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چگونگي قوانين و مقررات موجود مربوط به عمران شهرر  ملكييها ارا،هي   -6-5-3

 ر در عمران شررثؤهلي ماختيلرات و وظليف شررداري و سلير سلزملن

ههاي شههري فيفه  مجموعه قوانين و مقررات شهري باتوجه به نيازهاي متعدد و متفاوت مجموعهه

آنها از حيطه مطالعات حاضر خارج اسه.  آنههه در ا هن گيرد كه فبعاً بررس  تمام  م  بر وسيع را در

 نهد فراحه  و متعاقه  آتوجه اس.، آن بخش از قوانين و مقررات  اس. كه به نحوي در فر مقال مورد

ثر در توسعه و عمران شهر و ؤهاي مشوند و  ا رابطه بين سازمانثر واقع م ؤگيري شهر مآن روند شكل

 هاس. تر ن آن مربوط به شهرداريمكنند كه مهن شهر( را تعيين م برداران نها   آن )ساكنابهره

شود: اول قوانين و مقررات  كهه جنبهه قوانين و مقررات جاري در شهر به دو گروه عمده تقسيم م 

دو ، قههوانين  كههه متههاثر از   ا جههرا اسهه.عمههوم  دارد و بههه تقر هه  در تمههام  شهههرهاي ك ههور  ز 

گيهري شههر متمركهس اسه.  هر اس. وعمدتاً بر محور نحوه توسهعه و شهكلپي نهادهاي فرح توسعه ش

هاي جامع و تفصيل  كه به عنوان ابسار هدا . و كنتهرل برا ن اساس ضوابط و مقررات مندرج در فرح

گيرند  ا ن گروه از مقررات، به شدت متك  به ضهوابط شود، در ا ن گروه جاي م توسعه محسوب م 

 ائههنيهاز را ار ت مهوردئيهاآن اس. و باتوجه به نيازهاي شهر و فرح پي نهادي، جس گروه اول و ناش  از

 دهد م 

 قوانين عمومي  -1-6-5-3

شهود كهه بهه وسهيله مراجهع الق م گونه كه ذكر شد، قوانين عموم  به آن دسته از قوانين افهمان

شهده و بهه تصهو   رسهيده صالح به منظور تنظيم و تنسيق نظا  هدا . و كنترل توسعه شههر تهدو ن ذ 

هاي اس.  ا ن دسته از قوانين ماهيتاً شكل  عا  دارند و ضامن اجرا   بسياري از ضوابط پي نهادي فرح

  ابند، قوانين راجع به ت خيص نوعآ ند  از جمله مواردي كه در ا ن قوانين اهمي. م جامع به شمار م 
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ههاي شههري نياز اجراي فهرح ين بخ   از اراض  مورداند  با اتكاء به ا ن قوانو موقعي. اراض  شهري

 شود مين م أت

 قوانين مربوط به ارا،ي  -1-1-6-5-3

  :هلي شررسلزيمين ارا،ي موردنيلز اجراي طرحأت (اكف

ضه  بها ر، اشهوند كهه عبارتنهد از اراساس قوانين موجود، اراض  شهري به سه دسته تقسهيم مه  بر

 اراض  دا ر و اراض  موات 

ها   را دربرميگيرد كه سابقه عمران و قانون زمين شهري، اراض  موات شهري زمين 3رفبق ماده ب

هاي موات  كه به رغم قانون لغو مالكي. اراض  موات يا نداشته باشد  براساس همين ماده قانون  زمينحا

  8تيار دول. اس. به بعد احياء شده باشد، همهنان در اخ 5/4/8351شهري بدون مجوز قانون  از تار خ 

ها   اس. كه سابقه عمهران و احيها داشهته و بهه اراض  با ر شهري زمين ))همين قانون:  4فبق ماده 

  2 ((اند، اعم از آنكه صاح  م خص  داشته و  ا نداشته باشد تدر ج به حال. موات برگ ته

ها   اسه. ا ر زمينشوند ) اراض  دماده پنج قانون مذكور اراض  دا ر بد ن شرح توصيف م  در

ههاي دا هر برداري ماله  اسه.  زمهيناند و در زمان حاضر دا ر و مورد بهرهكه آن را احيا و آباد كرده

براساس مهاده  (( م مول ا ن قانون صرفاً اراض  ك اورزي  ا آ ش اعم از محصور  ا غير محصور اس. 

ختيار اشخاص  ا بنيادها و نهادهاي انقالب  هاي موات شهري اعم از آنكه در اكليه زمين ))همين قانون  6

دولت   ا غيردولت  باشد در اختيار دوله. جمههوري اسهالم  اسه. و اسهناد و مهداره گذشهته ارز  

  8((به وسيله دول. واگذار شده باشد   22/88/8351قانون  ندارد    مگر آنكه بعد از تار خ 

                                                           
 قانون زمين شهري  156ص  - 8316 -ها مجموعه قوانين شهرداري -اهلل قربان  فرج -8

 ن هما -2

 همان منبع  -8
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ههاي ذخيهره شههري كهه در ه عنوان ظرفيه.بد ن فر ق و باتوجه به قوانين مذكور اراض  موات ب

 ابد  هاي عموم  و دولت  اس. مطرح مي وند لذا نحوه ت خيص اراض  موات اهمي. م اختيار سازمان

نامه قانون لغو مالكي. اراض  موات شهري و كيفي. عمران آن، اراض  مهوات تعر هف آ ين 2در ماده 

مانهده شود  باق ده برمبناي نوع احياء محاسبه م شده و درصورت احياء بخ   از اراض ، سطح احياءش

گهردد و بهه تمله  دوله. كه به صورت موات شناسا   مي ود، از مالكي. اشخاص خارج مه  اراض 

گونه اراض ،به نحوه استفاده و واگذاري ا ن آ د تا در مصارف مختلف مورد استفاده قرار گيرد  درم 

   اس.تفصيل در قانون زمين شهري ت ر ح شده 

ههاي مالكان اراض  با ر و دا ر شهري اعم از اشخاص حقيق   ا حقوق  و بنيادها و نهادها و ارگان

 ها را كه موضوع ا هن قهانون اسه. بهههاي موردنياز دول.  ا شهرداريدولت  و غيردولت  موظفند زمين

 بفروشند ها( ل. به آنها )دول. و شهرداريمنظورهاي ذ ل و با تقو م دو

تفكي  و فرو  توسط وزارت مسكن و شهرسازي به افراد واجدال را ط در افه. زمهين جهه.  (الف

 هاي ساختمان سازي مسكون   مسكن و  ا اجراي فرح

ههاي هاي مصوب شههري و عهوط فهرحا جاد تاسيسات عموم  و عمران  و اداري و اجراي فرح (ب

ههاي دولته  و نهادهها و موسسهات و شهرك. هها وها و شهرداريوسيله وزارتخانهشهري حس  مورد به

 موسسات  كه شمول قانون برآنها مستلس  ذكر نا  اس. 

 حفاظ. از ميراث فرهنگ  ك ور (ج

مهورد  8318نامه اجرا   قانون زمين شهري تهيه گرد د و در سهال به منظور اجراي ا ن قانون آ ين

 اصالح قرار گرف.  
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آ هد   هاي شهرسازي فراهم مه براي اجراي برخ  از فرح بد ن فر ق امكان تامين زمين موردنياز

شهوند  هاي شهري نيس فبعاً برروي اراض  دا ر و با ر فعل  واقع در شهرها پي نهاد مه اما بخ   از فرح

 ابد  قانون تعيهين وضهعي. امهاله واقهع در گونه اراض  نيس اهمي. م همين اساس نحوه تمل  ا ن بر

هاي آن بهه شهرح ز هر ها، ناظر به ا ن گونه موارد اس.  ا ن قانون و تبصرهداريهاي دولت  و شهرفرح

 :اس.

ههاي دولته   ها وابسهته بهه دوله. و هها، نهادهها، شهرك.هها، سهازمانكليه وزارتخانه (ماده واحده

ههاي باشهند در فهرحكه شمول قانون بر آنها مستلس  ذكر نا  باشد، مكلف مه  سسات ؤها و مشهرداري

آنها توسط وز هر  ها بها تر ن مقها  دسهتگاه اجرا ه  بها رعا ه.  يم   ا عمران  كه ضرورت اجراعمو

ضوابط مربوفه تصو   و اعالن شده باشهد و در اراضه  و امهاله شهرع  و قهانون  اشهخاص اعهم از 

ها و حر م اسهتحفاظ  آنهها باشهد، )حقيق  و حقوق ( قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهره

ز اعال  رسم  وجود فرح، حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسب. به انجا  معاملهه قطعه  و انتقهال پس ا

 اسناد رسم  و پرداخ. بها  ا عوط آن فبق قوانين مربوفه اقدا  نما ند 

بنهدي درصورت  كه اجراي فرح و تمل  اماله واقهع در آن بهه موجه  برنامهه زمهان -8تبصره 

ول شده باشد، مالكين اماله واقع در فرح از كليهه حقهوق مالكانهه سال بعد موك 81مصوب به حداقل 

مانند احداث  ها تجد هد بنها  ها افهسا ش بنها و تعميهر و فهرو  و اجهاره و رههن و غيهره برخوردارنهد و 

نما د، هرگاه زمان اجهراي فهرح سال باشد مال  هنگا  اخذ پروانه تعهد م  81درصورت  كه كمتر از 

 ود حق مطالبه هس نه احداث و تجد د بنا را ندارد سال شروع شقبل از ده

ها موظفند همسمان بها صهدور پروانهه سهاختمان مالكهان م همول قسهم. اخيهر شهرداري -2تبصره 

سيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نما ند تها أم خصات دقيق عرصه و اعيان و ت 8تبصره 
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د و در زمان  كه به لحاظ تهامين اعتبهار آمهادگ  اجهراي ماله ارز اب  به هنگا  اجراي فرح قرار گير

فرح مسبور باشد، به هنگا  اجراي فرح مصوب ماله پرداخ. خسارت قيم. عرصه و اعيان مل  در 

 زمان اجراي فرح خواهد بود 

هاي آت  كه قبل از تصو   فرح واجهد شهرا ط مالكين اماله و اراض  واقع در فرح -3تبصره 

عهوط مساختمان بوده و قصد احداث  ا تجد د  ا افسا ش بنا دارند، جه. اخذ زمين جه. اخذ پروانه 

در اولو . قرار خواهند گرف. و در بين ا نگونه مالكين اشخاص  كه مله  آنهها در مسهير احهداث  ها 

 توسعه معابر و مياد ن قرار دارند، نسب. به سا ر ن حق تقد  دارند 

بندي و تفكي  هاي مجاز براي قطعهوط در داخل محدودهعمدرمواردي كه تهيه زمين  -4تبصره 

هاي مصهوب توسهعه شههري و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مسبور فبق فرح

تواننهد در مقابهل موافقه. بها تقاضهاي صهاحبان  يد مراجع قانون  قرار بگيرد، مراجع مسبهور مه أت مورد

رود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجا  تعهدات مسبور بهه اراض  براي استفاده از مسا اي و

سازي زمين و واگذاري سهطوح  ز  بهراي تاسيسهات و تجهيهسات و خهدمات عمهوم ، عمران و آماده

ههاي موضهوع ا هن قهانون و عوط اراض  واقهع در فهرحممين أاز اراض  آنها را براي ت %21حداكثر تا 

 هاي نوسازي و بهسازي شهري، بطور را گان در اف. نما ند عوط فرحمهمهنين اراض  

به منظور اجراي هرچه بهتر ا ن قانون شوراي عال  شهرسازي و معماري ا ران ضوابط مربوط را به 

 شرح ز ر به تصو   رساند:

هاي جامع و تفصهيل  و ههادي اعهم از مسهكون ، هاي فرحها موظفند در تما  كاربريشهرداري)) 

هاي مسبور براي مالكين  كه متقاض  احهداث سهاختمان و خدمات  فبق ضوابط و مقررات فرحتجاري 

ههاي دولته   ها هاي مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نما ند مگر ا نكه اجراي فهرحمطابق كاربري
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 هن ربط در اماله مالكين مسبور اعال  شده باشد كه در اهاي ذيها توسط دستگاههاي شهرداريفرح

هها بهه ترتيه  ز هر هاي دولت  و شهرداريصورت با توجه به قانون تعيين وضعي. اماله واقع در فرح

 عمل خواهد شد:

مهاه مقهرر در  81در صورت اعال  نظر دستگاه اجرا   مبن  بر تصميم به اجهراي فهرح ظهرف  -8

 مال  داده نخواهد شد قانون تعيين وضعي. اماله اجازه احداث و تجد د بنا  ا افسا ش ساختمان به 

مهاه مقهرر در  81درصورت اعال  نظر دستگاه اجرا   مبن  بر عد  تصميم اجراي فرح ظهرف  -2

مهاه مقهرر در  81قانون و موكول كردن آن به آ نده خواه قبل و خواه بعد از ده سال،  ا انقضهاي مهله. 

 ش ساختمان مسهكون  بها رعا ه. قانون، در منافق مسكون  و تجاري اجازه احداث  ا تجد د بنا و افسا

مترمربع در كل ز ربنا داده  851ضوابط مربوط به تعداد فبقات و سطح اشغال و تراكم مجاز، حداكثر تا 

 شود 

درصورت  كه اجراي فرح به قبل از ده سال موكول شده باشد، تعهد  ز  مبن  بر عهد   -8تبصره 

هاي دولته  قانون تعيين وضعي. اماله واقع در فرح 8مطالبه، هس نه احداث و تجد د بنا مطابق تبصره 

 ها از مال  اخذ خواهد گرد د و شهرداري

درصورت تعدد مالكين م اع براساس اسناد مالكي. مربهوط بهه قبهل از تصهو   قهانون  -2تبصره 

( به هر   از مهالكين احهداث 22/2/61ها )هاي دولت  و شهرداريتعيين وضعي. اماله واقع در فرح

شود م روط برا نكه در مجموع از مربع اجازه داده م  متر 851واحد مسكون  به مساح. حداكثر    

  تراكم ساختمان  مجاز منطقه بي تر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد فبقات و سطح اشغال رعا . شود 

 تلمين فضلهلي سبز و بلز عمومي شرر (ب
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سوب ههري محههههاي شهنكات مثبه. در فهرح وجود اراض  باز و سبس مناس  در درون شهرها از

گردد  بخ   از ا ن اراض  الساماً با د از فر ق تمل  اراض  موجود حاصل شود  در كنار ا هن امهر م 

ها و اراض  موجود در داخل محدوده شهر موجه  ميگهردد تها سهطح فضهاي سهبس در شههرها حفظ باغ

مين فضهاي سهبس ا جهاد شهود  بهه همهين منظهور أتهتري براي شهر از نظر افسا ش  ابد و امكانات مناس 

ابد كه مصوبه فرور ن ماه  اي م هژهاي داخل محدوده شهري اهمي. و ها در زمينتفكي  و افراز باغ

شوراي عال  شهرسازي در همين زمينه تنظيم شده اس.  براساس ا ن مصوبه و اصالحات بعدي  62سال 

ها به اداري، سطح اشغال ساختمان در اراض  م جر و باغ آن براساس آراي صادرشده در د وان عدال.

  8درصد سطح كل قطعه محدود شده اس.  81حداكثر 

مترمربهع احهداث  ه  بلهوه  8511ها با مساح. تا اساس همين مصوبه در قطعات م جر و باغ بر

بلهوه مربع زمهين اضهاف  امكهان احهداث  ه   متر 8511تر به ازاي هر ساختمان  و در اراض  بسرگ

درصد سهطح كهل قطعهه و  21بين  شده كه در هرحال سطح كل ز ربناي مجاز به ساختمان  د گر پيش

فبقه محدود شده اس.  در ا ن مصوبه احداث    واحد با  2زمين به  تعداد فبقات بدون احتساب ز ر

ربنهاي مجهاز مربع ز ربنا براي احداث انبار و م ابه م روط به رعا . حهداكثر سهطح ز  متر  51حداكثر

هها و اراضه  م هجر كهه از ماده سه همين مصوبه ذكر شده كه در باغ 4بالمانع اعال  شده اس.  در بند 

مربع اس.، سطح اشغال و مسهاح. كهل ز ربنها تهابع ضهوابط شههرداري  متر 511مساح. آنها كمتر از 

 اس. 

كهه در ا هن گونهه  در ا ن مصوبه نحوه برخورد با اراض  زراع  تا حدي متفاوت اسه. بهه نحهوي

مترمربهع  251قطعات احداث حداكثر    واحد ساختمان  تا حد تراكم مجهاز و حهداكثر بهه مسهاح. 

                                                           
 مترمربع تعيين شده اس.  851مترمربع باشد حداكتْر سطح اشغال مجاز  851درصد سطح قطعه كمتر از  81درصورت  كه  - 8
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آن، در  1بدون منظور داشتن سطح ز رزمين ممكن اس.  نكته مهم در ا ن مصوبه آنكهه براسهاس مهاده 

كور باشد، تجد د بنا هاي مذها و اراض  مسروع  كه سطح اشغال ساختمان موجود بي تر از مساح.باغ

تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراكم بالمانع اعال  شهده اسه.  تغييهر در ا هن مصهوبه تنهها 

درصورت ضرورت تغيير ضوابط مذكور در برخ  منافق باتوجه به شرا ط اقليم   ا عرف محل ، با هد 

زمهين شههري، ك هاورزي و  در كميسيون  مرك  از مد ران كل مسكن و شهرسازي و نما نده سازمان

عمران روستا  ، شهرداري و نما نده استانداري بررس  شود و پس از تا يهد كميتهه فنه  شهوراي عهال  

 له اجرا درآ د حشهرسازي و معماري ا ران، ابالغ گردد و به مر

قهانون زمهين شههري  84دسهتورالعمل مهاده  8314باتوجه به اصالحات انجا  شده در ا ن مصوبه درسال 

 بالغ شد و جا گس ن ضوابط و مقررات قبل  گرد د  متن كامل دستورالعمل مذكور به شرح ز ر اس.:ا

ضوابط و مقررات مربوط به تبد ل و تغيير كاربري، افهراز و تقسهيم و تفكيه  باغهات و اراضه  )) 

قهانون زمهين شههري، برحسه  ا نكهه داخهل محهدوده قهانون   ها  84ك اورزي  ا آ هش موضهع مهاده 

اظ  قرار داشته باشند به شرح ز ر تعيين و جا گس ن ضوابط و مقررات قبله  ميگهردد  در اجهراي استحف

 ها  5ا ن دستورالعمل، درصورت نياز به تغيير  ا تعيين كاربري موضوع حس  مورد در كميسهيون مهاده 

ههد گيهري قهرار خواها، مطرح و همراه با نحوه تهامين خهدمات  ز  مهورد تصهميممرجع تصو   فرح

 (( گرف. 

رعا .  8352دراجراي ا ن ضوابط  ز  اس. قانون حفظ و گستر  فضاي سبس در شهرها مصوب 

 گردد 

 بلغلت داخل محدوده قلنوني: - 1(اكف

  فضلي سبز عمومي -1
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ها ميتواند تمل  نموده و با حفظ وضهعي. درخه. و باغات  كه شهرداري عالوه بر مصوبات فرح

اي سهبس عمهوم  نگههداري كنهد )اعهم از ا نكهه در فهرح مصهوب داراي سيستم آبياري به صورت فض

 كاربري باشند  ا نباشند( با تصو   مراجع مربوفه به فضاي سبس عموم  تبد ل شود 

  بلغ مسيوني -2

 -باغات  كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبس عموم  باشهند قابهل تبهد ل بهه منطقهه بهاغ

 ه به شرح ز ر هستند:ژسازي و مانمسكون  با ضوابط تفكي  و ساخت

درصهد وحهداكثر سهطح  21مترمربع باتراكم سهاختمان  2111حداقل تفكي ، افراز وتقسيم -2-8

 %81اشغال

كه مال  ما ل به اسهتفاده از تهراكم بي هتر باشهد در مقابهل افهسا ش مسهاح. قطعهات  صورت  در

 شود:ح ز ر داده م تفكيك  اجازه احداث ساختمان با تراكم و فبقات بي تر به شر

بها حهداكثر سهطح  %31مترمربع اجازه استفاده از تراكم ساختمان   5111تا  3111در قطعات  -2-2

 سطح زمين  %85اشغال 

مترمربع مسهاح. داشهته باشهند نيهس م همول  2111باغات تفكي  شده قبل  كه كمتر از  -8تبصره 

 851متهر مربهع باشهد حهداكثر تها  851از  هستند در قطعات  كه سطح اشغال ساختمان كمتهر 8-2ضابطه

 مترمربع سطح اشغال در دو فبقه و    فبقه ز رزمين مجاز اس. 

، محل اسهتقرار آن با هد از ههر ضهلع احداث ساختمان مسكون  در    فبقهدرصورت  -2تبصره 

متهر و  82ه فبق 3متر،  1فبقه ،  2هاي متر فاصله داشته باشد ا ن فاصله درمورد ساختمان 4زمين حداقل 

فبقه در منافق باغ مسكون  مجهاز نيسه. و نق هه  4باشد  احداث ساختمان با بيش از متر م  86فبقه  4

 استقرار بنا در زمين با د با رعا . كمتر ن ميسان قطع درخ. باشد 
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هاي خدمات  مانند هتل، واحدهاي تفر ح  و ورزش  و فرهنگ  دسته از كاربري در آن -3تبصره 

هاي خدمات عموم  كهه ن در كاربريكع  باشند، رعا . كليه ضوابط ا ن بند السام  اس.، ليكه انتفا

درصد تراكم در تما   45درصد سطح اشغال و  85با اعتبارات دول. احداث مي ود، استفاده از حداكثر 

 حا ت بالمانع اس. 

 2-3و  -2-2دهاي با استفاده از مسا اي تفكي  مربهوط بهه قطعهات بسرگتهر موضهوع بنه -4تبصره 

هرگونه تفكي  بعدي ممنوع اس. و مرات  با ست  در سند مالكيه. و صهورت مجلهس تفكيكه  قيهد 

 شود 

 

 

 ارا،ي كشلورزي يل آيش داخل محدوده قلنوني: - 2(اكف

تبد ل اراض  ك اورزي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبس عموم  باشند به باغ بها  -8

قسم. الف ا ن دسهتورالعمل بالمهانع اسه.  در  2مسكون  موضوع بند   -ه باغاستفاده از مقررات منطق

هاي تفكيك  و ساختمان  بهه تصهو   ا ن صورت  ز  اس. كه نق ه درختكاري باغ نيس همراه با نق ه

 شهرداري مربوفه برسد 

ت  صور تبد ل و تغيير كاربري اراض  ك اورزي  ا آ ش داخل محدوده قانون  به مسكون  در -2

 يهد اسه. أت مورد ،بين  خدمات موردنياز تهيه و به تصو   برسدكه فرح تفصيل   ا هادي آنها با پيش

گونه اراض  م مول ضوابط و مقررات مربوط كس  اجازه قطعه بندي و تفكي  و ساختمان سازي ا ن

ازي و   شهرسهلعها شوراي 3/81/62به تامين فضاهاي عموم  و خدمات  شهرها موضوع مصوبه مورخ 

 معماري ا ران خواهد بود 
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تا زمان  كه مالكين قصد تفكي  و ساختمان سازي ندارند ميتوانند از ضوابط تفكي  به شرح  -3

 ز ر استفاده نما ند:

 هكتار  5حداقل تفكي  اراض  شاليسار  -

 هكتار  81حداقل اراض  زراعت  غيرشاليسار  -

 هكتار  21حداقل اراض  زراعت  د م  -

ر مصوبات پيش گفته كه ناظر بر اراضه  م هجر و مسروعه  داخهل محهدوده شهرهاسه.، عالوه ب

هاي آن شرا ط  ز  را بهراي جلهوگيري از تغييهر نامهها و آ ينقانون حفظ كاربري اراض  زراع  و باغ

هاي ا ن قانون و تبصره 3و  8،2مين كرده اس.  مواد أگونه اراض  جس در موارد ضرورت تكاربري ا ن

 ظم به آن به شرح ز ر اس.:من

وري آنها از تار خ تصهو   ها و تداو  و بهرهبه منظور حفظ كاربري اراض  زراع  و باغ -8ماده 

هها جهس در ها در خارج از محدوده قانون  شهرها و شهرها ن قانون تغيير كاربري اراض  زراع  و باغ

 موارد ضروري ممنوع ميباشد 

عههده كميسهيون  مركه  از هها بههير كاربري اراض  زراعت  و باغدرموارد ضروري تغي -8تبصره 

هاي ك اورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد سهازندگ  و سهازمان حفاظه. محهيط نما ندگان وزراتخانه

ز سهه. و اسههتانداري كههه در هههر اسههتان ز رنظههر وزارت ك ههاورزي ت ههكيل مي ههود محههول ميگههردد و 

ر ه. اعضهاء باشهد معتبهر خواههد بهود و ا هن كميسهيون تصميمات كميسيون مسبور كه واجد آراي اكث

 موظف اس. ظرف مدت دوماه از تار خ در اف. تقاضا  ا استعال  نسب. به صدور پاسخ اقدا  نما د 
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مرجع ت خيص اراض  زراعت  و باغها در خارج از محهدوده قهانون  شههرها و شههركها  -2تبصره 

ع ا ن قانون در روستاها فبق ضوابط  كه وزارت وزارت ك اورزي اس. و تغيير كاربري اراض  موضو

 ك اورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد 

ها فبق مقررات ا ن قهانون مجهوز تغييهر كهاربري داده درموارد كه به اراض  زراع  و باغ -2ماده 

هاي مذكور با احتسهاب ارز  زمهين پهس از تغييهر ( قيم. روز اراض  و باغ%11مي ود ه تاد درصد )

  هخيصداري كهل ك هور وار هس ميگهردد  نحهوه تبري باب. عوارط از مالكين وصول و به خسانههكار

ارز  اراض  موضوع ا ن قانون توسهط وزارت امهور اقتصهادي و دارا ه  تعيهين و بهه تصهو   هيهات 

 وز ران خواهد رسيد 

ساح. تغيير كاربري زمين زراعت  و باغ براي سكون. شخص  مالكين كم بضاع. در م -8تبصره 

كوچ  فبق ضوابط و تعار ف  كه وزارت ك اورزي م خص مينما د و همهنين سا ر نيازهاي بخهش 

 ك اورزي و دام  م مول پرداخ. عوارط موضوع ا ن ماده نخواهد بود 

هاي موضوع ا ن قانون كه غيرمجاز اراض  زراع  مالكين  ا متصرفين اراض  زراع  و باغ -3ماده 

بهه پرداخه. جهساي  2ري دهند عالوه بر السا  به پرداخ. عهوارط موضهوع مهاده ها را تغيير كاربو باغ

هها بهه قيمه. روز زمهين بها كهاربري جد هد محكهو  خواهنهد شهد نقدي تا سه برابر بهاي اراض  و بهاغ

درصورت تكرار جر  عالوه بر مجازات مذكور به حبس از    ماه تا شش مهاه محكهو  خواهنهد شهد 

قضا   ارسال تا مراجهع  -هاي متخلفين از ا ن قانون را به مراجعپرونده وزارت ك اورزي موظف اس.

مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به مهوارد مهذكور در ا هن قهانون را صهادر و در خهارج از نوبه. 

 رسيدگ  و براساس ضوابط مربوفه حكم قطع  صادر نما ند 
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ههها و نهادهههاي عمههوم  و يهههاي دولتهه  و شهههردارههها و موسسههات و شههرك.سههازمان -8تبصههره 

ها و موسسات دولت  كه شمول قانون نسب. به آنها مستلس  ذكر نا  اسه. نيهس م همول مقهررات شرك.

 ا ن قانون ميباشد 

  :سلخا و سلز در خلرج از محدوده قلنوني (ج

گفتن  اسه. كهه صهدور پروانهه احهداث بنها در خهارج از محهدوده قهانون  و حهر م شههرها تهابع 

هههاي صههادر شههده اسهه. و نظههارت بههر آن را نيههس فرمانههداري  هها اسههتانداري برعهههده دارد  دسههتورالعمل

رو ه و كنترل اند كه از وقوع ساخ. و سازهاي ب اي تنظيم گرد دههاي صادرشده به گونهدستورالعمل

ن ده درخارج از محدوده قانون  وحر م شهرها جلوگيري به عمل آ د تها از ا هن فر هق امكهان توسهعه 

   شهر بدون وجود موانع مهم فراهم آ د آت

هاي صادرشده در زمينه كنترل ساخ. و سازها در خارج از محدوده قانون  و عالوه بر دستورالعمل

رو هه شههرها ها در محدوده استحفاظ  و جلوگيري از توسعه ب حر م شهرها، به منظور حفظ حر م راه

  به تصو   شوراي عال  شهرسازي و معماري رسيد 61ها، مصوبه ز ر در خردادماه سال به سم. جاده

 851هاي كمربندي و محدوده قانون  شهرها و همهنين تا عمق اراض  واقع در حد فاصل جاده -8

هاي مهذكور چنانههه در خهارج از محهدوده اسهتحفاظ  متر از حد حر م قانون  راه در برخارج  جاده

هاي مذكور اضافه ميگردند مگر ا نكهه فاصهله ه محدودهاند بهاي مصوب جامع  ا هادي واقع شدهفرح

يري در ميهسان و ثكمربندي از محدوده و وسع. اراض  فيمابين به حدي باشد كه در فول عمر فرح تها

جه. گستر  شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حر م استحفاظ  را عمالً غيرممكن بسهازد كهه 

  شهرسازي و معماري ا ران در شهرهاي داراي فرح جهامع و شورا عال 5ت خيص آن با كميسيون ماده 

 هاي هادي حس  مورد خواهد بود ول بررس  و تصو   فرحئمراجع و مقامات مس
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ههاي متهر، از بهر حهر م راه در فهرفين جهاده 851ا جاد هرگونه ساختمان و تاسيسات تها عمهق  -2

ههاي وع راه دسترس  ههم سهطح بهه جهادههاي استحفاظ  و همهنين ا جاد هرنكمربندي واقع در حر م

 مذكور ممنوع اس. 

ههاي بهين شههري واقهع در محهدوده احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات در فهرفين كليهه راه -3

هاي دسترس  هم متر از بر حر م قانون  راه و همهنين ا جاد راه 851استحفاظ  و حر م شهرها به عمق 

ههاي هاي خاص كه هم محل كهاربري و ههم راهورد كاربريسطح به جاده اصل  ممنوع اس. مگر درم

هاي مصوب جامع و تفصيل  و هادي ترسيم شده  ا ضوابط مربهوط بهه دسترس   ز  عيناً در قال  فرح

 آنها تعيين شده باشد 

ههاي ك هاورزي و برداري )ك .، داشه. و برداشه.( از زمهينتاسيسات  ز  براي بهره -تبصره 

ههاي واقهع در هها و تونهلهاي مخابرات ، پلهاي انتقال نيروي برق و شبكهخطوط پا هباغات و همهنين 

ههاي آبرسهان ، ههاي آبيهاري خطهوط و لولهههها و شهبكههاي انتقال نف. و گاز، كانهالها، لولهمسير راه

 تند گيرها، از شمول بندهاي فوق مستثن  و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هسبندها و سيلسيل

هاي هادي حسه  مهورد و درصهورت لهسو  ميتواننهد  ا مراجع تصو   فرح 5هاي ماده كميسيون

هاي ارتباف  د گري را نيس كه از شهر به روستاها و  ا نقاط د گري در افراف شهر منته  مي هوند جاده

سه. همهنهين متر قابهل تقليهل ا 51م مول ا ن مقررات بنما ند كه در ا نصورت حر م حفاظت  آنها تا 

نما نهد نيهس چنانههه در قاله  هاي بين شهري در مهواردي كهه از روسهتا عبهور مه حر م حفاظت  جاده

  8متر قابل تقليل اس.  51هاي بهسازي  ا هادي روستا   مورد فراح  قرار گيرد تا فرح

                                                           
 شورا عال  شهرسازي و معماري ا ران به شرح فوق اصالح شده اس.  3/2/62مصوبه به موج  مصوبه مورخ  -3بند  - 8
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و ها و واحدهاي صهنعت  و صهنف  و تجهاري و خهدمات  و نظها ر آن موجهود در دكليه كارگاه -4

 هاي متمركس جد د منتقل شوند با س. به مجموعههاي موضوع ا ن مصوبه م فرف راه

ول صدور پروانه و نظهارت در حدفاصهل ئو مراجع مس 22ها درمورد حر م موضوع ماده شهرداري

گونه هاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناس  براي انتقال ا نحر م شهرداري تا محدوده نها   فرح

هاي مصوب توسعه شهري ها براساس فرحرا با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استانواحدها 

تعيين و تسهيالت  ز  را براي انتقال فراهم نما ند و وزارت مسكن و شهرسازي با اسهتفاده از امكانهات 

  سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاده از اراض  دولت  تحقق امر فوق را تسهيل خواهد كرد

محلهاي قبله  براسهاس تصهو   مراجهع قهانون  مقهرر حسه  مهورد بهه فضهاهاي سهبس و  ها سها ر 

 كاربر هاي عموم  تبد ل و اعمال هرگونه كاربري خصوص  مغا ر با آن ممنوع اس. 

مصهوبه د گهري نيهس در همهين زمينهه بهه تصهو   شهوراي عهال   8362گفتن  اسه. كهه در سهال 

 ملغ  اعال  شد  81/1/8311س حكم د وان عدال. اداري مورخ شهرسازي و معماري رسيد كه براسا

آنهه در همه ا ن ضوابط آشكار اس.، تال  براي تمل  اراض  موات، حفظ اراض  سبس اعم از 

ها و اراض  مسروع  اس.، ضمن آنكه در كنهار همهه ا هن ضهوابط نحهوه تمله  اراضه  موردنيهاز باغ

 ا   براي تعيين قيم. اراض  ابالغ شده اس. هها اهمي.  افته و لذا دستورالعملفرح

 

 :هلحريم و بستر رودخلنه (د

هها و نامه تعيين بستر و حهر م رودخانههها از داخل شهرها، آ ينها و رودخانهتوجه به عبور مسيل با

 : 8به شرح ز ر ابالغ شد 8353ها و شبكه آبياري در ارد به . ماه سال انهار و مسيل

 نامه ازنظر اجراي مقررات آن ب رح ز ر اس.:طالحات مندرج در ا ن آ ينتعر ف اص -8ماده 
                                                           

 به موارد مهم اشاره شده است. -2
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 م  ا فصل  در آن جر ان داشته باشد ئرودخانه مجرا   اس. فبيع  كه آب بطور دا (الف

 نهرفبيع  مجراي آب  اس. كه بدون دخال. دس. اشخاص ا جاد شده باشد  (ب

و برف و رگبارها موقتاً در آن جر هان پيهدا  مسيل مجرا   اس. فبيع  كه سيل حاصله از باران (ج

 ميكند 

منظهور آبيهاري اي هستند كه بهها مجاري مستحدثههاي آبياري و زهك   و كانالانهار و شبكه( د

 سازي اراض   ا آبرسان  شهري و صنعت  ا جادشده  ا مي وند اراض  زراع   ا سالم

ل اس. كه در حهداكثر فغيهان معمهول  ز هرآب بستر آن قسم. از رودخانه، نهر فبيع   ا مسي (هه

 قرار ميگيرد 

سهاله از فر هق محاسهبات آمهار و  25حداكثر فغيان معمهول  ميهسان آبه  اسه. كهه بها تنهاوب  (و

    ازفرف وزارت آب و برق محاسبه و تعيين ميگردد ژاحتما ت هيدرولو

هاي آبيهاري حداث   ا شبكهحر م آن قسم. از اراض  افراف رودخانه، مسيل  ا نهر فبيع  و ا (ز

و زهك   اس. كه بعنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظ. آنها  ز  اسه. و بالفاصهله پهس از 

 بستر قرار دارد 

سازي    فرف  ا فرفين رودخانهه  ها مسهيل  ها نههر فبيعه  درصورت  كه در اثر د واره -2ماده 

 مانده بستر كماكان مل  دول. اس. باق  قسمت  از بستر در پ . د وار احداث  باق  بماند

سازي با د بنحوي انجا  شود كه حداكثر فغيان معمول  در رودخانه  ا نهر فبيع   ها مسهيل د واره

سهازي با هد قهبالً بهه تصهو   وزارت آب و بهرق هاي مربوط به د هوارهقادر به عبور باشد  فرح و نق ه

 رسيده باشد 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

شهود حهر م بالفاصهله پهس از سازي مه ها كه د وارهفبيع  و مسيل ها و انهاردررودخانه  -تبصره

مانده بستر بتوان حر م  ز  را تامين نمود د گر احتياج  كه از باق د وار مستحدثه واقع اس. درصورت 

به حر م اضاف  خارج از بستر قبل  نخواهد بود و اگر باقيمانده بستر جس   از حر م را تهامين كنهد بقيهه 

 ا د از اراض  خارج از بستر قبل  تامين شود حر م ب

مانهده از بسهتر نيهاز داشهته ها به اراضه  بهاق هاي دولت   ا شهرداريكه دستگاهدرصورت  -3ماده 

 باشند بر فبق مقررات مربوفه عمل خواهد شد 

باشهند از م  ا فصل  داشهته ئها اعم از ا نكه آب داها و مسيلحر م انهار فبيع   ا رودخانه -4ماده 

وضع رودخانهه  ها نههر فبيعه   ها مسهيل از  ه     تا بيس. متر خواهد بود كه حس  مورد باتوجه به

 وسيله وزارت آب و برق تعيين ميگردد بفرف  ا فرفين بستر 

ها آبياري و زهك   باتوجهه بهه ظرفيه. آنهها فبهق ها و انهار احداث  و شبكهحر م كانال -5ماده 

گهردد و ا هن حهر م از آب و برق براي هر   فرف  ها فهرفين تعيهين مه  جدول ز ر ازفرف وزارت

 اليه د وار آنها تعيين مي ود منته 

 هاي آبياري و زهك  :ها و انهار مستحدثه و شبكهظرفي. كانال

 متر 85متر تا  82ميسان حر م از هرفرف   مترمكع  در ثانيه               85آبده  )دب ( بيش از 

 متر  82تا  1مترمكع  در ثانيه        ميسان حر م از هرفرف  85تا  81بيش از  آبده  )دب (

 متر  1متر تا  6ميسان حر م از هرفرف  ترمكع  در ثانيه         م 81تا  5آبده  )دب ( بيش از 

 متر  6متر تا  4ميسان حر م ازهرفرف كع  در ثانيه            مترم 5تا  2آبده  )دب ( بيش از 

 متر  2متر تا  8متر مكع  در ثانيه       ميسان حر م از هرفرف  2ليتر تا  851  )دب ( بيش از آبده

 متر ازهرفرف نسب. به محور لوله(  3متر ) 6انصد ميليمتر كالً پحر م لوله آبرسان  تا قطر 
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 متر از هرفرف نسب. به محور لوله(  4متر ) 1حر م لوله از پانصد تا ه تصد ميليمتر كالً 

متر از هرفرف نسب. به محهور  5متر ) 81حر م لوله از ه تصد تا    هسار و دو س. ميليمتر كالً 

 لوله( 

متهر از ههر فهرف نسهب. بهه  6متهر ) 82حر م لوله از  ه  ههسار و دو سه. ميليمتهر بهه بها  كهالً 

 محورلوله( 

واقهع مهابين هاي آبرسان  بموازات و درحهر م  كهد گر نصه  گرد هد حهر م صورت  كه لوله در

 ها و حر م لوله بسرگتر خواهد بود و حد خارج  حر م به اعتبار قطر آخر ن لوله منظور مي ود لوله

درمواردي كه در فراح  كانال تاسيسات تبع  در  كطرف  ها فهرفين آن منظهور شهده  -2تبصره 

درنظر گرفتهه مي هود  اليه تاسيسات مذكور براي حفاظ. آنهامتر از منته  2باشد حر م مرتبط به فاصله 

اي كه تاسيسات تبع  مذكور به انضما  دومتهر حهر م مقهرر در فهوق در آن قهرار ول  در هرحال فاصله

 كمتر باشد  5دارد نبا د از ميسان حر م مقرر در ماده 

فرح جامع  ا هادي شهر با توافهق هاي مذكور در محدوده قانون  شهرها باتوجه بهحر م -3تبصره 

 برق و شهرداري محل تعيين خواهد شد وزارت آب و 

هاي آبياري مكلهف اسه. در ههر مهورد كهه وزارت آب و برق جس در مورد انهار و شبكه -6ماده 

نامه را تعيين و م خص مينما د مرات  را جه. افالع عموم  آگه  بستر  ا حر م مذكور در ا ن آ ين

 نما د 

هها  ها ادارات ثبه. اسهناد و ب رح ماده فوق شهرداري كه قبل از تعيين بستر  ا حر مدرصورت  -تبصره 

نامه استعال  نما ند ها و  ا حر م مقرر در ا ن آ ينها و انهار فبيع  و مسيلاماله درمورد بستر رودخانه
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و اداره  ذ نفهعمورد نسب. به تعيين بستر  ا حهر م اقهدا  و مراته  را بهه  وزارت آب و برق ميتواند بنا به

 شرح ماده فوق رسيدگ  و اقدا  خواهد شد آن باشد به معترط به ذ نفعده اعال  نما د اگر استعال  كنن

هاي اصهل  و فرعه  باشهد هاي آبرسان  مقد  بر ا جاد راههرگاه ساختمان شبكه آبياري و لوله -1ماده 

كه آبيهاري و حر م آنها از فرف وزارت راه با د مراعات گردد و اگر ساختمان راه مقد  بر ا جاد و شب

 لوله آبرسان  باشد حر م آن از فرف وزارت آب و برق رعا . خواهد شد 

ههاي اصهل  و ههاي آبرسهان  و راههاي آبيهاري و لولههدرصورت  كه حر م انهار و شبكه -تبصره 

 فرع  موجود تداخل نما ند قسم. مورد تداخل براي تاسيسات فرفين بالمناصفه خواهد بود 

  :هلي نظلميمحوطههل و پلدگلن (هه

اند كه عمالً ارتبهاف  هاي نظام  اراض  وسيع  را در داخل شهرها اشغال كردهها و محوفهپادگان

مصهوبه مهورخ  5با عملكردهاي شهري ندارد و عمدتاً عملكردشان برون مرزي اس.  لذا براسهاس بنهد 

داث و توسعه تاسيسات شوراي عال  شهرسازي و معماري اح 88/3/63و تبصره آن مصوب  23/82/63

هاي آموزش  و تما   ا هر قسم. از هرگونه تاسيسات د گر، متعلق بهه ها و ميداننظام  از قبيل پادگان

واحدهاي نظام  و انتظام  كه عملكرد شهري ندارند، در داخهل محهدوده و حهر م اسهتحفاظ  شههرها 

 ممنوع اعال  شده اس. 

ف  برنامه تدر ج  از محدوده و حهر م شههرها خهارج براساس ا ن مصوبه، تاسيسات موجود با د 

هاي شهري به مصار ف عموم  تبد ل شود  مانده با رعا . اولو .هاي باق گردد و اراض  و ساختمان

اً بنابه مصالح  كه شوراي عال  دفاع ئكه در برخ  از شهرها استثنابراساس تبصره ا ن مصوبه درصورت 

ات مذكور مستلس  زمان بي تري باشهد، مراته  از فر هق شهوراي خروج تدر ج  تاسيس  ت خيص دهد

 ربط ابالغ خواهد شد هاي ذيعال  شهرسازي و معماري ا ران به دستگاه
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 :،وابط و مقررات عبور معلوالن (و

پي ههنهاد وزارت مسههكن و  1/3/61شههوراي عههال  شهرسههازي و معمههاري ا ههران در جلسههه مههورخ 

ع شهرسازي و معماري در عبور و مرور، دسترس  به امهاكن و فضهاها و شهرسازي در ارتباط با رفع موان

ههاي گونهاگون جسهم  در تجهيسات عموم  شهري بمنظور تامين امكان شرك. افراد داراي معلوليه.

 مصوبه مذكور به شرح ز ر اس.: 2و  8زندگ  روزمره جامعه را تصو   نمود  موارد 

ههاي سهازي و مجتمهعدر دس. تهيه شهرسازي، شهره هاي آت  واز ا ن تار خ در كليه فرح -8

دولهه. و هههاي دولتهه  و وابسههته بههها نكههه توسههط دسههتگاه از مسههكون  و سههاختمان  سراسرك ههور اعههم

صل اول مجموعهه پيوسه. كهه ها و  ا بخش خصوص  تهيه گردند، رعا . ضوابط موضوع فشهرداري

باشد السامه  بهوده و  ر سي و فراح  براي تسهيل حرك. معلولين در سطح شهر م شامل ضوابط برنامه

سهازي و ههاي توسهعه شههري، شههرهول تهيهه، بررسه  و تصهو   و اجهراي فهرحئكليه مراجهع مسه

نه و نظارت ضهوابط هاي ساختمان  و مسكون  موظفند در مراحل مختلف تصو   و صدور پروامجتمع

 مذكور را رعا . نما ند 

منظور رفع موانع شهري موجود  ز  اس. كه اصالحات موضوع فصل دو  فوراً و تا قبهل از  به -2

هاي توسعه شهري به منظور نسد كتهر كهردن شهرا ط موجهود بهه اسهتاندارد تهيه و  ا تجد دنظر در فرح

 و . هر   به اجرا درآ د ول عمران شهري باتوجه به اولئتوسط مراجع مس

  :هلي سلختملني و كلربري ارا،يبندي و تعيين تراكم،وابط منطقه (ز

ههاي شهرسهازي بين  ن هده و همهنهين ا جهاد انعطهاف  ز  در فهرحمين نيازهاي پيشأبه منظور ت

 شوراي عال  شهرسازي و معماري ضوابط  را بد ن منظور به شرح ز ر به تصو   رساند:
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ها   كه داراي فرح جامع ميباشند ميتوانند در قبال اضافه ارزش  كه براي هر ه  از ريشهردا -8

هاي سهاختمان  و كهاربري اراضه  بهيش از بندي و تعيين تراكمقطعات اراض  شهر براثر ضوابط منطقه

 35ه ماد 8قيم. اراض  در منافق مسكون  باتراكم كم ا جاد مي ود، با تأ يد شوراي شهر )مستند به بند 

ها قانون شهرداري 45ماده  1قانون ت كيل شوراهاي اسالم ( و تا يد وزارت ك ور، مستند به تبصره بند 

و تبصره آن عوارط اختصاص  به تناس  ميسان اضافه ارز  حاصله وضع و وصول نموده و در حساب  

ري كهرده و صهرفاً در هاي شهري نگهداهاي اقتصادي ساختماندرآمد حاصله از فعالي.جداگانه به نا  

ه هاي مربوفه بهاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شوراي شهر و عاملي. دستگاهتهيه فرح

 مصرف برسانند 

كه بعداز تصو   فهرح جهامع هاي مصوبها وتاسيسات ناهماهنگ باكاربريدرمورد ساختمان -2

بهدون پروانهه احهداث گرد هده و همهنهين در  هاي جامع و تفصيل بندي مقرر در فرحو ضوابط منطقه

كه عليرغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در منافق غيرتجاري، محل كس  و مواردي

پي ه  ا تجارت احداث گرد ده و  ا بهرحال شرا ط كهاربري مقهرر در پروانهه سهاختمان رعا ه. ن هده 

بوط بهه وصهول عهوارط اختصاصه  از اضهافه ارز  باشد، شهرداري ميتواند درصورت  كه ضوابط مر

يد وزارت ك هور  هاي ساختمان  را به تصو   شوراي شهر و تاحاصله براثر امتيازات كاربري و تراكم

رسانيده باشد، بنابرتقاضاي صاح  مله  و  ها صهاح  محهل كسه  و پي هه، و تعههد قبهول پرداخه. 

ا، قبل از فهرح موضهوع در كميسهيون مهاده عوارط اختصاص  مربوط بر فبق تعرفه مصوب توسط آنه

قهانون  5و قلع بنا  ا تعطيل محل كس  و پي ه، مورد را در كميسيون فرح تفصهيل  موضهوع مهاده  811

 تاسيس شورا عال  شهرسازي و معماري ا ران مطرح سازد 
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 هها وهرگاه كميسيون مذكور با استفاده از تعد ل ضوابط منطقه بندي ت خيص دهد كهه سهاختمان

برداري از آنها لطمه اساس  بهه تهوازن و تناسه  شههر وارد نميسهازد و در تاسيسات احداث شده و بهره

اساس فرح جامع شهر موثر نيس. و لهذا با اصالح و تعد ل كاربري آن موافق. نما د شهرداري بابه. 

( فهوق 8ها و تاسيسات مذكور عوارط اختصاص  مقهرر را براسهاس ضهابطه منهدرج در بنهد )ساختمان

وصول و با صدور گواه  پا ان كار  ا عد  خالف و  ا ادامه كار محل كس  و پي هه موافقه. خواههد 

كه كميسيون مذكور با اصالح و تعد ل ضوابط كاربري موافق. ننما د و  ا آن را نمود  ول  در صورت 

دهد برابر مفاد تبصهره مغا ر با توازن و تناس  آن منطقه از شهر و  ا مغا ر با اساس فرح جامع ت خيص 

 قانون شهرداري رفتار خواهد شد  55الحاق  به ماده  24و تبصره بند  811ماده  8

ب هرح ز هر از فهرف  8هاي مصارف درآمد حاصل از عوارط اختصاص  موضهوع بنهد اولو . -

 شوراي عال  شهرسازي و معماري به وزارت ك ور پي نهاد مي ود 

   و هادي و توسعه و عمران شهري هاي جامع و تفصيلتهيه فرح -8

 اصالح و احداث شبكه ارتباف    -2

 هاي كهنه و قد م  بهسازي و نوسازي باف. -3

 بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرسان  )اگر انجا  آن بعهده شهرداري باشد(  -4

 هاي آموزش  كم  به تمل  و احداث ساختمان -5

 هلاختيلرات و وظليف شررداري -2-1-6-5-3

ه خدمات محسوب ميگردد، ئتر ن و موثرتر ن سازمان در توسعه و عمران شهر و اراشهرداري مهم

وظيفهه خهود را  -واصالحات و الحاقات بعهدي  88/4/44مصوب  -ها كه با د براساس قانون شهرداري

هها هنهوز بهه به انجا  رساند  باوجود اصالحات و الحاقات انجا  شده، بسياري از وظا ف اوليه شهرداري
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ها و اصالحات بعدي قوت خود باق  اس.  وظا ف و اختيارات شهرداري به تفصيل در قانون شهرداري

ههاي توسهعه و در ا ن قسم. وظا ف واختيارات ا ن ارگهان عمهوم  در امهر فهرح آن بيان شده اس. 

 گردد ها و شماره بندهاي مربوفه ذكر م قانون شهرداري 55عمران براساس ماده 

هاي عموم  و مجاري آب و توسعه معابر در حهدود ها و باغها و ميدانها و كوچها جاد خيابان -8

 قوانين موضوعه 

ها و فاضهالب و تنقيهه قنهوات تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عموم  ومجاري آب -2

 ل ممكنه ئوسا مربوط به شهر و تامين آب و روشنا   به

 ل حمل اموات و مراقب. و انتظا  امورآنها ئو گورستان و تهيه وسا ا جاد غسالخانه -3

اتخاذ تدابير موثر و اقدا   ز  براي حفظ شهر از خطر سيل و حر هق و همهنهين رفهع خطهر از  -4

ههاي هها و امهاكن عمهوم  و دا نبناها و د وارهاي شكسته و خطرناه واقع در معابر عموم  و كوچهه

ههاي واقهع در معهابر و جلهوگيري از گذاشهتن هها و چالههو پوشاندن چاه عموم  و خصوص  وپركردن

هها كهه ههاي سهاختمانهاي م رف و مجاور به معابر عموم  و دودكشها و ا وانهرنوع اشياء در بالكن

 باعث زحم. و خسارات ساكنين شهرها باشد 

ابنيه متعلق به اشهخاص پب نهاد اصالح نق ه شهر درصورت لسو  و تعيين قيم. عادله اراض  و  -5

كه مورد احتياج شهر باشد بر فبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخ. آن و ا جاد و توسعه معابر و 

ك   و فاضالب اعم از داخهل خيابانها و ميدانها و باغهاي عموم  و تهيه اراض  مورد احتياج براي لوله

مان مخهسن و نصه  دسهتگاه تصهفيه و آبگيهري و  ا خارج شهر و همهنين تهيه اراض   ز  براي ساخت

 متعلقات آنها بر فبق قانون توسعه معابر 

 هاي عموم  براي خر دو فرو  ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره تهيه و تعيين ميدان -6
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جلوگيري از ا جاد و تاسيس كليه امهاكن كهه بنحهوي از انحهاء موجه  بهروز مساحمه. بهراي  -1

 -هها ول بهداشه. در شهرهاسه. شههرداري مكلهف اسه. از تاسهيس كارخانههساكنين  ا مخالف اصه

سهازند و ها و همهنين مراكسي كه مواد محترقه مه ها و دكانهاي عموم  و تعميرگاهژگارا -هاكارگاه

هها   كهه ا جهاد مساحمه. و اصطبل چارپا ان و مراكس دامهداري و بطهور كله  تمها  م هاغل و كسه 

ود  ا عفون. و  ا تجمع ح رات و جانوران نما د جلوگيري كند و در تخر ه  سروصدا كنند  ا توليد د

هاي عموم  كه مخالف بهداش. اس. اقدا  نما د و با هاي آجر و گچ و آهكپسي و خس نه گرمابهكوره

ط نقليه كه كاركردن آنهها دود ا جهاد ئها و وساهاي اماكن كارخانهنظارت و مراقب. در وضع دودكش

شدن هواي شهر جلوگيري نما د و هرگاه تاسيسات مهذكور فهوق قبهل از تصهو   ا هن ودهميكند از آل

 قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر  ز  شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد 

هاي موردنياز محل از قبيل رخت و خانه و مسهتراح و حمها  عمهوم  و احداث بناها و ساختمان -1

ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صهح  و فنه  و اتخهاذ تهدابير  ز  بهراي و ميدانك تارگاه 

 بضاع. ساكن شهر هاي ارزان قيم. براي اشخاص ب ساختمان خانه

هاي عمهوم  و ت ر   مساع  با وزارت فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستان  شهر و ساختمان -2

 مساجد و غيره 

 شود ها   كه در شهر ساخته م كليه ساختمان صدور پروانه براي -81

شهرداري در شهرها   كه نق ه جامع شهر تهيهه شهده مكلهف اسه. فبهق ضهوابط نق هه  -تبصره 

كه برخالف منهدرجات هاي ساختمان  نوع استفاده از ساختمان را قيد كند  درصورت مذكور در پروانه

ي ه و  ا تجارت دا ر شود شههرداري مهورد را در پروانه ساختمان  در منطقه غيرتجاري محل كس   ا پ

ا ن قانون مطهرح مينما هد و كميسهيون درصهورت احهراز تخلهف  811ماده  8كميسيون مقرر در تبصره 
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مال   ا مستاجر، با تعيين مهل. مناس  كه نبا د از دوماه تجاوز نما د درمورد تعطيهل محهل كسه   ها 

 ميم ميكند پي ه و  ا تجارت ظرف مدت    ماه اتخاذ تص

هاي عموم  و انهار روهاي معابر وكوچهروها و پيارهسفال. كردن سوارهآها و ساختن خيابان -88

 سفال. و امثال آن به هس نه شهرداري هرمحل آهاي فرفين از سنگ و جدول

گهذاري امهاكن و وضع مقررات خاص  براي نامگذاري معابر و نص  لوحه نا  آنها و شهماره -82

هاي غيرمجاز و هرگونه اقدامات  ها از محللوي الصاق اعالنات و برداشتن و محوكردن آگه نص  تاب

 كه د ر حفظ نظاف. و ز با   شهر موثر باشند 

، بهه 26مين احتياجات شهري و انجا  اصالحات موردنظر با اتكهاء بهه قهوانين موجهود فبهق مهاده أت

 شهرداري واگذار شده اس. 

هاي عموم  ا جاد تاسيسهات اند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغتوشهرداري م  -26ماده 

هاي عموم   ز  باشد و با د تما   ها برق و آب و نظا ر آن به منظور اصالحات شهري و رفع نيازمندي

قسمت  از اراض   ا اماله  ا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآ د از مقهررات قهانون 

 استفاده نما د  8321بر مصوب سال توسعه معا

هاي شهري فبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولت  هرگاه قسمت  از تامين نيازمندي -8تبصره 

ها و موسسات مسبور براي انجا  وظا ف محولهه بها تصهو   انجمهن شههر بهه گذاشته شده باشد سازمان

 ود وسيله شهرداري از مقررات ا ن ماده استفاده خواهند نم

اي داشهته سسات دولت  كه اراض  و اماله و ابنيههؤها و م( سازمان28/2/51)اصالح    -2تبصره 

باشند كه م مول حكم ا ن ماده باشد مكلفند درصهورت تصهو   شهوراي شههر و تا يهد اسهتاندار، آن 

 اراض  و ابنيه را بالعوط در اختيار شهرداري قرار دهند 
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قهانون  4ماده  2جا  ت ر فات مقرر در ا ن قانون و رعا . تبصره درموارد فوق پس از ان -3تبصره 

، خودداري مال  از انجا  معامله مانع اجراي نق هه شههرداري نخواههد بهود 8321توسعه معابر مصوب 

 تصرف خود درآورد  وشهرداري مجاز اس. اراض   ا اماله را به منظور عمليات عمران  به

اث  ا توسعه خيابان و گذر و باغ عموم  و ميدان ملك  باشهد كهه كه درمسير احددرصورت  -5تبصره 

مال   ا مالكين آن م خص نباشد و  ا بهه ثبه. نرسهيده باشهد اقهدامات و عمليهات شههرداري متوقهف 

نخواهد شد و شهرداري با د قبل از شروع اقدا  م خصات كامل مل  مسبور را بها حضهور نما نهدگان 

رت مجلهس نما هد، صهورت مجلهس مسبهور مبنهاي اجهراي پرداخه. دادستان و ثب. و انجمن شهر صو

غرام. فبق مقررات خواهد بود و درموردي كه مال   ا مالكين مله  م هخص باشهد امتنهاع آنهان از 

انتخاب و معرف  كارشناس خود  ا كارشناس م تره مانع از اجراي نق ه مصهوب شههرداري نخواههد 

 بود 

شد و فبق مفاد ا ن قانون به تصرف شهرداري درآ د صورت نسب. به امالك  كه به ثب. نرسيده با

مجلس تنظيم ميگردد و درصورت مجلس مسبور آثار تصرف و حهدود و مسهاح. و م خصهات كامهل 

 قيد ميگردد 

مدع  مالكي. ميتواند با ارا ه صورت مجلس مذكور در ا ن قانون نسب. بهه تقاضهاي ثبه. مله  

 تعيين شده را در اف. نما د  خود اقدا  و پس از احراز مالكي. بهاي

ا ن قانون نحوه تفكي  اراض  و شروع عمليهات سهاختمان  بهه شهرح ز هر م هخص  811ماده  در

 گرد ده اس. 

مالكين اراض  و اماله واقع در محدوده شهر  ا حر م آن با د قبل از هراقدا  عمران   -811ماده 

 ذ نما ند  ا تفكي  اراض  و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخ
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وسهيله بهاي بدون پروانه  ها مخهالف مفهاد پروانهه شهرداري ميتواند از عمليات ساختمان  ساختمان

 مامور ن خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور  ا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نما د 

ناههاي درموارد مذكور كه از لحاظ شهرسهازي  ها فنه   ها بهداشهت ، قلهع تاسيسهات و ب -8تبصره 

خالف م خصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد  ا بدون پروانه ساختمان احهداث  ها شهروع بهه 

ها   مرك  از نما نهده وزارت ك هور بهه احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون

نجمهن انتخاب وز ر ك ور و  ك  از قضات دادگستري به انتخاب وز ر دادگستري و  ك  از اعضهاي ا

اعال  مينما هد كهه ظهرف  ذ نفعشهر به انتخاب انجمن مطرح مي ود  كميسيون پس از وصول پرونده به 

ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف اس. موضوع 

   ماه را با حضور نما نده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شرك. ميكند ظرف مدت 

تصميم مقتض  برحس  مورد اتخاذ كند درمواردي كهه شههرداري از ادامهه سهاختمان بهدون پروانهه  ها 

مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف اس. حداكثر ظرف    هفته از تار خ جلوگيري موضوع 

دگ  به موضوع رسهي ذ نفعرا در كميسيون مذكور مطرح نما د درغيرا ن صورت كميسيون به تقاضاي 

صورت  كه تصميم كميسيون بر قلع تما   ا قسمت  از بنا باشد مهل. مناسب  كه نبا د از  در خواهد كرد 

شهرداري مكلف اس. تصميم مسبور را به ماله  ابهالغ كنهد  هرگهاه  نما د دوماه تجاوز كند تعيين م 

هس نهه آن را فبهق مقهررات مال  در مهل. مقرر اقدا  به قلع بنا ننما د شههرداري راسهاً اقهدا  كهرده و 

نامه اجراي وصول عهوارط از ماله  در افه. خواههد نمهود )اصهالح  بموجه  قهانون مصهوب آ ين

81/5/52 ) 

د بر مساح. ز ربناي منهدرج در پروانهه سهاختمان  واقهع در حهوزه ئدرمورد اضافه بنا زا -2تبصره 

موقعيه. ع اضافه بنا با توجهه بههاستفاده از اراض  مسكون  كميسيون ميتواند درصورت عد  ضرورت قل
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بس.( راي به اخهذ باز  ا بنهاي فرع  و  ا كوچه بنمل  ازنظر مكان  )دربر خيابانهاي اصل   ا خيابان

اي كه متناس  بانوع استفاده از فضاي ا جاد شده و نوع سهاختمان ازنظهر مصهالح مصهرف  باشهد جر مه

وصول جر مه اقدا  نما د )جر مه نبا د از حهداقل تعيين و شهرداري مكلف اس. براساس آن نسب. به 

      دو  كمتر و از سه برابر ارز  معامالت  ساختمان  براي هرمترمربع بناي اضاف  بي تر باشد(

از پرداخ. جر مه خودداري نمود شهرداري مكلف اس. مجهدداً پرونهده را  ذ نفعصورت  كه  در

تخر ه  را بنما هد  كميسهيون در ا هن مهورد نسهب. بهه همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي  به

 صدور راي به تخر   اقدا  خواهد نمود 

درمورد اضافه بنا زا د بر مساح. مندرج در پروانه ساختمان  واقع در حهوزه اسهتفاده از  -3تبصره 

اراض  تجاري و صنعت  و اداري كميسيون ميتواند درصورت عد  ضهرورت قلهع اضهافه بنها باتوجهه بهه 

بسه.( راي باز  ا بنوقعي. مل  ازنظر مكان  )دربر خيابانهاي اصل   ا خيابانهاي فرع  و  ا كوچه بنم

اي بدهد كه متناس  با نوع استفاده از فضاي ا جاد شده و نهوع سهاختمان از نظهر مصهالح به اخذ جر مه

جر مه نبا هد از مصرف  باشد و شهرداري مكلف اس. براساس آن نسب. به وصول جر مه اقدا  نما د )

برابر ارز  معامالت  ساختمان براي هرمترمربع بناي اضاف  ا جاد شده بي تر  4برابر كمتر و از  2حداقل 

از پرداخ. جر مه خودداري نمود شهرداري مكلف اس. مجدداً  پرونده را  ذ نفعكه  باشد( درصورت 

يسيون درا ن مورد نسب. به صدور ا د  كمنمبه همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخر   را 

 راي تخر   اقدا  خواهد نمود 

كهه   تدرمورد احداث بناي بدون پروانه درحهوزه اسهتفاده از اراضه  مربوفهه درصهور -4تبصره 

اصول فن  و بهداشت  و شهرسازي رعا . شده باشد كميسيون ميتواند بها صهدور راي بهر اخهذ جر مهه 

  دهم ارز  معهامالت سهاختمان بها  ه  پهنجم ارز  سهرقفل  هرمترمربع بناي بدون مجوز   يبازا
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ساختمان، درصورت  كه ساختمان ارز  در اف. سرقفل  داشته باشد، هركدا  كه مبلغ آن بي تر اسه. 

، بالمانع بودن صدور برگ پا ان ساختمان را به شهرداري اعال  نما د  اضافه بنا زا د بهر تهراكم ذ نفعاز 

 عمل خواهد شد  3و  2هاي مجاز براساس مفاد تبصره

درمورد عد  احداث پاركينگ و  ا غيرقابل استفاده بودن آن و عهد  امكهان اصهالح آن  -5تبصره 

اي كهه كميسيون ميتواند باتوجه به موقعي. محل  و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جر مهه

راي هرمترمربهع فضهاي ازبهين رفتهه حداقل    برابر و حهداكثر دوبرابهر ارز  معهامالت  سهاختمان  به

مترمربهع ميباشهد( شههرداري  25پاركينگ باشد صادر نما د )مساح. هر پاركينگ با احتساب گهرد  

 مكلف به اخذ جر مه تعيين شده و صدور برگ پا ان ساختمان ميباشد 

نهه درمورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگها  نوسهازي براسهاس پروا -6تبصره 

هاي مصوب رعا . برهاي اصالح  را بنما ند  درصهورت  كهه بهرخالف پروانهه و  ها ساختمان و فرح

بدون پروانه تجاوزي درا ن مورد انجا  گيهرد شههرداري مكلهف اسه. از ادامهه عمليهات جلهوگيري و 

رعا ه. پرونده امر را به كميسيون ارسال نما د  در سا ر موارد تخلهف ماننهد عهد  اسهتحكا  بنها، عهد  

ههاي مهاده اصول فن  و بهداشت  و شهرسازي در ساختمان رسيدگ  به موضوع در صالحي. كميسهيون

 اس.   811

ولي. آنها ئ  ساختمان  كه به مسئمهندسان ناظر ساختمان  مكلفند نسب. به عمليات اجرا -1تبصره 

هها و محاسهبات  فنه  احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با م خصات منهدرج در پروانهه و نق هه

ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پا ان كار مطابق. ساختمان با پروانه و نق هه و محاسهبات فنه  را 

گواه  نما ند  هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواه  نما د و  ها تخلهف را بهه موقهع بهه شههرداري 

قهانون شههرداري و  811مهاده  8اعال  نكند و موضوع منته  به فهرح در كميسهيون منهدرج در تبصهره 
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صدور راي جر مه  ا تخر   ساختمان گهردد شههرداري مكلهف اسه. مراته  را بهه نظها  معمهاري و 

ماه تا  6ساختمان  منعكس نما د  شوراي انتظام  نظا  مذكور موظف اس. باتوجه به اهمي. موضوع به 

منجر به صدور راي تخر ه  سه سال محرومي. از كار و درصورت  كه مجدداً مرتك  تخلف شود كه 

گردد به حداكثر مجازات محكو  كند  مرات  محكومي. از فرف شوراي  811به وسيله كميسيون ماده 

ال  ههههدكثيرا نت هار اعئانتظام  نظا  معمهاري و سهاختمان  در پروانهه اشهتغال درج و در  ه  بهار جرا

وقوف از تخلف مهندس ناظر و گردد  شهرداري مكلف اس. تا صدور راي محكومي. به محض  هههم

ماه از اخذ گهواه  امضهاء مهنهدس نهاظر مربوفهه  6به مدت حداكثر  811ارسال پرونده كميسيون ماده 

براي ساختمان جه. پروانه ساختمان شهرداري خودداري نما د  ماموران شهرداري نيس مكلفند درمورد 

ه بهه موقهع جلهوگيري نكنهد و  ها درمهورد ها نظارت نما ند و هرگاه از موارد تخلف در پروانهساختمان

صدور گواه  انطباق ساختمان با پروانه مرتك  تقصيري شوند فبهق مقهررات قهانون  بهه تخلهف آنهان 

شود و درصورت  كه عمل ارتكاب  مهندس ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبهه جسا ه  رسيدگ  م 

 هم باشد از ا ن جه. نيس قابل تعقي  خواهند بود 

ردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان  اس. و دستور شهرداري اجرا موا در

ن ود ميتواند با استفاده از ماموران اجرا   خود و درصورت لسو  ماموران انتظام  براي متوقف سهاختن 

 عمليات ساختمان  اقدا  نما د 

هها گهواه  پا هان رمورد سهاختماندفاتر اسناد رسم  مكلفند قبل از انجا  معامله قطع  د -1تبصره 

ههاي ناتمها  گهواه  عهد  خهالف تها تهار خ انجها  معاملهه را كهه توسهط ساختمان و درمورد ساختمان

 شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مرات  را در سند قيد نما ند 
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هها قهانون شههرداري 811تبصره الحاق  به ماده  6ها   كه قبل از تصو   قانون مورد ساختمان در

( معامله انجا  گرفته و از  د مال  اوليه خارج شده باشد درصورت  كه موردمعاملهه كهل 24/88/8355)

به. و تصهر ح آن ثپاله را شامل نگردد گواه  عد  خالف  ا برگ پا ان ساختمان السام  نبوده و بها 

 باشد در سند انجا  معامله بالمانع م 

صو   نق ه جامع شهر ا جاد شده درصورت  كهه اضهافه ها   كه قبل از تار خ تمورد ساختمان در

دهنده ا جاد بنا قبهل از سهال تصهو   فهرح بناي جد دي حادث نگرد ده باشد و مداره و اسناد ن ان

 جامع شهر باشد با ثب. و تصر ح مرات  فوق در سند مالكي. انجا  معامله بالمانع ميباشد 

 

آنها قبل از تار خ تصو   نق ه جامع شهر صادر شده ها   كه پروانه ساختمان ساختمان -2تبصره 

 قانون شهرداري معاف ميباشند  811ماده  8اس. از شمول تبصره 

قانون شهرداري، هرگاه شهرداري  ا ماله   811درمورد آراي صادره از كميسيون ماده -81تبصره

اط نما د، مرجع رسيدگ  روز نسب. به آن راي اعتر 81مقا  او از تار خ ابالغ راي ظرف مدت  مئ ا قا

خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشهند كهه درصهدور  811به ا ن اعتراط كميسيون د گر ماده 

 اند، راي ا ن كميسيون قطع  اس. راي قبل  شرك. داشته

آ ين نامه ارز  معامالت  ساختمان پس از تهيهه توسهط شههرداري و تصهو   انجمهن  -88تبصره 

  8م قابل اجراس. و ا ن ارز  معامالت  سال     بار قابل تجد دنظر خواهد بود ئدرمورد اخذ جرا

همهين قهانون ادارات ثبه. مكلهف بهه اسهتعال  از شههرداري بهراي تفكيه  اراضه   818در ماده 

 باشندم 

                                                           
 اسالم  ا ران اس. ي انقالب جمهور يشورا 21/6/8351بموج  قانون مصوب   الحاق 88ال   2 يهاو تبصره  اصالح 811ماده  1ال   2 يهاتبصره - 8
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هاي مربهوط بهه توسهعه معهابر تهامين سها ر احتياجهات اگر درموقع فرح و اجراي برنامه -812ماده 

الحاق  ا ن قانون به آثار باستان  برخورد شود شهرداري مكلف اس. موافق.  26درماده شهري مندرج 

هاي وزارت فرهنهگ ها مكلفند نظرات و فرحوزارت فرهنگ و هنر را قبالً جل  نما د و نيس شهرداري

آنهها را  هاي مجاورها و ميدانو هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستان  و ميسان حر م و مناظر ساختمان

 رعا . نما ند 

ها و موسسات دولت  و خصوص  موظفند قبل از هرگونه اقدام  نسهب. كليه وزارتخانه -813ماده 

از قبيل احداث شهبكه تلفهن و بهرق و آب و  21و  21به كارهاي عمران  واقع در منافق مندرج در ماده 

جامع شهرسهازي را بنما نهد ا هن سا ر تاسيسات و همهنين اتصال راههاي عموم  و فرع  رعا . نق ه 

قبيل اقدامات با د با موافق. كتب  شهرداري انجا  گيرد و موسسه اقهدا  كننهده مكلهف اسه. هرگونهه 

سفال.  ها سهاختمان معهابر عمهوم  وارد آ هد در مهدت آخراب  و ز ان  را كه در اثر اقدامات مسبور به 

نموده و به وضع اول درآورده وا  شهرداري  متناسب  كه با جل  نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم

)ده درصهد( اضهافه از  %81خراب  و ز ان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هس نه تمها  شهده را بها 

 فر ق اجراي ثب. اسناد وصول خواهد كرد 

نسب. به زمين  ا بناهاي مخروبه و غيرمناسه  بها وضهع محهل و  ها نيمهه تمها  واقهع در  -881ماده 

  شهر  ها  محدوده شهر كه در خيابان  ا كوچه و  ا ميدان قرار گرفته و مناف  با پاك  و پاكيسگ  و ز با

مواز ن شهرسازي باشد شهرداري با تصو   انجمن شهر ميتواند به مال  اخطار كند منتها ظرف دوماه 

د اقدا  كنهد اگهر ماله  به ا جاد نرده  ا د وار و  ا مرم. آن كه منطبق با نق ه مصوب انجمن شهر باش

مسامحه و  ا امتناع كرد شهرداري ميتواند به منظور تامين نظر و اجراي فهرح مصهوب انجمهن در زمينهه 

 81ز با   و پاكيسگ  و شهرسازي هرگونه اقدام  را كه  ز  بداند معمول و هس نه آن را باضافه صدي 
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 هن مهورد صورتحسهاب شههرداري بهدواً بهه از مال   ا متول  و  ا متصدي موقوفه در اف. نما هد، در ا

شود درصورت  كه مال  ظرف پانسده روز از تار خ ابالغ به صورت حساب شههرداري مال  ابالغ م 

شود و هرگاه مال  ظهرف مهله. مقهرره اعتهراط كهرد اعتراط نكرد صورت حساب قطع  تلق  م 

 ارجاع خواهد شد  11موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

ها ميتوانند از فر ق تاسيس موسسات  باسرما ه خهود به منظور نوسازي شهرها شهرداري -888ماده 

ها شهر را با استفاده از مقررات قانون تمل  زمينها و مستغالت و اراض  و محالت قد م  و كهنهخانه

ههاي خر داري نما ند و درصورت اقتضاء براي تجد هد سهاختمان فبهق فهرح 8332خرداد  81مصوب 

گونه هاي ساختمان  بنما ند اساسنامه ا نوب شهرداري بفروشند و ا ا نكه راساً اقدا  به اجراي فرحمص

محل تهيهه و بها تصهو   انجمهن  موسسات را كه برفبق اصول بازرگان  اداره خواهد شد شهرداري هر

هها نامههآ ههينهها و شهر و تا يد وزارت ك ور قابل اجرا خواهد بود درهرجا كه در قانون تمله  زمهين

وز ران برده شده  ياتوز ران اسم از سازمان مسكن و وزارت ك اورزي و هتاهي 84/1/8332مصوب 

 انجمن شهر و وزارت ك ور انجا  خواهند داد  -وظا ف مسبور را بترتي  شهرداري 

يهف قانون مذكور در برخ  موارد با ماده واحهده قهانون تعيهين تكل 811 ز  به ذكر اس. كه ماده 

انهد، ها   كه كالً  ا بعضاً به فور غيرقانون  تصرف و احهداث شهدهعرصه و اعيان و اراض  و ساختمان

 اجرا نگردد  811گونه موارد ماده تعارط دارد كه مقرر گرد د در ا ن

ان كههها از مالگرفتن حق مرغوبي. در اثر اجراي فرح 8361ماه سال همهنين براساس مصوبه آبان

 شد  ممنوع اعال 

 ثر در عمران شررؤهلي مسلير سلزملن -3-1-6-5-3
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اي خاص را بر فبق قوانين موجهود هاي موثر در توسعه و عمران شهر وظيفهدر زمان حاضر سازمان

ها عموماً با د باتوجه و استفاده از راهبردهاي ارا ه شده در بر عهده دارند  عملكرد و فعالي. ا ن سازمان

ان شههري صهورت پهذ رد  لهذا اولهين گها  در توسهعه شههرها، تهيهه و تهدو ن هاي توسعه و عمهرفرح

هها ه در آنهاس.  مراجع موثر در تنظهيم و بهازنگري فهرحژهاي مربوط ، و منظور كردن شرا ط و فرح

 عبارتند از:

 ؛هاي توسعه شهري را برعهده داردكه قانوناً تهيه فرح همدانسازمان مسكن و شهرسازي استان  -

 دار اس. هاي پي نهادي را عهدهشوراي عال  شهرسازي استان كه بررس  نها   و تصو   فرح -

كه تدو ن شرح خدمات انجا  مطالعات مذكور را برعهده دارد    مد ر . و برنامه ر سيسازمان  -

اجهراي هاي آن در استان، تامين كننده بودجه موردنياز براي تهيهه و همهنين ا ن سازمان و ز ر مجموعه

 هاي عمران  موردنياز شهر اس. بسياري از فرح

ولي. بررسه  و ئكميسيون ماده پنج قانون تاسيس شهوراي عهال  شهرسهازي و معمهاري كهه مسه -

 هاي تفصيل  و تغييرات آن را برعهده دارد تصو   فرح

اسه.  گيهري واداره امهور ك هور شوراي شهر كه فبق اصل هفتم قانون اساس  از اركان تصميم -

قهانون ت هكيالت و وظها ف و انتخابهات شهوراهاي اسهالم  ك هور و انتخهاب  18ماده  88براساس بند 

ههاي ههادي و جهامع شهرداران، همكاري با شهرداري براي تصو   فرح حدود شهر بها رعا ه. فهرح

شهرسازي و جسا نها از وظا ف شوراهاي شهر عنوان شده اسه.  بهه عهالوه نظهارت بهر نحهوه عملكهرد 

 ها نيس از وظا ف شوراي شهر اس. ها و تصو   مقررات و بودجه موردنياز شهرداري هرداريش

شهرداري كه به فور كل  تمام  امور مربوط به شهر را در اختيار دارد، در روند تهيه و تصهو    -

 فرح جامع و تفصيل  و اصالحات بعدي آن بسيار تاثير گذار اس. 
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ها ا هن آ د، براساس قانون شهرداري ها برم اختيارات شهرداريگونه كه از مجموع وظا ف و آن

وسههيله درصهد از آنههها بهه 6/32وظيفهه مهههم را برعههده دارد كههه در زمهان حاضههر  53سهازمان عمههوم  

درصد د گر اصو ً بهه  6/32هاي د گر، و درصد م تركاً به وسيله شهرداري و سازمان 2/83شهرداري، 

وظها ف  356-8درجهدول شهماره  8هها  ها بخهش خصوصه  انجها  مي هود انوسيله سا ر ادارات، سازم

 ه شده اس. ئشهرداري به تفكي  مجري اجراي آن ارا

 ها و مجر ان فعل  آنها: وظا ف شهرداري356-8جدول شماره 

 درصد تعداد مجري

 6/32 28 شهرداري

 2/83 1 هاشهرداري وسا رادارات و سازمان

 1/3 2 خصوص  ها و بخششهرداري، سازمان

 1/3 2 شهرداري، بخش خصوص 

 6/32 28 هاسا رادارات و سازمان

 811 53 جمع

 

 درج شده اس.  356-2فهرس. تفصيل  وظا ف شهرداري و مجر ان فعل  آنها در جدول شماره 

 : فهرس. تفصيل  وظا ف شهرداري و جر ان فعل  آن 356 -2جدول شماره 

 مجري فعل  وظيفه رد ف

 شهرداري هاها و كوچهخيابان ا جاد 8

 شهرداري هاي عموم ها و باغا جاد ميدان 2

 شهرداري ا جاد مجاري آب و توسعه معابر 3

 شهرداري تنظيف ونگهداري و تسطيح معابر 4

 شرك. آب و فاضالب )وزارت نيرو( تنظيف ونگهداري فاضالب 5

 بخش خصوص  -ازرگان  وزارت ب -شهرداري  تنظيف ونگهداري انبارهاي عموم  6

 شهرداري هاتنظيف ونگهداري مجاري آب 1

 بخش خصوص  –شهرداري  تنقيه قنوات مربوط به شهر 1

                                                           
 يشهر ير سمركس مطالعات و برنامه -وزارت ك ور  -  نو دسعيد رضوان -ها يوظا ف شهردار - 8
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 شرك. آب و فاضالب )وزارت نيرو( تامين آب 2

 وزارت نيرو تامين روشنا   81

 شهرداري هاي دفع زبالهتعيين محل 88

 شهرداري مقابله با سدمعبر 82

 وزارت بازرگان  يم.نص  برگه ق 83

 وزارت بهداش. ، درمان و آموز  پسشك  جلوگيري از فرو  اجناس فاسد 84

 وزارت بازرگان  مراقب. نسب. به ارزان  و فراوان  خواروبار 85

 وزارت بهداش.، درمان و آموز  پسشك  مراقب. در امور بهداش. 86

 سازمان بهس ست  -شهرداري  جلوگيري از تكدي 81

 سازمان بهس ست  سيس پرورشگاهتا 81

 وزارت بهدا ، درمان و آموز  پسشك  تاسيس مراكس درمان  82

 وزارت ارشاد-كودكان ونوجوانانكانون پرور  فكري-شهرداري تاسيس كتابخانه 21

 سازمان بهس ست  تاسيس نوانخانه 28

 نهض. سواد آموزي هاي مبارزه با بيسواديا جاد كالس 22

 مجامع امور صنف  -وزارت بازرگان   هامراقب. در صح. اوزان و مقياسنظارت و  23

 مركس آمار ا ران -شهرداري  امور شهر ومواليد و متوفيات تهيه آمارمربوط به 24

 شهرداري ا جادغسالخانه و گورستان 25

 شهرداري اتخاذ تدابير براي حفظ شهر از سيل و حر ق 26

 شهرداري رفع خطر از بناها 21

 وزارت بهداش.، درمان و آموز  پسشك  جلوگيري از شيوع امراط 21

 مجامع امور صنف  -وزارت بازرگان   تهيه مقررات صنف  22

 

 : فهرس. تفصيل  وظا ف شهرداري و جر ان فعل  آن356 -2ادامه جدول شماره 

 مجري فعل  وظيفه رد ف

 وراننظارت بر امور اصناف و پي ه 31
رمان وآموز  پسشك  )اداره كل نظارت بر وزارت بهداش. د

 مجامع صنف ( -مواد غذا   

 شهرداري تامين اراض  موردنياز خدمات 38

32 
هاي تعيين قيم. اراض  و ابنيه واقع در فرح

 شهري
 ثب. اسناد و اماله -دارا    –شهرداري 

33 
هاي عموم  براي خر دوفرو  و تعيين ميدان

 پاركينگ
 شهرداري
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 وزارت بازرگان  و جهادسازندگ  )سازمان گوش. و غله( ت بر حسن اداره فرو  گوش. و ناننظار 34

 سازمان حفاظ. محيط ز س. -شهرداري  جلوگيري از صنا ع مساحم 35

 شهرداري ا جادرخت و خانه و آبر سگاه 36

 بخش خصوص  –شهرداري  ا جاد حما  عموم  31

 بخش خصوص  -ندگ  جهادساز -شهرداري  ا جاد ك تارگاه 31

 شهرداري ا جاد باغ كودكان 32

 اداره تربي. بدن  ا جاد ورزشگاه 41

 وزارت مسكن و شهرسازي هاي ارزان قيم.ساخ. خانه 48

 ميرات فرهنگ  –شهرداري  حفظ آثار و ابنيه باستان  42

 وزارت بهداش. ، درمان و آموز  پسشك  مراعات شرا ط بهداشت  در كارخانه 43

 وزارت بهداش. درمان و آموز  پسشك  هامراعات در پاكيسگ  گرمابه 44

 سازمان بهس ست  سرپرس.نگاهداري اففال ب  45

 شهرداري صدور پروانه سازختمان 46

 شهرداري آسفال. معابر 41

 شهرداري پي نهاد وضع و القاء عوارط 41

42 
وضع مقررات براي نا  گذاري معابر و نص  

 لوحه
 يشهردار

 شهرداري نص  تابلوي اعالنات 51

 شهرداري گذاري اماكنشماره 58

 شهرداري اقدامات مختلف براي نظاف. و ز با   شهر 52

 شهرداري -مجامع امور صنف   -وزارت بازرگان   صدور پروانه كس  53

دي هها و موسسهات متعهدهها، شهرك.مالحظه مي هود، سهازمان 356-2گونه كه در جدول شماره مانه

وظا ف شهرداري را برعهده گرفته  ا به فور م تره آنهها را اجهرا ميكننهد  هر ه  از ا نهها مقهررات 

 اي در توسعه وعمران شهر برجاي ميگذارند  وضوابط مخصوص به خود دارند و تاثير عمده

 سلير قوانين  -2-6-5-3

نيهه و توسهعه وعمهران كه ذكر شد  ضوابط د گري نيس جه. احداث ابعالوه بر ضوابط و مقررات 

 باشد كه از آن جمله ميتوان مقررات ز ر را ذكر نمود ا جرا م شهرها  ز 

 ها در گذرهاآمدگ  ساختماننامه پيشآ ين -
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 ها در برابر زلسله نامه مقاو  سازي ساختمانآ ين -

 قانون پي گيري و مبارزه با خطرات سيل  -

 سازي و پ تصو بنامه راجع به مقررات مل   پ   -

 هاي ساختمان  تصو بنامه راجع به مقررات مصالح و فرآورده -

 قوانين اختصلصي  -3-6-5-3

باشد كه مصوب شهر م هادي  ا ن دسته از قوانين عمدتاً منتج از ضوابط و مقررات پي نهادي فرح

ارد ز هر را مهو قروه درجهس نضوابط و مقررات جاري در شهر   دگردحال حاضر در شهر اعمال م  در

 شود شامل م 

 بنديمنطقه -

 ضوابط تفكي  زمين -

 هانحوه احداث ساختمان در انواع كاربري -

 موارد عموم  ضوابط و مقررات -

 ضوابط مربوط به گذربندي  -

 محدوده حر م شهر -

 

 

 


