
و شهرسازي استان کردستان 

تفصیلی شهر موچش

جمهوري اسالمی ایران           
و شهرسازي راهوزارت   

و شهرسازي استان کردستان  راهاداره کل   

 
 
 
 

تفصیلی شهر موچش –طرح جامع 
 اسناد اصلی طرح

)چهارم جلد(  
 

 
  
  
  

  
  
  

  مهندسین مشاور ژیناب غرب

  

                                                                     

 
 
1393بهار   

 طرح جامع 

                    

  

  
  

                                                                   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


  

  

  همکاران طرح

  دکتر کیومرث ایراندوست

  دکتر هوشمند علیزاده

 مهندس آرمان بهمنی اورامانی
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  طرح جامع و تفصیلی شهر موچش 
 

  
  سین مشاور ژیناب غربمهند

   أ
 

  فهرست مطالب

  صفحه    عنوان

  مرحله چهار
  اسناد اصلی طرح

1  

  2  نقشه ساختار و سازمان فضایی و الگوي پیشنهادي توسعه شهر  -1
  4  نقشه محدوده و حریم شهر  -2
  12  نقشه کاربري اراضی پیشنهادي  -3
  14  هاي دسترسیها و معابر پیشنهادي شهر تا حد کوچه خیابانشبکه   -4
  15  اهداف و راهبردهاي طراحی شبکه ارتباطی پیشنهادي شهرموچش  1-4
  19  سلسله مراتب عملکردي شبکه معابر  2-4
  21  هاي زمین بندي حریم، کاربري گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه  -5
هاي  بینی نیازهاي آتی شهر در دوره امکانات و تأمین پیشها و  گزارش تعیین اولویت  -6

  ریزي پنج ساله و دهساله برنامه
21  

موضوعی شهر با تعیین مرجع تهیه کننده و تصویب کننده،  -هاي موضعی فهرست طرح  -7
  بندي تهیه هر یک از آنها بندي، رویکرد تهیه و اولویت زمان

24  

  26  هرداري براساس پیشنهادات طرح حاضرفرم دستور نقشه پروانه ساختمان ش  -8
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  طرح جامع و تفصیلی شهر موچش 
 

  
  سین مشاور ژیناب غربمهند

   ب
 

    فهرسـت نقشه ها       

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه    عنوان
  3  سازمان فضایی پیشنهادي  1- 1
  8  محدوده و حریم پیشنهادي  2- 1
  9  کاربري اراضی پیشنهادي  3- 1
  11  گذربندي پیشنهادي  4- 1
  13  )تغییر بلوار اصلی(گذربندي پیشنهادي گزینه دوم   4- 2
  17  معابر پیشنهادي  مقایسه  4- 3
  20  سلسله مراتب معابر پیشنهادي  4- 4
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  طرح جامع و تفصیلی شهر موچش 
 

  
  سین مشاور ژیناب غربمهند

   ت
 

  جداولفهرسـت 

  صفحه    عنوان

  7  حریم پیشنهادي UTMمختصات   1-2
  22  ها تفصیلی به تفکیک نوع برنامه –هاي پیشنهادي طرح جامع  بندي پروژه اولویت  1-6
  23  هاي پیشنهادي بندي تفصیلی پروژه اولویت  2-6
  25  تفصیلی شهر موچش - هاي موضعی و موضوعی طرح جامع طرح  1-7
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  :مرحله چهارم                                                    

  اسناد اصلی طرح                                                        
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  نقشه ساختار و سازمان فضایی و الگوي پیشنهادي توسعه شهر -1

هاي طبیعی  متأثر از ویژگی موچشکه در مرحله اول مشخص شد، ساختار و سازمان فضایی شهر همچنان
هاي کشاورزي، شیب،  ساخت در مرحله بعدي است، پهنه هاي مصنوعی و انسان در مرحله اول و ویژگی

هاي  گیري بافت توپوگرافی، مسیل و اقلیم منطقه تأثیر مهمی در جهت معابر و بناها، نوع مصالح، نحوه شکل
و ارزش افزوده امالك واقع  بافت تاریخی واقع در جنوب شهردر کنار عوامل محیطی،  .دارد... مسکونی و
آن گرایش ساخت و ساز در کنار این معابر تأثیر بسزایی در ساختار شهر  ي اصلی وهاخیابان در حاشیه

   .موچش دارد
مورد توجه قرار گرفته و در کنار این  )بلوار امام شافعی و ( اصلی در طرح پیشنهادي تقویت معابر 

هاي خدماتی  و رفع نیازمندياي  مراکز محالت و محورهاي محلهموضوع ساماندهی بافت کالبدي، تقویت 
هاي اساسی طرح جامع  از اولویت... اي و شهري و با شعاع عملکرد استاندارد، توزیع مناسب خدمات محله

بندي اصلی و ساختار  هاي ارتباطی، استخوان است، این عناصر به همراه شبکه موچشتفصیلی شهر  –
  .کنند در طرح پیشنهادي را تعیین می موچشکالبدي شهر 

محالت کالبدي از نظر اسـتقرار   واز سه محله کالبدي تشکیل شده است،  موچششهر در طرح پیشنهادي 

هاي مورد نیاز و شبکه ارتباطی تقویت شده و ارتباطات مناسـب ایـن محـالت بـا محـالت دیگـر و        فعالیت

  .محورهاي شهري حد فاصل محالت ساماندهی شده است

پیشنهادي توسعه شهر در مرحله چهار شرح خـدمات در مقیـاس    نقشه ساختار و سازمان فضایی و الگوي

در آلبوم اسناد ارائـه خواهـد    1:2000و  1:10000باید ارایه گردد با توجه به اینکه نقشه با مقیاس  1:10000

هـاي مقـرر در آلبـوم     گردد و اسناد با مقیـاس  ارائه می A3هاي مربوطه در فرمت  شد و در این قسمت نقشه

  .ئه خواهد شدها ارا نقشه
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  نقشه محدوده و حریم شهر -2

از جملـه ایـن   . شـد پیش از این جهت تعریف پهنه شهري از تعاریف و اصطالحات گوناگون استفاده مـی 
و نظـایر  » حدود مصوب شهر«، »حوزه شهرداري«، »محدوده خدماتی«، »محدوده قانونی«توان به تعاریف می

و نظایر آنها در مورد » محدوده نفوذي«، »محدوده نهایی«، »استحفاظی محدوده«آنها در مورد محدوده شهر و 
این تعاریف به مرور زمان و با توجه به نیازهـا و اقتضـائات مختلـف، تهیـه و ارائـه      . حریم شهر اشاره نمود

تعدد این تعاریف و در برخی موارد تداخل و حتی تناقض میان آنها سبب ایجاد سردرگمی و مـانع  . اندشده
به منظـور  . گردیداي مناسب جهت ارائه انواع خدمات شهري و اعمال نظارت مورد نیاز میریف محدودهتع

تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شـهرك و نحـوه   «قانون   14/10/1384رفع این مشکالت در تاریخ 
  .  توسط مجلس شوراي اسالمی تصویب و به تایید شوراي نگهبان رسید» تعیین آنها

هیچ  « اده یک قانون اصالح محدوده و حریم به عنوان تنها عنوانین قانونی تعریف و تأکید شده است،در م
)  دو(و )  محـدوده شـهر  ) (یک(یک از شهرها محدوده و حریم دیگري جز محدوده و حریم موضوع مواد 

آنهـا از جملـه    این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جـایگزین کلیـه عنـاوین متنـاظر    )  حریم شهر(
محدوده خدماتی، حریم قانونی، حوزه شهرداري، حدود مصوب شهر و نظایر آنها در مورد محـدوده شـهر،   
محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، حریم استحفاظی، محدوده نهایی، محدوده نفـوذي و نظـایر آنهـا در    

و حریم شهر و نحوه تعیین آنها  گردد و هر ترتیب دیگري که در مورد تعاریف محدودهمورد حریم شهر می
  .»با هر عنوان دیگري در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود

ر بر اساس مندرجات شده، در ادامه این بخش به ارائه تعریف محدوده و حریم شهبا توجه به مطالب ذکر 
  :می شودپراخته » شهرك و نحوه تعیین آنهامحدوده و حریم شهر، روستا و تعاریف «قانون 

، محدوده شهر تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك اساس ماده یک قانونبر     محدوده شهر
حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی آن در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح «: عبارتست از

-ها عالوه بر اجراي طرحشهرداري »باشداالجرا میآن الزم هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در

هاي عمرانی از جمله توسعه و احداث معابر و تأمین خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی در چارچوب 
  وظایف قانونی 
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کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران  ،خود
   .محدوده شهر را نیز بر عهده دارند در داخل
  حریم شهر

قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون شهر که نظارت «: دو این قانون، حریم شهر عبارتست از يبر اساس ماده
  » .و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش تجاوز ننماید

براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی مناسب به منظور حفظ اراضی الزم و 
ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها کشاورزي، باغات و جنگل

نظارت بر احداث . پذیر استهاي جامع و هادي امکاندر چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح
ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته ب طرحهرگونه ساختمان و تأسیسات که به موج
که در هر حال از محدوه قانونی و حریم شهرها و (هاي صنعتی شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرك

به عهده شهرداري مربوطه است، هرگونه ساخت و ساز در این حریم ) باشندها مستثنی میقانون شهرداري
  .ن طبق مقررات رفتار خواهد شدتخلف محسوب و با متخلفی

  
  محدوده پیشنهادي شهر

هـاي عمرانـی شـهرداري ماننـد     اي است که در دوره طرح از منافع طرحمحدوده هر شهر، تعیین کننده پهنه
هاي احداث و توسعه معابر، تأمین خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی، نظارت بـر احـداث هرگونـه    طرح

اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شـهر بـه طـور کامـل برخـوردار      ساختمان و تأسیسات و سایر 
باشـد و از سـوي    در این افـق  قطعًا محدوده شهر از سویی باید جوابگوي نیازهاي کنونی و آتی شهر. است

رویه و توسعه افقی شهر نشود و در کـل، ارائـه کننـده بسـتري بـراي اسـتفاده از       دیگر، موجب گسترش بی
  .باشد اراضی شهري

شود که ایـن طـرح در   ، مشخص میموچششهر ) طرح هادي(با ارزیابی محدوده پیشنهادي طرح مصوب 
 5/128این طرح مساحتی بالغ بر . تعیین محدوده و برآورد نیازهاي آتی توسعه شهري کمتر موفق بوده است

فـق طـرح   اهکتار را به عنوان محدوده شهر پیشنهاد نموده است با توجه به اینکه نزدیک به هشـت سـال از   
، به عبـارتی احـداث فضـاهاي خـدماتی در مکـان       دهد ها سهم ناچیزي را نشان می تحقق کاربري ،گذرد می

هـاي اساسـی بـین وضـع      گزینی تفاوت پیشنهادي انجام نشده و هم از نظر سطح و سرانه و هم از نظر مکان
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تفصـیلی بـا در نظـر گـرفتن      –در طـرح جـامع   . و پیشنهادات طرح هادي وجود دارد) 1389سال (موجود 
ایـن  . هکتار به عنوان محـدوده شـهر پیشـنهاد شـده اسـت      2153/123اي با مساحتی  نیازهاي شهر محدوده

در برخـی نقـاط از جملـه    مصـوب قبلـی و سـاماندهی آن     يمحدوده در واقع با در نظـر گـرفتن محـدوده   
، اضافه نمودن ساخت و سازهاي بیرون هاي جنوبی ودن اراضی کشاورزي بخشهاي شمالی، خارج نم بخش

  . طراحی شده است... از محدوده به داخل محدوده و 

  حریم پیشنهادي شهر

اعمال شـده و  اي از اراضی بالفصل پیرامون شهر است که نظارت و کنترل شهرداري بر آن حریم شهر پهنه
با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، هرگونه اسـتفاده بـراي احـداث تأسیسـات در آن در چـارچوب      

حفاظت و نظـارت بـر سـاخت و سـاز در     . هاي جامع و هادي ممکن استضوابط و مقررات مصوب طرح
ضـابطه  وسـعه بـی  باشد و از سوي دیگـر از ت  کننده منابع پیرامونی شهر می حریم هر شهر، از سویی حمایت

بـراي   ریزي براي توسعه بلند مدت شهري و تـأمین اراضـی ذخیـره   کند و امکان برنامه شهري جلوگیري می
  .آورد توسعه آتی آن را فراهم می

حریم پیشنهادي با حریم هیچ یـک  . هکتار است 7854/615بالغ بر  موچشمساحت حریم پیشنهادي شهر 
بنـابراین  . تر هیچ روستایی داخل حریم واقع نشده اسـت  عبارت دقیقبه  ،از روستاهاي اطراف تداخل ندارد

ها و ضوابط مصوب  حفاظت از حریم و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح
این موضوع موجب مدیریت . باشد می موچشدر داخل این حریم مجاز شناخته شود بر عهده شهرداري شهر

. گردد هاي اطراف میجلوگیري از تداخل امور و وظایف شهرداري شهر و دهیاريواحد و یکپارچه شهر و 
حـریم مصـوب قبلـی مسـاحتی حـدود       و حریم پیشنهادي به طور کامل در داخل حریم مصوب واقع شـده 

  .استهکتار بوده  6582/1455
بـر   ریم پیشنهاديحمختصات نقاط اصلی در رابطه با موقعیت استقرار حریم پیشنهادي باید عنوان نمود که 

 :باشدمی )2-1(شماره بر اساس جدول  UTMاساس 
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  حریم پیشنهادي UTMمختصات  )2-1(جدول شماره 

  )y( مختصات بر حسب  )x( مختصات بر حسب  نقاط
  3881014  694912  )غرب(یک
  3880420  695189  )جنوب غربی( دو
  3880614  696375  )جنوب( سه

  3881037  697430  )جنوب شرقی( چهار
  3882310  697900  )شرق( پنج
  3882962  697425  )شمال شرقی( شش
  3883015  696132  )شمال( هفت
  3882439  6953338  )شمال غربی( هشت

           

هکتـار وسـعت دارد کـه بـا      7854/615برابر با  موچشحریم پیشنهادي شهر  ،عنوان شد همانطور که قبًال

برابـر محـدوده    5حـدود   طبق معمول،مساحت حریم ) هکتار 2/122(پیشنهاديمقایسه با مساحت محدوده 

  .موقعیت محدوده و حریم پیشنهادي مشخص شده است )2-1( شماره نقشه ادامهدر . پیشنهادي است

همچنین در این بخش با توجه به وظیفه طرح جامع و تفصیلی شهر در هدایت و مدیریت حرین شهر اقدام 
منطقه به شرح زیر تقسیم  5بر این اساس حریم شهر موچش به . حریم شهر شده است به تهیه منطقه بندي

  .بندي شده است
 )زراعت و باغداري( پهنه عملکرد غالب کشاورزي  -

 پهنه حریم راه بین شهري -

 پهنه عملکرد صنایع مجاز در حریم شهر -

 هاي تثبیت شده در حریمکاربري -

  هامسیل و رودخانه و حرایم آن -
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  :محدوده بافت فرسوده
باشد می و قسمت جنوبی محله کاریز بافت فرسوده شهر موچش که شامل محدوده اطراف قلعه موچش

محدوده بافت مورد نظر در نقشه ذیل با رنگ زرد . استمتر مربع زمین  99100 داراي مساحتی برابر
در اولویت ویژه قرار  هاي موضعی شهرداري و میراث فرهنگیمشخص شده است که باید درتهیه طرح

-هاي بافت مذکور که آن را در زمره بافت فرسوده قرار داده است به شرح زیر میمهمترین ویژگی. بگیرد

  :باشد

  .)سال هستند 30درصد از ابنیه موجود داراي قدمتی باالي  65( قدمت باالي عمر ابنیه  -

 .معابردسترسی نامناسب، عدم نفوذ پذیري، عدم سلسله مراتب در شبکه  -

 .متر مربع مساحت دارند 150درصد ابنیه موجود زیر  45 -

نفر در  70تراکم جمعیت در محدوده مورد نظر ( تراکم باالي جمعیتی نسبت به سایر نقاط شهر  -
 .)باشدنفر در هکتار می 27هکتار است در حالی که در کل شهر

 .هستند) کم دوام و بی دوام( درصد مصالح ناپایدار  85 -

 .خطر پذیري در پهنه با خطر باالي شهر قرار گرفته استاز لحاظ  -

 .درصد از ابنیه موجود در حالت تخریبی و مخروبه قرار دارند 80 -

تمامی کاربري هاي واقع در محدوده مسکونی بوده و فاقد هرگونه کاربري خدمات شهري در  -
 .باشدوضع موجود می

  .تمامی اراضی محدوده داراي مالکیت خصوصی هستند -
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 طرح جامع و تفصیلی شهر موچش 
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  نقشه کاربري اراضی پیشنهادي -3
مرحلـه سـوم بـه تفصـیل      10هاي مربوطه، در بند  و سطوح و سرانه موچشکاربري اراضی پیشنهادي شهر 

در ایـن قسـمت کـه شـامل     . شودتشریح شد، در این بند نقشه مربوط به کاربري اراضی پیشنهادي ارائه می
  .ارائه خواهد شد 1:2000گردد و در آلبوم با مقیاس  ارائه می A3اسناد اصلی طرح است نقشه با فرمت 
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 هاي دسترسیها و معابر پیشنهادي شهر تا حد کوچه شبکه خیابان -4

معابر وخارج از  5/3/1392شوراي عالی شهرسازي و معماري مورخ  300/15090بر اساس بند شش نامه شماره (
و همچنین طول معابر ) رینگ اصلی شهر( گردید محدوده شهر که در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي شهر آمده حذف 

  ).کاهش یافتغربی شهر تا حد ممکن 

 است هاییزمین است که شاملکاربري حمل و نقل و انبارداري از  هاي شهري جزئیشبکه معابر و خیابان
هایی که براي انجام سفرهاي شهري و برون شهري و بین شـهري   شبکه معابر و ساختمان که داراي عملکرد

  .شود می به کار بردهو انبارها 
به خود  در شهرها را کاربري مربوط به شبکه معابر بعد از کاربري مسکونی بیشترین سهم هايزمین معموالً

مبحث در  .باشد از سطوح کاربري مسکونی نیز بیشتر می ونقلدر مواردي کاربري حملدهد و  میاختصاص 
  .شودمی بررسینیز  ارتباطیشبکه  هاي کیفیتویژگی ها،ونقل عالوه بر میزان کاربري و سرانهحمل

  و نیازمنـد رعایـت فراینـد    ی اسـت بـه عنـوان یـک امـر مجـرد و انتزاعـی فاقـد مفهـوم فنـ         طراحی معبر 
ارتباطی آینـده تـا    به طور کلی شبکه. اي در قلمرو ضوابط و مقررات فنی، مهندسی و اجتماعی است پیچیده

 ،ازدیاد سـرانه سـفر   ،حد زیادي تابع شبکه و بافت شهري وضع موجود و عوامل موثر مانند ازدیاد جمعیت
، نحوه جابجایی و وجود مدهاي مختلـف سیسـتم حمـل و    نحوه استفاده از اراضی ،افزایش مالکیت اتومبیل

مسـکونی و خـدماتی و تغییـر در     ،واحـدهاي تجـاري  توسـعه   ،ازدیاد جمعیت. باشد سطح شهر مینقل در 
مراکز تولید و جذب سفر گردیده و در نتیجه سبب افزایش استفاده از وسایل  وجود آمدنه بها سبب  کاربري
شبکه  ر،فواصل آنها از یکدیگ هاي جاذب و بنابراین با شناخت قطب .راي دسترسی به آنها خواهد شدنقلیه ب

در ضمن بـراي  . گویی و تامین ارتباط آتی را داشته باشدباید طوري طراحی گردد که قدرت جوابارتباطی 
هاي پیشـنهادي طـرح،   ربريهاي مستقر در منطقه و یا کا تر ارتباط میان فعالیت برقراري هرچه بهتر و مناسب

  . تمامی جوانب فیزیکی، دسترسی، اکولوژیکی، ایمنی حرکت و تفکیک عملکردي باید لحاظ گردد
  :عبارتند از موچشترین مشکالت ترافیکی موجود در شهر  عمده

  .عدم رعایت سلسله مراتب در معابر شبکه شهر -
  .بافت عرض کم بیشتر معابر به ویژه معابر مرکزي و هسته اصلی -
  .پیشروي ساخت و سازهاي جدید به داخل محدوده معابر -
  .نبود شبکه مناسب براي جابجایی ترافیک عبوري از شهر -
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                                                                                              .هـاي شـهر   ایمنی پـایین تقـاطع   -
  .در نقاط جدید شهرمعابر شهر  شبکهپوشش نامناسب  -     

   موچشپیشنهادي شهر شبکه ارتباطی طراحیراهبردهاي اهداف و  -1-4
طراحی شبکه معابر پیشنهادي با توجه به تنگناها و مشکالت موجود و با در نظر گرفتن راهبردها و اهداف 

  : زیر انجام شده است
  . ها و امکانات واقعی موجود و بالقوه شهر و نواحی آن تأمین نیازهاي عبور و مرور بر اساس ضرورت -
ارتقاء سطح کارایی شبکه، بدین معنی که کاربري حاشیه معابر متناسب بـا عملکـرد شـبکه و مطـابق بـا       -

  .یزي حمل و نقل حاصل شده است ر هاي برنامه نیازي باشد که از بررسی
  .بایی منطقه و عدم خسارت جدي به محیط زیستحفظ زی -
  .تنظیم رفت و آمد سواره و پیاده با مدیریت صحیح ترافیکی -
  .رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی -
  .پیاده ها بخصوص ایمنی عابرین رعایت اصول ایمنی در طراحی شبکه -
  . هاي محلی در طراحی شبکه و توجه به کارکرد اجتماعی اولویت دادن به عابرین پیاده -
  . کاهش ترافیک عبوري داخل محالت مسکونی تا حد ممکن -
  . هاي اجرایی تامین سرانه معابر در حد معقول جهت تامین نیازهاي ارتباطی با حداقل هزینه -
  .ها به حداقل ممکن کاهش تعداد تقاطع -
  .سعی بر حفظ تأسیسات زیربنایی موجود -
  .باغات و اراضی زراعی و سطوح ساخته شده به منظور توسعه معابر سعی در کاهش تخریب -
هاي اجرایـی تهیـه    ها، مصوب قبلی به ویژه طرح استفاده حداکثر از معابر موجود و معابر پیشنهادي طرح -

  .شده توسط شهرداري
موجود و سعی بر آن بوده است که با در نظر گرفتن نقاط ضعف شبکه  ،در پیش بینی شبکه ارتباطی اصلی

احتیاجـات  و در نظر گرفتن مالکیت وسیله نقلیـه   ،نحوه استفاده از اراضی، حجم ترافیک آینده در پیش بینی
بناهـاي  کـه تعـریض مسـیرهاي داراي    یی از آنجا. گذاري تأمین نمود ارتباطی را با حداقل تخریب و سرمایه

 ،دهد اي را نمی ري نیز چنین اجازه، با مشکالت زیادي روبروست و همچنین قدرت مالی شهرداساخته شده
االمکان از مسیرهاي موجود و یـا   ریزي و هدایت بار ترافیک سعی گردید حتی براي نیل به اهداف در برنامه

  . هاي بایر و آزاد براي سطح شبکه استفاده شود از زمین
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بـدون شـک   . کـاربري زمـین اسـت    ،الگوي کالبدي شبکه حمل و نقل درون شهري متأثر از بافـت شـهري  
هـاي توسـعه    محدودیت  ،کاربري اراضی شهري است ،مؤثرترین جنبه طراحی شهري در شبکه حمل و نقل

  .بستگی دارد... اي به ویژه مسیل، اراضی کشاورزي و معابر به کاربري اراضی منطقه
با شبکه  دسترسی و چگونگی ارتباط ،ب تولید و جذب سفر، میزان نیاز به پارکینگینحوه توسعه مراکز، ضرا

نحـوه   مـوچش در شـهر  . گیرنـد  مـی حمل و نقل از جمله عواملی هستند که در کاربري زمین مد نظر قـرار  
ها با توجه به تـأثیر متقابـل کـاربري و شـبکه حمـل و نقـل        توسعه مراکز و مکانیابی آنها و پیش بینی شبکه

جود و تاثیر متقابـل کـاربري و   با در نظر گرفتن اهداف فوق و نتایج مطالعات وضع مو .صورت گرفته است
  .   تفصیلی ارائه شده است  –شبکه حمل و نقل، شبکه ارتباطی پیشنهادي طرح جامع 

الگـوي پیشـنهادي    ،وضع موجود شـهر  درقرار فعلی بخشی از خدمات تبا توجه به معیارهاي مکانیابی و اس
   .باشدداخل بافت شهر میبایر حقوق مکتسبه در اراضی  و متاثر از وضعیت کاربري اراضی شهر 

متر بر روي نقشه پیشنهادي مشخص شـده   8با توجه به مقیاس طرح پیشنهادي، اغلب معابر با عرض باالي 
اي و شهري بـا در   اي تقویت و معابر منتهی به خدمات محله اي به صورت ویژه و در این فرآیند معابر محله

براي بعضی از معابر طرح اجرایی تهیه شـده   موچشدر شهر  .اند نظر گرفتن ضریب سفر ساماندهی گردیده
  .تفصیلی سعی بر رعایت کلیه این مصوبات شده است –در طرح جامع که است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


                                                                                  طرح جامع و تفصیلی شهر موچش                                                              

                                                                                                           مهندسین مشاور ژیناب غرب

                                                                                 17        

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


                                                                                  طرح جامع و تفصیلی شهر موچش                                                              

                                                                                                           مهندسین مشاور ژیناب غرب

                                                                                 18        

 این بافت بوجود ایجادارگانیک  ساختاربه ویژه در بافت قدیم متأثر از موچش معابر وضع موجود شهر 
با تأثیر از  نیز با توجه به معابر شعاعی ساخته شده در پیش از انقالب و اند و در مناطق جدید شهرشده

  .اندمعابر پیشنهادي طرح هادي قبلی شکل گرفته
بـه   منـاطق حداکثر استفاده شود ولی در بعضـی از   هادي مصوباگر چه سعی بر آن بوده که از معابر طرح 

طرح هادي و طرح جامع نقشه معابر پیشـنهادي  بین  اساسی يها ، تفاوتساختارهاي طبیعی و محیطی دلیل
بـه منظـور مشـخص     پیشـنهادي و طـرح   مصوب قبلـی طرح اي بین  مقایسهنقشه  .تا حدودي متفاوت است

  .این نقشه حاوي موارد زیر خواهد بود. نمودن وضعیت معابر موجود و پیشنهادي ارایه شده است
و در طرح )  اند اند یا هنوز اجرا نشده را شدهچه اج(شبکه معابري که در طرح مصوب سابق بوده : الف

  .باشند اند که به عنوان معابر تثبیت شده طرح قبلی می پیشنهادي نیز مورد استفاده قرار گرفته
هایی از شبکه طرح مصوب هستند که به خاطر مشکالت در اجـراء و یـا    بخش :معابر حذف شده: ب

  .اند عدم ضرورت حذف شده
هایی که مسیر آنها نسبت به طرح هادي تا حـدي تغییـر یافتـه و     شبکه: داده شده معابر تغییر مسیر: ج

  .اند جابجا شده
معابري که در حال حاضر موجود بوده و در طرح هادي وجود نداشته ولـی در طـرح   : معابر موجود: د

  .پیشنهادي از آنها استفاده شده است
  . ولی بر اساس نیاز طراحی شده استمعابري که در طرح هادي وجود نداشته  :معابر جدید: ه
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  سلسله مراتب عملکردي شبکه معابر  -2-4
در طراحی شبکه ارتباطی رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی الزامی است، سلسـله مراتـب یعنـی درجـه     

تواند با یک معبري که یک یا  نقش و اهمیت عملکرد یک معبر و اینکه یک معبر با نقش و عملکرد خود می
هاي هر یـک از معـابر و نقـش و     در خصوص ویژگی. تر است اتصال یابد ملکرد از خود باالتر و پاییندو ع

توانند بپذیرند، در این قسمت به طـور مشـخص بـه     عملکردي که معابر در وضع موجود و در افق طرح می
  .شود پرداخته می موچشارایه نقشه سلسله مراتب معابر پیشنهادي شهر 

متـر یـک    45داراي نقش شریانی درجه یک فرعی است، این معبر با عرض  ) امام شافعی( بلوار اصلی شهر
آن نقـش   نقش جابجایی کاالهاي اساسی را دارد و عـالوه بـر   کامیاران به دهگالن است کهاز  عبوريمحور 

  .باشد ارتباطی بین شهري را نیز دارا می
از پیشنهادات اساسی احداث کمربندي توسط اداره کل راه و ترابري، ایجاد باند کنـدرو در داخـل محـدوده    

و  موارد مشابه است، احداث کمربنـدي در   بلوار اصلی شهرشهر و کاهش اتصاالت معابر شهري و محله با 
هـاي اداره  جزو برنامـه  کهپذیر است  امکان از قسمت شمالی شهرهاي طبیعی  حال حاضر با توجه به ویژگی

با توجه بـه  هاي این مهندسان مشاور در داخل محدوده شهر یکی از  گزینه .راه و ترابري کردستان قرار دارد
به صورت عمود از شمال و جنوب به آن متصل  از بلوار اصلی شهر،تر  اینکه معابر ارگانیک با عملکرد پایین

پیشـنهاد   ،تغییر مسیر این معابر تـا حـدودي غیـر ممکـن اسـت     شوند و اینکه امکان مسدود نمودن و یا  می
کـه  ها بود، ولی با توجـه بـه ایـن   و افزایش ایمنی  تقاطع  دسترسی ت مشکالبراي رفع  احداث باند کندرو 

توسط شهرداري اصالح شده و ساختار آن شکل گرفته، اجـراي ایـن پیشـنهاد نیـز      بلوار اصلی شهر جدیدًا 
-سایر خیابانبه عنوان شریانی درجه دو اصلی و  گ ارتباطی دو میدان ورودي شهر نیز،رین. باشدممکن نمی

نیز به اي اصلی و فرعی معرفی شده و نقش و عملکرد آنها  معابر محله ،به عنوان شریانی درجه دو فرعی ها
  .همین منوال تعریف شده است
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هاي زمین شهري، تراکم،  حریم، کاربريبندي  گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه -5
ارتفاع، تعداد طبقات، تفکیک زمین، نماي ساختمانی، احداث بناها، فضاهاي شهري، 

  هاي آموزشی، فرهنگی، خدماتی و غیره فعالیت
ضوابط و مقررات نحوه استفاده از زمین و سایر ضوابط مربوط بـه محـدوده و حـریم شـهر در یـک جلـد       

  .ضمیمه ارائه شده است

هـاي   بینـی نیازهـاي آتـی شـهر در دوره     ها و امکانات و تأمین پیش گزارش تعیین اولویت -6
  ریزي پنج ساله و دهساله برنامه

هاي مربوط به شهرداري وابستگی زیادي به وضعیت درآمـدي شـهرداري دارد،    بندي اجراي پروژه اولویت
هـا تقسـیم    وط به شبکه معابر و سـایر پـروژه  هاي مرب هاي کالن مربوط به شهرداري به دو دسته پروژه پروژه
  .شوند می

اي بین شبکه معابر پیشنهادي و معابر طرح هـادي مصـوب شـهر صـورت گرفتـه       ، مقایسهموچشدر شهر 
در مطالعات مذکور شبکه معابر پیشنهادي از لحاظ تعـریض، تثبیـت و همچنـین پیشـنهادات جدیـد      . است

هاي مورد نیاز براي اجرا  توان میزان تعریض و هزینه تایج آن مینسبت به طرح هادي بررسی گردیده که از ن
هاي آتی و نتایج حاصل از میزان  براساس نقش عملکردي هر معبر در وضع موجود و در سال. را تخمین زد

  .گیرد ها صورت می بندي اجراي پروژه احداث و تعریض خیابان اولویت ،ها پذیري شبکه تحقق
ها به تفصـیل توضـیحات ارائـه     هاي عمرانی و مدت زمان انجام پروژه برنامه در مرحله پیشین در خصوص

  .شود ها به تفکیک معابر و فضاها ارائه می بندي احداث پروژه شده است، در این مرحله اولویت
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  ها تفصیلی به تفکیک نوع برنامه –هاي پیشنهادي طرح جامع  بندي پروژه اولویت )6-1(جدول شماره 

  بندي اولویت  نوع برنامه عمرانی  ها پروژه

  ها و معابر خیابان
  اولویت اول  کوتاه مدت  احداث  معابر پیشنهادي

  اولویت دوم  میان مدت  ساماندهی و تعریض معابر موجود

  فضاهاي پیشنهادي

  اولویت اول  کوتاه مدت  احداث فضاي سبز محله اي
  اولویت اول  میان مدت  ساماندهی بافت فرسوده

  اولویت دوم  کوتاه مدت  احداث فضاي سبز شهري
  اولویت دوم  کوتاه مدت  ساماندهی مسیل هاي سطح شهر

  اولویت اول  کوتاه مدت  احداث  و  واگذاري واحدهاي مسکونی مسکن مهر
  اولویت سوم  کوتاه مدت  احداث پارکینگ هاي پیشنهادي

  اولویت سوم  مدت میان  ساماندهی و تبدیل گورستان موجود به فضاي سبز
  اولیت دوم  کوتاه مدت  ادین ورودي شهراحداث می

  اولویت دوم  کوتاه مدت  احداث ترمینال جدید شهر
  مطالعات مشاور: مأخذ
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  هاي پیشنهادي بندي تفصیلی پروژه اولویت )6-2 ( جدول شماره

1234123412341234123412341234123412341234
سال ششمسال پنجمسال چهارمسال سوم

جدول شماره 2-6- اولویت بندي تفصیلی پروژه هاي پیشنهادي
سال نهمسال هفتم سال دهمسال هشتم سال دومسال اولپروژه ها

 
  مطالعات مشاور: مأخذ
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موضوعی شهر با تعیین مرجع تهیه کننـده و تصـویب کننـده،     -هاي موضعی فهرست طرح -7
  بندي تهیه هر یک از آنها اولویتبندي، رویکرد تهیه و  زمان

. شوند بندي می تفصیلی پیشنهادات به صورت موضوعی و موضعی تقسیم  - هاي جامع  در شرح خدمات طرح
هـاي جـامع و تفصـیلی     هایی هسـتند کـه از درون طـرح    ها و پروژه هاي موضعی و موضوعی شامل طرح طرح

  .شوند پروژه پیشنهاد می استخراج و اغلب براي ساماندهی شهر در چارچوب تعریف
هاي موضوعی اغلب با توجه به وجـود مشـکالت اجتمـاعی، کالبـدي، اقتصـادي در شـهر در برگیرنـده         طرح

هاي موضعی اشاره به  کند ولی طرح  موضوعاتی است که مشکالت را به صورت مشخص تعریف و معرفی می
هایی خاص و مشخص هسـتند کـه در     موضع ها و هاي خاصی دارد که نیازمند ساماندهی هستند یا مکانمکان

هاي خاص  هاي مربوطه اجرا شوند و معموالً از جنس کاربري زمین، طراحی شهري، پروژه تواند پروژه آنها می
  .باشند می... ها واجرایی، ایجاد شبکه راه

هـایی از   قالـب هاي موضوعی و موضعی، آنها را  تري از طرح برخی از صاحبنظران شهرسازي در تعریف کامل
  .اند هاي کوچکتري تبدیل شده دانند که از سند اصلی متمایز و به بسته طرح جامع می

که  گردند و در صورتی هاي موضوعی و موضعی بیشتر براي تسهیل در اجراي طرح جامع تهیه و ارائه می طرح
ها بـه   گونه طرح ریف اینهاي پیشنهادي بیشتر باشد تع مساحت محدوده مطالعاتی خیلی بزرگتر و حجم پروژه

تفصیلی شـهر   -هاي موضوعی و موضعی طرح جامع در جدول زیر طرح. مراتب مزیت بیشتري خواهد داشت
  .گردد به تفکیک سازمان اجرائی ارائه می موچش
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  موچشتفصیلی شهر  -هاي موضعی و موضوعی طرح جامع طرح )7-1(جدول شماره 

  سازمان اجرایی  نوع پروژه  ها طرح  ردیف

  شهرداري موضعی  احداث معابر جدید  1

  شهرداري موضعی  در غرب شهراحداث بوستان شهري   2
  شهرداري موضعی  اي در هر یک از محالت احداث بوستان محله  3
  شهرداري موضعی  احداث پارکینگ و پارك سوار  4
  شهرداري موضعی  و تبدیل به فضاي سبز ساماندهی گورستان  5
  شهرداري موضعی  فضاهاي سبز پیشنهاديسازي و احداث  آماده  6
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی موضعی  سازي زمین مسکن مهر آماده  7
  شهرداري  موضعی  احداث فضاهاي سبز پیشنهاد شده داخل محدوده  8
  شهرداري  موضعی  تعریض معابر   9
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  موضعی  احداث مسکن مهر  10
  شهرداري  موضعی  خروجی شهراحداث میادین ورودي و   11
  تمامی سازمانها  موضوعی  فرهنگ سازي براي گسترش مشارکت شهروندان  12
  شهرداري موضوعی  هدایت ساخت و سازها از نظر رعایت استانداردها و ارزشهاي معماري و انسانی  13
  شهرداري موضوعی  ساماندهی سیما و نما و مبلمان شهري  14
  شهرداري-اداره کشاورزي  موضعی  زارعی، باغداري، آبیاري و دامداريارائه آموزشهاي نوین   15
  شهرداري  موضعی  احداث ترمینال جدید پیشنهادي  16
  شهرداري ـ استانداري موضوعی  تهیه طرح جامع ایمنی مدیریت بحران  17
  فرهنگ و ارشاد اسالمی موضوعی  تجهیز کتابخانه  18
  شهرداري موضوعی  آوري، دفع و هدایت آبهاي سطحی جمع  19
  شهرداري موضوعی  واقع در داخل و پیرامون شهر هايو مسیل  ساماندهی رودخانه  20
  شهرداري موضوعی  وري در فعالیتهاي شهرداري هاي ارتقاء بهره تدوین شیوه  21
  شهرداري  موضوعی  ریزي استراتژیک شهرداري تدوین سند و نظام برنامه  22
  شهرداري  موضوعی  پسماند شهريتهیه طرح  جامع مدیریت   23

شهرداري با همکاري تمامی سازمانها   موضوعی  یابی فعالیتهاي اجتماعی و فرهنگی ساماندهی و زمینه  24
  و بخش خصوصی

شهرداري با همکاري تمامی سازمانها   موضوعی  هاي اجتماعی بررسی مسائل و آسیب  25
  و بخش خصوصی

  شهرداري  موضعی  حریم شهر مکانیابی گورستان جدید  در خارج از  26
  شهرداري  موضعی CNGبرداري از ایستگاه سوخت و بهره  27

هـا و عمـران و    بررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطـی پـروژه    28
  شهرداري و بخش خصوصی  موضعی  خدماتی

  شهرداري و میراث فرهنگی  موضعی  ساماندهی بافت فرسوده  29
  مشاورمطالعات : مأخذ
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  فرم دستور نقشه پروانه ساختمان شهرداري براساس پیشنهادات طرح حاضر -8

هـایی کـه در شـهر احـداث      ها، صدور پروانه بـراي کلیـه سـاختمان    قانون شهرداري 55ماده  24مطابق بند 
 ها، مالکین اراضی و امـالك  قانون شهرداري 100ها است و در صدر ماده  شوند از وظایف مهم شهرداري می

واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانـی یـا تفکیـک اراضـی و شـروع سـاختمان از       
  .شهرداري پروانه اخذ نمایند

هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مـاموران   تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداري می
  .ا غیرمحصور واقع شود جلوگیري نمایدخود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور ی

ها، صدور پروانه ساختمانی و کنترل ساخت و ساز  هاي مهم و موثر شهرداري در حال حاضر یکی از فعالیت
ها واحدهاي مختلفی تحـت عنـاوین واحـد     در شهرداري. هاي توسعه شهري است و نظارت بر اجراي طرح

د دارد که مسوولیت صدور پروانه ساختمانی را بـر عهـده   شهرسازي و یا دایره صدور پروانه ساختمان وجو
دارند، بدیهی است وجود نیروي انسانی متخصص به اندازه کافی، آموزش مردم و ارباب رجـوع در تسـهیل   

  .باشد هاي مربوطه ضروري می مراحل گوناگون انجام صدور پروانه ساختمانی و کنترل فعالیت
هاي کشـور   پروانه ساختمانی و کنترل ساخت و ساز در شهرداري ش مراحل صدور. ه 1370تا قبل از سال 

شوراي عـالی اداري جهـت بهبـود سیسـتم بـه       71گرفت که براساس مصوبه سال  با کمی اختالف انجام می
هـا و گـردش کـار در ادارات     ها و روش پیشنهاد سازمان امور اداري و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم

هاي اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی  دن کارایی دستگاهجهت جلوگیري از باال بر
هاي کشـور   عدم خالف و گواهی پایان ساختمان طی مراحلی طبق شناسنامه ساختمان که در تمام شهرداري

الذکر شناسنامه ساختمان بـه عنـوان یـک سـند      دستورالعمل فوق 6مطابق با بند . باشد اقدام نماید یکسان می
هایی از قبیل وزارت مسکن و شهرسازي و  ها و ارگان هاي دستگاه می تلقی گردیده و در رابطه با استعالمرس

مورد ... ها، شرکت گاز، آب، برق، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک
  .استناد است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


                                          جامع و تفصیلی شهر موچش  طرح    

مهندسین مشاور ژیناب غرب                             

 27

  مرحله اول درخواست
احداث، تخریب (ي طبق فرم مشخص درخواست پروانه ساختمانی مالک یا موکل وي با حضور در شهردار

  .بایست پیوست درخواست پروانه باشد نماید، مدارك ذیل می می...) و
  یک برگ کروکی موقعیت محل مالك -1
 تأیید کروکی توسط مالک با امضاء و اثر انگشت -2

 تصویر سند رسمی مالکیت -3

 تصویر شناسنامه مالک یا وکیل قانونی وي -4

 لتنامه رسمی وکیل قانونی مالکتقریر وکا -5

  برگ مفاصا حساب نوسازي -6
  قانون زمین شهري 8و  6برگ گواهی عدم استفاده از مواد --7

براساس راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري و مجوز شوراي نگهبـان، صـدور پروانـه سـاختمان توسـط      
  .ها جز در مقابل سند رسمی ممکن نیست شهرداري

  مرحله دوم
  از ملکبازدید  - 1

آیـد در ایـن بازدیـد     توسط ماموران شهرداري به همراه متقاضی از محل مورد درخواست بازدید به عمل می
مواردي از قبیل ابعاد ملک با مدارك مالکیت، موقعیت ملک نسبت به امالك و عوارض طبیعـی و مصـنوعی   

  .گردد مجاور و بر و کف مورد نظر کنترل و شناسایی می
  رات شهرسازياعالم ضوابط و مقر - 2

براي ملک مورد نظر از جهت نوع کاربري، میزان سطح اشغال، تراکم مجاز، عرض گـذر و حـرایم اطـراف    
  .گردد مطابق با طرح مصوب ضوابط و مقررات ساختمانی ابالغ می

  هاي مربوطه ن استعالم از سازما -3
ی، میراث فرهنگی، شرکت آب نظامی، انتظام(هاي  در صورت دارا بودن شرایط خاص براي ملک از سازمان

  .گردد استعالم الزم انجام و متعاقب آن پروانه ساختمانی صادر می...) اي و و منطقه
هاي فشار قوي و تأمین برق در خصوص نیاز و عدم نیاز با  استعالم از اداره برق در خصوص کابل -

  ایجاد پست برق؛
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 ها و نهرها؛ رودخانهاي و آبیاري در خصوص حریم  استعالم از سازمان آب منطقه -

 طبقه به باال؛ 6هاي  استعالم از اداره آب و فاضالب در مورد تأمین آب براي ساختمان -

 ؛...ها و صنایع کوچک و زیست در مورد احداث کارگاه سازمان محیط -

استعالم از سازمان میراث فرهنگی در خصوص واقـع بـودن ملـک مـورد نظـر در حـریم بناهـاي         -
 .تاریخی

  :مرحله سوم
ین مرحله شامل تعیین ضوابط و دستور تهیه نقشه و ضوابط احداث بنا است که براساس فـرم خاصـی بـه    ا

هاي معمـاري و سـاختمانی و اجرایـی را براسـاس ضـوابط و       شود مالک موظف است نقشه مالک ابالغ می
  .مقررات تهیه نماید

  )پروانه(کنترل و صدور شناسنامه ساختمانی : مرحله چهارم
ورد نیاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانـه اشـتغال بـه کـار مطـابق بـا ضـوابط و        هاي م نقشه

هـا و   مقررات شهرسازي و معماري مطابق طرح تفصیلی مصوب تهیه شده و پس از بررسی و تصویب نقشه
هاي عوارض به مالک ارایه شده عوارض متعلقه را به حسـاب شـهرداري    تطبیق آنها ضوابط شهرسازي، فرم
ضمنا حق بیمه اجباري کارگران ساختمانی توسط کارفرما به حساب . نماید واریز، مفاصا حساب دریافت می
گردد بعد از وصـول عـوارض قـانونی توسـط واحـدهاي مربوطـه پروانـه         سازمان تأمین اجتماعی واریز می

  .گردد ساختمانی توسط واحد صدور پروانه صادر می
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  تعالی بسمه

  پروانه ساختمانینمونه فرم درخواست 

  

  .....................................................معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري 

  با احترام

  :وکیل قانونی/ مشخصات مالک  - 1

:......................................... شــماره ملــی............. :....................................نــام خــانوادگی: ....................................................... نــام

  :........................شماره شناسنامه

ــد ــد: ................................... متولـــــــــــــــــــــــــــــــــ : ............................. فرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..........................................................................................:.................................................................ساکن

  ..................................همراه :........................ شماره تلفن ثابت

  :مشخصات ملک - 2

  

  

  )زمین یا ساختمان(الف 

  :.........................................قطعه:................................................. بخش......................................... پالك ثبتی شماره 

  ............................................ مساحت............................. کوچه ................................. خیابان

متـر  .......................... متر جنوبا به طـول،  .............................. متر شرقا به طول ......................... ..شماال به طول : مشخصات ابعاد

  متر ....................... غربا به طول 

...................................................................................... :............................................................................نــوع کــاربري موجـــود  

  :.....................................................مساحت

  o  فاقد پروانه     oداراي پروانه 
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  :درخواست - 3

  

  وکیل قانونی/ محل امضا و اثر انگشت مالک 

  

اي اسـت کـه در نهایـت     به گونـه ) شروع ساخت(فرآیند درخواست پروانه ساختمانی از مرحله اول تا مرحله آخر 

تفصـیلی تهیـه، تکمیـل و بـه مالـک ابـالغ        –شهرداري فرم دستور نقشه را مطابق با ضوابط و مقررات طرح جامع 

یشـنهادي اعمـال خواهـد شـد و     خواهد نمود و در آن تمام مشخصات مالک، ملک و نحوه ساخت مطـابق طـرح پ  

  .هاي مورد نیاز نیز درخواست خواهد شد همچنین دستورات الزم و فرم

  صدور پروانه براي

   o  بایر                    احداث بنا در زمینo                                       تمدید پروانهo  ابطال پروانه  

   o                            تخریب و نوسازيo                              تعمیرات و تغییراتo                                               توسعه بنا

   o                                 اضافه اشکوبo                                       تبدیل  

   o                             تغییر نقشهo    تعویض ناظر  
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  موچش شهرداري

  فرم دستور نقشه پروانه ساختمانی

  :مشخصات فرم

  :شماره
  :تاریخ
  :پرونده

  :GISشماره شناسایی ملک در 
  :پالك ثبتی ملک

  

 .............................................................................                                      :...............................................ملکنام 
  ........................................:...............................................................................نشانی ملک

  .................................................:................................................................نوع درخواست
  :مشخصات ملک

  ابعاد و مساحت طبق سند
  :مساحت

ــمالی ــد ش ــه  : ................... ح ــدود ب ــر مح مت
..........................  

ــوبی ــد جن ــه  : ................... ح ــدود ب ــر مح مت
..........................  

ــرقی  ــد ش ــه  : ................... ح ــدود ب ــر مح مت
..........................  

ــی  ــد غرب ــه   : ................... ح ــدود ب ــر مح مت
..........................  

ــک  ــی ملـــــــ ــکل هندســـــــ : شـــــــ
............................................  

  ابعاد و مساحت موجود
  :مساحت

متــــر محــــدود بــــه : ................... حــــد شــــمالی
....................................  

متــــر محــــدود بــــه : ................... حــــد جنــــوبی
...................................  

ــرقی ــه ... : ................حــــد شــ ــدود بــ ــر محــ متــ
....................................  

ــی ــد غربــ ــه  : ................... حــ ــدود بــ ــر محــ متــ
....................................  

  : ............................................شکل هندسی ملک
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  :معابر
  گذر اصالحی

میــزان تعــریض از آکــس :..................................... شــمال

  ...................معبر

مســــاحت تعــــریض  :................................... شــــرق

  :...............................شده

  :................................ جنوب

  :.................................. غرب

  اد باقیماندهابع

  :.....................................شمال

  :...................................شرق

  :................................ جنوب

  :.................................. غرب

مســـــــــــاحت پـــــــــــس از رعایـــــــــــت 

  :........................................کشی عقب

  
  :براساس طرح تفصیلیضوابط و مقررات قابل اعمال 

  

محل امضـا و اثـر انگشـت         محل امضا مسوول دفتر فنی شهرداري         محل امضا شهردار

  وکیل قانونی/ ملک 

 

تــراکم :................................................... ســطح اشــغال:......................................................................... کــاربرينـوع  

  :..........................ساختمانی پایه

محـل  :................... تعـداد پارکینـگ  :........................... تتعـداد طبقـا  :................................... تراکم ساختمانی مجاز

  :................استقرار ساختمان

  :.....................................ارتفاع ساختمان

  oپیلوت احداث خواهد شد                    oزیرزمین احداث خواهد شد    
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