود  و     هاي موجود، رعا،ت مفاد ا،ن آ،ين در تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهرها ،ا بازنگري طرح -ه

 شود. ساسي است محسوب ميهرگونه تغيير درآن تغيير ا

هاي كشور در محدود  روستاهاي داراي طسرح   آهن ها و را  احداو مستحدتات در محدود  ،كصدمتر بعد از حر،م را  -و

 باشد. هاي هادي، مجاز مي نامه و اص،ح طرح جامع مصوب، با رعا،ت مفاد ا،ن آ،ين

 نامه مجاز است. ا،ن آ،ين هادي، صدور مجوز در چارچوب در روستاهاي فاقد طرح -1تبصر  

 نامه اسيامي است. هاي جد،د، رعا،ت مفاد ا،ن آ،ين هاي هادي مصوب ،ا طرح در تهيه و بازنگري طرح -2تبصر  
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هاي كشور الزم است، در صدور مجوز به نحسوي عمسل شسود كسه      آهن ها و را  به منظور تزمين حداكثر ا،مني براي را  -ز

ت ز،ربنا،ي باتوجه به موقعيت محل و زمين، به ترتيب محوطه ،ا فضساي سسبي، پاركينسگ و    بعد از نوار با كاربري تزسيسا

 سی  بنا و اعياني قرار گيرند.

نامسه،   نصب نورافكن ،ا پروژكتور و هرگونه تابلو اعم از تبليغاتي ،ا غيرآن به هر كيفيت در محدود  موضوع ا،ن آ،ين -ح

 نما،د. عيين و اع،م ميبرابر ضوابطي است كه وزارت را  وترابري ت

در خسارج از   -1309مصسوب   -آهسن  هسا و را   كليه مستحدتاتي كه قبل از تصو،ب قانون اص،ح قانون ا،منسي را   -3ماد  

هاي كشور با اخذ مجوز از مراجع ذ،سربط در حسال احسداو     آهن ها و را  حر،م و در محدود  ،كصد متر بعد از حر،م را 

 به تطبيق وضعيت خود هستند: باشند در موارد ز،ر مليم مي

ممنوعيت ا،جاد مستحدتات در نوار با كاربري تزسيسات ز،ربنا،ي )درمواردي كه هنوز كسار اجرا،سي شسروع نشسد       -اسف

 است(.

تجد،د نظر در جانما،ي اعياني براي تزمين بيشتر،ن فاصله اعياني از نوار با كاربري تزسيسات ز،ربنسا،ي )در مسواردي    -ب

 اجرا،ي شروع نشد  است(.كه هنوز كار 

 تزمين دسترسي مناسب -ج

مجوزهاي صادر شد  توسط مراجع ذ،ربط كه هنوز كار اجرا،ي آنها شروع نشد  است حداكثر شش مسا  پس     -3تبصر  

معتبر بود  و پ  از انقضاي مهلت مذكور، دارندگان مجوز مكلف بسه اخسذ مجسوز از وزارت      نامه از تار،  اب،غ ا،ن آ،ين

ترابري هستند. در غير ا،ن صورت وزارت مذكور موظف است از هرگونه سساخت و سساز فاقسد مجسوز جلسوگيري      را  و

 نما،د.

نامه نسبت به وصول وجوهي  شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد ا،ن آ،ين به وزارت را  وترابري اجاز  داد  مي -4ماد  

،د. وجو  اخذشد  به حساب خيانه وار،ي و صد در صسد آن بسه   به شرح ز،ر از كليه متقاضيان ا،جاد مستحدتات اقدام نما

رسد.) اسبته مباسغ پا،ه در فرورد،ن ما  هسر سسال براسساس آخسر،ن تغييسر شساخص        ها به مصرف مي سازي را  منظور ا،من

 شود، تغيير مي ،ابد(. ها كه توسط بانك مركيي جمهوري اس،مي ا،ران اع،م مي عمومي قيمت

 ر،ال 052ازاي هر مترطول د،وارحداكثر به ارتفاع ،ك متر ،ا حصار ،ا نظا،رآن مبلغ پا،ه به -اسف

 ر،ال 1222مبلغ پا،ه به ازاي هر مترمربع عرصه به استثناي اراضي كشاورزي   -ب
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 ر،ال 3222خانه باغ و تلمبه مبلغ پا،ه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي تزسيسات كشاورزي نظيرخانه -ج

 شود: اسغ پا،ه پ  از اعمال ضرا،ب حسب مورد طبق جدول ز،ر محاسبه و عمل ميمب -1تبصر  

 ها و ترافيك مربوط به آنها بندي را  : طبقه 02جدول 

 موقعيت اقتصادي ترافيك نوع را  ،ا را  آهن

فرعي و 

 آهن را 

اصلي و 

 بيرگرا 
 سنگين متوسط سبك آزاد را 

كيلومتري  12به فاصله 

 ها مراكي استان

كيلومتري  5ه فاصله ب

 سا،ر شهرها

1 5/1 2 1 5/1 2 2 5/1 

خساردار ،سا چیسر بسراي محصسور كسردن        احداو كنندگان د،وار به ارتفاع ،ك متر ،ا حصار به وسيله فن ، سيم -2تبصر  

 ر،ال به ازاي هرمترطول( معاف هستند. 052اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند )اسف( )

ها كسه توسسط بانسك مركسيي      فرورد،ن ما  هر سال براساس آخر،ن تغيير شاخص عمومي قيمت مباسغ پا،ه در -3تبصر  

 گردد. شود، تعد،ل مي جمهوري اس،مي ا،ران اع،م مي

تواند در هنگام صدور مجوز نسسبت   ها، وزارت را  و ترابري مي نظر به اهميت تزمين را  دسترسي در ا،مني را  -4تبصر  

كار، معادل هي،نه احداو را  دسترسي به تشخيص وزارت ،اد شد  از متقاضي اقسدام نما،سد.    به اخذ تضمين حسن انجام

توانسد چنانچسه    شود. وزارت را  و ترابري مي تضمين مذكور پ  از اتمام عمليات اجرا،ي و تزمين را  دسترسي مسترد مي

 احتماسي اقدام نما،د. متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننما،د از محل مذكور نسبت به رفع نواقص

هاي قبلي مبنسي براخسذ هرگونسه وجسه بسه ازاي صسدور مجسوز جهست          نامه، دستوراسعمل پ  از اب،غ ا،ن آ،ين -5تبصر  

هاي كشور، توسط وزارت را  و  آهن ها و را   اسيه حر،م را  ساختمان، د،واركشي و تزسيسات در فاصله ،كصدمتر از منتهي

 گردد. ترابري سغو مي

ها از طر،سق مطاسعسه، مسسا،لي نظيسر      وزارت را  و ترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف را  -5ماد  

محيطي، ميراو فرهنگي، ا،جساد   ها و مستحدتات، مسا،ل ز،ست ماسكيت اراضي موجود در طرح، وضعيت موجود كاربري

هرناحيسه، تعيسين كساربري مناسسب، ضسمن       هساي  هساي توپسوگرافي، اجتمساعي و اقتصسادي ظرفيست      منظر مناسب، و، گي

هساي كشسور اقسدام     ر،يي و ارا،ه ضوابط الزم نسبت به تهيه طرح هدا،ت و ساماندهي فضسا،ي بسراي هر،سك از را     برنامه

 نما،د.
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 باشند. نامه مستثني مي هاي روستا،ي از شمول ا،ن آ،ين را  -0ماد  

هم، با جداكننسد  وسسط    هاي متصل به ها و آزادرا  طه، بيرگرا هاي چهارخ كروكي حر،م و ،كصد متر محدود  نظارتي را 

 )نيوجرسي، جدول، گاردر،ل(

 مجلس شوراي اسالمي( 31/3/1334ها )مصوب  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ-4-4

تغيير كاربري  وري آنها از تار،  تصو،ب ا،ن قانون ها و تداوم و بهر  به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ -1ماد  

 باشد. ها جي در موارد ضروري ممنوع مي ها در خارج از محدود  قانوني شهرها و شهرك اراضي زراعي و باغ

هساي   ها به عهد  كميسيوني مركب از نما،ندگان وزارتخانسه  كاربري اراضي زراعي و باغ درموارد ضروري تغيير -1تبصر  

زمان حفاظت محيط ز،ست و استانداري كه در هر اسستان ز،سر نظسر    كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي و سا

گردد و تصميمات كميسيون ميبور كسه واجسد آراي اكثر،ست اعضساء باشسد       ، محول مي شود وزارت كشاورزي تشكيل مي

معتبر خواهد بود و ا،ن كميسيون موظف است ظرف مدت دو ما  از تار،  در،افت تقاضا ،ا اسستع،م نسسبت بسه صسدور     

   اقدام نما،د.پاس

هسا وزارت كشساورزي    ها در خارج از محدود  قسانوني شسهرها و شسهرك    مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ -1تبصر  

است و تغييركاربري اراضي موضوع ا،ن قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كسرد مجساز   

 باشد. مي

 هسا و تغييسر   دفاتر اسناد رسمي مكلفند در مسوارد تفكيسك اراضسي زراعسي و بساغ     ادارات تبت اسناد و ام،ك و  -3تبصر  

ها از وزارت كشاورزي استع،م و نظر وزارت مسذكور را اعمسال    كاربري آنها درخارج از محدود  قانوني شهرها و شهرك

 .نما،ند

شود هشستاد درصسد    كاربري داد  مي ها طبق مقررات ا،ن قانون مجوز تغيير كه به اراضي زراعي و باغ در مواردي -2ماد  

هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پ  از تغيير كاربري بابت عوارض از ماسكين وصسول   %( قيمت روز اراضي و باغ82)

 گردد. نحو  تقو،م ارزش اراضي موضوع ا،ن قسانون توسسط وزارت اموراقتصسادي و    داري كل كشور وار،ي مي و به خيانه

 ،ب هيزت وز،ران خواهد رسيد.ي تعيين و به تصو،دارا

بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و  تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي ماسكين كم -1تبصر  

نما،د و همچنين سا،ر نيازهاي بخسش كشساورزي و دامسي مشسمول پرداخست       تعار،في كه وزارت كشاورزي مشخص مي

 عوارض موضوع ا،ن ماد  نخواهد بود.
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هسا )متصسل ،سا منفصسل( را      ، شهرك وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به جهات توسعه شهرها -2تبصر  

غيرقابسل كشساورزي اسستفاد  نما،سد و      ها طراحي و از اراضي غير زراعي و اسمقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ حتي

 هرها را به حداقل ممكن برساند.هاي موجود داخل محدود  قانوني ش تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

 هسا را تغييسر   هاي موضوع ا،ن قانون كه غيرمجساز اراضسي زراعسي و بساغ     ماسكين ،ا متصرفين اراضي زراعي و باغ -3ماد  

هسا   به پرداخت جياي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ 2كاربري دهند ع،و  براسيام به پرداخت عوارض موضوع ماد  

ين با كاربري جد،د محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم ع،و  بر مجسازات مسذكور بسه حسب  از     به قيمت روز زم

هاي متخلفين از ا،ن قانون را بسه مراجسع    ،ك ما  تا شش ما  محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پروند 

،ن قانون را صادر و در خارج از نوبت ي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در ا،قضا

 رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نما،ند.

ها و مؤسسسات دوستسي    ها و نهادهاي عمومي و شركت هاي دوستي و شهرداري ها و مؤسسات و شركت سازمان -1تبصر  

 باشد. ن ميكه شمول قانون نسبت به آنها مستليم ذكر نام است نيي مشمول مقررات ا،ن قانو

ها و نهادها كه در اجراي ا،ن قانون به تشخيص دادگسا  صساسحه تخطسي     هر ،ك از كاركنان دوست و شهرداري -2تبصر  

ها به قيمت روز زمين با كساربري جد،سد و درصسورت تكسرار      نمود  باشند به جياي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ

ها محكوم خواهند شد. سسردفتران مختلسف نيسي بسه      خدمات دوستي و شهرداريم از ،ع،و  بر جر،مه مذكور به انفصال دا

 شش ما  تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.

%( از درآمدهاي موضوع ا،سن قسانون را در بودجسه    82دوست مكلف است همه ساسه اعتباري معادل هشتاد درصد) -4ماد  

ي كشساورزي  ،ميبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امسور ز،ربنسا  نما،د تا وزارت  ساسيانه وزارت كشاورزي منظور

شامل تسطيح اراضي، احداو كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تسزمين آب و احيساء اراضسي مسوات و بسا،ر      

ي غيرقابسل  هسا  %( باقيماند  از درآمد موضوع ا،ن قانون به منظور مطاسعه و آماد  سسازي زمسين  22برساند و بيست درصد )

 ها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرارمي گيرد. كشت و زرع براي توسعه شهرها و ا،جاد شهرك

قانون تزسي  شورا،عاسي شهرسازي و  5از تار،  تصو،ب ا،ن قانون نما،ند  وزارت كشاورزي در كميسيون ماد   -5ماد  

 معماري ا،ران عضو،ت خواهد داشت.

ر اراضي غيرقابل كشت از ،ك هيار و ،كصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگا  بيرگ اصفهان مقدار سيصد هكتا -0ماد  

 جهت احداو ورزشگا  مذكور اختصاص ،افته و با بقيه اراضي مطابق با ا،ن قانون عمل خواهد شد.

ا،ن قسانون را   ي،نامه اجرا باشد و وزارت مذكور مكلف است آ،ين وزارت كشاورزي مسئول اجراي ا،ن قانون مي -0ماد  
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 ما  تهيه و به تصو،ب هيزت وز،ران برساند. ظرف مدت سه

 گردد. كليه قوانين و مقررات مغا،ر با ا،ن قانون سغو مي -8ماد  

قانون فوق مشتمل بر هشت ماد  و هفت تبصر  در جلسه علني روز چهارشنبه مور  سي و ،كم خرداد ما  ،سك هسيار و   

 به تاييد شوراي نگهبان رسيد  است. 0/4/1304ي اس،مي تصو،ب و در تار،  سيصد و هفتاد و چهار مجل  شورا

 هيزت وز،ران 24/12/1304ها مصوب مور   كاربري اراضي زراعي و باغ نامه اجرا،ي قانسون حفظ آ،ين-1-4-4

امه به اختصار ن كه از ا،ن پ  در ا،ن آ،ين -1304مصوب  -ها در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ -1ماد  

 هاي مربوط هستند: هاي ز،ر داراي تعر،ف عبارت -شود قانون ناميد  مي

( قسانون تعسار،ف و ضسوابط تقسسيمات     4( مساد  ) 1اي اسست كسه براسساس تبصسر  )     محدود  قانوني شهر: محدود  -اسف

 به تصو،ب مراجع ذ،ربط رسيد  باشد. -1302مصوب  -كشوري

 اي است كه به تصو،ب مراجع قانوني ذ،ربط رسيد  باشد. : محدود  محدود  قانوني شهرك -ب

اي است كه به تصو،ب مراجع قسانوني ذ،سربط    هادي ،ا بهسازي روستا، محدود   هاي محدود  قانوني روستا: در طرح -ج 

 رسيد  باشد و در روستاهاي فاقد طرح جامع ،ا بهسازي، محدود  مسكوني موجود روستاست.

 هساي سراسسر   سكن و شهرسازي و جهادسازندگي، سازمان حفاظت محيط ز،سست و اسستانداري  هاي م وزارتخانه -2ماد  

كشور، موظفند بنا به درخواست وزارت كشاورزي، نما،ند  خود را در هر استان جهت تشكيل كميسيون موضوع تبصسر   

ه وزارت ،اد شد  معرفي كننسد.  ب -كه از ا،ن پ  در ا،ن آ،ين نامه به اختصاركميسيون ناميد  ميشود -( قانون1( ماد  )1)

 كند. وز،ر كشاورزي حكم عضو،ت نما،ندگان ،اد شد  دركميسيون را صادر مي

شود و سازمان ،ساد شسد  در هسر اسستان مسسئول       سازمان كشاورزي استان مستقر مي كميسيون و دبيرخانه آن در -تبصر  

 دبيرخانه را تعيين مي كند.

هساي تحست تملسك بسه جسي       قانوني وي مبنسي بسر تغييركساربري اراضسي ،سا بساغ      درخواست متقاضي ،ا جانشين  -3ماد  

دبيرخانه كميسسيون تبست و    ( قانون به انضمام تصاو،ر اسناد و مدارك الزم در1( ماد  )2هاي موضوع تبصر  ) درخواست

د شسد  را در  هساي ،سا   گيسرد. كميسسيون درخواسست    به ترتيب تار،  تبت، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار مي

دهد و حسداكثر ظسرف    ها، مورد بررسي قرار مي هاي اجرا،ي مربوط و شهرداري صورت سيوم، پ  از اخذ نظرات دستگا 

كنسد و مراتسب را ب،فاصسله بسه      گيسري مسي   رأي اكثر،ت اعضاء درمورد آنهسا تصسميم   دو ما  از تار،  تبت در دبيرخانه، با
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 نما،د. متقاضسي اع،م مي

( قسانون تزسسي  شسورا،عاسي شهرسسازي و     5،عاسي شهرسازي و معماري ا،ران، كميسيون موضوع مساد  ) شورا -1تبصر  

هادي و سا،ر مراجع قانوني مربوط، حسب مورد كاربري جد،سد    هاي جامع ،ا معماري ا،ران، مراجع قانوني تصو،ب طرح

 كنند. ( قانون را تعيين مي2زمين ،ا باغ موضوع ماد  )

در صورت موافقت با تغيير كاربري زمين زراعي ،ا باغ موضوع درخواست ،ا قسسمتي از آن، مراتسب   كميسيون  -2تبصر  

را همرا  با نقشه )كروكي( و مشخصات كامل ملك، به منظور تعيين قيمت روز زمين ،ا باغ براي كاربري جد،د، بسه ادار   

%( ارزش 82هي الزم مبني بر وار،ي هشتاد درصد)كند و پ  از اخذ گوا كل اموراقتصادي و دارا،ي استان مربوط اع،م مي

داري كل كشسور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به متقاضسي ،سا    ( قانون به حساب خيانه2روز زمين و باغ موضوع ماد  )

 نما،د. جانشين قانوني وي اع،م مي

محدود  قانوني شسهرها را   ها درخارج از وزارت كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغ -3تبصر  

 ها اب،غ كند. هاي كشاورزي استان نامه تعيين و جهت اجرا به سازمان ظرف ،ك ما  از تار،  اب،غ ا،ن آ،ين

نامه، ضوابط مربسوط   اقتصادي و دارا،ي موظف است حداكثر ظرف سه ما  از تار،  اب،غ ا،ن آ،ين وزارت امور -4تبصر  

 مشمول تغيير كاربري موضوع قانون را تهيه و براي تصو،ب هيزت وز،ران پيشنهاد كند.به چگونگي تقو،م ارزش اراضي 

هساي خسارج از محسدود  قسانوني      ادارات تبت اسناد و ام،ك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعسي و بساغ   -4ماد  

تفكيسك كننسد. ضسوابط تفكيسك      يد سازمان كشاورزي استان رسيد  است،زباي كه به ت ها را براساس نقشه شهرها وشهرك

 شود. ها در خارج از محدود  قانوني شهرها توسط وز،ركشاورزي تهيه و اب،غ مي اراضي زراعي و باغ

وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعار،ف مربوط به تغيير كاربري زمسين زراعسي و بساغ بسراي سسكونت       -5ماد  

نيازهاي بخش كشاورزي و دامسي را كسه مشسمول پرداخست      شخصي ماسكان كم بضاعت در مساحتهاي كوچك، همچنين

باشند، ظرف ،ك ما  از تار،  اب،غ ا،ن آ،ين نامه تهيسه و بسراي اجسرا بسه كميسسيون       ( قانون نمي2عوارض موضوع ماد  )

 ( قانون اب،غ كند.1( ماد  )1موضوع تبصر  )

وظا،ف جهاد سازندگي با هماهنگي وزارت ،ساد  ضوابط و تعار،ف موضوع ا،ن ماد  در بخش امور دامي و سا،ر  -تبصر 

 شود. شد  تهيه مي

هسا )متصسل    ( قانون مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك2وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصر  ) -0ماد  

ها طراحسي و از اراضسي غيرزراعسي و غيسر قابسل كشساورزي        اسمقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ،ا منفصل( را حتي
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 ستفاد  كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غيرقابل كشاورزي بودن اراضي اخذ كند.ا

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است دستوراسعمل مربوط به چگسونگي بسه حسداقل رسساندن تغييسر كساربري        -تبصر 

هساي   نامه تهيه و به دسستگا   غ ا،ن آ،ينهاي داخل محدود  قانوني شهرها را ظرف دو ما  از تار،  اب، اراضي زراعي و باغ

 مربوط اب،غ كند.

هساي   ( قسانون و تبصسر   3ها پ  از احراز تخلف موضوع ماد  ) هاي كشاورزي استان وزارت كشاورزي و سازمان -0ماد  

 آن، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضا،ي، توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ،اد شد  درخواست مسي 

كند. مراجع قضا،ي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عمليات و اقسدامات مغسا،ر قسانون را صسادر و سسی  برابسر       

درصورت محكوميت متخلف بسه پرداخست جر،مسه     مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي كند.

 جوزبنا وتزسيسات را صادركند.مر،مه،ج مرجع قانوني مربوط موظف است برابرحكم دادگا  پ  از وصول نقدي،

هاي جداگانه بسراي   سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت رد،ف -8ماد  

%( در ال،حسه بودجسه   22%( و بيست درصد)82وزارت كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد )

هساي   %( وجو  وار،يي موضوع قانون به درآمد عمومي كشور هر سال به نسبت122د در صد)ساالنه منظوركند. معادل ص

گيسرد تسا جهست     هاي كشاورزي و مسكن و شهرسسازي قسرار مسي    محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانه ،اد شد ، از

 ( قانون به مصرف برسد.4هاي مصوب موضوع ماد  ) اجراي طرح

نامه، سيصد هكتار اراضي غير قابل كشست   ف است ظرف ،ك ما  از تار،  اب،غ ا،ن آ،ينوزارت كشاورزي موظ -9ماد  

 ( قانون را جهت احداو ورزشگا  بيرگ اصفهان تعيين و به دستگا  اجرا،ي مربوط اع،م كند.0موضوع ماد  )

در حسر،م   -1300مصسوب   -به منظور جلوگيري از تداخل وظا،ف در اجسراي قسانون و قسانون زمسين شسهري      -12ماد  

 شود. مشترك توسط وزراي كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و اب،غ مي طور استحفاظي، دستوراسعمل الزم به

 نامه مستثني است. هاي عمراني مصوب، از شمول ا،ن آ،ين هاي مورد نياز طرح زمين -11ماد  

 هاي طبيعي ها و بركه ها و مرداب ها وانهار، مسيل چگونگي تعيين حدبستر وحريم رودخانه -5-4

 : اص،حات مندرج در ا،ن قسمت از نظر اجرا،ي مقررات آن در معاني ذ،ل به كار برد  شد  است

 . م ،ا فصلي در آن جر،ان داشته باشد،طور دا : مجرا،ي است طبيعي كه آب به رودخانه

ته و داراي حوضسه آبر،سي مشخصسي    م ،ا فصلي در آن جر،ان داشس ،: مجرا،ي است طبيعي كه اب آن به طور دا نهر طبيعي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

262 

 

 

 . نباشد

 . صورت ابتدا،ي احداو شد  باشد هنهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص ب

: زمين بات،قي و پستي است كه داراي ،ك ،ا تعسدادي آبراهسه باشسد و اغلسب در مسد بسيرگ در،سا ز،سر آب رود.          مرداب

در تمسام سسال حاسست     اغلبول بارندگي و سي،ب غرقاب شد  و همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فص

 . بات،قي داشته باشد

 ماند. باقي مي شد  و : اراضي پستي است كه در جر،ان سطحي و ز،رزميني آب درآنها جمع بركه

 كند. هاي موقتي در آن جر،ان پيدا مي : مجرا،ي طبيعي است كه سيل حاصله از باران و برف و رگبار مسيل

: مجرا،ي است طبيعي كه تحت تزتير عوامل طبيعي ،ا غيرطبيعي امكان حدوو سي،ب در آن وجود نداشسته   ل متروكهمسي

 . باشد

، نهر ،ا مسيل است كه در هر محل با توجه به آتار هيدروسوژ،ك و داغاب و حسداكثر طغيسان    بستر: آن قسمت از رودخانه

 . شود اي تعيين مي هاي آب منطقه و ،ا شركت هاي برگشت مختلف به وسيله وزارت نيرو با دور 

ها در محدود  شهرها طبسق مصسوبه شسورا،عاسي شهرسسازي و معمساري تعيسين و جهست         دور  برگشت طغيان رودخانه -

 . گردد اي ،ا آب و برق اع،م مي هاي آب و منطقه برآورد سي،ب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شركت

سساسه بسه وسسيله وزارت نيسرو و      25محدود  شهرها براساس حداكثر طغيان با دور  برگشست   ازتعيين بستر در خارج  -

شود و در مناطقي كه ضرورت ا،جساد نما،سد سسي،ب بسا دور  برگشست       اي و آب و برق تعيين مي هاي آب منطقه شركت

هساي مربسوط و    ه نقشسه ،س ،سا ارا  هاي فوق اسذكر بر حسب مورد ، شركت ساسه م،ك مصاحبه قرار گيرد 25كمتر ،ا بيشتر از

 . توجيهات فني از حوز  ستادي وزارت نيرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود

ها ،ا انهار طبيعي در بستر سابق تزتيري نداشته و بستر سسابق كماكسان در اختيسار     ، مسيل ها تغييرات طبيعي بستر رودخانه-

 . شد ، سيكن حر،م براي آن منظور نخواهد حكومت اس،مي است

، نهر طبيعي ،ا سنتي مرداب و بركه طبيعي است كه ب،فاصسله پس  از    ، مسيل : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه حر،م

بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتقا براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق مقسررات ا،سن آ،سين نامسه توسسط      

 .گردد ب و برق تعيين مياي و آ هاي آب منطقه وزارت نيرو ،ا شركت
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م ،ا فصلي داشته باشند از ،ك تسا بيسست متسر خواهسد بسود كسه       ،ها اعم از ا،ن كه آب دا حر،م انهار طبيعي ،ا رودخانه -

اسيسه بسستر وسسيله وزارت نيسرو و      ها ،ا نهر طبيعي ،ا مسسيل از هسر طسرف منتهسي     حسب مورد با توجه به وضع رودخانه

 . گردد هاي تابعه آن تعيين مي شركت

،  هسا  ، مسسيل  هسا، انهسار   اي ،ا آب و برق مكلفند با توجه به امكانات، حسد بسستر و حسر،م رودخانسه     هاي آب منطقه شركت

ر،يي مشخصي و با اعيام كارشناس ،ا كارشناسسان   ، فعاسيت خود را با برنامه هاي طبيعي موجود در حوز  ها و بركه مرداب

. حر،م مربوطه بسر روي نقشسه پيساد  و بسه ادار  تبست اسسناد و        مت تعيين نما،ندذ،ص،ح طبق مقررات مندرج در ا،ن قس

هاي مربوطسه ممنسوع    . هرگونه تجاز به بستر و حر،م شود ، بخشداري و شهرداري و نيروهاي انتظامي اط،ع داد  مي ام،ك

 . ستها با اجاز  سازمان آب و برق مجاز ا . هرگونه فعاسيت زراعي در بسترها و حر،م است

هاي طبيعي بسا موافقست    ها و بركه ، مرداب ها ،مسيل ، انهار طبييعي ها سوسه نفت و گاز و غير  از بستر و حر،م رودخانه عبور

 . هاي ذ،ربط خواهند بود ، وسي مسئوسيت حفاظت آنها با دستگا  وزارت نيرو ب،مانع است

كنند  ،سا   . در مواردي كه احداو صنا،ع آسود  گردد ه ميمتر از دو طرف توصي 522حر،م قنات حداقل و در حاست عادي -

 . هاي نامناسب ضروري است با،د به تناسب بر ا،ن مييان افيود  گردد كاربري

هاي آسسود  كننسد  و ،سا     . در مواردي كه كاربري گردد متر توصيه مي 52متر و در حاست عادي  12حر،م چا  آب حداقل -

 . جاد شود به تناسب حر،م ذكر شد  افيا،ش ،ابدآسيب رسان در اطراف آن با،د ا،

هيوأت   24/4/1331رسواني، آبيواري و زهي وي )مصووب     بهاي عمومي آ نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانال آيين-8-4

 وزيران(

آبرسساني،   هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مستحدتاتي هستند كه به منظسور  مخازن، تزسيسات آب، كانال -1ماد  

 شوند. ها ،ا انتقال آب ا،جاد شد  ،ا مي ساسم سازي زمين

هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جسدول   حر،م مخازن، تزسيسات آبي، كانال -2ماد  

 اسيه د،وار  آنهاست. باشد. ا،ن حر،م از منتهي ز،ر مي

 : يهاي آبياري و زهكش هاي مستحدته و شبكه ظرفيت كانال

 متر.12مييان حر،م از هر طرف  -متر مكعب در تانيه15آبدهي )دبي( بيش از  -1

 متر. 8مييان حر،م از هر طرف  -متر مكعب در تانيه15تا  12آبدهي )دبي( از -2
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 متر. 0مييان حر،م از هر طرف  -متر مكعب درتانيه12تا 5آبدهي )دبي( از -3

 متر. 4مييان حر،م از هر طرف  -متر مكعب درتانيه 5تا  2آبدهي )دبي( از -4

 .متر2تا  1مييان حر،م از هرطرف -مترمكعب درتانيه 2سيترتا152آبدهي )دبي( از -5

 متر.1مييان حر،م از هر طرف  -سيتر در تانيه 152آبدهي )دبي( كمتر از -0

 ور سوسه(متر از هر طرف نسبت به مح 3) متر 0ميليمتر، دركل  522حر،م سوسه آبرساني با قطر -3ماد  

 متر از هر طرف نسبت به محور سوسه(. 3متر) 0ميليمتر، در كل  822تا 522حر،م سوسه از -1

 متر از هر طرف نسبت به محور سوسه(. 5متر) 12ميليمتر در كل1222تا 822حر،م سوسه از -2

 متر از هر طرف نسبت به محور سوسه(. 0متر)12ميليمتر به باال، در كل 1222حر،م سوسه از -3

هاي آبرساني به موازات و درحر،م ،كد،گر نصب شوند، حد خارجي حسر،م بسه اعتبسار قطسر      درصورتي كه سوسه -تبصر 

 شود. آخر،ن سوسه منظور مي

هكتار كسه بسراي آبيساري     122كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داخل ميارع و باغها تا مساحت  -4ماد  

 فاد  است، داراي حر،م نيستند.همان ميارع و باغها مورد است

هاي تبت و اسناد و ام،ك كه بيست روز قبل از تجد،د حدود امس،ك واقسع در مجساورت رودخانسه، نهسر،       ادار  -5ماد  

اي و در  هساي منطقسه   هاي آبياري، آبرساني و زهكشي، روز تجد،د حدود را به شسركت  مسيل، مرداب، بركه طبيعي، كانال

هاي ذ،ربط و در خوزستان به سازمان آب و برق خوزستان اط،ع دهند كسه   شهرها به شهرداري داخل محدود  استحفاظي

حر،م مربوط را، حسب مورد تعيين و قبل از روز تجد،د حدود اع،م دارند. نرسيدن پاس  در مسدت ،ساد شسد ، مسانع از     

 باشد. اجراي مقررات تبت اسناد و ام،ك نمي

ها و نهادهاي وابسته به دوسست مكلفنسد قبسل از     ها، سازمان هاي دوستي، شهرداري ، شركتها ها، مؤسسه وزارتخانه -0ماد  

هساي طبيعسي را در داخسل محسدود  اسستحفاظي از       هسا و بركسه   ها، مسرداب  هاي مربوط به وظا،ف خود مسيل اجراي طرح

ز سسازمان آب و بسرق   اي و در اسستان خوزسستان ا   هساي آب منطقسه   ها و درخارج از ا،سن محسدود ، از شسركت    شهرداري

هاي ،اد شد  موظفند حداكثر ظرف بيست روز پ  از تار،  در،افت پاس ، اسستع،م را   خوزستان استع،م نما،ند. دستگا 

 بدهند. اع،م نكردن پاس  درمدت تعيين شد ، به مفهوم ب،مانع بودن اجراي طرح است.
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هاي طبيعي با حر،م سا،ر تزسيساتي كه داراي حسر،م هسستند،    هها و برك ها، مرداب ها، مسيل هرگا  حر،م رودخانه -0ماد  

 گيرد. تداخل نما،د، قسمت مورد تداخل براي تزسيسات دو طرف به صورت مشترك مورد استفاد  قرار مي

ها و تزسيسسات آبسي و آبرسساني قسرار      هاي اشخاص در مسير و حر،م كانال نامه، زمين هرگا  در اجراي ا،ن آ،ين -8ماد  

 شود. ، بهاي عادسه روز آنها به ماسكان پرداخت مي"توز،ع عادالنه آب"( قانون 43طبق ماد  ) گيرد،

 هاي فاض،ب به روش پيشرفته حر،م تصفيه خانه -1-0-4

هساي فاضس،ب جلسوگيري     كيلومتري تصفيه خانه 0هاي ذ،ربط موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حر،م  كليه دستگا » -

 «نما،ند

متسر   422،ابي و ا،جاد تصفيه خانه فاض،ب بسه روش پيشسرفته    ه مورد سيوم از مراكي مسكوني هنگام مكانحداقل فاصل-

 است.

 3/11/1343نامه حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق مصوب  تصويب -3-4

 تعار،ف -1ماد  

 باشد. نامه بشرح ز،ر مي تعر،ف اصط،حات بكار برد  شد  در ا،ن تصو،ب

 ي نيروي برق.،ها در طول خطوط هوا : خطي است فرضي رابط بين مراكي پا،ه محور خط -اسف

هساي جسانبي خسط بسر      هادي  : نواري است از زمين در طول خطوط هوا،ي انتقال و توز،ع حاصل از تصو،ر مسيرخط -ب

 روي زمين.

 : حر،م -پ

،ك از ا،ن دو نوار در سطح افقي در : دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هر  حر،م درجه ،ك -

 نامه تعيين شد  است. ا،ن تصو،ب

حر،م درجه دو: دو نواراست در طرفين حر،م درجه ،ك و متصل به آن فواصل افقي حد خارجي حسر،م درجسه دو از    -

 نامه تعيين شد  است. محور خط در هر طرف در ا،ن تصو،ب

 .رد،ف وستاژ: وستاژ اسمي خطوط نيروي برق است -ت
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يد مراجسع منسدرج در قسانون قبسل از     ز،م مقام قانوني آن با ت،طرف انجمن شهر ،ا قا محدود  شهر: حدود،ست كه از -و

 خطوط نيروي برق براي آن شهر تعيين گرد،د  است. تار،  طرح نها،ي هر ،ك از

وم حفسظ حسر،م تصسفيه    سسي »( شورا،عاسي شهرسازي و معماري ا،ران با عنسوان  4)بند  18/12/1303طبق مصوبه مور   -

 «هاي فاض،ب خانه

 شود هاي اجرا،ي آن اع،م مي تار،  طرح نها،ي خطوط نيروي برق از طرف وزارت آب و برق ،ا سازمان -تبصر 

 باشد. : خطوطي است كه داراي وستاژ ،ك هيار وست و باالتر مي خطوط هوا،ي فشارقوي - 

 باشد. تاژ كمتر از ،ك هيار وست مي: خطوطي است كه داراي وس خطوط هوا،ي فشارضعيف -

حر،م خطوط هوا،ي فشارقوي نيروي برق درخارج محدود  شهرها به دو درجه تقسسيم و نسسبت بسه وستاژهساي      -2ماد  

 شود. مختلف بشرح ز،ر تعيين مي

 سسير م طرف هر در متر سه برابر وست هيار بيست تا هيار ،ك وستاژ رد،ف برق نيروي هوا،ي خطوط ،ك درجه حر،م –

 .باشد مي محورخط از متر پنج بفاصله طرف هر در دو درجه حر،م خارجي حد و بود  خط

ي نيروي برق رد،ف وستاژ سي و سه هيار وست برابر پنج متر در هسر طسرف مسسير خسط     ،حر،م درجه ،ك خطوط هوا -

 باشد. فاصله پانيد  متر از محور خط مي هبود  و حد خارجي حر،م درجه دو در هر طرف ب

ي نيروي برق رد،ف وستاژ ،كصد و سي و دو هيار وست برابر پسانيد  متسر در هسر طسرف     ،حر،م درجه ،ك خطوط هوا -

 باشد. مسيرخط بود  و حد خارجي حر،م درجه دو در هر طرف به فاصله سي متر از محور خط مي

متر در هسر طسرف مسسير     ي نيروي برق رد،ف وستاژ دو،ست و سي هيار وست برابر هفد ،حر،م درجه ،ك خطوط هوا -

 باشد. خط بود  و حد خارجي حر،م درجه دو در هر طرف به فاصله چهل متر از محور خط مي

ي نيروي برق رد،ف وستاژ چهارصد و پانصد هيار وست برابر بيسست متسر در هسر طسرف     ،حر،م درجه ،ك خطوط هوا -

 باشد. متر از محور خط مي مسير خط بود  و حد خارجي حر،م درجه دو در هر طرف به فاصله پنجا 

ي نيروي برق رد،ف وستاژ هفتصد و پنجا  هيار وست برابر بيست و پنج متر در هر طسرف  ،حر،م درجه ،ك خطوط هوا -

 باشد. مسيرخط بود  و حد خارجي حر،م درجه دو در هر طرف به فاصله شصت متر از محورخط مي
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هاي وستاژ مذكور در ا،ن ماد  بوجود آ،د حر،م درجه ،ك  رد،ف هاي وستاژي در آ،ند  بين درصورتي كه رد،ف -1تبصر  

 و حر،م درجه دو آن به تناسب حر،م نيد،كتر،ن رد،ف وستاژ آن تعيين خواهد شد.

 .باشد تعيين و تشخيص رد،ف وستاژ خطوط نيروي برق با وزارت آب و برق مي -2تبصر  

رق در داخل محسدود  شسهرها بسه تشسخيص وزارت آب و     صورتيكه عبور خطوط هوا،ي فشار قوي نيروي ب در -3ماد  

هساي   برق الزم باشد و احداو تمام ،ا قسمتي از آن از نظر رعا،ت فواصل الزم و سا،ر جهات فني و ا،مني به شرح انداز 

نامه در معابر عمومي و حر،م اماكن ممكسن نباشسد و ا،جساد خسط صسرفاً       ا،ن تصو،ب 2حر،م درجه ،ك مذكور در ماد  

قانون برق ا،سران   10سسات تابع طبق ماد  ؤسلب استفاد  متعارف از ام،ك اشخاص شود وزارت آب و برق و م موجب

 اقدام خواهندكرد.

در داخل محدود  شهرها فواصلي كه براي رعا،ت ا،مني و سا،ر جهات فني خطسوط انتقسال و توز،سع نيسروي      -1تبصر  

ها تا سي درصد كمتر از مقدار مقرر بسراي حسر،م درجسه ،سك      اصل پا،هشود مي تواند متناسب با فو برق در نظرگرفته مي

 نامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد. ا،ن تصو،ب 12مذكور در ماد  

اي كه پيشتر خطوط نيروي برق بسا   در مورد توسعه محدود  شهر در اراضي و ام،ك واقع درخارج از محدود  -2تبصر  

هاي تابعه كماكان از حسق حسر،م درجسه     د  وزارت آب و برق و موسسات و شركتاستفاد  از حق حر،م در آن ا،جاد ش

 شود. ،ك استفاد  مي نما،ند سيكن اراضي مشمول حر،م درجه دو با تقو،ت خط ازحر،م خارج مي

در مسير و حر،م درجه ،ك اقدام به هسر گونسه عمليسات سساختماني، ا،جساد تزسيسسات مسسكوني و تزسيسسات          -4ماد  

باشد و فقط ا،جاد زراعت فصلي و سطحي و حفرچسا  و   باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي دامداري ،ا

قنات و راهسازي و شبكه آبياري، مشروط بر ا،نكه سبب ا،جاد خسارت براي تزسيسات خطوط انتقال نگردد بسا رعا،ست   

 نامه ب،مانع خواهد بود. ا،ن تصو،ب 8ماد  

هاي خطوط نبا،د در فاصله اي كمتسر از سسه    حفر چا  و قنوات و راهسازي در اطراف پا،ه آبياري وا،جاد شبكه  -تبصر 

 ها انجام گيرد. متر از پي پا،ه

در حر،م درجه دو فقط ا،جاد تزسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سسوخت تسا هسر ارتفساع      -5ماد  

 باشد. ممنوع مي

جه عمليات تعميراتي و بازرسي خطوط نيروي برق خسارتي به اعيان و مسستحدتات موجسود   در صورتيكه در نتي -0ماد  

 هاي تابع خسارت ماسك اعياني را جبران خواهند نمود. در ملكي وارد آ،د، وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت
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رجسه ،سك و درجسه دو    نامه عمليات ،ا تصسرفاتي در حسر،م د   در صورتيكه اشخاصي بر خ،ف مقررات ا،ن آ،ين -0ماد  

هاي تابع عمليسات   خطوط انتقال و توز،ع بنما،د مكلفند به محض اع،م مزموران وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت

 و تصرفات را متوقف و به هي،نه خود در رفع آتار عمليات و تصرفات اقدام نما،ند.

ظور راهسازي و كارهاي كشاورزي، حفسر چسا  و   براي كليه عملياتي كه بوسيله اشخاص حقيقي ،ا حقوقي به من -8ماد  

گيسرد با،سد اصسول     قنوات، عبور وحمل بار و ماشين آالت و نظا،ر آن در مسير و حر،م خطوط نيسروي بسرق انجسام مسي    

حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارات ماسي رعا،ت شد  و در مورد حفسر چسا  و قنسات و    

سئوسين عملياتي خطوط نيروي برق راهنمايي الزم خواسسته شسود و اجساز  كتبسي كسسب گسردد و در       راهسازي قب،ً از م

 هرحال نظر وزارت آب و برق با،د ظرف ،كما  از تار،  وصول درخواست اع،م شود.

ارتفساع دو   شود در هر طرف نيم متر از محور كابل و تا ها گذارد  مي هاي ز،رزميني كه در معابر و را  حر،م كابل -9ماد  

كشسي آب و فاضس،ب و كابسل     متر از سطح زمين خواهد بود. در موردي كه كابل با سا،ر تزسيسات شهري از قبيسل سوسسه  

 هاي انتقال و توز،ع نيروي برق با،د رعا،ت شود. آن تقاطع نما،د استانداردهاي متداول شبكه نظا،ر تلفن و

هاي دوستي و غيردوستسي اسيامسي    يروي برق از طرف كليه سازمانرعا،ت حر،م و استانداردهاي مصوب خطوط ن -12ماد  

هاي دوستي بخواهند اقدام به ا،جاد تزسيسات جد،دي نما،ند كه بسا خطسوط نيسروي بسرق      است و در هر مورد كه سازمان

آن هساي تسابع    تقاطع نما،د ،ا در حر،م آن واقع شود ا،ن عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق ،ا مؤسسات و شسركت 

آهسن عبسور    گيرد. در مواردي كه خطوط جد،د نيروي برق از روي تزسيسات موجود تلگراف و تلفن و را  و را  انجام مي

هساي تسابع با،سد رعا،ست      نما،د حر،م و استانداردهاي آن مؤسسات از طرف وزارت آب و برق ،ا مؤسسات و شركت مي

 ط خواهد بود.هاي جد،د با موافقت قبلي مؤسسات مربو شود و انجام طرح

منظور اط،ع صاحبان اراضي و ام،ك واقع در مسير خطوط نيروي بسرق و بِساالخص جلسب توجسه آنسان بسه        به -11ماد  

هاي تابع از طر،ق نشسر آگهسي در    قانون برق ا،ران وزارت آب و برق ،ا مؤسسات و شركت 19و18و10اجراي مفاد مواد 

ها ،ا توز،ع آن در مسيرخط به طر،ق ممكن ،ا پخسش آگهسي از راد،وهساي     جرا،د محل ،ا اسصاق آگهي در تابلو شهرداري

 ل مقتضي آغاز اجراي عمليات طرح خط نيروي برق را اع،م خواهند داشت.،محلي و ،ا سا،ر وسا

 حر،م خطوط انتقال نيرو-1-0-4

 : خطوط هوا،ي -

و بيشتر( ،ا فشسار ضسعيف )داراي وستساژ     حر،م خطوط هوا،ي نيروي برق اعم از فشار قوي )داراي وستاژ ،ك هيار وست 

 كمتر از ،ك هيار وست( از جدول ز،ر با،د محاسبه و در اجراي طرح شهرك رعا،ت گردد.
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 حر،م خطوط هوا،ي انتقال نيروي برق :03 جدول

 رعا،ت وستاژ

 )وست(

حر،م درجه ،ك در هر طرف مسير نسبت 

 به محور )متر(

 حر،م درجه دو در هر طرف مسير نسبت به

 محور )متر(

22222-1222 3 5 

32222 5 15 

03222 13 22 

132222 15 32 

232222 10 42 

452222 22 52 

052222 25 02 

از نظر ارتفاع در نمودار پيوست حداقل فواصل آزاد سيم از زمين ،ا بنا و فواصل آزاد )حداقل فاصله سيم( از زمين بسراي  

انسداز  ،سك سسانتي     به ازاي هر ،ك متر ازد،اد اسیان با،د به مقاد،ر فواصل آزاد، به متر داد  شد  است كه 142ها تا  اسیان

ها  رو ها و ،ا پياد  ها و جاد  هاي مهار فاصله آزاد از زمين سيومي ندارد و فقط در عبور از خيابان متر اضافه شود. براي سيم

 . هاي مهار مانع باشند نبا،د سيم

 13/12/1333هوا در محودوده اسوتحفاظي )مصووب      ضوابط حريم و اراضوي مجواور راه   3اصالحيه تبصره يك بند  -6-4

 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران(

 21/23/1308ها در محدود  استحفاظي و حر،م شهرها مصسوب   ضوابط حفظ حر،م و اراضي مجاور را  3در اجراي بند 

 : همين بند 1اري ا،ران و تبصر  شورا،عاسي شهرسازي و معم 23/22/1309و اص،حيه بعدي مصوب 

ا،جاد پرچين ،ا نرد  براي محافظت باغات در صورتي كه د،وار ز،ر نرد  از ،ك متسر بلنسدتر نباشسد وهمچنسين تسرميم       -

 .د،وارهاي سابق باغات)تبد،ل به صورت اوسيه باهمان مصاسح(ب،مانع است

، گاز و نفت( و تزسيسات مخابراتي با رعا،ت قسوانين   ي )برقا،جاد تزسيسات مربوط به توسيد، انتقال و توز،ع آب و انرژ-

ها در محسدود  اسستحفاظي    ضوابط حفظ حر،م و اراضي مجاور را  3و  2و مقررات مربوط به هر ،ك از شمول بندهاي 

 د.شهرها مستثني هستن
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 1هاي روستا،ي حر،م را  -1-8-4

متسر از   5/12ست از اراضي بين حد نهسا،ي بدنسه را تسا فاصسله     ( عبارت ا3و  2،  1هاي روستا،ي )درجه  حر،م كليه را  -

 . شود متر مي 25، به قسمي كه مجموع عرض بدنه را  و حر،م طرفين آن  محور را  در هر طرف

، حر،م آن عبارت است از اراضي واقسع بسين حسد نهسا،ي      در مواردي كه را  روستا،ي اجباراً از داخل روستا عبور نما،د -

متسر   15، به قسمي كه مجموع عسرض بدنسه را  و حسر،م طسرفين آن      متر از محور را  در هر طرف 5/0فاصله بدنه را  تا 

 .شود

هاي ذكر شد  تقليل ،ا افيا،ش ،ابد بنسا بسه پيشسنهاد وزارت جهساد سسازندگي و       : در مواردي كه الزم است حر،م1تبصر  

، وزارت را  و ترابسري و سسازمان برنامسه و بودجسه بسه       اي متشكل از نما،ندگان وزارتين جهساد سسازندگي   تصو،ب كميته

 ر،است معاون عمراني استانداري اقدام گردد.

هاي روستا،ي در صورتي كه به تشخيص وزارت جهاد سازندگي بسر جسسم را  آسسيب     : كشاورزي در حر،م را 2تبصر  

 .نيند مجاز است

 2ر خارج از محدوده و حريم شهرضوابط و مقررات ساختماني احداث بنا و تأسيسات واقع د -6-4

گردنسد بسر    هاي اصلي واقسع مسي   هاي مسكوني روستا،ي آن دسته از روستاها،ي كه در مسير جاد  نشيني واحد مييان عقب

 : اساس موارد ذ،ل خواهد بود

 38 صسله فا بسه  حسداقل  با،د روستا،ي مسكوني هاي واحد باشد مي متر 45 آن قانوني حر،م كه شهري بين هاي جاد  در –

 تزسيسسات  احسداو  مسورد  در الزم امكانات آوردن فراهم دسيل به مذكور فاصله رعا،ت) گردند احداو جاد  محور از متر

 .. ضمنماً در مورد تزسيسات جانبي از ادار  كل را  استع،م گردد( باشد يم استان ز،ربنا،ي

متسر از   5/22وني روستا،ي با،سد حسداقل بسه فاصسله     هاي مسك باشد واحد متر مي 35ها،ي كه حر،م قانوني را   در جاد  –

 .محور به دسيل موارد فوق احداو گردد

از محسور بسه دسيسل     5/10، رعا،ست فاصسله    متر باشد 25ها،ي كه حر،م آنها  ها،ي كه روستا،ي بود  و ،ا جاد  براي جاد  -

 .باشد موارد فوق اسيامي مي

                                                 

 ان.هيزت وز،ر 19/23/1309با استفاد  از مصوبه مور   -2

 آ،ين نامه احداو بنا و تزسيسات واقع در خارج از محدود  و حر،م شهرها 9با استفاد  از ماد   -3
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متري ممنوع بود  و دسترسي الزم با،سدي   35متري و  45بين شهري  هاي هاي مسكوني به جاد  دسترسي مستقيم واحد -

. )نحو  دسترسي از طر،ق ادار  كل را  و ترابري اسستق،ل   با رعا،ت ضوابط و مقررات ادار  كل را  و ترابري تزمين گردد

 خواهد گرد،د(.

 1حريم خطوط لوله انتقال گاز طبيعي -11-4

 مقدمه -1-12-4

هساي توز،سع    اي ا،ن مقررات تزمين حداقل ا،مني ساكنين طرفين خطوط سوسه انتقال گساز و شسبكه  هدف از تنظيم و اجر -

، نشت گاز و همچنين به منظور پيشگيري از صدمات احتمساسي   سوزي ، آتش گاز شهري در مقابل خطرات ناشي از انفجار

 . باشد از نقاط مجاز به خطوط سوسه گاز مي

رشناسان شركت ملي گاز ا،ران موقعيت خاص محلي ا،منسي بيشستر از آنچسه در ا،سن     در شرا،طي كه بنا به تشخيص كا -

نما،د بنا به ص،حد،د شركت ملي گاز ا،ران طرق د،گري به كسار گرفتسه خواهسد     بيني شد  است ا،جاب مي مقررات پيش

 . شد

داشسته باشسد در    هرگا  بين ا،ن مقررات و استاندارهاي مهندسسي مصسوب شسركت ملسي گساز ا،سران مغسا،رت وجسود         -

 . هاي مغا،ر، ا،ن مقررات قابل اجرا خواهد بود قسمت

هساي   هاي ا،مني مندرج در ا،ن مقررات از طر،ق نشر آگهي در مطبوعات و ،سا راد،سو و تلو،ي،سون و ،سا پاسسگا       حر،م -

سيله د،گري كه مقتضسي  ژاندارمري واقع در مسير ،ا اسصاق و ،ا توز،ع آگهي در مسير خطوط سوسه انتقال گاز و ،ا به هر و

 . باشد به اط،ع عموم خواهد رسيد مي

 تعار،ف - 2-12-4

متر كه محور سوسه در وسسط آن قسرار گرفتسه     522اي به عرض  : واحد رد،ف تراكم از منطقه تعر،ف واحد رد،ف تراكم -

 . شود متر از طرفين سوسه( و به طول ،ك كيلومتر در امتداد خط سوسه تشكيل مي 252شد )،ا 

 : شوند مناطق ازنظر تراكم واحدهاي مسكوني به شرح ز،ر به چهار رد،ف تقسيم مي -

                                                 
... «  ، خطوط سوسه آهن ، را  ، خطوط انتقال نيرو ها ، جاد  مقررات حر،م خطوط سوسه انتقال گاز طبيعي در مجاورت ابنيه و تزسيسات» با استفاد  از جيو   -4

 1302،ور ه شد  در شهر،ارا
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هسا كسه تعسداد واحسدهاي سساختماني بسه منظسور         : هر واحد رد،ف تراكم در خارج از محدود  شهرها و شسهرك 1رد،ف 

 شود. ناميد  مي 1نفر و ،ا كمتر باشد رد،ف  8سكونت افراد در آن 

هاي ساختماني بسه منظسور سسكونت     ها كه تعداد واحد كم درخارج ازمحدود  شهرها وشهرك: هرواحد رد،ف ترا 2رد،ف

 . شود ناميد  مي 2نفر كمتر باشد رد،ف  30بيشتر ،ا از  8افراد در آن از 

هساي سساختماني بسه منظسور      هسا كسه تعسداد واحسد     : هر واحد رد،ف تراكم در خارج از محدود  شهرها و شهرك3رد،ف 

 . شود ناميد  مي 3نفر و ،ا بيشتر باشد رد،ف  30آن  سكونت افراد در

 . شود ناميد  مي 4ها رد،ف  : كليه نقاط داخل محدود  شهرها و شهرك4رد،ف 

 : انواع ساختمان خطوط سوسه و ضر،ب طراحي مربوط عبارتند از -

 %02با ضر،ب طراحي  Aنوع ساختماني اسف ،ا 

 %02با ضر،ب طراحي  Bنوع ساختماني ب ،ا 

 %52با ضر،ب طراحي  Gوع ساختماني ج ،ا ن

 %  42با ضر،ب طراحي  Dنوع ساختماني د ،ا 

هاي تراكم بر اساس استاندارهاي  تعر،ف ضر،ب طراحي و چگونگي انتخاب نوع ساختمان خطوط سوسه متناسب با رد،ف

 . مصوب شركت ملي گاز انجام خواهد گرد،د

 حر،م خطوط سوسه گاز -3-12-4

شود كه به وسيله شسركت   اي از طرفين خط سوسه انتقال گاز اط،ق مي : به منطقه )باند عملياتي ساختمان(حر،م اختصاصي 

هاي فني و تعميرات و نگهداري خطوط سوسه انتقال گاز تحصيل و هرگونسه دخسل    ملي گاز ا،ران به منظور تزمين نيازمندي

، تزسيسسات راهسسازي و عمليسات كشساورزي در آنهسا       و تصرف و فعاسيت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ا،جاد ابنيسه 

 . ممنوع است

شود كه به موجب ماد  واحد   قانون منع احسداو   اي از طرفين خطوط سوسه گاز اط،ق مي : به منطقه حر،م منع احداو بنا

 . نامه احداو هرگونه بنا و تزسيسات در آن ممنوع است بنا و ساختمان و مقررات ا،ن آ،ين
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 ها حر،م خطوط سوسه در داخل محدود  شهرها و شهرك -1-3-12-4

 : گردد ا،ن قسمت شامل مقرراتي است كه در نقاط ذ،ل اعمال مي –

 ها در داخل محدود  تعيين شد  بيست و پنج ساسه شهرداري شهرها و محدود  شهرك -

 . ،افت صورت نواحي مسكوني توسعه خواهند هادرآ،ند  به بيني شهرداري كه طبق پيش درنقاطي -

 . گيرند هاي مسكوني قرار مي بندي تراكمي واحد منطقه 4: مناطق فوق در رد،ف  بندي مناطق شهري طبقه -

ز اهاي توز،ع گاز با،د بر مبناي استاندارد مهندسسي مصسوب شسركت ملسي گس      : كليه عمليات سوسه كشي شبكه استاندارها -

انجام گيرد. در مناطق مشمول مقررات ا،ن قسمت به شسرط   4ف ا،ران و با توجه به تعر،ف مربوط به مناطق مشمول رد،

، انتخاب حر،مي بيش از آنچه در اسستانداردهاي مهندسسي مصسوب شسركت تعيسين گرد،سد         رعا،ت كليه ضوابط مربوطه

 . باشد ضروري نمي

سسا،ر   فواصل خطوط سوسه گاز در داخل محدود  شهرها از خطوط هسوا،ي بسرق و همچنسين فواصسل خطسوط سوسسه از       -

 . گردد ، مخابرات بر مبناي مقررات ا،مني و حر،م مربوطه تعيين مي ، برق هاي ز،ر زميني شهري نظير آب شبكه

 . باشد پوند بر ا،ن  مربع مي 322در داخل محدود  شهرها حداكثر فشار مجاز خطوط گاز برابر  -

 حر،م خطوط سوسه در خارج از محدود  شهرها -2-3-12-4

 . گردد مل بر مقرراتي است كه در خارج از محدود  بيست و پنج ساسه شهرها اعمال ميا،ن قسمت مشت -

، حداقل حر،م خطوط سوسه انتقال گاز بسه ازاي فشسار    هاي تراكم در صورت تطبيق ضوابط ساختماني خط سوسه با رد،ف -

 . شود و قطر خارجي از جدول تعيين مي

 . بيني شد  درنظر گرفته خواهد شد پيش برداري حداكثر فشار بهر   در تعيين حر،م -

 . باشد بازد،د مرتب از مسير خطوط انتقال گاز )حداقل ماهي ،كبار( اسيامي مي -

طسور مرتسب و بسر اسساس      آزما،ش ادواري شيرهاي خودكار قطع جر،ان خطوط انتقال و بازد،د و سرو،  آنها با،د به -

 . هاي مناطق انجام پذ،رد ر،يي برنامه
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اف شهرها و تا شعاعي كه تراكم جمعيت در اطراف خطوط سوسه وجود دارد و همچنين در سا،ر نقاط پر تسراكم  در اطر –

 ،ابي در طول مسير صورت پذ،رد. در مسير خطوط سوسه حداقل هر سه ما  ،كبار با،د نشت

طوط سوسه گاز كشت غ،ت و درختان و سا،ر عمليات زراعتي فقط در عرض مسير تحصيل شد  )حر،م اختصاصي( خ –

 .باشد هاي كشاورزي و احداو اتاقك پمپ آب نيي مشمول همين بند مي . حفر چا  ممنوع است

 : گردد عرض حر،م اختصاصي به شرح ز،ر تعيين مي

 متر از ،ك طرف( 12متر از ،ك طرف و  4متر ) 14ا،ن  12براي خطوط با قطر 

 متر از ،ك طرف( 15از ،ك طرف و  متر 5متر ) 22ا،ن   24ا،ن  اسي  12براي خطوط با قطر 

 متر از ،ك طرف( 18متر از ،ك طرف و  0متر ) 25ا،ن  42ا،ن  اسي  24براي خطوط با قطر 

 متر از ،ك طرف( 22متر از ،ك طرف و  8متر ) 28ا،ن   50ا،ن  اسي  42براي خطوط با قطر 

متسر   15هسا   قسط در هنگسام عبسور از بساغ    ا،سن  ف  32ا،سن  اسسي    12: عرض حر،م اختصاصي خطوط سوسه بيش از 1تبصر  

 .متر از طرف د،گر محور سوسه تقسيم خوهد گرد،د 12متر از ،ك طرف و  5. ا،ن عرض به  باشد مي

باشد. عسرض مسذكور    متر مي 21ها  ا،ن  فقط در عبور از باغ 50ال  32: عرض حر،م اختصاصي خطوط باالتر از 2تبصر  

 .ف د،گر محور كانال سوسه تقسيم خواهد شدمتر از طر 0متر از ،ك طرف و  15به 

هاي اعس،م شسد  پس  از     ، تقليل حر،م پذ،ر نباشد در صورتيكه رعا،ت فواصل مندرج در ا،ن مقررات به هر دسيل امكان -

 . تصو،ب شركت ملي گاز ا،ران انجام خواهد گرد،د

هساي   ،مجتمسع  هاي سخنراني ، ساسن ، سينماها يهاي ورزش ، مساجد و ميدان احداو هرگونه بنا در تزسيساتي نظير مدارس –

، اردوگسا  نظسامي و    ، سساختمان سسدها   ، گاراژهساي حمسل و نقسل    هسا  ،فسسرودگا   آهن هاي را  ،ا،ستگا  ها ،بيمارستان مسكوني

 .آهنگي، تزسيسات شي،ت، كارخانجات و تزسيسات صنعتي و معدني و مشابه آنها پيش

، نظيسر انبارهساي مسواد     ا،جاد خطرات احتماسي براي خطسوط سوسسه گساز خواهسد بسود     ها و تزسيساتي كه سبب  ساختمان -

 .هاي معادن ذغال سنگ و سا،ر معادن ، تونل هاي تهيه ذغال ، كور  االشتعال ، انبارهاي مواد سر،ع منفجر 
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 حداقل حر،م خطوط سوسه انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي)نوع ساختماني اسف( :04 جدول

 خارجي سوسه )ا،ن ( قطر
 برداري )پوند بر ا،ن  مربع( فشار بهر 

 922باالتر از 922و كمتر از  022باالتر از  022و كمتر از  322باالتر از 

 122 92 02 50اسي  48

 92 02 52 40اسي  42

 02 55 42 38اسي  32

 52 42 32 32اسي  24

 42 32 22 22اسي  18

 32 25 15 10اسي  12

 25 15 12 12اسي  0

 حداقل حر،م خطوط سوسه انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي)نوع ساختماني ب( :05 جدول

 قطر خارجي سوسه )ا،ن (
 برداري )پوند بر ا،ن  مربع( فشار بهر 

 922باالتر از  922وكمتر از  022باالتر از  022وكمتر از  322باالتر از 

 95 02 52 50اسي  48

 02 55 42 40اسي  42

 55 45 32 38اسي  32

 42 32 25 32اسي  24

 32 25 15 22اسي  18

 25 22 15 10اسي  12

 22 12 12 12اسي  0
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 حداقل حر،م خطوط سوسه انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي)نوع ساختماني ج( :00 جدول

 قطر خارجي سوسه )ا،ن (
 برداري )پوند بر ا،ن  مربع( فشار بهر 

 922باالتر از  922و كمتر از  022باالتر از  022و كمتر از  322االتر از ب

 55 42 32 50اسي  48

 52 35 25 40اسي  42

 42 35 25 38اسي  32

 32 25 22 32اسي  24

 25 22 15 22اسي  18

 22 15 15 10اسي  12

 15 12 12 12اسي  0

 

 )نوع ساختماني د( زاي فشار و قطر خارجيحداقل حر،م خطوط سوسه انتقال گاز به ا : 00 جدول

 قطر خارجي سوسه )ا،ن (
 برداري )پوند بر ا،ن  مربع( فشار بهر 

 922باالتر از  922و كمتر از  022باالتر از  022و كمتر از  322باالتر از 

 122 92 02 50اسي  48

 92 02 52 40اسي  42

 22 22 22 38اسي  32

 22 22 22 32اسي  24

 15 15 15 22ي اس 18

 15 15 15 10اسي  12

 12 12 12 12اسي  0
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 در مجاورت خطوط انتقال گاز حر،م منع احداو ابنيه محل تجمع و ،ا خطرناك :08 جدول

 نوع ساختمان اسف و ب
 حر،م خط سوسه ) متر (

 نوع ساختمان د نوع ساختمان ج نوع ساختمان اسف و ب

 25 125 252 50اسي  48

 22 125 252 40اسي  42

 22 122 222 38اسي  32

 15 05 152 22اسي  18

 15 52 122 10اسي  12

 12 25 52 12اسي  0

 

هساي تجمسع محسسوب نشسد  و      نفر پرسنل دارنسد در رد،سف محسل    22ها،ي كه حداكثر  ها و دامداري : مرغداري1تبصر  

 . شوند مشمول مقررات حر،م مربوط به ابنيه عادي مي

زم است مسئوسين ذ،ربط در هر ،ك از مناطق شركت ملي گاز تعهد كتبي از صاحبان اماكن مسذكور مبنسي بسر    : ال 2تبصر  

 . نفر اخذ و تعداد نفرات شاغل در اماكن فوق را به صورت متناوب كنترل نما،ند 22عدم افيا،ش آتي نفرات به بيش از 

 از و خطوط سوسه موازي، تعميراتي و جاد  سرو،  جهت سوسه گ حر،م ساختماني -4-12-4

 .گردد مي تعيين بعد صفحه كروكي از گاز سوسه خطوط وسرو،  ،تعميراتي ساختماني حر،م با اختصاصي حر،م –

خط سوسه گاز موازي ،كد،گر قرار گيرند فاصله بين آنها و حسدود اراضسي تحصسيل شسد  مطسابق بسا        دو كه صورتي در –

،  در تعيين فاصله بين دو سوسسه مسوازي قطسر سوسسه بيرگتسر      -واهد بود. پفواصل نشان داد  شد  در كروكي صفحه بعد خ

 .م،ك خواهد بود
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 حر،م خطوط سوسه گاز در مجاورت خطوط توز،ع و انتقال نيرو -5-12-4

 داخل شهرها -1-5-12-4

ها به شرح ز،سر   طعهاي گاز در مسيرهاي موازي و در تقا هاي خطوط هوا،ي انتقال نيرو از جدار سوسه حداقل فاصله پا،ه -

 باشد: مي

 حداقل فاصله      وستاژ       

 سانتي متر از د،وار  بيروني فونداسيون پا،ه تا جدار  سوسه   52      وست  222/382

 متر 2                          كيلو وست 22

 متر 0                 كيلو وست  03

 متر 12                        كيلو وست  132

 متر 22                                كيلو وست و باالتر 232

 : هاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح ز،ر است هاي ز،رزميني برق از جدار سوسه حداقل فاصله مجاز كابل -

 حداقل فاصله                       وستاژ

 متر 1      وست  222/382

 متر 1     كيلو وست 22

 متر 1     كيلو وست  03

روها با استفاد  از پوشش بتوني براي كابل در محل تقساطع   كيلو وست فقط در پياد  22هاي  : در موقع تقاطع با كابل تبصر 

 . سانتي متر بين جدار  سوسه با،د حفظ گردد 52،  به طول ،ك متر

 :باشد هاي گاز به شرح ز،ر مي ها و سوسه ها حداقل فاصله عمودي بين كابل در تقاطع -

 حداقل فاصله       وستاژ       
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 سانتي متر 52                                   وست  222/382

 متر 1                                       كيلو وست 22

 متر 5/1                                    كيلو وست  03

 ها مقررات حر،م خطوط گاز در مجاورت جاد  -

ها و خطوط سوسه انتقال گاز مجساور ،كسد،گر و پيشسگيري از صسدمات      به منظور تزمين حداقل ا،مني جاد  ا،ن مقررات -

 احتماسي متقابل به هر ،ك تدو،ن گرد،د  است

 .ساختمان خطوط سوسه م،ك عمل خواهد بود (B)و ب  (A)ا،ن مقررات در مورد انواع اسف  -

 .باشد رات فاصله بين محور سوسه تا محور جاد  ميمنظور از فاصله بين سوسه و جاد  در ا،ن مقر -

( عينساً در ا،سن   4تسا   1هساي درجسه    ها و جساد   هاي كشور )آزاد را  بندي جاد  تقسيمات وزارت را  و ترابري براي طبقه -

 .مقررات بكار گرفته شد  است

و نسوع جساد  انجسام و درجسه اول      ، نوع ساختمان خطسوط سوسسه   ، حداكثر فشار طراحي تعيين فواصل بر مبناي قطر سوسه -

 . ها درج گرد،د  است جداگانه براي هر ،ك از نوع جاد 

چنانچه شرا،ط فني و محلي ا،جاب نما،د كه خطوط سوسه در حر،م را  موجود نصسب گسردد اجسراي طسرح منسوط بسه        -

 موافقت وزارت را  و ترابري خواهد بود 

ها بر مبناي استاندارد مهندسي مصوب شركت ملي  حل تقاطع با جاد مشخصات ساختماني خطوط سوسه انتقال گاز در م -

 .گاز تعيين خواهد گرد،د

 جداول -2-5-12-4

ها براي انوع اسف و ب ساختماني خطوط سوسه به شسرح ز،سر    حداقل فاصله محور خطوط سوسه انتقال گاز از محور جاد  -

 : شوند از جدول ضميمه تعيين مي

 5 -0ل شمار  ها از جدو براي آزاد را 
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 5 -8از جدول شمار   1هاي درجه  براي جاد 

 5 -9از جدول شمار   2هاي درجه  براي جاد 

 5 -12از جدول شمار   4و  3هاي درجه  براي جاد 

گساز   پذ،ر نباشد تقليل آنها بسا موافقست شسركت ملسي     در صورتي كه رعا،ت فواصل مندرج در جداول به هر دسيل امكان -

 يير ضوابط ساختماني خطوط سوسه امكان پذ،رخواهد بود.ا،ران وپ  از تغ

. بسه   انسد  ا،سن  تنظسيم گرد،سد     50پوند بر ا،ن  مربع و قطر سوسه تا  1222جداول ضميمه ا،ن مقررات براي فشارهاي تا  -

اردي كسه در  پوند بر ا،ن  مربع كار مي كنند و ،ا سسا،ر مسو   1222منظور اط،ع از حر،م خطوط سوسه اي كه فشار باالتر از 

 ا،ن مقررات به آنها اشار  شد  با،دي از شركت ملي گاز كسب نظر گردد.

 حر،م خطوط سوسه گاز در مجاورت آزاد را  )برحسب متر()محور سوسه تا محور جاد ( :09 جدول

 : اسف و ب اختماني خط سوسهنوع س                                                                         : آزادرا   نوع جاد 

 حداكثر فشار خط ) پوند بر ا،ن  مربع( قطر سوسه

 1222 1122 1222 922 822 022 022 522 422 تا از

- 18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

22 24 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

20 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

32 30 35 35 35 35 35 35 35 42 42 

38 42 35 35 35 35 35 42 42 45 52 

42 52 35 35 35 42 45 52 55 55 02 

52 50 35 35 42 45 52 55 02 05 02 

 : توضيحات

گيرد ارقام مربسوط بسه فشسار بساالتر مس،ك       در مواردي كه فشار طراحي خط سوسه بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي

 . عمل قرار خواهد گرفت

 . در نظر گرفته خواهدشد 422پوند بر ا،ن  مربع فواصل به ستون  422از تر  براي فشارهاي پا،ين
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 )محور سوسه تا محور جاد ( )برحسب متر(1حر،م خطوط سوسه گاز در مجاورت آزاجاد  درجه  :82 جدول

 : اسف و ب نوع ساختماني خط سوسه                                                  1: درجه  نوع جاد 

 حداكثر فشار خط )پوند بر ا،ن  مربع( سوسه قطر

 1222 1122 1222 922 822 022 022 522 422 تا از

- 18 25 25 25 35 25 25 25 25 25 

22 24 25 25 25 35 25 25 25 25 25 

20 32 25 25 25 35 25 25 32 32 32 

32 30 25 25 25 35 32 32 35 42 42 

38 42 25 25 32 35 35 42 42 45 52 

42 52 32 32 35 42 45 52 55 55 02 

52 50 35 35 42 45 52 55 02 05 02 

 : توضيحات

گيرد ارقام مربوط بسه فشسار بساالتر مس،ك      در مواردي كه فشار طراحي خط سوسه بين فشارهاي مندرج در جداول قرار مي

 . عمل قرار خواهد گرفت

 . در نظر گرفته خواهد شد 422ل به ستون پوند بر ا،ن  مربع فواص 422براي فشارهاي پا،ين تر از 
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 )برحسب متر()محور سوسه تا محور جاد (2حر،م خطوط سوسه گاز در مجاورت آزاجاد  درجه  :81 جدول

 : اسف و ب نوع ساختماني خط سوسه                                                                  2: درجه  نوع جاد 

 حداكثر فشار خط ) پوند بر ا،ن  مربع( قطر سوسه

 1222 1122 1222 922 822 022 022 522 422 تا از

- 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

20 32 22 22 22 22 22 22 22 25 25 

32 30 22 22 22 22 25 32 32 32 35 

38 42 22 22 22 25 32 35 35 35 42 

42 52 22 25 32 32 35 42 42 45 52 

52 50 25 32 35 35 42 45 52 55 02 

 : توضيحات

گيرد ارقام مربسوط بسه فشسار بساالتر مس،ك       در مواردي كه فشار طراحي خط سوسه بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي

 . عمل قرار خواهد گرفت

 . در نظر گرفته خواهد شد 422تون پوند بر ا،ن  مربع فواصل به س 422براي فشارهاي پا،ين تر از 

 )برحسب متر()محور سوسه تا محور جاد ( 4و  3حر،م خطوط سوسه گاز در مجاورت آزاجاد  درجه :82 جدول

 : اسف و ب نوع ساختماني خط سوسه                                                           و  3: درجه  نوع جاد 

 ط ) پوند بر ا،ن  مربع(حداكثر فشار خ قطر سوسه

 1222 1122 1222 922 822 022 022 522 422 تا از

- 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

22 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

20 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

32 30 18 18 18 18 18 18 18 22 22 

38 42 18 18 18 18 18 22 22 25 25 

42 52 18 18 18 22 22 25 25 32 32 

52 50 18 22 22 25 25 32 32 35 35 
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 : توضيحات

گيرد ارقام مربوط بسه فشسار بساالتر مس،ك      در مواردي كه فشار طراحي خط سوسه بين فشارهاي مندرج در جداول قرار مي

 . عمل قرار خواهد گرفت

 . ظر گرفته خواهد شددر ن 422پوند بر ا،ن  مربع فواصل به ستون  422براي فشارهاي پا،ين تر از 

 مقررات ا،مني و حر،م خطوط سوسه نفت و گاز در مجاورت ،كد،گر -0-12-4

سوسه )متعلق به شركت ملي گاز( و خطوط سوسه نفت )متعلق به شركت ملي نفست( در مجساورت    رتي كه خطوطصو در –

 : ري استو موازي ،كد،گر قرار گيرند رعا،ت فاصله بين دو سوسه به شرح مندرج در ز،ر ضرو

 حداقل فاصله بين محورهاي دو سوسه                قطر بيرگتر   

 متر 9            ا،ن  22تا 

 متر 5/12                                         ا،ن  42تا  24ز ا

 متر 10                            ا،ن  و باالتر 42

امكان پذ،ر نباشد نصب سوسه جد،د به وسيله هر ،ك از طرفين منوط بسه  در صورتي كه رعا،ت فواصل مذكور به هر دسيل 

 . نامه تعيين خواهد گرد،د موافقت كتبي طرف د،گر بود  و شرا،ط در موافقت

هاي تقاطع با ،كد،گر بر مبنساي سستاندارهاي مهندسسي موجسود      مشخصات ساختماني خطوط سوسه نفت و گاز در محل -

 . گردد تعيين مي

هساي تسداخل    هاي نفت و گاز الزم است با همكاري مسئوسين دو شركت آزمسا،ش  مجاورت و ،ا تقاطع سوسهدر صورت  -

 . كاتدي انجام شود

چنانچه آتار تداخل كاتدي به اتبات برسد با،دي از طر،ق اتصال در سوسه به وسيله مقاومت اسكتر،كي و ،ا از طر،سق د،گسر   

 . روش كار با توافق طرفين تعيين خواهد گرد،د. مشروح  تداخل مذكور جلوگيري به عمل آ،د

اند عمليات جوشكاري انجسام   چنانچه روي هر ،ك از خطوط سوسه نفت و گاز كه به طر،ق فوق به ،كد،گر متصل شد  -

،  گيسرد  شد  الزم است قب،ً به طور موقت اتصال اسكتر،كي بين دو خط به وسيله مسئوسين خطي كه تحت تعمير قرار مسي 
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 . دقطع گرد

متري خطوط سوسه گاز و خطوط سوسه نفت بسدون اجساز  كتبسي شسركت      252انجام هرگونه انفجاري در فاصله كمتر از  -

 . گردد متر نيي اخذ مجوز توصيه مي 252مربوطه ممنوع است و براي بيش از 

 حريم تأسيسات برق -11-4

 ها تعار،ف حر،م-1-11-4

ل در طرفين آن متصل به تصو،ر فاز كناري روي زمين است كه عسرض هسر   : دو نوار موازي خط انتقا حر،م درجه ،ك -

 .،ك از ا،ن دو نوار در سطح افقي آمد  است

 2متصل به آن است فواصل افقي حد خارجي حر،م درجه  1: دو نوار در طرفين است كه حر،م درجه  حر،م درجه دو -

 .ست(، خط واصل بين مراكي دو پا،ه مجاور ا از محور خط )محور خط

در ز،ر خط و حر،م درجه ،ك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ا،جاد تزسيسات مسكوني و تزسيسسات دامسداري    -

سازي  ،ا درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ا،جاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چا  و قنات و را 

نكه سبب ا،جاد خسارت بسراي تزسيسسات خطسوط انتقسال نگسردد      و شبكه آبياري با رعا،ت اصول حفاظتي مشروط بر ا،

 .. اسبته براي حفر چا  و قنات و راهسازي اجاز  وزارت نيرو الزم است مجاز است

در حر،م درجه دو فقط ا،جاد تزسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخين سوخت تسا هسر ارتفساع ممنسوع      -

 است.

 آهن ه گاز در مجاورت خطوط را مقررات حر،م خطوط سوس -2-11-4

 . متر كمتر نخواهد بود 52فاصله بين محور خطوط آهن و محورخطوط سوسه گاز از  -

هاي بين خطوط آهن و خطوط سوسه گاز استاندارد مهندسي مصسوب شسركت ملسي گساز و مقسررات سسازمان        در تقاطع -

 . آهن معتبر خواهد بود را 

 . متر خواهد بود 252آهن حداقل  هاي را  ج از محدود  شهرها و از ا،ستگا فاصله بين خطوط سوسه گاز در خار -

پذ،ر نباشد اجراي طرح موكول به موافقت شركت ملي گساز و   اسذكر به هر دسيل امكان در صورتي كه حفظ فواصل فوق -
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 . ها تعيين خواهد گرد،د . شرا،ط مربوط به توافق در موافقت نامه باشد آهن مي سازمان را 

 1ها حر،م خطوط سوسه گاز در محل تقاطع با رودخانه -3-11-4

متر از هر طرف محور خطسوط انتقسال گساز در     252از تار،  مصوب ا،ن قانون احداو هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 

 ، شركت ملي گاز ا،ران مجاز است بسا حضسور   خارج از محدود  شهرها ممنوع است و در صورت احداو بنا و ساختمان

گونسه خسسارتي ازا،سن بابست بسه اشسخاص        نما،ند  ژاندارمري و ،ا شهرباني و ،ا بخشدار اقدام به انهدام آن نما،سد وهسي   

 . پرداخت نخواهد شد

متر مذكور در ا،ن قسانون را بسا توجسه بسه      252: شركت ملي گاز ا،ران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله  1تبصر  

 .داند فاصله كمتري را تعيين نما،دمقتضيات فني و محلي ضروري ن

: احداو بنا و ساختماني كه فقط به منظور استفاد  از در،ا باشد در صورتي كه طبق تشخيص شسركت ملسي گساز     2تبصر  

 . ا،ران موجب خرابي و خسارتي نگردد مجاز خواهد بود

اساسسنامه شسركت ملسي     11مذكور در مساد   ها،ي قبل از تصو،ب ا،ن قانون بين حر،م  چه ابنيه و ساختمان : چنان 3تبصر  

هاي مذكور در ا،ن قانون ا،جاد شسد  باشسد و شسركت ملسي گساز ا،سران        و حر،م 1304نفت ا،ران مصوب ارد،بهشت ما  

قانون اساسنامه شركت ملي نفت ا،ران اقدام و خسارت وارد  بسه اشسخاص    11انهدان آن را ضروري بداند بر اساس ماد  

 . پرداخت خواهد شد

 ضوابط مربوط به حريم زيست محيطي شهر و استقرار صنايع و مراكز خدماتي در شهر و پيرامون -12-4

 -2صسنا،ع غسذا،ي،   -1طبقه تقسيم شد  كه عبارتند از:11ز،ست به  صنا،ع و مراكي خدماتي توسط سازمان حفاظت محيط

 -8صسنا،ع شسيميا،ي،   -0كساني غيرفلسيي،  صسنا،ع   -0صنا،ع فليي، -5صنا،ع سلوسيي،  -4صنا،ع چرم، -3صنا،ع نساجي،

گانسه  11مراكي خدماتي. صنا،ع و مراكسي خسدماتي    -11صنا،ع كشاورزي، -12صنا،ع برق و اسكترنيك، -9صنا،ع دارو،ي، 

 ها،ي با مشخصات ز،ر قرار مي گيرند: محيطي در گرو  ل ز،ست،براساس شدت وضعف آسودگي وسا،ر مسا

 

 

                                                 
 شمسي 1352خرداد  31مصوب  -5
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 "اسف"گرو   -

 .استقرار ،ابند 2،ا تجاري داخل محدود  مصوب شهري 1باشند تا در مناطق صنعتي ز ميصنا،ع ا،ن گرو  مجا

 "ب"گرو   -

مشروط به رعا،ت حداقل فاصله دو،ست متسر از   3باشند تا داخل حر،م ز،ست محيطي شهرها صنا،ع ا،ن گرو  مجاز مي

تقرار ،ابنسد. بسد،هي اسست رعا،ست كليسه      ، درماني و آموزشي و ،كصد متري مراكي نظامي و انتظامي اسس 4مراكي مسكوني

 باشد. هاي قانوني اسيامي مي حر،م

 "ج"گرو   -

ز،ست محيطي هر شسهر ،سا خسارج از حسر،م ز،سست       داخل حر،م 5مناطق صنعتي باشند تا در صنا،ع ا،ن گرو  مجاز مي

قسانوني جساد  اسستقرار     متر از مراكي مسكوني، آموزشي و درماني و رعا،ت حر،م 522محيطي و با رعا،ت حداقل فاصله 

باشند، سسيكن   بندي ا،ن ضابطه مجاز به استقرار در مناطق صنعتي نمي طبقه 12،ابند. صنا،ع كشاورزي گرو  ج موضوع بند

 اسذكر مي توانند استقرار ،ابند. در خارج از حر،م ز،ست محيطي طبق شرا،ط فوق

 "هس" و "د"گرو   -

حر،م ز،ست محيطي هر شهر مشروط به رعا،ت فواصل الزم از مراكي حسساس  باشند خارج از  صنا،ع ا،ن گرو  مجاز مي

 مطابق جدول ضميمه استقرار ،ابند.

 

                                                 

 هاي جامع و ونه مناطق درطرحگرفته شد  است ا،نگهاي ذ،ربط جهت استقرارصنا،ع درنظر انرگاي كه به وسيله ا مناطق صنعتي عبارت است ازمحدود  -0

 گردند. تصو،ب مي دي شهرها مشخص وها 

 گردد. شهرسازي استان تعيين مي ادار  كل مسكن و دفترفني استانداري ،ا اي است كه طبق نظر محدود  مصوب شهري عبارت ازمحدود  -0

 3نفر و 222222محدود  مصوب شهري براي شهرها،ي باجمعيت بيش از از كيلومتر بعد 5اي است به عرض  محدود  حر،م ز،ست محيطي عبارت از -8

 نفر. 05222ز،ركيلومتر براي شهرهاي  2نفر و 222222تا 05222كيلومتر براي شهرهاي بين 

تر،ن واحد تعر،ف شد  درمجموعه  كچآن حداقل معادل كو شود كه مجموعه خانوار واحدهاي مسكوني اط،ق مي اي از مراكيمسكوني به مجموعه -9

حداقل  شود و ميه ناميد  ،قر باشد كه درعرف به عنوان د ، آبادي، دهكد  ،ا كتر،ن واحد مبدا تقسيمات كشوري روستا ميچكو تقسيمات كشوري باشد.

 راكند  درآنجا سكونت داشته باشند.پ متمركي ،ا نفي اعم از صد خانوار ،ا 22تعداد 

هاي جامع  طرح ونه مناطق درگ فته شد  است. ا،نگرصنا،ع درنظر هاي ذ،ربط جهت استقرار انگاي كه بوسيله ار محدود  مناطق صنعتي عبارت است از -12

 .رددگ دي شهرها مشخص وتصو،ب ميها  و
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 "و"گرو   -

محل پيشنهادي جهت استقرار صنا،ع ا،ن گرو  با توجه به اترات ز،ست محيطي آنهسا، اصسول كساربري زمسين و ظرفيست      

 اع،م نظر خواهد شد.پذ،رش محيط توسط سازمان حفاظت محيط ز،ست ارز،ابي و 

 از مراكيحساس "هس"و "د"حداقل فاصله صنا،ع گرو   :83 جدول

 فاصله از مراكي مختلف به شهر فاصله از مراكي مختلف رد،ف

 "هس"گرو  صنا،ع  "د"گرو  صنا،ع   

 متر 5222 متر 322 حر،م ز،ست محيطي شهر 1

 متر 1522 متر 1222 مراكي مسكوني 2

 متر 1222 متر 522 موزشيمراكي درماني و آ 3

 متر 152 متر 152 بيرگرا  و جاد  تراني،ت )فاصله از محور( 4

 متر 152 متر 152 جاد  اصلي )فاصله ازمحور( 5

0 * 
بوستان ملي، تاالب در،اچه، در،ا، پناهنگا  حيات وحش، اتر 

 طبيعي ملي
 متر 1222 متر 1222

 رمت 322 متر 222 رودخانه دايمي و قنات دا،ر 0

 طور موردي بررسي خواهد شد. سازي به باشد مانندكشتي ناپذ،ر مي * صنا،عي كه استقرار آنها در كنار در،ا اجتناب

اي كمتر از فاصسله مسذكور در جسدول را     هاي ساحلي شمال كشور در مناطقي كه جاد  اصلي كنار در،ا فاصله در استان -

 ت گردد.دارد، فاصله جاد  از در،ا تا واحد صنعتي رعا،

ها،ي كه به صورت مصنوعي ،ا طبيعي موقتي  هاي آبدار، بات،ق هاي مرطوب و آبگير، زمين تاالب به مناطقي نظير زمين -

متسر گفتسه    0مي با آب جاري ،ا ساكن با طعم آب شير،ن ،ا شور، ،ا سب شور، شامل مناطق در،ا،ي، عمق كمتسر از  ،،ا دا

 شود. مي

 باشد. ر موافقت سازمان حفاظت محيط ز،ست ميمنطقه حفاظت شد  مشروط ب -

 نحو  اجراي ضوابط -

 م،ك تشخيص جمعيت شهرها، آخر،ن سرشماري مركي آمار ا،ران است. -
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در  "ج"و "و"هاي صنعتي احداو هر نوع واحد توسيدي و صنعتي به استثناي صنا،ع گرو   در چارچوب ضوابط شهرك-

 اي طرح استقرار، فضاي سبي و سيستم تصفيه فاض،ب باشد ب،مانع است.ها مشروط بر ا،نكه شهرك دار داخل شهرك

هاي گسي،ن و مازنسدران و    تواند ناقض مصوبات قانوني ازقبل طرح تعادل صنعت وكشاورزي در استان ا،ن ضوابط نمي -

 كيلومتري اصفهان و نظا،ر آن باشد. 52كيلومتري تهران و122ممنوعيت درمحدود  

،ي و گواهي صنعتي براي صنا،عي كه از قبل تا تار،   تصو،ب ا،ن ضوابط فعاسيت داشسته مشسمول   صدور كارت شناسا -

ا،ن ضوابط استقرار نبود  و فقط منوط بر رعا،ت استانداردهاي ز،ست محيطي است. بد،هي است صسنا،عي كسه احسداو    

 باشد. باشد، مشمول ا،ن بند نمي اسذكر ممنوع مي فوق 3آنها طبق بند 

هساي   ا،ي نظير وزارت نفت، نيرو و غير  كه بدون در،افت مجوز اوسيه از سا،ر نهادها رأساً اقدام به اجراي طسرح ه ارگان -

 باشند. نما،ند مليم به كسب نظر موافق سازمان محيط ز،ست قبل از شروع عمليات اجرا،ي مي صنعتي و خدمات مي

ان وجود نداشته باشسد، مراتسب در كميتسه اسستاني مركسب از      ر موارد استثنا،ي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استد -

نما،ندگان ادارات كل صنا،ع، معادن و فليات، حفاظت محيط ز،سست، مسسكن و شهرسسازي، سسازمان برنامسه و بودجسه،       

جهادسازندگي، كشاورزي و معاونت عمراني استانداري مورد بررسي قرار گرفتسه و بسا درنظسر گسرفتن مسواردي از قبيسل       

توسيد، توپوگرافي منطقه، شرا،ط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط ز،ست، جهت بادهاي غاسب و گسترش شسهري   فرا،ند

نما،ند. دبيرخانه كميته مذكور در ادار  كل حفاظست محسيط    در مورد محل استقرار صنا،ع به طور موردي اتخاذ تصميم مي

 باشد. ز،ست مي

 صنا،ع غذا،ي -1-12-4

 : اسف-1گرو  

 بندي خشكبار بدون شستشو بسته -1

 بندي خرما بدون شستشو بسته -2

 تن در سال 322نبات، پوسكي، شكر، پنير و غير  تا  واحد توسيد آب -3

 ر،يي( واحد توسيد نبات )نبات -4

 تن در سال 322واحد توسيد گي و سوهان تا  -5
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 جات بندي نمك و ادو،ه واحد بسته -0

 بندي چاي واحد بسته -0

 بندي قهو  هواحد بست -8

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 322واحد توسيد قند حبه و كله تا  -9

 بندي عسل واحد بسته -12

 تن در سال 122بندي سبنيات تا  واحد توسيد و بسته -11

 تن در سال 122توسيد بستني تا  -12

 تن در سال 322توسيد شير،ني و نان تا  -13

 تن درسال 322ندم و جو تاآسياب و توسيد آرد گ -14

 تن در سال 122بندي كر  تا  واحد بسته -15

 تن در سال 322توسيد بيسكو،ت و شك،ت تا  -10

 تن در سال   322بري تا  واحد رشته -10

 تن در سال 322سازي تا  واحد ماكاروني -18

 واحد توسيد آج موم )مخصوص كندوي عسل( -19

 جات بندي سبي،جات و ميو  واحد بسته -22

 واحد توسيد ،  )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري با،د استقرار ،ابند( -21

 واحد توسيد نان بستني -22

 بندي گ،ب واحد بسته -23
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 بندي عرقيات گياهي واحد بسته -24

 بندي جو بدون عمليات بوجاري وشستشو واحد بسته -25

 بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتينگ و بسته -20

 واحد توسيد بستني ،خي -20

 واحد توسيد بهبود دهند  كيفيت آرد -28

 واحد توسيد غذاي كودك از آرد غ،ت آماد  بدون عمليات بوجاري -29

 تن در سال 322حبه و كله قند تا واحد توسيد -32

 واحد تجمع و توز،ع مرغ كشتار شد  ماهي و تخم مرغ -31

 بوجاري بندي حبوبات بدون واحد سورتينگ و بسته -32

 واحد تحقيقات موادغذا،ي و شيميا،ي -33

 : ب -1گرو  

 زدن و بدون روش پخت سال به روش نم تن در 322كله بيش از و حبه واحد توسيد قند -1

 واحد توسيد همبرگر -2

 سازي واحد سیه -3

 بندي واحد تصفيه نمك و بسته -4

 واحد توسيد نمك ،ددار و ،ا مشابه آن -5

 تن در سال 2222نيات و شير پاستور،ي  تا واحد توسيد سب -0

 كني كارخانه برنج پاك -0
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 تن در سال 2222واحد توسيد بيسكو،ت و شك،ت تا  -8

 بندي خشكبار و خرما واحد تهيه شستشو و بسته -9

 تن در سال 322واحد توسيد ماكاروني بيش از  -12

 تن در سال 322بري بيش از  واحد توسيد رشته -11

 وسيد عرقيات گياهيواحد ت -12

 سازي واحد توسيد ترشيجات و رب -13

 تن در سال 322توسيد گي و سوهان بيش از  -14

 تن در سال 322نبات، پوسكي، شكر و پنير و غير  بيش از  توسيد آب -15

 كني كارخانه چاي خشك -10

 تن در سال 122توسيد بستني بيش از  -10

 توسيد پور  ميو  و سواشك -18

 آدام  توسيد -19

 زميني پودر سير و پياز و سيب -22

 پفك -توسيد چيی  و كورن فلك   -21

 واحد توسيد روغن خوراكي ازكر  -22

 تن در سال 322توسيد شير،ني و نان بيش از  -23

 واحد توسيد روغن خوراكي از كر  -24

 واحد توسيد انواع مربا -25
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 واحد توسيد شير  خرما و انگور -20

 انواع س  واحد توسيد -20

 ين سو،ايواحد توسيد پودر و پروت -28

 واحد توسيد حلواشكري و حلوا ارد  -29

 واحد دودي كردن ماهي -32

 تن در سال 1522هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار )سوسي  و كاسباس( تا  واحد توسيد فرآورد  -31

 واحد بادام شير،ن كن -32

 كن غ،ت و حبوبات واحد پوست -33

 هاي در،ا،ي آوري فرآورد  حد توسيد و عملوا -34

 واحد توسيد آرد به روش نم زدن سر،ع -35

 غذا،ي از مواد آماد  -هاي دباغي واحد فرموالسيون آني،م -30

 واحد توسيدشير، پنير و ماست نباتي از سو،ا -30

 واحد ز،ر  پاك كني -38

 بندي جو واحد بسته -39

 ات با بوجاريبندي حبوب واحد سورتينگ و بسته -42

 بندي و انجماد گوشت سفيد بدون كشتارگا  واحد بسته -41

 بندي آب معدني واحد پاستور،ياسيون و بسته -42

 تن122بندي و ژسه بيش از  واحد توسيد بسته -43
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 بندي و انجماد گوشت قرمي بدون كشتار واحد بسته -44

 واحد توسيد شير،ن گندمك -45

 واحد توسيد جوانه جو -40

 واحد آرد به روش واسسي -40

 هاي خوراكي )عدس، جو، نخود و...( با بوجاري و شستشو واحد توسيد جوانه -48

 واحد توسيد مخمر و آبجو -49

 واحد توسيد آرد سوخاري -52

 هاي گياهي بدون تصفيه براي مصارف طبي، صنعتي و خوراكي واحد توسيد روغن -51

 اد  در ظروف ،كبار مصرفواحد توسيد آب ميو  از كنسانتر  آم -52

 : ج -1گرو  

 واحد توسيد آب ميو  و كنسانتر  -1

 تن در سال 2222واحد توسيد شك،ت بيش از  -2

 تن در سال 2222واحد توسيد بيسكو،ت بيش از  -3

 واحد توسيد كمیوت و كنسرو و ميو  و سبي،جات -4

 واحد توسيد پكتين از پوست مركبات -5

 گلوكي، ماستوز، الكتوز، سوسي وسوربيتولواحد توسيد نشاسته،  -0

 واحد نمك كوبي )آسياب نمك( -0

 واحد صنعتي توسيد سركه -8
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 تن در سال 1522هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار )سوسي  و كاسباس( بيش از  توسيد فرآورد  -9

 واحد ذرت خشك كني همرا  با تزسيسات انبار و سيلو -12

 واحد خشك كن غ،ت -11

 واحد توسيد قند حبه و كله با روش پخت -12

 واحد توسيد پودر پنير -13

 واحد توسيد مشتقات نشاسته )دكستر،ن سفيد، زرد و نشاسته ژسوتينه( -14

 واحد دوبار  خشك كني توتون -15

شستشو  زميني با ها و گياهان صيفي و خ،ل سيب ها، ميو  بندي خرما، واحد توسيدي انجماد رطب، سبيي واحد بسته -10

 و پخت

 ينيواحد عصار  جوانه گندم و جو و ذرت و پروت -10

 ترمينال ضبط پسته شاهي، پوست كندن، شستشو، جدا كردن و خشك كردن -18

 ميليون سيتردر سال 42هاي غيراسكلي از ظروف ،كبار مصرف تا ظرفيت واحد نوشابه -19

 د: -1گرو  

 واحد توسيد آرد با شستشوي گندم -1

 سيد خوراك دام و طيور )از ضا،عات كشاورزي(واحد تو -2

 واحد توسيد مكمل غذا،ي دام و طيور )كنسانتر ( -3

 واحد توسيد روغن ماهي -4

 تن در سال 2222واحد توسيد شير و سبنيات پاستور،ي  بيش از  -5
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 كشتارگا  دام و طيور )به صورت واحد مستقل( -0

 هاي غير اسكلي واحد توسيد نوشابه -0

 د توسيد ماءاسشعير وعصار  ماستواح -8

 واحد توسيد مخمر وخمير ما،ه -9

 واحد توسيد شيرخشك وغذاي كودك -12

 كنسرو گوشت و سوبيا و غير  -واحد توسيد و بسته بندي مواد غذا،ي از قبيل كنسرو ماهي -11

 واحد توسيد دوغ گازدار -12

 مرغ واحد توسيد پودر تخم -13

 كشي نباتي بدون عمليات روغن ي روغنبند واحد تصفيه و بسته -14

 واحد توسيد آرد با تزسيسات شستشو -15

 : و -1گرو  

 صنعت هاي كشت و مجتمع -1

 توسيدفرآوردهاي گوشتي( -كشتار -هاي صنعتي توسيد گوشت )استقرار دام پرواربندي مجتمع -2

 هس: -1گرو  

 بندي تبد،ل ضا،عات بسته -شستشو -هاي كشتار دام و طيور و صنا،ع مكمل از قبيل پركني واحد -1

 واحد توسيد پودر استخوان -2

 واحد توسيد پودر گوشت و تبد،ل ضا،عات و توسيد ژالتين -3

 واحد توسيد پودر ما  -4
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 واحد توسيد خوراك دام و طيور )مخلوط با پودر استخوان ،ا پودر ماهي( -5

 نباتي كارخانجات توسيد روغن -0

 كارخانجات قند -0

 تن درسال 1222حد توسيد روغن صنعتي با استفاد  از ضا،عات كشتارگاهي تا ظرفيت وا -8

 نساجي -2-12-4

 : اسف -2گرو  

 ها باف  بافي و نمدماسي دستي و دست ز،لو -بافي واحد قاسي -1

 دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني شيراز  -2

 تن درسال( 122بافي حداكثر سه دستگا  ،ا حداكثر ) جوراب -3

 تن درسال(122حداكثر تا سه دستگا  )،ا حداكثر گردبافي، كتن و راشل -كشبافي و تر،كوبافي -4

 دست انواع سباس و پوشاك در سال 32222واحد توسيد سباس و پوشاك حداكثر  -5

 انواع نوار و روبان -قيطان -تور ماهيگيري -توسيد طناب نخي ،ا كنفي -0

 بدون خط ح،جي ،ا بااستفاد  از پشم شيشهواحد دوزندگي سحاف و تشك و باسش  -0

 واحد چاپ پارچه به روش دستي )مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غير ( -8

 بافي دستي )غيرموتوري( پارچه -9

 واحد توسيد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي -12

 پيچي واحد چله -11

 اي هواحد توسيد پرد  كركر  عمودي از رول آماد  پارچ -12

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

225 

 

 

 هيارعدد درسال 322اي تا ظرفيت  واحد توسيد عروسك پارچه -13

 : ب -2گرو  

 تن در سال 322گردبافي حداكثر تا  -كشبافي و تر،كو بافي -1

 واحد توسيد موكت و منسوجات بافت بدون رنگرزي -2

 واحد توسيد فرش ماشيني بدون ر،سندگي و رنگرزي -3

 لتن در سا 122بافي بيش از  جوراب -4

 دست در سال 32222واحد توسيد انواع سباس و پوشاك بيش از  -5

 اي بدون رنگرزي توسيد تور تي،يني و پرد  -0

تسن   022اي و ابر،شمي( بدون رنگرزي حداكثر تا  پنبه -واحد ح،جي و ر،سندگي و توسيد انواع ن  )اسياف مصنوعي -0

 در سال

 ح،جي و توسيد انواع كاموا بدون رنگرزي   -8

 ز،پ سازي بدون رنگرزي -9

 تن در سال   322واحد ح،جي و ر،سندگي پشم و اسياف مصنوعي حداكثر تا  -12

 واحد حوسه بافي بدون رنگرزي   -11

 واحد بافندگي پارچه بدون رنگرزي -12

 واحد ر،سندگي و بافندگي بدون رنگرزي و رنگ بري )متقال خام و برزنت خام( -13

 ي )كنفي(بافي و چتا، واحد گوني -14

 (P.Pبافي از اسياف مصنوعي )گوني پلي پروپلين معروف به  واحد گوني -15
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 واحد حصيربافي پ،ستيكي -10

 تشك و باسش -واحد توسيد سحاف  -10

 پتوبافي بدون رنگرزي -18

 هاي ضدآب )باراني شمعي( واحد توسيد پارچه -19

 واحد باز،افت پنيه از ضا،عات پنبه -22

 :  ج -2گرو  

 اي با رنگرزي توسيد تور تي،يني و پرد  -1

 تن در سال 1222واحد رنگرزي گياهي حداكثر تا  -2

 واحد چاپ پارچه به روش ماشيني -3

 هاي باز،ابي ضا،عات نساجي با شستشو )پارچه، ن  واسياف( واحد -4

 واحد شستشو و رنگرزي پر -5

 : د -2گرو  

 در سال تن 322واحد ح،جي و ر،سندگي پشم بيش از  -1

 تن در سال 022پنبه( بيش از  -ابر،شمي -واحد ح،جي و ر،سندگي و توسيد انواع ن  )مواد مصنوعي -2

 تن در سال 1222واحد رنگرزي گياهي بيش از  -3

 واحد تهيه پر بهداشتي طيور -4

 واحدهاي توسيد موكت و فرش ماشيني بارنگرزي -5

 واحد توسيد برزنت با رنگرزي -0
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 شو،ي واحد پشم -0

 رنگرزي و چاپ و تكميل -واحد ر،سندگي و بافندگي با شستشو -8

 واحد رنگرزي، چاپ و تكميل پارچه )به صورت واحد مستقل( -9

 پتوبافي با رنگرزي -12

 بافي با رنگرزي واحد حوسه -11

 واحد توسيد ن  كاموا با رنگرزي -12

 كني كارخانجات پنبه پاك -13

 ك با رنگرزي و استفاد  از ن  آماد واحد ر،سندگي ن  آكروسي -14

 بهداشتي و پوشك بچه واحد توسيد نوار -15

 واحد توسيد ال،ي و موست -10

 بافي با رنگرزي واحد موكت -10

 صنا،ع چرم -3-12-4

 : اسف -3گرو  

 جلد چرمي و نظا،ر آن -دستكش -واحد توسيد مصنوعات سراجي از قبيل كيف -1

 پوستين وموارد مشابه ازپوست دباغي شد  -ازقبيل ك،  پوستيواحد توسيدمصنوعات پوستي  -2

 جفت در سال 92222واحدهاي توسيد پستا،ي كفش حداكثر تا  -3

 جفت در سال 92222واحد توسيد كفش ماشيني حداكثر تا  -4

 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاد  ازچرم -5
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 رمواحد مونتاژ سوازم ارتوپدي با استفاد  از چ -0

 واحد توسيد ز،ن و ،راق از چرم آماد  -0

 : ب -3گرو  

 ميليون جفت در سال 2واحد توسيد كفش ماشيني حداكثر تا  -1

 واحد توسيد ن  جراحي از رود  پاك شد  )ن  كات كوت( -2

 كارخانجات توسيد اسبسه چرمي از چرم آماد  -3

 هاي ورزشي چرمي از چرم آماد  واحد توسيد توپ -4

 توسيد كفش نيمه اتوماتيك واحد -5

 : ج -3گرو  

 ميليون جفت در سال 2واحد توسيد كفش ماشيني بيش از  -1

 سازي واحد توسيد چرم باز،ابي شد  از ضا،عات چرم -2

 هاي سورت رود  )رود  پاك شد ( به صورت واحد مستقل واحد -3

 واحد توسيد چرم مصنوعي -4

 انبار پوست )پوست خام نمك زد ( -5

 د: -3 گرو 

 واحد پرداخت و تكميل چرم )به صورت واحد مستقل( -1

 واحدهاي رنگرزي پوست و چرم آماد  )به صورت واحد مستقل( -2

 : هس -3گرو  
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 زهتابي -كني رود  پاك -سازي چرم -ساالمبورسازي -واحد دباغي -1

 صنا،ع سلوسيي -4-12-4

 : اسف -4گرو  

 ورق آماد واحد توسيد جعبه مقوا،ي و كارتن از  -1

 واحد توسيد پاكت خواربار و مراس،ت و مشابه آن -2

 واحد تهيه كاغذ د،واري از كاغذ آماد  و چاپ شد  -3

 واحد توسيد كاغذ و دفتر از كاغذ آماد  -4

 واحد توسيد سوازم استحر،ر كاغذي و مقوا،ي از ورق آماد  -5

 هاي ساد  واحد صحافي و چاپخانه -0

 اي ت چوب پنبهواحد توسيد مصنوعا -0

 واحدهاي تجاري و خراطي بدون اسوارسازي -8

 آمييي مترمكعب چوب در سال بدون رنگ 222سازي و سا،ر مصنوعات چوبي تا واحد مبل -9

 واحد توسيد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا با استفاد  از ورق آماد  -12

 رچه مقوا،ي و سا،ر مصنوعات مشابه از ورق ماد واحد توسيد انواع دوك و سوسه طاقه پيچي پا -11

 توسيد محصوالت ساخته شد  از ني و حصير و سبد بافي از اسياف گياهي -12

 بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاد  از كاغذ آماد  واحد بسته -13

 واحد پرس كاري و چسباندن روكش نئوپان با استفاد  از روكش آماد  -14

 دستگا  در سال 222هاي چوبي و بلم تا  د قا،قواحد توسي -15
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 واحد توسيد كاربن و استنسيل از كاغذ آماد  -10

 واحد توسيد ك،ستر و زونكن از مقواي آماد  -10

 واحد توسيد سازهاي سنتي -18

 آماد  كاغذ واحد توسيد كیسول مومي كيك از -19

 : ب-4گرو  

 ي )به صورت واحد مستقل(سازي و عكاس ز،نك -هاي سيتوگرافي كارگا  -1

 سازي هاي سيتوگرافي، عكاسي و ز،نك هاي بيرگ توام با واحد چاپخانه -2

 سازي چوبي جعبه -3

 آمييي مترمكعب در سال بارنگ 222سازي وسا،ر مصنوعات يوبي بيش از  واحد مبل -4

 بري از اسوار آماد  واحد چوب -5

 واحد توسيد زهوار -0

 واحد توسيد پوشال كوسر -0

 دستگا  در سال 222هاي چوبي بيش از  واحد توسيد قا،ق -8

 هاي چوبي واحد توسيد سنج -9

 سوازم چوبي خانگي واداري )به صورت مستقل(ر آمييي مبلمان و سا، واحد رنگ -12

 واحد مدادسازي با استفاد  از مغي آماد  -11

 واحد توسيد ورق كارتن ازكاغذ آماد  -12

 تعمير شناورهاي در،ا،يواحد نصب باالبر و  -13
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 واحد توسيد خاك ضدعفوني شد  )بيت موس ازخورد  چوب( -14

 : ج-4گرو  

 واحد توسيد نئوپان -1

 واحد تخته چندال -2

 واحد توسيد تخته سخت -3

 واحد توسيد بوستانت چوبي -4

 واحد توسيد روكش چوبي -5

 كني )به صورت واحد مستقل( واحد چوب خشك -0

 صنوعات چوبي باروكش فا،برگ،سواحد توسيد م -0

 تن درسال 322واحد توسيد پنبه هيدروفيل حداكثر تا -8

 مداد( مغي واحد مدادسازي )باخط توسيد -9

 تن در سال1522ازسلوسيسفيد تا ظرفيت  "آسفاسلوسي"واحد توسيد رول سينتر -12

بنسدي   هاي بسته فو،ل آسومينيمي و چاپ سفافهبندي كر ،  س ، گرافيت، گ،سه، سفاف بسته واحد توسيد كاغذهاي كربن -11

 هيارتن درسال15ظرفيت  هاي آماد  كاغذ تا ازرول

 د: -4گرو  

 گرافت و مقوا از خمير آماد  واحد توسيد كاغذ -1

 واحد توسيد دستمال كاغذي و محصوالت مشابه با استفاد  ازخميرآماد  -2

 واحد توسيد زغال ازچوب -3
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 واني و فورميكاواحد توسيد فيبراستخ -4

 پنبه آوري سينتر عمل پاال،ش و -واحد تصفيه  -5

 تن درسال 322واحد توسيد پنبه هيدروفيل بيش از -0

 تنه درختان اسوار از توسيد بري و واحد چوب -0

 واحد توسيد تخته سخت ازخرد  چوب -8

 مرغ واحد توسيد شانه تخم -9

 واحد توسيد بر،كت زغال سنگ -12

 زغال پرس شد  واحد توسيد -11

 سازي واحد كبر،ت -12

 واحد توسيد روكش چوب )ال،ه زني( -13

 و: -4گرو  

 هاي توسيد چوب وكاغذ مجتمع -1

 : هس -4گرو  

 واحد توسيد كاغذ ومقوا ازكاغذ باطله -1

 واحد فيبرسازي -2

 تيرچوبي واحد اشباع تراورس و -3

 كا  و غير  باني ،ا واحد توسيد كاغذ ازچوب -4

 احد توسيد مقوا از ضا،عات كشاورزيو -5
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 واحد توسيد انواع خميركاغذ )اسياف بلند( -0

 صنا،ع فليي -5-12-4

 : اسف -5گرو  

 واحد قلميني انواع فليات -1

 دستگا  تراش گري وآبكاري حداكثرتاسه سازي بدون ر،خته سازي وقاسب واحدتراشكاري وقطعه -2

 نيومي )صرفاً درمناطق صنعتي درون شهري(آسومي پنجر  آهن و واحد توسيد درب و -3

 واحد توسيد كانال كوسر، سوسه بخاري )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( -4

 قلو  موتورسيكلت واحد مونتاژ آ،نه و -5

 سه دستگا  تراش هاي طراحي ومهندسي مونتاژ حداكثر تا واحد -0

 واحد توسيد گرگور به طر،ق دستي -0

سال صرفاً مناطق صسنعتي   تن در122كن حداكثر ،ك دستگا  خم ورق آماد  با ظروف آسومينيوم از واحد صنعتي توسيد -8

 داخل شهري

 غبارگير ازقطعات آماد  واحد مونتاژ تجهييات گرد و -9

 نفر15 تن و 52غذا،ي، دارو،ي و شامیو تا  بندي مواد هاي بسته واحد مونتاژ دستگا  -12

 انتهاي شيلنگ فشارقوي( يك )پرس بست فليي به دوواحد توسيد اتصاالت هيدروس -11

 واحد مونتاژ پرد  كركر  فليي از ورق آماد  -12

 : ب -5گرو  

 مصنوعات مشابه فليي سرو،  آشیيخانه و صندسي و واحد توسيد ميي و -1
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 واحد توسيد مخازن كوچك ما،عات، حلب بهداشتي، قوطي كنسرو-2

 ليي بدون آبكارينشان وع،،م ف واحد توسيد دكمه و -3

 دستگا  3سنگ تراشي بيش از ميل سازي و سازي، قاسب واحد تراشكاري، قطعه -4

 گري وآبكاري تجهييات تصفيه آب و فاض،ب بدون ر،خته واحد توسيد ماشين آالت و -5

 گري وآبكاري ورزشي بدون ر،خته واحد توسيد ابيار -0

 واحد توسيد سوازم فليي برقي بدون آبكاري -0

 واحد توسيد انواع فيلترهاي روغن -8

 گري مونتاژ شيرآالت بدون آبكاري ور،خته واحد تراشكاري و -9

 گري سنجاق بدون ر،خته واحد توسيد سوزن دوخت كليی  و -12

 كاسسكه بچه واحد مونتاژ رورويك و -11

 صنعتي واحد توسيد حفاظ فليي خانگي و -12

 واحد چاپ روي فليات -13

 اي پا،ه دوربين عكاسي بدون عمليات كور واحد مونتاژ  -14

 نفر15تن و 52شامیو بيش از غذا،ي دارو،ي و بندي مواد هاي بسته واحد مونتاژ دستگا  -15

 واحد طراحي و مونتاژ قاسب و قطعات صنعتي -10

 دستگا  شو،ند  واحد توسيد هيترهاي صنعتي و -10

 گري ،ختهر واحد مونتاژ صندسي دندانیيشكي بدون آبكاري و -18

 گري واحد توسيد برش سيلندر و بوش فرمان تراكتور بدون ر،خته -19
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 تن درسال 52آبكاري تا ظرفيت  گري و آسومينيم بدون ر،خته واحد توسيد سقف كاذب دامیا از -22

 : ج -5گرو  

 كشي هاي جوجه واحد توسيد ماشين -1

 آبكاري واحد توسيد سوازم فليي برقي با -2

 استفاد  از ورق آماد  و بدون آبكاري هاي خرطومي فليي با سوسهواحد توسيد  -3

 ماشين آالت كشاورزي واحد توسيد ادوات و -4

 ،راق آالت سوال و واحد توسيد قفل و -5

گرد، كليی ، انواع تورهساي فلسيي، سسيم خساردار،      مهر ، واشر فليي، كربي، سوزن ته پي  و ، مي ، پرچ و واحد توسيد -0

 سيم ظرفشو،ي كسل وزنجير، سيم ب

 هاي چندكار  نجاري بري ودستگا  بري وآهن هاي چوب واحد توسيد ار  -0

 واحد توسيد كارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل -8

 واحد توسيد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاري -9

 انواع چراغ نفتي واحد توسيد انواع سماور و -12

 لواحد توسيد ز  آالت اتومبي -11

 واحد توسيد پشم فليي -12

 واحد توسيد انواع فنر -13

 مليومات وابسته انواع ترازو و واحد توسيد باسكول و -14

 دستگا  درسال 222تا ژواحد توسيد ماشين ابيارسازي به صورت مونتا -15
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 اسقا،ي گري به روش دا،كاست و واحد ر،خته -10

 واحد باز،ابي فليات قيمتي -10

 سوزن، ميل بافندگيواحد توسيد  -18

 واحد توسيد ظروف تفلون -19

 كشش مفتول واحد -22

 غذا،ي هاي مواد واحد توسيد درب فليي شيشه -21

 سيم ك،چ واحد توسيد سيم گاز و -22

 واحد توسيد ظروف آسومينيومي -23

 واحد توسيد نشان وع،إم فليي با آبكاري -24

 نجيشيرآالت بر گاز و آب و واحد توسيد كنتور -25

 واحد توسيد سوازم خانگي بدون آبكاري -20

 واحد توسيد ماشين آالت سبك -20

 واحد مونتاژ دوچرخه و موتورسيكلت )چهارزمانه( -28

 واحد توسيد سيم سحيم -29

 اشرفليي واحد توسيد انواع و -32

 برني واحد توسيد شومينه كرم و -31

 واحد توسيد فرغون -32

 گري تور بدون ر،ختهواحد توسيد سم پاش تراك -33
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 نقاسه نوار واحد توسيد روسيك و -34

 كن محصوالت كشاورزي هاي خشك واحد توسيد دستگا  -35

 اي واحد توسيد بلبر،نگ بدون استفاد  ازعمليات كور  -30

 اي عمليات ور  سنگين بدون استفاد  از ان كتورخودروهاي سبك و يل و،هاي گازو واحد توسيد پمپ -30

 وسيد قاسب فليي بتونواحد ت -38

 بردهاي اسكترونيك االت توسيد واحد ساخت ماشين -39

 تخم گذار هاي فليي اتوماتيك مرغ واحد ساخت قف  -42

 واحد توسيد قطعات تفنگ شكاري بادي -41

 سنگين واحد توسيد سيبك خودروهاي سبك و -42

 واحد توسيد اگيوز -43

 گري ر،خته واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون -44

 مركي از گري گر،ي ر،خته آالت كشاورزي با واحد توسيد قطعات ماشين -45

 قطعات آماد  اتومبيل از راد،اتور واحد مونتاژ -40

 اي رنگ بدون عمليات كور  آالت خطوط شستشو و ماشين واحد مونتاژ -40

 واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبكاري -48

 اي مكانيكي بدون عمليات كور هاي  واحد توسيد انواع نظام -49

 واحد توسيد سردخانه آناتومي -52

 برقي قيچي واحد توسيد خم كن و -51
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 واحد توسيد محفظه اگيوز -52

 گري وآبكاري واحد توسيد اتصاالت جوشي گاز بدون ر،خته -53

 اتومبيل كوسر واحد مونتاژ -54

 گوش ه سهتلمب درجه داخل باك و يلي و،بني،ن وگازو واحد شناور -55

 واحد مونتاژ جك كمیرسي -50

 هاي عصا،ي هاي آب وبرق، بست سرنيي ، بست ار  واحد توسيد تيرهاي فليي سوسه -50

 )تنوراتوماتيك( "دوار" "پي نان" هاي واحد توسيد ماشين -58

 اي پمپ بدون عمليات كور  غ،ف و واحد توسيد شافت و -59

 اي عمليات كور  برقي بدون هاي ذوب واحد توسيد كور  -02

 كشي واحد توسيد  درافينگ نقشه -01

 آالت بنا،ي واحد توسيد ابيار -02

 مصرف واحد توسيد تيغ ،كبار -03

 اي پمپ ك،چ بدون عمليات كور  انواع پمپ ترمي و واحد توسيد پوستر و -04

 هوا،ي واحد توسيد مخازن متحرك و -05

 واحد توسيد سوسه -00

 اي تراكتور بدون عمليات كور  واحد توسيد كودپاش -00

 اي واحد توسيد او،ل پمپ تراكتور بدون عمليات كور  -08

 ن )فشاري(ژواحد توسيد پروفيل آسومينيوم به روش پرس اكسترو -09
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 اي بدون عمليات كور  واحد توسيد اتوك،و و -02

 هاي فليي پيش ساخته )خرپا،ي( واحد توسيد سقف -01

 اي انواع خودرو بدون عمليات كور  ژفحه ك،ص واحد توسيد د،سك و -02

 وأم كشي جوجه اتاق هئري وبوگي هيترآزما،شگاهي -فور -واحد طراحي مونتاژ آب مقطرگيري -03

 اي هاي سنگ شكن بدون عمليات كور  واحد مونتاژ دستگا  -04

 اي كيوم پمپ بدون عمليات كور  واحد مونتاژ و -05

 كن سباس واحد توسيد خشك -00

 آسياب آرد وكارخانه سيمان تجهييات سيلو و واحد مونتاژ و -00

 واحد مونتاژ كمیرسورهاي تخليه سيمان -08

 واحد مونتاژ سيلندرهاي بادي -09

 اي پاش بدون عمليات كور  واحد توسيد سوخت -82

 پروژكتورهاي بيرگ سينما،ي واحد مونتاژ -81

 واحد مونتاژ كاربراتور گازسوز -82

 اي هاي حرارتي بدون هرگونه عمليات كور  مبدل مونتاژ حي وواحد طرا -83

 واحد توسيد انواع سردخانه بدون آبكاري -84

 واحد توسيد ترموستات -85

 استانبوسي پيي و واحد توسيد تاو  نان -80

 بيتومن ماد،فا،د -واحد فرموالسيون بيتومن انامل -80
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 ترمي واحد مونتاژ سنت -88

 گوش پمپ )تلمبه( سه درجه داخل باك و گازوإ،لي و بني،ني و واحد توسيد شناور -89

 واحد توسيد جك كمیرسي به صورت مونتاژ -92

 اي بتونير بدون عمليات كور  -اتوميكسر -رسميك -واحد توسيد دامیر -91

 اي واحد توسيد د،نام جوش بدون عمليات كور  -92

 نتي،تور واحد توسيد و -93

 اي د،فرانسيل بدون عمليات كور  -ربك گي -واحد توسيد موتور -94

 اي پكيج و هواسازي بدون عمليات كور  ساخت كندانسور چيلر و واحد مونتاژ و -95

 اي واحد توسيد ماشين بافندگي بدون عمليات كور  -90

 اي بافي بدون عمليات كور  واحد توسيد ماشين موكت -90

 اي واحد توسيد ماشين ر،سندگي بدون عمليات كور  -98

 اي آالت ر،سندگي بدون عمليات كور  واحد توسيد قطعات ماشين -99

 اي آالت بافندگي بدون عمليات كور  واحد توسيد قطعات ماشين -122

 كشي خيابان آالت خط واحد توسيد ماشين -121

 گري وآبكاري واحد توسيد تجهييات كمك آموزشي بدون ر،خته -122

 آبكاري گري و كا  بدون ر،خته ج سلوسي ازآالت استخرا واحد توسيد ماشين -123

 دستگا  درسال 222آبكاري تاظرفيت  گري و واحد توسيد رگ،تورهاي صنعتي بدون ر،خته -124

 دستگا  درسال 4522ظرفيت  آبكاري تا گري و واحد توسيد مشعل صنعتي بدون ر،خته -125
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 واحد توسيد پدال دند  موتورسيكلت -120

 اي آالت آجرماشيني بدون عمليات كور  واحد ساخت ماشين -120

 اي ساز بدون عمليات كور  ماسه هاي كوبيت و واحد توسيد دستگا  -128

 دستگا  درسال 222ظرفيت  گري وآبكاري تا هاي غيرمستقيم بدون ر،خته واحد توسيد گرمكن -129

 درسال دستگا  4522ظرفيت  آبكاري تا گري و واحد توسيد پمپ سه فاز بدون ر،خته -112

 كاري رنگ آبكاري و گري و رول آماد  بدون ر،خته واحد توسيد انواع پروفيل از -111

 كساري( و  كساري(، آبسدهي )سسخت    سوازم فليي ارتوپدي بسدون فورجينسگ )پسرس    واحد توسيد ابيارهاي جراحي و -112

 سال هيارقطعه در 522ظرفيت  آبكاري تا

 )وانت( بدون آبكاري واحد توسيد اتاقك انواع خودروهاي سبك -113

 واحد توسيد پمپ آب موتورخودرو -114

 پرس واحد توسيد فيلتر -115

 واحد توسيد كليد ازفليات معموسي )خام( -110

 تن درسال122ظرفيت  واحد توسيد چر  دند  تا -110

گسري   عمليات ر،ختهگيري برقي )صنعتي( بدون  شيميا،ي وآبميو  واحد توسيد پداسب )شيرپداسي(، پمپ تير،ق مواد -118

 آبكاري و

 بستارهاي عصا،ي هاي آب وبرق، سوسه بست سرنيي  و واحد توسيد تيرهاي فليي، سوسه -119

 د: -5گرو  

 واحد توسيد انواع سيلندرهاي گاز -1

 واحد راد،اتورسازي -2
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 واحد توسيد قطعات آسومينيومي -3

 ط نقليه،وسا واحد توسيد فنر -4

 واحد ابيارسازي -5

 حد توسيد كمك فنروا -0

 بشكه واحد توسيد قوطي و -0

 هاي بخار واحد توسيد د،گ -8

 آبكاري كاري و واحد توسيد سوازم خانگي باسعاب -9

 گري كليه فليات واحد ذوب ور،خته -12

 دستگا  درسال 222واحد توسيد ماشين ابيارسازي به صورت مونتاژ بيش از -11

 واحد توسيد گاوصندوق -12

 سوز الشه هاي زباسه سوز و سيد دستگا واحد تو -13

 جوشكاري واحد توسيد اسكترود -14

 آنادا،ي،نگ واحدگاسوانيي  فليات )حرارتي( و -15

 واحد توسيد انواع گيربك  صنعتي -10

 گري پاش تراكتور بار،خته واحد توسيد سم -10

 آبكاري ذوب و واحد توسيد پروفيل آسومينيوم با -18

 آبكاري هاي خرطومي با واحد توسيد سوسه -19

 سوازم پ،ستيكي كاسه و -واحد توسيد چراغ خودرو شامل شيشه -22
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 فليي سيارچوبي و هاي پيش ساخته تابت و واحد توسيد خانه -21

 آسومينيوم واحد نورد -22

 اي عمليات كور  استفاد  از سنگين با خودروهاي سبك و يل وان كتور،هاي گازو واحد توسيد پمپ -23

 سازي يك،واحد توسيد ماشين آالت موزا -24

 واحد توسيد قطعات سوسه -25

 اي عمليات كور  واحد توسيد قطعات منفصله آسانسور با -20

 اي عمليات كور  واحد توسيد باسكول با -20

 آالت خطوط شستشو ورنگ واحد توسيد ماشين -28

 دستگا  درسال 4522ظرفيت  ي تاآبكار گري و پمپ سه فاز باعمليات ر،خته واحد توسيد مشعل و -29

 هاي آبي هاي بيرگ وتوربين واحد توسيد پمپ -32

 اي واحد توسيد جك كمیرسي با عمليات كور  -31

 واحد توسيد هيتر چيلر جذبي -32

 هاي م  باكور  اسقا،ي واحد توسيد سوسه -33

 واحد توسيد كاربراتور -34

 اي ور عمليات ك پمپ با غ،ف و واحد توسيد شافت و -35

 واحد توسيد سيستم حفاظت كاتدي -30

 واحد توسيد جرتقيل پشت كاميون -30

 واحد توسيد ساخت پرس كشش هيدروسيك -38
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 نساجي آالت صنا،ع غذا،ي و ماشين واحد توسيد اتوك،و و -39

 اي عمليات كور  واحد توسيد او،ل پمپ تراكتور با -42

 برنجي به روش پرس اكستروژن -واحد توسيد تسمه ميلگرد، پروفيل مسي -41

 اي شكن با عمليات كور  هاي سنگ واحد توسيد دستگا  -42

 اي واحد ساخت پمپ خ،چ باع مليات كور  -43

 اي واحد توسيد اتصاالت فوالدي )زانو،ي( باعمليات كور  -44

 اي واحد توسيد پروژكتور بيرگ سينما،ي با عمليات كور  -45

 اي عمليات كور  پاش با واحد توسيد سوخت -40

 اي واحد توسيد كاربراتور گازسوز با عمليات كور  -40

 سازي واحد مونتاژ ماشين را  -48

 واحد توسيد انواع سردخانه با عمليات آبكاري -49

 واحد توسيد پودر باكاسيت -52

 سوسه آهن واحد توسيد پروفيل و -51

 اي ر عمليات كو واحد توسيد موتور، گيربك ، د،فرانسيل با -52

 اي واحد مونتاژ و ساخت كندانسور چيلر و پكيج و هواساز با عمليات كور  -53

 اي واحد توسيد قطعات پودري فليات باعمليات كور  -54

 واحد آناسيي قطعات فوالدي، آبكاري، عمليات حرارتي -55

 آالت فنر پيچي واحد توسيد ماشين -50
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 واحد ساخت و مونتاژ جرتقيل سقفي -50

 د توسيد ورق مشبكواح -58

 گري واحد توسيد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور با ر،خته -59

 گري و آبكاري واحد توسيد تجهييات كمك آموزشي با ر،خته -02

ميليسون عسدد در   12عمليات كور  اسكتر،كي تا ظرفيست   گري با واحد توسيد مته فوالدي بدون عمليات ذوب و ر،خته -01

 سال

 هاي سواري و صنعتي انواع قطعات ماشين كاري واحد پرس -02

 سال دستگا  در 4522گري و آبكاري تا ظرفيت  واحد توسيد مشعل صنعتي با ر،خته -03

 واحد توسيد قطعات آسومينيمي سيستم آبياري تحت فشار -04

هسيار   522ت كاري و آبكاري تا ظرفي گري ذوب، سخت هاي فوالدي به ورق بدون عمليات ر،خته ليواحد توسيد كو -05

 تن در سال

 تن درسال 22واحد توسيد قطعات ظر،ف فليي با ظرفيت  -00

 واحد توسيد ميلگرد فوالدي بدون عمليات ذوب -00

 واحد توسيد تسمه و نبشي با عمليات حرارتي -08

 تن در سال 52واحد عمليات حرارتي قطعات صنعتي تا ظرفيت  -09

 سال ميليون عدد در 5بين( با عمليات كور  اسكتر،كي و ظرفيت  واحد توسيد پيستون و قطعات آن )گ ن -02

 هاي قاسب سمبه ماتر، ، پ،ستيك دا،كاست ميله واحد توسيد انواع كفشك -01

 و: -5گرو  

 كارخانجات ذوب و نورد فليات -1
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 كارخانجات توسيد ژنراتورهاي نيروگاهي -2

 شناورهاي سنگين كارخانجات توسيدكشتي و -3

 جات توسيد واگن قطاركارخان -4

 كارخانجات ساخت موتورهاي د،يسي سنگين -5

 كارخانجات ساخت اسكترو موتورهاي سنگين -0

 هاي سنگين كارخانجات ساخت پرس -0

 كارخانجات ساخت ماشين ابيارهاي سنگين -8

 هاي بيرگ كارخانجات ساخت پمپ -9

 هاي تجهييات نفت وگاز و پتروشيمي كارخانجات ساخت پمپ -12

 طراحي ومونتاژ هواپيما -11

 تن 5222واحد توسيد شمش روي ازكنتسانتر  روي بيش از -12

 تن در سال 5222واحد توسيد شمش روي به روش كاتدي بيش از -13

 كارخانه ذوب م  -14

 : هس -5گرو  

 باطري كهنه گري ازكابل و واحدهاي ر،خته -1

 دوچرخه واحد ساخت موتورسيكلت و -2

 دامیر و تيلر تراك و سيفتواحد توسيد  -3

 واحد توسيد بتونير -4
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 ط نقليه سنگين،واحد توسيد اطاق وسا -5

 غير  بوس وكانتينر و واحد توسيد اطاق ميني -0

 ط نقليه سنگين مثل اتوبوس و كاميون و تراكتور،واحدهاي توسيد وسا -0

 غير  كشاورزي و آالت سنگين راهسازي و ماشين واحدهاي توسيد -8

 اطاق تر،لر و حد توسيد تانكر ووا -9

 سواري( ط نقليه سبك )وانت و،واحد توسيد وسا -12

 واحد توسيد روتاري موبيل )دستگا  حفاري( -11

 كنتسانتر  آماد  متاسوژي از واحد توسيد شمش روي به روش پا،ر و -12

 واحد توسيد شمش روي به روش اسكتروسيي -13

 تن درسال 5222  روي تاواحد توسيد شمش روي ازكنتسانتر -14

 تن درسال 5222واحد توسيد شمش روي به روش كاتدي تا -15

 صنا،ع كاني غيرفليي -0-12-4

 : اسف -0گرو  

 اي بدون كور  ذوب واحد توسيد مصنوعات شيشه -1

 آ،نه، پوكه آمیول، شيشه آزما،شگاهي بدون كور  واحد توسيد -2

 ع دستي(يني سنگي )صنا،،واحد توسيد مصنوعات تي -3

 واحد توسيد كنتاكت سني -4

 : ب -0گرو  
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 واحد توسيد بتون آماد  -1

 واحد توسيد تيرچه و بلوك -2

 يك،واحد توسيد موزا -3

 بري واحد سيگمنت سنگ -4

 واحد توسيد بلوك سيماني -5

 واحد توسيد مصنوعات گچي، گ  تحر،ر، گ  طبي، قاسب گچي ازگ  آماد  -0

 سانتي متر 02اسي  22اقطار بتني ازهاي  واحد توسيد سوسه -0

 : ج-0گرو  

 واحد توسيد قطعات پيش ساخته ساختماني -1

 واحد كوز  گري وتوسيدمصنوعات سفاسي -2

 تن درسال 252واحد چيني سازي تا -3

 ها سا،ند  سمباد  و سمباد ، كاغذ ساب، سنگ آسياب، سنگ واحد توسيد سنگ -4

 واحد سعاب فلي و سراميك -5

 كوبي صدف -0

 تن در سال1222واحد توسيد شيشه اتومبيل، شيشه ا،مني و نسوز و آ،نه تا -0

 ساخته گچي پيش واحد توسيد پانل ود،وار -8

 ساخته بتني هاي پيش واحد توسيد خانه -9

 تن درسال( 252سازي وروف فا،ل وقطعات سراميكي )حداكثر واحد مقر  -12
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 واحد توسيد شيشه عينك -11

 ني فشرد  هاي سيماني و پانل واحد توسيد -12

 سيماني واحد توسيد آجر -13

 مترمربع درسال هيار122سراميك تا واحد توسيد كاشي و -14

 هاي بر،د  شد  واحد توسيد بوسك -15

 بري( بري )بدون قله واحد بلوك -10

 تن درسال 522ترمي با استتفاد  از مخلوط مواد اوسيه آماد  تاحداكثر واحد توسيد سنت -10

 تن در سال144222آالت اتوماتيك و فيلتر هوا تا ظرفيت  بندي سيمان با پاكت آماد  و مجهي به ماشين واحد بسته -18

 واحد توسيد سنگ بري صرفاً سنگ گرانيت -19

 د: -0گرو  

 واحد توسيد گ  صنعتي -1

 كوبي واحد سنگ -2
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 فورفورال -واحد توسيد سور،ل اتيل سوسفات -11

 هيدراز،ن -واحد توسيد آنتي اكسيدان -12

 واحد توسيد سيليكات سد،م -13

 سوسفيت واحد توسيد سوسفيت سد،م و بي -14

 كربنات سد،م واحد توسيد كربنات و بي -15

 واحد توسيد سوسفاميك اسيد -10

 تن در سال 522هاي صنعتي بيش از واحد توسيد پاك كنند  -10

 واحد توسيد رز،ن اكر،ليك -18

 كن واحد توسيد پاك -19

 هاي نساجي و دباغي واحد توسيد رنگ -22

 رزك، روغن ج،(ها )روغن اسيف، تينر، روغن ب هاي صنعتي و ساختمان و پوشش دهند  واحد توسيد ضدزنگ، رنگ -21

 هاي فسيلي واحد استقرار قير و سوخت -22

 هاي قير و اموسسيون واحد توسيد فراورد  -23

 واحد توسيد انواع دستكش التك  -24

 واحد توسيد فوم حفاري -25

 هاي فا،برگ،س واحد توسيد سنج -20

 مواد طبيعي و شيميا،ي واحد توسيد اسان ، تنطور، آسكاسوييد از -20

 هاي اسیري كش د توسيد حشر واح -28
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 هاي فليي واحد توسيد پودر آسفاسلوسي و سيكنو سوسفونات -29

 واحد توسيد نيترات سد،م -32

 واحد توسيد استات سد،م -31

 واحد توسيد استات بوتيل -32

 واحد توسيد سد،م هگيامتافسفات -33

 واحد توسيد فسفات سد،م -34

 واحد آبكاري -35

 ضدخورندگي و ضدخي  واحد توسيد مواد -30

 اكسيدكربن از ذغال سنگ و نفت كور  واحد توسيد گاز دي -30

 واحد توسيد سد،م پيرو فسفات -38

 واحد توسيد اتر -39

 واحد توسيد صابون صنعتي و سنتي -42

 چسب واحد توسيد ال،ي گرم و -41

 واحد توسيد اسيداگياسيك -42

 واحد توسيد نمك صنعتي -43

 مونيم كلرا،دواحد توسيد آ -44

 واحد توسيد پليمرهاي حساس به نور -45

 سنگ معدن سيلي  واحد توسيد كنسانتر  و -40
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 واحد توسيد براك  هيدراته -40

 بندي واحد توسيد قطعات الستيكي آب -48

 واحد توسيد سركابل فشارقوي -49

 واحد توسيد مشمع قيراندود و خمير ا،يوالسيون -52

 وسيت،واحد توسيد ز -51

 فرنگي با عمليات آبكاري واحد توسيد درب دوبل تخليه آب تواست -52

 واحد توسيد سرب صيادي -53

 كن واحد توسيد ما،ع جوهر پاك -54

 واحد توسيد تسمه نساجي و نقاسه و روكش غلطك چاپ دستكش جراحي، صنعتي و خانگي -55

 ترمي د،سكي بدون استفاد  از آزبست واحد توسيد سنت -50

 تن درسال 2222هاي كلسيمي، اسيدهاي چرب )خوراك دام( تا ظرفيت  توسيد نمكواحد  -50

 واحد توسيد كربنات كلسيم رسوبي -58

 هاي برزنتي واحد توسيد تسمه -59

 واحد توسيد رنگ ترمو پ،ستيك وك،س بيد -02

 واحد توسيد كنسانتر  م  -01

 اتيلن ترفتاالت واحد توسيد پلي -02

 هاي طبيعي بندي رنگ تهواحد توسيد و بس -03

 واحد توسيد اسكل از طر،ق تخمير و سنتي -04
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 كن واحد توسيد ما،ع جوهر پاك -05

متاسوژ،سسك، هيسسدرومتاسوژ،ك )بسسه اسسستثناي توسيسسد روي بسسه روش قاسبكسساري(  واحسسد توسيسسد روي بسسه روش پسسا،ر و -00

 تن در سال 2522حداكثر

 سوسفيدسد،م واحد توسيد كربنات بار،م و -00

 تن در سال 3ظرفيت بيش از سازي به روش اسكتروفرمينگ تا قاسب -08

 تن در سال1522واحد توسيد رنگ مستربج تا ظرفيت  -09

 يد،واحد توسيد پارافرماسد -02

 تن در سال 35222واحد توسيد مواد افيودني روغن موتور تا ظرفيت  -01

 التن در س 52شمش شيشه تا ظرفيت  واحد توسيد بلورسوستر از -02

 بندي مواد شيميا،ي )استن، اسيداستيك، زا،لن( واحد تخليص وبسته -03

 تن درسال 08222واحد توسيد اسيد سوسفونيك تا ظرفيت  -04

 واحد توسيد پودر ذغال از سبوس گندم ،ا برنج -05

 و: -0گرو  

 واحد توسيد اكسيدسرب -1

 واحد توسيد فنل -2

 هاي معدني واحد توسيد پيگمنت -3

 توسيد انواع فليات ازمواد كاني واحد -4

 واحد توسيد كلر، سود، آب ژاول -5
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 واحد توسيد كك و قطران -0

 واحد توسيد سرنج -0

 واحد توسيد كليه اسيدهاي معدني و سوسفات و سوسفور سد،م -8

 معدن )سيتارژ( واحد توسيد كاربيد، مواد آبكاري و اكسيد روي از -9

 متانل فنل و توسيد مازادواحدهاي تصفيه تركيبات آسي  -12

 واحد توسيد تركيبات كروم -11

 واحد توسيد گازكلر و هيدروكسيد سد،م -12

 هاي آسي هاي فنوسيك وپيگمنت واحد توسيد رز،ن -13

 موتور واحد تصفيه روغن -14

 واحد توسيد كود شيميا،ي -15

 اكر،ل واحد توسيد پلي مر،ياسيون پلي -10

 واحد توسيد كود شيميا،ي -10

 واحد توسيد مواد شيميا،ي -18

 صنا،ع نفتي و تصفيه نفت )پاال،شگا ( -19

 سازي واحدهاي پليمر،ياسيون و پ،ستيك -22

 P.V.Cواحد توسيد  -21

 ها )سنگ سمباد  و كاغذ سمباد ( واحد توسيد مواد اوسيه سا،ند  -22

 واحد توسيد سموم دفع آفات -23
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 گ معدناكسيد منگني از سن واحد توسيد دي -24

 واحد توسيد فورموسبيدن -25

 سازي مواد شيميا،ي واحد توسيد و خاسص -20

 واحد توسيد گل گوگرد -20

 واحد توسيد كربن ب،ك -28

 واحد توسيد سيليكومنگني و فرومنگني -29

 كباست واحد توسيد كنتسانتر  م ، نيكل و -32

 واحد فراوري گوگرد -31

 پيي سنتي واحد كيك -32

 راوري اكسيد و مشتقات سيلسيمواحد ف -33

 انبار و محل توز،ع و پخش كودهاي حيواني و شيميا،ي -34

واحد توسيد روي به روش پا،رومتاسوژ،ك، هيدرومتاسوژ،ك )به اسستثناي توسيسد روي بسه روش قاسبكساري( حسداكثر       -35

 تن در سال 32222تا 5222از

 واحد توسيد كربن و اسكترود گرافيتي -30

 هس: -0گرو  

 واحد توسيد توري روشنا،ي -1

 واحد توسيد فرماسين و پارافرم آسدييد -2

 واحد توسيد هگيامين -3
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 واحد توسيد اسيد سوسفور،ك -4

 واحد توسيد اسيد نيتر،ك -5

 واحد توسيد اسيد كلر،در،ك -0

 واحد توسيد آمونياك -0

 واحد توسيد روغن موتور وگر،  -8

 ها( گازكربنيك )مونو، دي وتري آمين كنند  هاي خنثي واحد توسيد آمين -9

 واحد توسيدكنند  مواد پوشش دهند  سطوح فليي و كارگاهي )غير از رنگ، بتونه و مشابه( -12

 هاي اپوكسي واحد توسيد رز،ن -11

 واحد توسيد م،مين فرم آسدييد -12

 واحد توسيد پارافين ما،ع -13

 واحد توسيد وازسين -14

 آروماتيك هاي واحد توسيد روغن -15

 سد،م واحد توسيد كلر،ت كلسيم و -10

 ط نقليه موتوري،تيوپ وسا واحد توسيد الستيك و -10

 ،نيل استات واحد توسيد رز،ن اسكيد و پلي و -18

 واحد توسيد اوسيه مواد كمكي ،ا تعاوني نساجي -19

 واحد توسيد بيكربنات آمونيم -22

 واحد توسيد رز،ن و نيليك -21
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 هاي پلي ،ورتان د پانلواحد توسي -22

 سازي واحد سر،شم -23

 واحد توسيد خاك رنگبر -24

 واحد توسيد پودر باكاكيت -25

 م،مين واحد توسيد پودر -20

 واحد توسيد نفتاسين -20

 واحد توسيد سوسفور آمونيوم -28

 مشتقات نفتي واحد توسيد مواد عا،ق ا،يوالسيون از -29

 كنند  پ،ستيك( )نرم واحد توسيد دي اكتيل فتاالت -32

 اخرا واحد توسيد كربنات كلسيم، بار،ت، بنتونيت، تاسك و -31

 واحد توسيد اسيدبنيوييك و بنيوات سد،م -32

 واحد توسيد ما،ع ظرفشو،ي، شامیو، پودرهاي شو،ند ، ضدعفوني كنند  و سفيدكنند  -33

 واحد توسيد قير صنعتي و ساختماني -34

وش پسسا،رو متاسوژ،سسك، هيسسدرو متاسوژ،سسك )بسسه اسسستتثناي توسيسسدروي بسسه روش قابكسساري( واحسسد توسيسسد روي بسسه ر -35

 تن درسال 5222تا 2522حداكثراز

 تن در سال 222واحد توسيد استات آمونيوم و تتراكلر،د كربن تا ظرفيت  -30

 واحد باز،ابي سلنيوم از سجن م  آندي -30

 ، نقر ، كرم، نيكل، پ،تين از سوازم مستعمل اسكترونيكيها و رنگين شامل ط، واحد باز،افت فليات گرانب -38
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 اسيداستئار،ك واحد توسيد نمك استئارات و -39

 صنا،ع دارو،ي -8-12-4

 : اسف -8گرو  

 واحد توسيد مواد بهداشتي وآرا،شي )فرموالسيون( -1

 : ب -8گرو  

 وآنتي بيوتيكه(ها  كارخانه داروسازي ) فرموالسيون باستثناي هورمون البراتوار و -1

 تن در سال 252اوسيه داروسازي حداكثرتا واحد توسيد مواد -2

 تن در سال 252واحد توسيد مواد اوسيه بهداشتي و آرا،شي تا -3

 واحد توسيد كیسول سخت ژالتيني -4

 بندي گياهان دارو،ي با شستشو كردن و بسته واحد خشك -5

 التن درس 252واحد توسيد داروهاي دامي حداكثر -0

 تن در سال   252مار،ن حداكثر تا واحد ساخت داروهاي سيلي -0

 واحد توسيد سيمان زنيك اكسا،د، باما،ع آماد  اوزنول -8

 : ج -8گرو  

 تن درسال 322واحد توسيد باند وگاز حداكثرتا -

 د: -8گرو  

 بيان واحد توسيد عصار  شير،ن -1

 واحد توسيد واكسن و سرم -2
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 تن درسال 252وسيه داروسازي بيش ازواحد توسيد مواد ا -3

 واحد توسيد اسكل ازطر،ق سنتي -4

 تقطير طر،ق تخمير و واحد توسيد اسكل از -5

 تن درسال 322واحد توسيد باند و گاز بيش از -0

 هاي گياهي و رز،ن و صمغ گياهي واحد توسيد شربت -0

 التن در س 252واحد توسيد مواد اوسيه بهداشتي و آرا،شي بيش از -8

 واحد توسيد نبتاار،تر،تول -9

 تن درسال 252واحد توسيد داروهاي دامي بيش از -12

 واحد توسيد پليمرهاي حساس به نور -11

 واحد توسيد انواع داروهاي گياهي -12

 بادي( واحد توسيد محلول مونوكلونال )آنتي -13

 هاي گياهي واحد توسيد ساخت اسان  -14

 و: -8گرو  

 بيوتيك آنتي رمون وواحد توسيد هو -1

 صنا،ع برق واسكترونيك -9-12-4

 : اسف -9گرو  

 واحد توسيد سوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ ) نظير زنگ اخبار و در بازكن( -1

 قطعات آماد  سوستر از واحد توسيد آنتن تلو،ي،ون بدون آبكاري و -2
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 عمليات تر نداشته باشد. اي و ط برا،نكه عمليات كور واحد توسيد سوازم برقي و اسكترونيكي به صورت مونتاژ مشرو -3

 قطعات اسكترونيك -آموزشي واحد توسيد سوازم پيشكي، آزما،شگاهي و -4

 واحد توسيد تراني،ستور و مقاومت وغير  -5

 واحد توسيد انكوباتور و سا،رسوازم آزما،شگاهي بدون آبكاري -0

 واحد توسيد انواع ساعت -0

 كنند  صوت نظير بلندگو و آمیلي فا،ر به صورت مونتاژ تواحد توسيد تقو، -8

 واحد توسيد راد،و و تلو،ي،ون و سوازم صوتي و تصو،ري -9

 هاي برقي ع،مت دهند  سمعي و بصري واحد توسيد دستگا  -12

 تلفن مراكي هاي مخابراتي و واحد توسيد سيستم -11

 اداري و سوازم دقيق اسكترونيكي(واحد توسيد سوازم اسكترونيكي )كامیيوتر، سوازم  -12

 هاي وستاژ و فركان  واحد توسيدكنترل -13

 واحد توسيد آفتامات -14

 واحد توسيد مودم وميكروكنترل -15

 واحد مونتاژ تا،مر -10

 : ب -9گرو  

 هاي برق خورشيدي مونتاژ سيستم -1

 انواع و،لچر، تخت بيمارستاني، سمعك آبكاري شامل اي و واحد مونتاژ تجهييات توانبخشي بدون عمليات كور  -2

 : ج -9گرو  
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 هاي فشارضعيف واحد توسيد تران  -1

 واحد توسيد مدارهاي چاپي اسكترونيك وكيت -2

 صنعتي هاي تهو،ه خانگي و واحد توسيد هواكش ودستگا  -3

 تصو،ري واحد توسيد نوار صوتي و -4

 سيم الكي واحد توسيد سيم كابل و -5

 سه و كنتاكتورواحد توسيد ر -0

 واحد توسيد سيم مقاومت -0

 واحد توسيد سركابل فشارقوي -8

 واحد توسيد خازن، المپ تصو،ري، تابلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشعل -9

 اسكتروموتور واحد توسيد فيبر مدارچاپي، باطري خشك، اسمنت برقي و -12

 كفشك اتصال پر،ي، سرسيم و واحد توسيد كليد و -11

 واحد توسيد كنتور برق وگاز -12

 واحد توسيد سوازم دندان پيشكي -13

 هاي سبك واحد توسيد كويل اتومبيل -14

 د،يسي واحد توسيد اتو استارتر موتورهاي صنعتي و -15

 واحد توسيد سيم رابط بدون آبكاري -10

 تن درسال 5222ظرفيت  واحد توسيد ورق مغناطيسي تا -10

 د: -9گرو  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

222 

 

 

 يد المپواحد توس -1

 ل وتجهييات برق فشارقوي،واحد توسيد وسا -2

 ط نقليه بدون باز،ابي سرب از باطري كهنه،واحد توسيد باطري اتومبيل و سا،ر وسا -3

 هاي فشارقوي( واحد توسيد ترانسفورماتور)تران  -4

 واحد توسيد سيم حرارتي و برودتي -5

 هاي صنعتي واحد توسيد ذغال -0

 ورواحد توسيد كمیرس -0

 واحد توسيد تلفن -8

 اي آبكاري واحد توسيد تجهييات توانبخشي )و،لچر، تخت بيمارستاني، سمعك( عمليات كور  -9

 واحد توسيد سيم رابط با آبكاري -12

 هس: -9گرو  

 واحد توسيد باطري اتوميبل وسايط نقليه سنگين با باز،ابي سرب از باطري كهنه -1

 صنا،ع كشاورزي -12-12-4

 : اسف -12گرو  

 فاقد محدود،ت فاصله از اماكن مسكوني( 4واحد زنبورداري و پرورش ملكه ) تا رد،ف  -1

 قطعه 122واحد پرورش پرندگان ز،نتي تا -2

 واحد پرورش كرم ابر،شم -3

 يني،واحد پرورش ماهي تي -4
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 آزما،شگا  دامیيشكي -5

 واحد توسيد و انبارداري گرد  خرما -0

 و آب و گيا  واحد آزما،شگا  خاك -0

 قطعه در هر دور 1222واحد توسيد جوجه تا  -8

 : ب -12گرو  

 قطعه 122واحد پرورش پرندگان ز،نتي بيش از  -1

 رأس222واحد پرواربندي بر  تا -2

 رأس 252واحد پرورش گوسفند شيري )داشتي( تا -3

 واحد دامي 222مياد،ن دام )مجتمع نگهداري دام وكاروانسرا( تا -4

 هيار( 00دستگا  جوجه كشي )ظرفيت هر دستگا   3توسيد جوجه تاواحد  -5

 واحد توسيد قارچ صدفي -0

 رأس 52واحد پرواربندي گوساسه تا -0

 رأس 22واحد گاوداري شيري تا -8

 رأس12واحد پرورش اسب و ماد،ان تا -9

 واحد توسيد بذرقارچ خوراكي -12

 ر،سي كني و ابر،شم واحد پيله خشك -11

 تن درسال 52رورش ماهي به روش سنتي در استخرهاي كشاورزي و آبياري تا ظرفيت واحد پ -12
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 : ج -12گرو  

 واحد حيوانات پوستي و آزما،شگاهي -1

 هيار جوجه( 00كشي)ظرفيت هر دستگا   دستگا  جوجه 5تا  3واحد توسيد جوجه از -2

 رأس 522تا 222واحد پرواربندي بر  از -3

 رأس 522تا 252ري )داشتي( ازواحد پرورش گوسفند شي -4

 رأس 52تا 22واحد گاوداري شيري از -5

 رأس 222تا 52واحد پرواربندي گوساسه  -0

 رأس 52تا 12واحد پرورش اسب و ماد،ان از -0

 واحد پرورش خرگوش آنقور  -8

 كمیوست اي بدون عمليات توسيد واحد توسيد قارچ دگمه -9

 متر(52هيار قطعه )فاصله از مراكي مسكوني  32ا،ر ماكيان تاواحد مرغداري و پرورش بوقلمون و س -12

 دوز اسیرم 32222رأس و ظرفيت  52تا واحد توسيد اسیرم منجمد از گاو و -11

 د: -12گرو  

 022فاصله از مراكي مسسكوني   12هيار قطعه )تا رد،ف  32واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و سا،ر ماكيان بيش از -1

 متر(

 واحد دامي 222ام )مجتمع نگهداري دام وكاروانسرا( بيش ازمياد،ن د -2

 پستانداران وحشي واحد تكثير و پرورش پرندگان و -3

 رأس 522واحد پرواربندي بر  بيش از -4
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 رأس 522واحد پرورش گوسفند داشتي بيش از -5

 رأس 52واحد گاوداري شيري بيش از -0

 رأس 222واحد پرواربندي گوساسه بيش از -0

 كشي( ماشين جوجه 5هيار قطعه )بيش از 352احد توسيد جوجه بيش ازو -8

 رأس 52واحد پرورش اسب و ماد،ان بيش از -9

 اي ،ا چتري و صدفي با عمليات توسيدكمیوست واحد توسيد قارچ دگمه -12

 محل احداو حمام ضدكنه -11

 واحد پرورش بلدرچين -12

 رأس 222استقرار قرنطينه دامي بيش از -13

 قطعه 32222واحد مرغداري تخم گذار تا ظرفيت  -14

 و: -12گرو  

 واحد پرورش ميگو -1

 رأس دام12222هاي دامداري تا حدود  شهرك دامیروري ،ا دام شهر جهت استقرار واحد -2

 واحد پرورش ماهي گرم آبي و سرد آبي -3

 هس: -12گرو  

 قطعه 32222واحد مرغداري تخم گذار بيش از ظرفيت  -1

 مراكيخدماتي -11-12-4

 : اسف -11گرو  
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 سردخانه -1

 انبار مواد غذا،ي -2

 انبار سا،ر مواد وكاالهاي تجارتي -3

 فاقد محدود،ت فاصله از اماكن مسكوني( 0هتل )تا رد،ف  -4

 خوابگا  محلي -5

 مركيآموزش غيرنظامي -0

 چلوكبابي فروشي، كبابي و قهو  خانه، اغذ،ه -0

 اريهاي سو كارواش اتومبيل -8

 خانه آب آشاميدني تصفيه -9

 شهربازي -12

 كارگا  نقاشي روي چيني و بلور -11

 كارگا  تراش عدسي -12

 تعميرگا  خودروهاي سبك -13

 چاپ عك  رنگي كارگا  ظهور و -14

 نيكي پركني واحد كیسول پيك -15

 هاي پمپ بني،ن و فروش نفت جا،گا  -10

 وزش پرورشهاي ورزشي توسط آم محل احداو مجتمع -10

 استقرار چاپخانه كامیيوتري -18
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 هاي تبد،ل انرژي )صرفاً درمناطق صنعتي( استقرار ا،ستگا  -19

 محل احداو گلخانه مدرن -22

 هاي عمومي محل استقرارگرمابه -21

 نشاني واحد شارژ كیسول آتش -22

 بخشي روزانه معلوسين دركليه مناطق استقرار مراكي آموزش و توان -23

 اي اكي آموزش فني و حرفهمر -24

 واحد ورزشي )بدنسازي، استخرهاي سرپوشيد ، حمام سونا، جكوزي( -25

 : ب -11گرو  

 راهي هتل و مهمانسراي بين -1

 آهن انبارچوب و -2

 مركي توز،ع گاز كیسوسي -3

 صافكاري اتومبيل -4

 كاميون پاركينگ اتوبوس و -5

 هاي بين شهري كارواش اتوبوس ترمينال و -0

 كارگا  اوراقچي -0

 آوري ضا،عات فليي جمع مركي -8

 مكانيياسيون ،ا تعميرگا  وسا،ل كشاورزي -9

 راهي رستوران و چلوكبابي بين -12
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 متر( 422فاصله از مراكي مسكوني 14حبوبات )تا رد،ف  سيلوي غ،ت و -11

 ها گورستان -12

 تعميرگا  وسا،ل نقليه سنگين -13

 ترمينال باربري -14

 هاي شهري به روش پيشرفته خانه فاض،ب صفيهت -15

 واحد باسكول توز،ن كاميون -10

 بار ميدان تر  -10

 واحد استقرار انبار و توز،ع سيمان پاكتي و فله -18

 واحد استقرار انبار و توز،ع گ  پاكتي وفله -19

 واحد شبكه پركني اسكل متانول -22

 چوب، شيشه، كاغذ( واحد انتقال نقش بر روي كليه سطوح )فلي، -21

 كيلو،ي گاز11استقرار واحد سيلندر پركني  -22

 محل احداو ندامتگا  -23

 راهي جهت رانندگان وسايط نقليه باربري استقرار مراكيخدمات رفاهي بين -24

 هاي بين شهري استقرار ترمينال و كارواش اتوبوس -25

 راهدارخانه -20

 تن8/1ت روزانه اي با ظرفي واحد توسيد علوفه گلخانه -20

 آوري پ،ستيك، الستيك، شيشه، كاغذ و نان خشك جمع مركي -28
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 د: -11گرو  

 تكاني و قاسيشو،ي واحد قاسي -1

 انبار مواد شيميا،ي -2

 مركي آموزش نظامي -3

 محل احداو ميدان تير -4

 كني واحد پر خشك -5

 واحد جداسازي و شستشو و آسياب مواد پ،ستيكي -0

 و: -11گرو  

 فرودگا  -1

 بوستان تفر،حي -2

 باغ وحش -3

 هاي شهري به روش ابتدا،ي خانه فاض،ب تصفيه -4

 كارخانه كمیوست -5

 هاي شهري و صنعتي محل دفع فاض،ب -0

 آالت اسقاط گورستان ماشين -0

 مراكي تحقيقات صنعتي -8

 هاي توسيد برق نيروگا  -9

 سوز محل استقرار زباسه -12
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 هاي شهري محل دفن زباسه -11

 بيمارستان -12

 هاي صنعتي محل استقرار شهرك -13

 كلينيك دامیيشكي استقرار -14

 اسمللي محل استقرار نما،شگا  بين -15

 هاي گردشگري استقرار شهرك -10

 پاشي وآموزشي هاي كوچك سم فرودگا  -10

 محل احداو باشگا  سواركاري -18

 هاي تخليه شد  دفع بهداشتي فاض،ب -19

 هاي تفر،حي و آموزشي ردوگا ا -22

 واحد توسيد بيوگاز از زباسه به صورت واحد مستقل با تجهييات مكانيكي و تزسيسات خاص -21

 اسكله و ترمينال نفتي -22

 منطقه آزاد تجاري، صنعتي -23

 مي صنا،ع توسيدي و صنعت،هاي دا نما،شگا  -24

 واحد پيست اتومبيلراني -25

 : هس -11گرو  

 واد منفجر انبار م -1

 ها ضوابط استقرار فعاسيت -13-4
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 : فرودگا  -1-13-4

نشساني بسه    پاشسي، شناسسا،ي و آتسش    احداو ،ا توسعه فرودگا  مربوط به عمليات كشاورزي و جنگل دارب مانند سسم  -

، در صورتي كه امكان احسداو ،سا توسسعه در اراضسي وجسود داشسته باشسد         ترتيب اوسو،ت در اراضي مرتعي و كشاورزي

 . ب،مانع است

احداو ،ا توسعه فرودگا  نظامي در اراضي كشاورزي و مرتعي و در نيد،كي مناطق مسكوني و غيرمسسكوني مصسنوع    -

 . )به جي مراكي نظامي و امنيتي( مجاز نيست

احداو ،ا توسعه فرودگا  و،   هواپيماهاي مسافربري و باربري در نيد،كي نقاط مسكوني و غيرمسسكوني مصسنوع بسا     -

 . ها و ضوابط و مقررات مربوطه مجاز است رعا،ت حر،م

، بسه تفكيسك    ، باربري و مسسافربري  هاي نظامي ،ابي و احداو ،ا توسعه فرودگا  سا،ر ضوابط و مقررات مربوط به مكان -

 . هاي مربوطه است تابع سازمان

بسوط بسه سساخت و سسازها اسيامسي      رعا،ت حر،م كليه عوامل طبيعي و مصنوع و اصول و معيارهاي فني و مهندسي مر -

 . است

نشساني در اراضسي    ، شناسسا،ي و آتسش   پاشسي  داري ماننسد سسم   احداو فرودگا  مربوط به عمليات كشساورزي و جنگسل   -

 . ، ب،مانع است كشاورزي و مراتع در صورتي كه احداو آن در سا،ر نقاط وجود نداشته باشد

، بسه جسي    تعي و در نيد،كي مناطق مسكوني و غير مسسكوني مصسنوع  احداو فرودگا  نظامي در اراضي كشاورزي و مر -

 . مراكي نظامي و امنيتي مجاز نيست

 1شرح ز،ر ضروري است خطر بودن پرواز هواپيما به رعا،ت نكات ز،ر در مورد تزمين بي -

بسه شسرح ز،سر    مي در اطسراف ،سك فرودگسا  كشسوري     ،ا،جاد ساختمان ،ا هرگونه مانع د،گري خوا  موقت ،ا دا -1ماد  

 : گردد محدود و ممنوع مي

 . مي وجود داشته باشد،درداخل فرودگا  نبا،د هيچگونه ساختمان ،ا مانعي خوا  موقت ،ا دا -اسف

شود نسبت به ابتداي را  فرود  تر،ن نقطه ساختمان ،ا هرگونه مانعي كه در محوطه را  فرودگا  ا،جاد مي شيب مرتفع -ب

                                                 
 هيزت وز،ران 22/12/1331بر اساس صورت جلسه مور   -11
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 . باشد مجاز مي 42به  1ز نما،د و بعد از آن شيب ار متر تجاو 52به  1نبا،د از 

طور كلي ارتفاع هيچگونسه سساختمان ،سا مسانعي      كيلومتر از مركي فرودگا  )مركي هندسي داخل فرودگا  به 4در شعاع  -ج

 .متر تجاوز كند 45نبا،د از 

تسر،ن نقطسه آن نسسبت بسه      رتفسع در محوطه سطح متغير هر فرودگا  نبا،د ساختمان ،ا مانعي احداو شود كه شسيب م  -د

 تجاوز نما،د. 0به  1حاشيه داخل فرودگا  و را  فرود از 

تسر،ن نقطسه آن نسسبت بسه حاشسيه خسارجي        در سطح مخروطي نبا،د ساختمان ،ا مانعي احداو شود كه شيب مرتفسع  - 

 . تجاوز نما،د 22به  1سطوح افقي از 

وظف است نقشه فرودگا  را با درنظر گرفتن تمام موارد بساال تهيسه و   ادار  كل هواپيما،ي كشوري و وزارت را  م -2ماد  

 براي جلوگيري از ا،جاد موانع به مزمور،ن اب،غ نما،د.

 . هاي مربوط به احداو هرگونه فرودگا  اسيامي است به جي موارد باال رعا،ت كليه اصول و معيارهاي سازمان -

 مراكز نظامي و امنيتي -14-4

ها و مياد،ن آموزش و تمام ،ا هر قسمت از هرگونه تزسيسات د،گسر   ة تزسيسات نظامي از قبيل پادگاناحداو و توسع» -

، در داخل محسدود  و حسر،م اسستحفاظي شسهرها ممنسوع       هاي نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند متعلق به واحد

حسر،م شسهرها خسارج شسد  و اراضسي و       ، و تزسيسات مشابه موجود الزم است طي برنامه تسدر،جي از محسدود  و   است

 1«هاي شهري به مصارف عمومي تبد،ل شود ماند  با رعا،ت اوسو،ت هاي باقي ساختمان

در صورتي كه در برخي از شهرها بنا به مصاسحي كه شورا،عاسي دفاع تشخيص دهد كسه خسروج تسدر،جي تزسيسسات     » -

هاي ذ،سربط   عاسي شهرسازي و معماري ا،ران به دستگا  شورايمذكور در باال مستليم زمان بيشتري باشد، مراتب از طر،ق 

 2«اب،غ خواهد شد

وزارت مسسكن و شهرسسازي و    22/28/1302هاي كشور نيي رعا،ت مواد مندرج در صورت جلسه مور   در مورد زندان

 20/21/1303  مسور  240/33053/200/43ها و اقدامات تزميني و تربيتي كشور و بسر اسساس نامسه شسمار       سازمان زندان

                                                 
شورا،عاسي شهرسازي  –مصوبه منع احداو و توسعه و ضرورت خروج تدر،جي تزسيسات نظامي از محدود  و حر،م ستحفاظي شهرها  5بر اساس بند  - 1

 . 23/11/1303و معماري ا،ران در تار،  

 . عاسي شهرسازي و معماري ا،رانشورا، 11/23/1300بر اساس مصوبه مور   2
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 . هاي كشور اسيامي است سازمان مذكور در خصوص تعيين حر،م امنيتي زندان

 . ها رعا،ت موارد ز،ر اسيامي است در مورد زندان -

. ا،ن حر،م از اراضسي متعلسق    شود متر در طرفين محدود  ساختمان و محوطه زندان تعيين مي 35ها حداقل  حر،م زندان-

 . ها محاسبه گردد بنابرا،ن با،د در محاسبه سطوح مورد نياز زندان ، شود به زندان تزمين مي

،ابي شوند و فاصسله   ها با،د درخارج از مناطق مسكوني وحوز  استحفاظي و نقاط مستعد توسعه آتي شهرها مكان زندان-

 . كيلومتر كمتر باشد 5آنها تا محدود  استحفاظي شهرها نبا،د از 

آوري و دفسع فاضس،ب در آن    راضي مسطح كه امكان تزمين آب و برق و طراحي سيستم جمسع ، ا ها ،ابي زندان در مكان -

 . ، در اوسو،ت هستند فراهم باشد

 ممنوع است. 2و  1و مراتع درجه  2و  1احداو زندان در اراضي كشاورزي درجه  -

يعي مشرف بسه زنسدان در مكسان    متر از ارتفاعات طب 1222هاي زسيسه و حداقل  ها و گسل رعا،ت فاصله مناسب از سيل -

 .،ابي اسيامي است

 ك تارگاه -15-4

، در محدود  پيراموني روستاها و نقاط مسكوني واقع در  ،ابي و احداو كشتارگا  در داخل محدود  قانوني شهرها مكان -

 . سطح شهرستان و در حر،م استحفاظي شهرها ممنوع است

ورزي و جنگلي و درمجاورت مراكي خدماتي و صنعتي كه همجسواري بسا   ،ابي و احداو كشتارگا  در اراضي كشا مكان -

هاكسه وجسود كشستارگا      هاي اصلي و مراكي تفر،حي وگردشگري وسا،ر كاربري ، در مجاورت را  كند آنها ا،جاد اشكال مي

 . ،ممنوع است درنيد،كي آنهامشكل زاست

به سمت نقاط سكونت و فعاسيت و تفر،ح در نيد،كي آنها ،ابي و احداو كشتارگا  نبا،د در مسير وزش باد غاسب  مكان -

 . باشد

، بسه طسوري كسه بسه آن      هاي آب ز،رزميني تخليه شود هاي سطحي و ،ا در نيد،ك سفر  فاض،ب كشتارگا  تبا،د به آب -

 . نفوذ كرد  و موجب آسودگي شود
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شستي و اقتصسادي و همچنسين احسداو سيسستم      ،ابي و احداو كشتارگا  رعا،ت كليه مواز،ن فني و بهدا در هنگام مكان -

 . يد رساندن طرح مربوطه در سازمان حفاظت محيط ز،ست اسيامي است،تصفيه فاض،ب و با تز

هساي   هاي عوامل طبيعي و مصسنوع و ضسوابط و مقسررات سسازمان     ،ابي و احداو كشتارگا  رعا،ت كليه حر،م در مكان -

 . مربوطه در مورد ساخت و ساز اسيامي است

 گورستان -18-4

 . ،ابي و احداو گورستان با،د به همرا  تجهييات و تزسيسات وابسته به آن باشد مكان -

،ابي و احداو گورستان در داخل محدود  مصوب شهري و روستا،ي و محدود  پيراموني )محدود  تزتير گذار از  مكان -

 . ، ممنوع است نظر ز،ست محيطي( روستاهاي فاقد طرح

 . هاي واقع در معرض توسعه احتماسي آتي شهرها و روستاها باشد و احداو گورستان با،د در خارج از زمين،ابي  مكان -

هساي اصسلي    ،اما داشتن دسترسسي مناسسب بسه را     هاي اصلي ممنوع است ،ابي و احداو گورستان درمجاورت را  مكان -

 . اسيامي است

 . به باال ( ممنوع است %15،ابي و احداو گورستان در سطوح شيبدار )  مكان -

 . ، فعاسيت و تفر،ح ممنوع است ،ابي و احداو گورستان در مسير وزش بادهاي غاسب به سمت نقاط سكونت مكان -

، ا،جساد كمربنسد سسبي در اطسراف آن و محصسور نمسودن محوطسه         ،ابي و احداو گورستان درختكاري محوطه آن مكان -

 . ه اسيامي استها و تزسيسات وابست گورستان با ساختمان

 : سال آ،ند  و بر اساس فرمول ز،ر درنظر گرفته شود 25ظرفيت و وضعيت گورستان پيشنهادي با،د حداقل براي  -

S = 
Pt ×T×K×2/2 

m 

Sسطح گورستان براي جمعيت آتي = 

Pt  اضافه جمعيت در آ،ند = 
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K)مساحت هر قبر )ناخاسص = 

Tزمان استفاد  از قبر =      m ط عمر در شهر= حد متوس 

 . گورستان شهر با،د مجهي به دستگا  تصفيه فاض،ب باشد -

 . است  اسيامي  گورستان  ،ابي و احداو مصنوع در مكان طبيعي و هاي عوامل رعا،ت كليه حر،م -

 . هاي ذ،ربط در ا،ن زمينه ضرورت دارد سازمان توجه به اصول و معيارهاي فني مربوط به-

 محل دفع زباله -13-4

، تسا ،سك كيلسومتري محسدود  مصسوب       ،ابي محل دفع زباسه در داخل محدود  قانوني و حر،م استحفاظي شسهرها  مكان -

 . روستاها با حدود تقر،بي روستاها و مراكي سكونت و در مسير آنها ممنوع است

 . ، فعاسيت و تفر،ح ممنوع است ،ابي محل دفع زباسه در مجاورت مراكي سكونت مكان -

 . ، ممنوع است بي محل دفع زباسه در نقاطي كه ا،جاد مناظر زشت كند،ا مكان -

 . ،ابي محل دفع زباسه در اراضي كشاورزي و جنگلي و اراضي مرتعي بسيار مناسب ممنوع است مكان -

 . % ممنوع است15،ابي محل زباسه در اراضي با شيب باالي  مكان -

، وجود خاك قابل استفاد  به كود و ،ا قابليت  هاي مدفون شد  سهتوجه به وجود خاك مناسب و كافي جهت پوشش زبا -

 . كاري و بوته كاري با توجه به نوع زباسه و چگونگي دفن زباسه اسيامي است لتبد،ل به فضاي سبي و جنگ

 . هاي ز،رزميني و سطحي و عدم آسود  شدن آنها باشد ،ابي محل دفن زباسه با،د با توججه به سطح آب مكان -

هاي سطحي و ز،رزمينسي بسه سسمت نقساط      ،ابي محل دفن زباسه نبا،د در مسير وزش بادهاي غاسب ،ا حركت آب كانم -

 . ، سكونت و تفر،ح باشد فعاسيت

هساي حمسل    ،ابي محل دفن زباسه با،د امكان دستيابي و تهيه آب مورد نياز جهت مصارفي چون شستشوي ماشسين  مكان -

 . تماسي را درنظر گرفتزباسه و ،ا جلوگيري از حر،ق اح
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هاي مربوطسه   هاي عوامل طبيعي و مصنوع و قوانين و معيارهاي سازمان ،ابي محل دفن زباسه با،د به كليه حر،م در مكان -

 . توجه كرد

 .سال داشته باشد 15 – 22مكان دفن داراي عمري معادل حداقل  -

 . د ميسر باشد،امكان تملك زمين براي مد،ر،ت مواد زا -

 . ، آتار باستاني و تار،خي باشد هاي مسكوني ان دفن به دور از محلمك -

 . مقبوسيت عامه داشته باشد -

 . سوز بيمارستاني در صورت امكان ميسر باشد قابل توسعه جهت مصارف باز،افتي ازجمله استقرار واحد توسيد و زباسه -

 هاي ساختماني محل انباشت نخاله -16-4

 . شود هاي ساختماني در نيد،كي محل دفن زباسه توصيه مي نخاسه ،ابي محل انباشت مكان -

، محسدود    هاي ساختماني با،د در خارج از محدود  قسانوني و حسر،م اسستحفاظي شسهرها     ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

 . مصوب روستاها و محدود  پيراموني روستاها باشد

 . ورت مراكي سكونت و فعاسيت و تفر،ح ممنوع استهاي ساختماني در مجا ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

دسترسي داشتن به را  اصلي اسيامسي   ممنوع است اما اصلي  مجاورت را  هاي ساختماني در ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

 . است

 . هاي ساختماني با،ددرفاصله مناسب ازمراكي سكونت باشد ،ابي محل انباشت نخاسه  مكان -

هاي ساختماني در اراضي با،ر غير قابل استفاد  و اراضي مرتعي با پوشش گياهي پراكنسد    انباشت نخاسه ،ابي محل مكان -

 . مجاز است

 . %ممنوع است15هاي ساختماني در اراضي با شيب باالي  ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

 . ممنوع است  ندكن زشت نقاطي كه ا،جاد مناظر هاي ساختماني در ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات شهرسازی                                         طرح جامع شهر طبس مسینا                                                      
 

 

 

 مهندسین مشاور پردیس محاسب                                                                            شهرسازی خراسان جنوبی       اداره کل راه و

 

252 

 

 

هاي ساختماني جلسوگيري   هاي ساختماني با،د به صورتي باشد كه از انباشت پراكند  نخاسه تعيين محدود  انباشت نخاسه -

 . شود

هاي عوامسل طبيعسي و مصسنوع و قسوانين و معيارهساي       هاي ساختماني رعا،ت كليه حر،م ،ابي محل انباشت نخاسه مكان -

 . است هاي مربوطه اسيامي سازمان

 خانه فاضالب تصفيه -16-4

خانه در داخل محدود  قانوني مصسوب شسهرها و روسستاها و محسدود  پيرامسوني روسستاها        ،ابي و احداو تصفيه مكان -

 . )محدود  تزتيرگذار از نظر ز،ست محيطي( ممنوع است

 . ل ز،ست محيطي ب،مانع استخانه فاض،ب در حر،م استحفاظي شهرها با توجه به مساي ،ابي و احداو تصفيه مكان -

 . فاض،ب درمجاورت مراكي سكونت وفعاسيت ممنوع است  خانه تصفيه احداو  و  ،ابي  مكان -

 . خانه فاض،ب در اراضي كشاورزي و اراضي مرتعي مناسب ممنوع است ،ابي و احداو تصفيه مكان -

سب به سمت مراكي سكونت و فعاسيت و در نيد،كي خانه فاض،ب در مسير وزش بادهاي غا ،ابي و احداو تصفيه مكان -

 . آنها نباشد

 . خانه فاض،ب اسيامي است ،ابي و احداو تصفيه رعا،ت كليه مواز،ن فني ز،ست محيطي در مكان -

 . كيلومتري تصفيه خانه جلوگيري نما،ند 0هاي ذ،ربط موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حر،م  كليه دستگا  -

   ها اسيامي است خانه كاري در اطراف تصفيه درخت ا،جاد كمربند -

 . % ممنوع است15خانه فاض،ب در اراضي با شيب باالي  ،ابي و احداو تصفيه مكان -

 . خانه فاض،ب با،د در اراضي پآ،ين دست شهر مكان ،ابي و احداو شود تصفيه -

هاي مربوطه در زمينه سساخت و سساز    ي سازمانهاي عوامل مصنوع و طبيعي و اصول و معيارهاي فن رعا،ت كليه حر،م -

 . اسيامي است

 مراكز تحقيقاتي و آموزشي -21-4
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، جنگلي و مرتعي بسيار مناسب بسه جسي در مسوارد     ،ابي و احداو مراكي تحقيقاتي و آموزشي در مناطق كشاورزي مكان -

. در مسواردي اسستثنا،ي،    ، ممنسوع اسست   منساطق  وابسته بودن كاركرد آنها به مناطق مذكور و عدم امكان ا،جاد آنها در سا،ر

هساي مربوطسه و بسا رعا،ست حسداقل سسطح اشستغال         ،ابي و احداو مراكي تحقيقاتي و آموزشي با،د ز،ر نظر سازمان مكان

 . صورت بگيرد

 . ها اسيامي است ،ابي و احداو مراكي تحقيقاتي و آموزشي رعا،ت ضوابط و مقررات مربوط به سازمان در مكان -

 . هاي عوامل طبيعي و مصنوع اسيامي است ،ابي و احداو مراكي تحقيقاتي و آموزشي رعا،ت كليه حر،م در هنگام مكان -

% بقيسه نيسي پيشسنهاد    02.  شود درصد سطح كل ز،ربنا توصيه مي 42سطح ز،ربناي فضاهاي تحقيقاتي و آموزشي حدود  -

 . غير سرپوشيد  مورد نياز مصرف گرددشود كه جهت احداو فضاي سبي باغچه و سا،ر فضاهاي  مي

،ابي و احداو مراكي تحقيقساتي و آموزشسي و همچنسين توجسه بسه       رعا،ت حر،م كليه عوامل طبيعي و مصنوع در مكان -

 . ، اسيامي است ه شد  باشد،هاي مربوطه ارا ها كه توسط سازمان ، مهندسي مربوط به ساخت و ساز اصول و معيازهاي فني

 ها ستقرار مرغداريضوابط ا -21-4

مسسور   32 -2535و دسسستور اسعمسسل شسسمار   23/22/1302مسسور   3-503طبسسق ضسسوابط بسسه پيوسسست بخشسسنامه شسسمار  

هسا با،سد خسارج از محسدود  ز،سست       ، مرغسداري  دفتر محيط ز،ست انساني سازمان حفاظت محيط ز،سست  28/28/1302

است فرضي به شعاع دو كيلومتر از محسدود  قسانوني    . محدود  ز،ست محيطي شهري خطي محيطي شهرها استقرار ،ابند

متسر از مراكسي مسسكوني فاصسله      52هيار قطعه با،سد   32. در بيرون از محدود  ز،ست محيطي واحد مرغداري تا  مصوب

. عس،و    متري از مراكي مسكوني اسست  022هيار قطعه نيي مليم به رعا،ت فاصله  32. واحد مرغداري بيش از  داشته باشد

 . هاي مرغداري با،د به نكات ز،ر توجه كرد ا،ن در استقرار واحدبر 

 جلوگيري از استقرار مرغداري در جهت شيب به سمت شهر و نقاط مسكوني -

 جلوگيري از استقرار مرغداري در جهت وزش باد به سمت شهر و نقاط مسكوني -

 اي مسلط به آن نههاي آب وقنوات ،ا در په مرغداري درحر،م چا  جلوگيري از استقرار -

هاي ارتفاعات مشسرف بسه شسهر و     جلوگيري از استقرار مرغداري در حر،م را  ورود،ه مناظر طبيعي و محيطي و دامنه -

 هاي پر تردد گردشگران و مسافر،ن محل
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 ها جلوگيري از استقرار مرغداري در حر،م اراضي كشاورزي درجه ،ك و باغ -

 حريم ك تارگاه دام و طيور -22-4

. به جسي مسوارد مسذكور رعا،ست حسر،م كليسه        باشد ها نسبت به عوامل طبيعي و مصنوعي به شرح ز،ر مي ر،م كشتارگا ح

 . عوامل طبيعي و مصنوعي اسيامي است

 متر 3222 يطفاصله از حر،م ز،ست مح

 متر 1222 فاصله از مراكي مسكوني

 متر 522 فاصله از مراكي درماني

 متر 522 فاصله از مراكي آموزشي

 متر 152 حداقل فاصله از محور جاد  اصلي

 متر 122 فاصله از محور جاد  روستا،ي

 متر 322 آهن فاصله از را 

 متر 1222 فاصله از فرودگا 

 متر 1222 ، در،اچه و در،ا ، تاالب فاصله از بوستان ملي

 متر 222                                               فاصله از پناهگا  حيات وحش و اتر طبيعي ملي

 متر 822 مي،فاصله از رودخانه فصلي ،ا دا

 متر 1222                                                    فاصله از قنات ،ا چا  مصرفي آب آشاميدني

 رمت 1222 فاصله از قنات ،ا چا  و،   سا،ر مصارف

 رمت 522   فاصله از مراكي نظامي ،ا انتظامي

 متر 222                                                حداقل فاصله از محور بيرگرا  و جاد  تراني،ت   

 متر 222 فاصله از حر،م آزادرا  و بيرگرا 

 متر 152 فاصله از حر،م جاد  بين شهري

 متر 122 فاصله از حر،م جاد  روستا،ي

 متر 422 فاصله از مراكي درماني

 متر 322 از مراكي آموزشيفاصله 

 متر 322 فاصله از مراكي نظامي ،ا انتظامي

 متر 322 فاصله از مراكي ز،ارتي ،ا تفر،حي

 متر 422 فاصله از مراكي مسكوني
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 فاصله از فرودگا 

 

 متر 322

 هاي مسافربري ، ترمينال ، گورستان حريم ميدان ميوه و تره بار -23-4

،  كساميون  ، پاركينگ اتوبسوس و  هاي باربري و مسافربري ، ترمينال ستان، گور بار ميدان ميو  و تر 

.  هاي بين شهري با،د با رعا،ت فواصل ذ،ل از عوامل ذكر شد  مستقر شسوند  كارواش اتوبوس

 . رعا،ت سا،ر موارد ذكر شد  در مورد حر،م سا،ر عوامل طبيعي و مصنوعي اسيامي است

 متر  1522 ، تاالب ،ا چشمه فاصله از در،اچه

 متر 522 مي،فاصله از رودخانه فصلي ،ا دا

 متر 1222 فاصله از قنات ،ا چا  آب آشاميدني

 متر 222 فاصله از قنات ،ا چا  و،   سا،ر مصارف

 متر 152 آهن فاصله از حر،م را 

 متر 222 فاصله از حر،م آزاد را  و بيرگرا 

 متر 152 فاصله از حر،م جاد  بين شهري

 متر 122 ز حر،م جاد  روستايفاصله ا

 متر 422 فاصله از مراكي درماني

 متر 322 فاصله از مركي آموزشي

 متر 322 فاصله از مراكي نظامي ،ا انتظامي

 متر  322 ارتي ،ا تفر،حي،فاصله از مراكي ز

 متر 422 فاصله از مراكيمسكوني

 متر 322 فاصله از فرودگا 
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 س مسیناشهر طباساس طرح جامع  -5

اساس طرح موارد مختلفي از ضوابط ، كاربري ها ، محدود  ها و عملكردها را شامل مي شود كه هرگونه تغيير درآنها در 

، كسارگرو  و   5ساخت وعملكرد كلي شهر تاتير گذار بود  وسذا بررسي وتصو،ب آنها ضمن طي مراحل كميسسيون مساد    

 ا،ي آن با شورا،عاسي شهرسازي ومعماري ا،ران خواهد بود.شوراي برنامه ر،يي وتوسعه استان ، تا،يد نه

از آنجا كه در تشخيص موارد اساس طرح ابهاماتي وجود دارد و نظر به ارايه راهبردي مشخص در ا،سن خصسوص برابسر    

موارد اسساس طسرح جسامع شسهر طسب        23/12/1303دستوراسعمل اب،غي شورا،عاسي شهرسازي ومعماري ا،ران مصوب 

 شرح ذ،ل اع،م مي گرددمسينا به 

 اسف( محدود  وحر،م شهر  

شورا،عاسي شهرسازي ومعماري ممنوع مي باشد. وبسد،هي اسست    12/8/08هرگونه تغيير در محدود  شهر طبق مصوبه -1

تا تحقق شرا،ط مندرج در مصوبه مذكور امكان افيا،ش محدود  وجود نداشسته و پس  از آن جسيء مسوارد اسساس تلقسي       

 خواهد شد.

 گونه تغيير خط)محدود ( حر،م شهر جيء موارد اساس محسوب مي گرددهر-2

 ب(شبكه معابر:

 متر و باالتر جيء اساس طرح محسوب مي گردد. 12حذف و،ا ا،جاد معابر )جد،د( -1

درصد مسير آن مغا،ر با طرح تفصيلي مصوب باشد مغسا،رت اساسسي    02متر به باال كه بيش از  14اص،ح مسير معابر -2

 ي گردد.تلقي م

 ج( كاربري ها وعملكرد ها

 تغيير كاربري باغات واراضي زراعي داخل محدود .-1

هرگونه تغيير در كاربري هاي عمومي كه عملكرد ناحيسه اي وشسهري داشسته باشسد بگونسه اي كسارا،ي الزم را جهست        -2

 عملكرد تعر،ف شد  از دست دهد و،ا از حداقل سرانه استاندارد شورا،عاسي كمتر شود.

 1389حذف كاربري عمومي محلي اي بسدون تسامين كساربري معسوض در حسداقل سسرانه هساي اسستاندارد )مصسوبه           -3
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 شورا،عاسي شهرسازي ومعماري(

 تغيير در استفاد  هاي مجاز ،ك كاربري بگونه اي كه ماهيت ان كاربري دچار دگرگوني شود.-4

 تغيير در واحدهاي شهري مصوب )نظام محله بندي شهر(-5

 يير پهنه هاي مصوب فعاسيت در حر،م شهرتغ-0

 تغيير كاربري آتار تار،خي و تغيير در حر،م آنها -0

 تغيير در ضوابط -د(

 تغيير در تراكم كلي ساختماني شهر -1
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 جامع شهر طب  مسينا اساس طرح :10شمار   نقشه
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