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پيشگفتار
طرح تفصیلي شهر ارومیه ،از منظر قانوني ،طرحي است كه در چارچوب تحقق اجرایي اهداف و راهبردهاي منـدر
در اسناد مصوب طرح تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه تهیه شده و به تصویب كمیسیون ماده  5استان ميرسد .برخي
از مهمترین سیاستهاي مالک عمل در این طرح در تناظر با اهداف و راهبردهاي طرح جامع عبارتند از:


تأمین نیازهاي شهروندان به فضاهاي خدماتي و ساماندهي استقرار این فضاها در سطح شهر



ح فاظت از محیط زیست شهر ،توسعه و بهبود فضاهاي سبز و عمومي شهر ،حفاظت از باغها و پهنـههـاي
سبز شهر و جلوگیري از تخریب و تغییر كاربري برنامهریزي نشده آنهـا ،تقویـت هویـت سـبز و میـراث
طبیعي شهر



حفاظت فعال از میراث تاریخي-فرهنگي (ناحیه ویژه تاریخي) شهر ،ارتقـاي نقـ
هویت بخ



و كیفیـت عملكـردي

این ناحیه در سطح شهر

ساماندهي فضایي-عملكردي ساختارهاي كالبدي-رفتاري شهر ،ارتقاي سیما و منظر شهري ،بهبود كیفیت
كالبدي-كاركردي محیط شهري



ایجاد زمینه مناسب براي رونق فعالیتهاي اقتصادي در سطح شهر



توسعه اجتماعي و تقویت دسترسي به خدمات عمومي شهري در سطح محلههاي بافتهاي مسكوني شهر



تقویت ایمني شهر در مقابله با حوادث غیر مترقبه و رعایت الزامات پدافند غیرعامل



ارتقاي كارآمدي بافتهاي شهري ناحیه ویژه تاریخي شهر از طریق حفاظت ،مرمت ،بهسازي ،نوسـازي و
بازسازي اماكن شهري و كاركردهاي آنها



بهبود شبكه معابر شهري و نظام حركت در سطح شهر



توجه به امكانات و محدودیتهاي اجرایي طرح و پیروي ضابطه مند از محدودیتهاي مدیریت شهري در
اجراي طرح

تحقق اجرایي این سیاستها مسـتلزم اسـتفاده از ابزارهـایي مناسـب اسـت كـه مجموعـه ضـوابط و مقـررات
ساختماني و شهرسازي طرح تفصیلي یكي از آنهاست.
مجموعه ضوابط و مقررات حاضر ،راهنماي هدایت ،كنترل و نظارت بر ساخت و ساز و تحوالت شهرسـازي در
شهر ارومیهدر چارچوب طرح تفصیلي جدید این شهر است .این مجموعه ضـوابط و مقـررات مكمـل قـوانین ،
مصوبه ها ،دستورالعملها ،آراي قضایي باالدست و ذیربط است كه توسط مراجع قانوني ذیربط ماننـد مجلـ
شوراي اسالمي ،هیات دولت ،شورایعالي معماري و شهرسازي ایران ،دیوان عـدالت اداري ،كمیسـیون مـاده 5
استان ،محاكم قضایي و ...تصویب شده و هم اكنون نیز نافذ هستند.
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با توجه به مقیاس شهري طرح تفصیلي ضوابط و مقررات ارائه شده مي توان انتظـار داشـت كـه در هنگـام تهیـه
برنامههاي اقدام ( )ACTION PLANدر پروژه هاي شهري و یا در مقیاس معماري و یا در موارد خاص اجرایي مقـررات
تكمیلي الزم باشد .از این رو پیشنهاد مي شود "نهاد هدایت تولید فضا و پای

اسناد توسـعه شـهري ارومیـه" پـ

از

تصویب و ابالغ طرح تفصیلي شهر با تركیب زیر تشكیل و نسبت به موارد الزم بررسي و تصمیم گیري نماید.
 -1نماینده اداره كل راه و شهرسازي آذربایجان غربي
 -2نماینده معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربایجان غربي
 -3نماینده شهرداري ارومیه
 -4نماینده شوراي اسالمي شهر ارومیه
 -5نماینده اداره كل میراث فرهنگي ،گردشگري و صنایع دستي
 -6نماینده سازمان نظام مهندسي استان
 -7نماینده مهندسان مشاور تهیهكننده طرح تفصیلي
عالوهبر این  ،رعایت طرح تفصیلي پیشنهادیو مفاد این دستورالعمل (ضـوابط و مقـررات طـرح تفصـیلي شـهر ارومیـه)
مستلزم آن است كه انجام امور شهرسازي به افراد واجد صالحیت واگذار شود .الزام به انجام ایـن امـر در نامـه شـماره
 7248/330روز 1392/2/12دفتر طرحهاي كالبدي و دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ( بند  1زیر) و نامه
شماره  56940/3/33روز  1392/5/7معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور (بند  2زیر) مـورد تأكیـد قـرار گرفتـه
است:
بند -1احتراما پیرو نامه شماره  330/54960مورخ  88/11/02و نظر به اینكه براساس نامه شماره
/20119ش م مورخ  88/8/20رئی

محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان تهیه طرح انطباق كاربري

اراضي شهري ،طرح تفكیک و تجمیع اراضي شهري و روستایي ،طرح انطباق شهري ساختمان و تهیه
طرح توجیهي (تعیین كاربري) در خار از محدوده و حریم شهرها و افزای

محدوده شهرها و روستاها از

جمله صالحیتهاي مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال به كار از سازمان نظام مهندسي تعیین گردیده
است ،لذا شایسته است در هنگام بررسي موضوعات و درخواستها در جلسات كمیته فني ،كمیسیون ماده 5
شورایعالي شهرسازي و معماري ،كارگروه زیربنایي و شهرسازي و سایر مراجع مرتبط با بررسي و تصویب
طرحهاي توسعه و عمران شهري و در راستاي اجرایي نمودن مفاد مواد  47و  49آییننامه نحوه بررسي و
تصویب طرحهاي توسعه و عمران  ...مصوب  78/10/12هیإت محترم وزیران گزارش مربوطه توسط
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مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال به كار به عنوان یكي از مدارک موردنیاز انجام پذیرد و سپ

در

جلسات مربوطه موردبررسي قرار گیرد.

بند  -2نظر به اطالع واصله برخي از استانهادر خصوص واگذاري امور شهرسازي به افراد فاقد
صالحیت در این رشته ،منجمله انجام امور تفكیک اراضي شهري ،روستایي و انطباق اراضي شهري و  ...با
عنایت به موضوع نامه شماره /7949ش م مورخ  92/2/21ریاست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان
مبني بر واگذاري امور تخصصي شهرسازي به مهندسان شهرساز واجد صالحیت و با توجه به بندهاي  2و
 9ذیل ماده  2و بندهاي  4و  8و 10ذیل ماده  15از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374
و بند  7-4ذیل ماده  4از فصل دوم طراحي ساختمان و بند  3-1-5ذیل ماده  3-5ظرفیت اشتغال دفتر
مهندسي ساختمان از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با عنوان نظامات اداري و نامه شماره /20119ش
م مورخ  1388/8/20رئی

محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان ،مقتضي است تمهیدات الزم نسبت به

انجام این مهم در امور شهرسازي به كلیه شهرداريهاي تابعه و سایر مراجع صدور پروانه و مرتبط آن
استان فراهم آید .لذا ضمن ابالغ موضوع مذكور نسبت به انجام هماهنگي و همكاري الزم با سازمان نظام
مهندسي ساختمان استان ،گزارش عملكرد را در مقاطع زماني ش

ماهه به این حوزه منعك

نمایند.
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فصل اول
کليات (تعاریف و مفاهيم )
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فصل اول – کليات(تعاریف و مفاهيم )
در این مجموعه ضوابط و مقررات از مفاهیمي استفاده شده است كه تعاریف آنها (به ترتیب حروف الفبا) بـه شـرح زیـر
است:
اراضی بایر

منظور زمینهایي است كه در زمان انجام مطالعات و برداشتهاي میـداني طـرح فاقـد هرگونـه ساختوسـاز و
ساختمان براي استفادهي معین و یا هرگونه كاربرد دیگر مانند زراعت و باغداري و غیره بوده است.
ارتفاع بنا

منظور اندازه فاصله قائم باالترین حد یک بنا تا تراز كف قطعه زمین محـل اسـتقرارآن بـر اسـاس تـراز گـذر
دسترسي مجاور آن است .توضیح آن كه در تعیین این اندازه ،ارتفاع خرپشته ،پله ،دودك  ،اتاقک آسانسور ،بر خنـک
كننده ،منبع آب و نظایر آنها منظور نميشود.
ارتفاع طبقه

ارتفاع مفید طبقه عبارت از فاصله قائم كف تمام شده آن طبقه تا كمترین ارتفاع سقف تمـام شـده ي همـان
طبقه است .ارتفاع كل هر طبقه عبارت است از مجموع ارتفاع مفید و ضخامت سقف همان طبقه.
اضافات

منظور ساخت و سازهایي (مانند ساخت اشكوب اضافه ،اطاق یا واحد مسكوني جدید یا …) است كه در داخـل
یک قطعه زمین و به منظور ارتقاي كیفي و كمي عملكرد بناي موجود در آنانجام ميشود.

بالکن

سطحي است كه از  2یا  3طرف به طور غیر مستقیم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته و زیـر آن بـه وسـیله
فضاي بسته اشغال نشده است.
برزمين

منظور ،حد نهایي پوستهي گذر دسترسي در اتصال به قطعه زمین همجوار آن است كه لبه آن زمین را تعیـین
ميكند .یک زمین مي تواند با چند گذر مختلف داراي فصل مشترک (بر) باشد .اندازه طول این فصل مشترک اندازه بـر
زمین گفته ميشود.
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بلوك

كوچكترین واحد تقسیم جغرافیایي شهر است كه شامل مجموعهاي از قطعه زمینهاي ساخته شـده (سـاختمان) یـا
ساخته نشده (اعم از محصور یا غیر محصور) است كه از هر طرف به وسیله گذر و خیابان بنباز ،رودخانه یا مسیل ،خط
آهن ،عوارض طبیعي زمین و …محصورشدهاست.
پَخ

منظور خط موربي است كه بخشي از یک یا چند قطعه زمین را كه در محل برشگاه دو گذر قـرار دارد ،بـراي
ایجاد دید مناسب از یكي از دو گذر نسبت به دیگري حذف نموده و آن را جزء فضاهاي عمومي شهر قرار ميدهد.
پله (پلکان) فرار

بخشي از راه خرو (موضوع بند  1-1-3-1-3مقررات ملي ساختمان) است كه ارتباط میان طبقـات سـاختمان در
موقع خطر ( مانند حریق و آت

سوزي) را فراهم ميكند .پلـه (پلكـان) فـرار جـدا و متفـاوت از راهـرو و راه پلـه

ساختمان است .احداث پلكان فرار تابع ضوابط مبحث سوم مقررات ملي ساختمان است.
پيلوتی

تمام یا قسمتي از طبقه همكف ساختمان است كه به صورت آزاد (بدون پرسازي میان ستونها) در زیر تمام یا
قسمتي از كف طبقه اول ساختمان قرار ميگیرد .استفاده از پیلوت صرفا براي احداث پاركینگ و انباري و نیز سـروی
بهداشتي ،تأسیسات ،راهرو و راه پله و آسانسور ،سالن اجتماعات ،فضاي ورزشي ،سرایداري و نظایر آن ،به شرط رعایت
سایر ضوابط فقط جهت استفاده مشترک ساكنان ساختمان ،مجاز است.
تأسيسات شهري

تأسیسات شهري شامل شبكه آب ،برق ،گاز ،مخابرات و فاضالب و تسهیالت و مستحدثات فني-خدماتي بهرهبـرداري
از آنها و نیز سرویسهاي عمومي بهداشتي و گرمابه ها است كه براي استفاده ساكنان شهر احـداث و مـورد بهربـرداري
قرار مي گیرد .
تراس

سطح رو بازي از ساختمان ،بر بام طبقه زیرین ،كه سقف بخشي از طبقه زیرین آن است.
تجميع

تبدیل چند قطعه زمین مجاور یكدیگر و داراي پالکهاي ثبتي متفاوت به یک قطعه زمین داراي یک پـالک
ثبتي ميباشد .تجمیع عك

عمل تفكیک است.
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تجهيزات شهري

تجهیزات شهري شامل میادین میوه و تره بار ،پمپ بنزین و گاز ،پایگاههاي امداد و نجات ،ایستگاه آت نشاني ،محـل
جمعآوري و دفن زباله ،گورستان  ،كشتارگاه و  ...ميباشد كه براي استفاده ساكنان شهر احداث و مورد بهره برداري قرار
ميگیرد .احداث و بهره برداري از گورستان ،غسالخانه ،كشتارگاه ،محل دفن زباله و  ...نظایر آنها در داخل شهر ممنـوع
است.
تراکم جمعيت

تراكم جمعیت به دو صورت خالص و ناخالص محاسبه مي شود:
تراكم خالص جمعیت،عبارت از تعداد جمعیت ساكن به ازاي هر هكتار از اراضي داراي كاربري مسـكوني اسـت .تـراكم
ناخالص جمعیت عبارت از تعداد جمعیت ساكن به ازاي هر هكتار مساحت كل محدوده مورد نظر است.
تراکم ساختمانی

عبارت از نسبت سطح زیربناي كل ساختمان به مساحت كل قطعه زمیني است كه ساختمان بـر روي آن بنـا شـده
است .مساحت مشاعات از قبیل آسانسور و پله فرار در داخل ساختمان ،موتورخانه و تأسیسات ،نورگیر و حیاطخلوت و یا
هر فضاي باز داخلي ،سروی

بهداشتي ،سرایداري ،سالن اجتماعات ،فضاي ورزشي و نظایر آن و نیز مساحت انبـاري و

پاركینگ مورداستفاده ساكنان ساختمان (به شرط رعایت ضوابط مربوطه) و استقرار آنها در پیلوت یا زیرزمین در محاسبه
تراكم ساختماني به حساب آورده نميشود ولیكن نصف مساحت راهرو و راهپله هرطبقه ساختمان در این محاسبه منظور
ميشود.
تبصره :احداث پله فرار در خار از ساختمان ممنوع است.
تراکم ساختمانی پایه (مالی)

منظور میزاني از تراكم ساختماني است كه در ساخت و ساز همه قطعات زمین (بجز موارد استثناء و تصریح شـده در
این مجموعه) حق استفاده از آن وجود دارد .در این موارد  ،تراكم ساختماني پایه در همـه كـاربريهـا  120درصـد (بـا
كاربري مسكوني) است.
تراکم ساختمانی مجاز

منظور حداكثر تراكم ساختماني قابل استفاده در ساخت و ساز قطعه زمین است .چگونگي محاسـبه ایـن تـراكم بـه
تفصیل الزم در مبحث هر كاربري آمده است.
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تعمير اساسی

عبارت از هر گونه تعمیر مربوط به ایستایي بنا است كه از نظر ایمني ضروري بوده و منجر به تغییر طرح بناي
آن نشود.
تغيير اساسی

هرگونه تغییر در وضع داخلي یا خارجي یک ساختمان كه منجر به تغییر كلي عملكرد و یا طرح بناي آن شود.
تفکيك

منظور تقسیم یک قطعه زمین داراي یک پالک ثبتي به دو یا چند قطعه زمین مجزا و منفک از یكـدیگر و داراي
پالکهاي ثبتي متفاوت است  .تفكیک عك

عمل تجمیع ميباشد.

حریم

عبارت از محدودهاي است كه به مناسبتهاي زیستمحیطي ایمني ،امنیتـي و …دراطـراف برخـي ازكاربريهـا و
عملكردهاي شهري (مانند فرودگاه ،مسیل ،شبكه برق فشار قوي ،راهآهن،رودخانه  ،آثار تـاریخي و …) تحـت حفاظـت
قرارگرفته وهرگونه ساختوسازواستفاده اززمین آن منوط به رعایت ضوابط و مقررات ذیربط ميباشد.
حریم شهر

عبارت است از اراضي بالفصل پیرامون محدوده شهر ارومیه (برمبناي ماده  2قانون تعاریف محدوده و حریم شـهر،
روستا و شهرک و نحوه تعیین آن) است كه به عنوان حریم شهر شناخته ميشود .در این محدوده ،كنتـرل فعالیتهـاي
عمراني از قبیل تفكیک اراضي و احداث معابر و ایجاد بنا و تأسیسات زیر نظـر شـهرداري اسـت .مفـاد قـانون تعـاریف
محدوده و حریم شهر ،روستا ،شهرک و نحوهي تعیین آنها در این محدوده نافذ است.
حقوق مکتسبه

منظور ،حقوق ایجادشده براي نوع كاربري و تراكم ساختماني هر قطعه زمین ملكي به تبـع اعمـال ضـوابط و مقـررات
قانوني مالک عمل ( و از آن جمله ،مصوبات كمیسیون ماده  )5است .بنابر این  ،هـی یـک از تغییـر و تحـوالت غیـر
قانوني (ساخت و ساز ،تراكم ،تغییر كاربري و  )...غیر منطبق با ضوابط و مقررات قانوني مالک عمل كه تاكنون انجـام
شده و یا از این بعد انجام شوند ،فاقد وجاهت قانوني بوده و به عنوان حقوق مكتسبه تلقي نمي شـود .آراي كمیسـیون
ماده  100به عنوان حقوق مكتسبه تلقي نميشود .در این طرح حقوق مكتسبه مالكان امالک و مستحدثات به رسمیت
شناخته ميشود .رعایت بخشنامه شماره  53700/730روز  1395/10/28دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي (پیوست
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حياط

فضاي باز بدون سقفي است كه از دو یا چند طرف با دیوارهاي خارجي بنا محصور شده باشد و اگر از همه طرف بـا
دیوارهاي خارجي بنا محصور شده باشد ،به آن حیاط داخلي گفته میشود.ضمنا منظور از حیاط خلوت ،حیاطي است كـه
معموال در قسمت شمالي قطعات شمالي,عموما به منظور نورگیري ،ساخته میشود.

حياط محصور(نورگير،پاسيو)

فضایي است باز كه در میان ساختمان قرار دارد و به طور معمول اضالع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافتـه و
وظیفه تامین نور و تهویه بخشي از ساختمان در طبقات را برعهده دارد.

دوربرگردان

فضاي بازي است كه در انتهاي گذرهاي بنبست به منظور دورزدن وسایل نقلیه در نظر گرفته ميشود.
زیرزمين

طبقه و یا طبقاتي از ساختمان است كه در ترازهاي پایینتر از تراز كف قطعه زمین ساخته مـيشـود.حداكثر ارتفـاع
زیرزمین  3متر و حداكثر ارتفاع باالي سقف اولین طبقه زیرزمین تا رقوم كف گذر دسترسي پـالک  120سـانتيمتر یـا
حداكثر ارتفاع نورگیري  90سانتيمتر است .استفاده از زیرزمین براي پاركینگ ،انباري ،سرایداري ،سـروی

بهداشـتي،

سالن جلسات و اجتماعات ،اطاق نگهباني ،راهرو و راهپله و آسانسور و نظایر آن (به شرط رعایت سایر ضوابط و استفاده
ساكنان) مجاز و در تراكم ساختماني منظور نميشود .استفاده از زیرزمین براي سایر عملكردها مشروط به تصریح آن در
این مجموعه است.

ساختمان (بنا)

هر بناي سرپوشیده و مسقفي است كه ميتواند براي زندگي و یا انواع دیگر فعالیتهاي انسان مـورد اسـتفاده قـرار
گیرد.

ساختمان بلندمرتبه
ساختماني است كه ارتفاع آن بی

از 23متر ( ساختمانهاي  8طبقه و بیشتر ) باشد.
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سازمان مجري طرح

شهرداري یا دستگاهي است كه به طور قانوني مسئول اجراي تمام یا بخشي از پیشنهادهاي طرح است.
سرانه

منظور مقداري از كمیت مورد نظر(مثال زمین ،كاربري )...،به ازاي هر نفر مي باشد.در مواردي نیز ممكـن اسـت بـه
صورت مقداري از كمیت مورد نظر به ازاي هر واحد از یک عامل شـهري(مثال سـرانه فضـاي بـاز بـه ازاي هـر واحـد
مسكوني)استفاده شود.

سطح آزاد قطعه زمين

منظور قسمتي از سطح یک قطعه زمین است كه طبق ضوابط و مقررات طرح ،ایجاد بنادر آن ممنوع اسـت .سـطح
حیاط داخلي  ،نورگیر و نظایر آن جزء سطح آزاد ساختمان منظور نمي شود.
سطح خالص زیر بنا

منظور مساحت زیربناي سطوح ساخته شده (با احتساب دیوارها) در بناي مسكوني و غیر مسكوني است .در احتساب
این مساحت ،سطوح فضاهاي مشاع بنا مانند راهروي عمومي ،راهپله ،ورودي ،آسانسور ،پاركینگ ،تأسیسات ،سـرایداري
و نظایر آن به حساب آورده نميشود.
سطح زیربناي ساختمان (سطح ناخالص طبقات)

سطح زیربناي ساختمان در یک قطعه زمین عبارت از كل مجموع سطوح طبقات سـاخته شـده در آن قطعـه زمـین
(برحسب مساحت كف آن ) است.

سطح مجاز احداث بنا

عبارت از حداكثر محدودهاي از سطح قطعه زمین است كه معادل اندازه خط مستقیم عمود بر پوسته دو سـوي گـذر
مي باشد.كه احداث بنا در آن مجاز ميباشد و تصویر خارجيترین حد كلیه طبقات و یا هر پی آمـدگي بـر روي قطعـه
زمین در آن قرار ميگیرد .از اینرو ،سطح مجاز احداث بنا در هر قطعه زمین همواره بزرگتر یا مساوي بـا سـطح اشـغال
شده آن قطعه زمین براي احداث بنا ميباشد.
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سقف شيبدار

عبارت است از باالترین سطح پوش

تمام یا قسمتي از ساختمان كه نسبت به خط تراز آن حداقل  25درصد شیب

داشته باشد .سقفهاي داراي شیب كمتر از  25درصد سقف شیبدار تلقي نميشود.
ضریب اشغال

منظور نسبت درصدي مساحت سطح اشغال شده براي احداث بنا به مساحت قطعه زمیني است كه بنـا بـر روي آن
ساخته ميشود.
عرض گذر دسترسی

منظور ،عرض پوسته گذر دسترسي قطعه زمین است كه معادل اندازه خط مستقیم عمود بر پوسته دو سـوي گـذر مـي
باشد .اگر یک قطعه زمین داراي چند گذر دسترسي باشد(از چند بر دسترسي داشته باشد) عرض عریضترین این گذرها
به عنوان عرض گذر دسترسي قطعه زمین در نظر گرفته ميشود .ضـمنا در گـذرهاي داراي طـرح تعـریض ،منظـور از
عرض گذر دسترسي عرض پوسته گذر بعد از تعریض ميباشد.
عملکرد

منظور ،فعالیتهاي مجازي است كه در قطعه زمین هر كاربري انجام ميشود .هر كـاربري مـيتوانـد عملكردهـاي
متنوع و متفاوتي داشته باشد.

عملکرد مختلط

منظور تركیب دو یا چند عملكرد مجاز از كاربريهاي مختلف در یک قطعه زمین اسـت .فضـاهاي اختصـاص داده
شده به این عملكردها باید از یكدیگر جدا و مستقل باشند.

فضاهاي اصلی ساختمانهاي مسکونی

شامل :اطاقخواب ،سالن پذیرایي ،غذاخوري ،اطاق یا فضاي نشیمن ،اطاق كار ،آشپزخانهو هر گونـه فضـاي بسـته
دیگر نظیر آنها است.

قطعه زمين

منظور زمیني یكپارچه و با محدوده مشخص است كه داراي سند ثبتي بوده و یا صدور سـند ثبتـي بـراي آن مجـاز
است.
15

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

کاربري

به نوع استفاده و بهرهبرداري از قطعات زمین طبق مصوبه روز  1389/3/10شورایعالي شهرسازي و معمـاري ایـران
گفته ميشود كه در پیوست  7همین مجموعه نیز آمده است.

کف قطعه زمين

عبارت از رقوم ارتفاعي بر قطعه زمین در گذر دسترسي است كه مبنـاي محاسـبه ضـوابط ارتفـاعي یـک بنـا قـرار
مي گیرد .اندازه رقوم ارتفاعي كف قطعه زمین در قطعات مسطح همان رقوم گذر مجاور آن است .اندازه رقـوم ارتفـاعي
كف قطعه زمین در گذرهاي دسترسي داراي شیب مساوي نصف رقوم ارتفاعي گذر دسترسـي در دو انتهـاي بـر قطعـه
زمین است .در قطعات داراي بی

از یک گذر دسترسي ،رقوم ارتفاعي كف قطعه زمین مساوي میانگین متوسـط رقـوم

ارتفاعي كف این گذرهاي دسترسي است.

مازاد تراکم ساختمانی

منظور ،مازاد حداكثر تراكم ساختماني مجاز نسبت به تراكم ساختماني پایه (مالي) است.
محدوده شهر

محدودهاي است كه منطبق با ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آن بوده
و به عنوان محدوده شهر شناخته ميشود .هر گونه فعالیت عمراني و سـاخت و سـاز و تفكیـک اراضـي در داخـل ایـن
محدوده تحت نظارت شهرداري است.
مجتمع ساختمانی

به اجتماع چند بنا یا چند بلوک ساختماني در یک قطعه زمین با مساحت حداقل یک هكتار گفته ميشود.

مجتمع مسکونی

به اجتماع چند واحد مسكوني (یا آپارتمان مسكوني) در قالب چند بنا (مجتمع ویالیي) و یا چند بلـوک سـاختماني
(مجتمع آپارتماني) در یک قطعه زمین با مساحت حداقل یک هكتار گفته ميشود.

مساحت پارکينگ

مساحت هر پاركینگ (شامل جاي پارک ،محل مانور و دور زدن ،عبور و مرور و  )...در كلیه كاربریها  25متـر مربـع
است.
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مساحت قطعه زمين

مساحت قطعه زمین براي محاسبه تراكم ساختماني ،مسـاحت منـدر در سـند ملـک قبـل از تعـریض (درصـورت
واگذاري جزء گذر در قالب توافق به شهرداري) و مساحت ملک پ
و براي محاسبه سطح اشغال  ،مساحت زمین پ

از تعریض (درصورت فروش جزء گذر به شهرداري)

از تعریض و اصالح گذر مي باشد.

مشاعات

عبارت از سطوحي از قطعه زمین و یا زیربناي ساختمان است كه طبق قانون تملک آپارتمـانهـا و سـایر قـوانین و
مقررات مرتبط ،مالكیت آن به عموم مالكان آن ساختمان تعلق داشته و به صورت مشترک توسط سـاكنان دو یـا چنـد
واحد مستقل مورد استفاده قرار ميگیرد .تأسیسـات گرمـای

و سـرمای  ،راهـرو و راهپلـه ،پلـه فـرار (پلـه اضـطرار)،

سرایداري ،حیاط ،سالن جلسات ،نورگیر و حیات خلوت ،فضاي ورزشي و نظایر آنها كه به صورت مشاع (تفكیک نشده)
و مشترک مورد استفاده ساكنان ساختمان قرار ميگیرد درزمره مشاعات قراردارند.
مساحت زیر بناي واحد مسکونی

منظور مساحت زیر بناي واحد مسكوني تفكیک شده به صورت قانوني در هر ساختمان مسكوني و یا مختلط مسـكوني
است .در محاسبه این مساحت ،سطح زیر بناي دیوارها و فضاي داخل واحد مسكوني منظور مي شود .ایـن مسـاحت در
سند مالكیت واحد مسكوني در ميشود.
مقياس عملکرد

واحدهاي فعالیتي كاربریهاي شهري ،بسته به نوع عملكرد و تعداد جمعیت و تقسیمات شـهري تحـت پوشـ

كـاركرد

خود،داراي مقیاسهاي عملكردي محله اي ،ناحیه اي ،منطقه اي ،شهري و فراشهري مي باشند.

مقررات ملی ساختمان ایران

مجموعه اي از ضوابط فني ،اجرایي و حقوقي مربوط به طراحي ،نظارت و اجراي عملیات ساختماني اعم از تخریـب
،نوسازي ،توسعه بنا ،تعمیر و مرمت اساسي  ،تغییر كاربري و بهره برداري از ساختمان است كه به منظور تامین ایمنـي،
بهره دهي مناسب ،آسای  ،بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع گردیده است .رعایـت مفـاد آخـرین ویـرای
مقررات ملي ساختمان درهر فعالیت ساختماني الزامي است  .اطالعات ارائه شده در این مجموعه ،از ویرای

سال 1392

مقررات ملي ساختمان برداشته شده است.
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واحد مسکونی

منظور ،تمام یا قسمتي مستقل و داراي دسترسي از یک ساختمان است كه به طور اختصاصي واجد حداقل امكانات
الزم براي سكونت (شامل یک یا چند اطاق ،آشپزخانه ،توالت و حمام) باشد.این تعریف از واحد مسكوني شامل آپارتمان
مسكوني نیز ميشود.
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فصل دوم
ضوابط و مقررات کاربریهای شهری
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فصل دوم –ضوابط و مقررات کاربريها

1

 -1کاربري مسکونی
اراضي كاربري مسكوني شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه براي احداث انواع ساختمانها و
واحدهاي مسكوني در تراكمهاي ساختماني و جمعیتي معین و نیز سایر عملكردهاي مشروط قابل استقرار و مختلط بـا
عملكرد مسكوني در این اراضي در نظر گرفته شده و در نقشههاي طرح تفصـیلي شـهر بـه عنـوان اراضـي مسـكوني
مشخص شده است .هرگونه اقدام ساختماني در اراضي این كـاربري تـابع ضـوابط و مقـررات كـاربري مسـكوني ایـن
مجموعه است.
 )1-1موارد مجاز استفاده از زمين

عالوه بر احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و واحدهاي مسكوني در اشكال گونـاگون (ماننـد سـاختمانهـاي
مسكوني ویالیي ،تک خانواري ،چند خانواري ،آپارتماني  ،مجتمع و…) و خوابگاههاي دان

آموزي و دانشجویي خار از

محوطه هاي آموزشي ،استفاده ازاراضي مسكوني با مساحت  500مترمربع و بیشتر داراي گذر دسترسي با عرض  12متر
و بیشترو رعایت ضوابط مربوط براي موارد زیر نیز به صورت مشروط  ،مختلط و غیر قابل تفكیک از كاربري مسـكوني
بالمانع است:
 )1-1-1واحدهاي خدمات انتفاعي نظیـر :دفـاتر حقـوقي و دارالوكالـه ،دفـاتر خـدمات حسـابداري و حسابرسـي،
دفاترخدمات بیمه و امور مالي ،دفاتر مشاورهاي و دفاتر مهندسان مشاور ،دفاتر خدمات كامپیوتري ،دفاتر
ازدوا و طالق ،دفاتر ثبت اسناد و امالک ،تزریقات و ...
 )1-1-2واحد هاي تجاري محلي نظیر  :نانوایي  ،میوه فروشي  ،سبزي فروشـي  ،گوشـت فروشـي  ،تعمیـر گـاه
كوچک لوازم خانگي ،آرایشگاه  ،فروشگاه لوازم خانگي  ،پوشـاک و كفـ

فروشـي ،داروخانـه  ،مطـب

پزشكان و ...
 )1-1-3پانسیون و خوابگاه كوچک در حد پذیرایي حداكثر  10مهمان
تبصره  : 1حداكثر از  5درصد مساحت اراضي كاربري مسكوني و یا  10درصد زیر بناي آن براي سایر عملكردهاي
مشروط مذكور در باال ميتوان استفاده كرد .احداث بناي مستقل براي عملكردهاي مشـروط تنهـا در یـک طبقـه
مجاز است.
تبصره : 2استفاده از عملكردهاي فوقالذكر به صورت عملكرد مختلط با عملكرد مسكوني در یـک سـاختمان بـه
شرطي مجاز است كه اوالً دسترسي عملكرد مسكوني و سایر عملكردهـا از یكـدیگر مجـزا و مسـتقل
باشد ،ثانیاً عملكرد مسكوني نسبت به سایر عملكردها در طبقات باالتر ساختمان قرار داشته باشد
تبصره  : 3رعایت ضوابط و مقررات ویژه هر كاربري براي هر یک از عملكردهاي مشروط فوق الزامي است.
1محدوده نافذ ضوابط و مقررات این فصل شامل كل شهر ارومیه به استثناي ناحیه ویژه تاریخي شهرميباشد.
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تبصره  : 4در صورت تأیید كمیسیون ماده  5و رعایت ضوابط و مقررات هركاربري ،تغییر كاربري اراضي مسكوني
به اراضي خدمات شهري (آموزش عمومي  ،درماني ،ورزشي ،مذهبي ،فرهنگي ،تأسیسات و تجهیـزات
شهري) و فضاي سبز رده محله و ناحیه بالمانع است.

 )2-1تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:
 )1-2-1حد نصاب تفكیک جدید در حوزه مسكوني با تراكم كم  200متر مربع ،تراكم متوسط 250متر مربع و
تراكم زیاد و ویژه و مسكوني ویالیي  500متر مربع است .هیچیک از قطعات ناشي از تفكیک نبایـد
مساحتي كمتر از این حد نصابها (بسته به مورد) داشته باشد.
تبصره : 1حداقل عرض قطعه تفكیكي پ

از رعایت بر اصالحي در حوزههاي مسكوني با تراكم ویالیي ،كم

و متوسط از  10متر و در حوزههاي مسكوني با تراكم زیاد و ویژه نباید كمتر از  12متر باشد.
تبصره : 2نسبت اندازه طول به عرض هیچیک از قطعات تفكیكي نباید از 3بزرگتر باشد.
تبصره  : 3قطعه زمینهایي كه پی

از تصویب این طرح در چارچوب ضوابط و مقررات قـانوني مـالک عمـل

تفكیک شده و مساحت آن ها كمتر از حد نصاب هاي فوق الذكر مي باشد ،مي توانند به عنـوان
زمین مسكوني مورد استفاده قرار گیرند و لیكن تفكیک مجدد آنها ممنوع است.
تبصره : 4در تفكیک قطعات زمین شهري رعایت ماده  101قانون شهرداري در ارتباط با حـق السـهم شـبكه
معابر و خدمات الزامي است.
تبصره : 5احـداث شـبكه معـابر و فضـاهاي خـدماتي معـادل مجمـوع قدرالسـهم آنهـا در مـاده  101قـانون
شهرداريها ،در ساخت و ساز مسكوني قطعات اراضي با مساحت بی

از یک هكتار  ،با تصویب كمیسـیون

ماده  5الزامي است.
تبصره : 6محوطه مشاع ساختمانهاي مسكوني غیر قابل تفكیک است.
تبصره  : 7حد نصاب تفكیک با رعایت میزان عقب نشیني از برهاي اصالحي (مسـاحت زمـین پـ

از عقـب

نشیني) و سایر واگذاريهاي قانوني (تبصره  4همین بند) محاسبه مي شود.
تبصره : 8در تفكیک قطعات اراضي ،ضوابط و مقررات مربوط به گذربنـدي ،اصـالح گـذرها و دوربرگردانهـا
عقب نشیني و پخ و  ...باید رعایت شود.
تبصره : 9ساخت و ساز مسكوني در قطعات با مساحت كمتر از  50مترمربع (ناشي از تفكیکهاي قانوني پی
از این طرح و یا كاه

مساحت زمین ناشي از تعریض گذر) ممنوع است و در اراضي بـا مسـاحت

بین  50تا  100مترمربع تنها احداث یک واحد مسكوني در یک طبقه و حـداكثر سـطح اشـغال 80
21

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

درصد و یا حداكثر در دو طبقه و 50درصد سطح اشغال (حداكثر تراكم ساختماني 100درصد) مجاز
است.
از قطعات اراضي مسكوني با مساحت كمتر از  50مترمربع  ،به شرط رعایت سایر ضوابط و پرداخت عوارض ذیربط ،بـه
ترتیب زیر ميتوان استفاده كرد:
در صورت نیاز شهر و تمایل مالک  ،براي تامین خدمات محلي توسط شهرداري تملک شود.در صورتي كه عرض معبر دسترسي آنها بین  12تا  24متر باشد ،ميتواند به صورت تجاري محله-اي مورد استفاده قرارگیرد.
در صورتي كه عرض معبر دسترسي آنها كمتر از  12متر و یا بیشتر از  24متر باشـد ،مـيتوانـد بـهعنوان زمین خدماتي محلهاي (پست برق ،توالت عمومي ،زمین بازي كوچک ،فضاي سبز و بـازو ) ...
مورد استفاده قرارگیرد.
تبصره : 10در تفكیکهاي جدید حداقل عرض معبر دسترسي در حوزه مسكوني ویالیـي و تـراكم كـم 8
متر ،تراكم متوسط  10متر و تراكم زیاد و ویژه  12متر است.
تبصره : 11در تفكیکهاي گذشته ،عرض معبر دسترسي از  6متر نباید كمتر باشد .در غیر اینصورت تـابع
ضوابط مندر در مبحث شبكه معابر و دسترسيها (گذربندي)این مجموعه مي شوند.
تبصره : 12تفكیک اعیاني ساختمانهاي مسكوني به واحدهاي مسكوني مستقل (طبق تعریف ارائه شده در
این مجموعه ) ،به شرط عدم تفكیک عرصه و تأمین فضاي باز و پاركینگ الزم براي ایـن واحـدها،
طبق گواهي پایان كار ساختمان و یا گواهي تفكیک اعیاني صادره توسط شهرداري ،بالمانع است.
تبصره  : 13در صورت تجمیع قطعات ،مشروط به مساوي یا بزرگتر بودن مسـاحت قطعـه تجمیـع شـده از
حدنصاب مورد اشاره در این بند ،به ازاي هر قطعه تجمیع شده مازاد بر یـک قطعـه 20 ،درصـد بـه
تراكم مجاز (حداكثر تا یک طبقه) افزوده ميشود.
در صورت تجمیع قطعات ،اگر مساحت قطعه تجمیع شده به حد نصابهاي مورد اشـاره در ایـن بنـد
نرسد و لیكن انجام این تجمیع مورد تأیید شهرداري باشد ،به ازاي هر قطعه تجمیع شده مازاد بر یک
قطعه  10درصد به تراكم مجاز (حداكثر تا  30درصد ،بدون افزای
تبصره  :14ساخت و ساز مسكوني در اراضي با مساحت بی

تعداد طبقات) افزوده ميشود.

از یک هكتار مستلزم تهیه طرح و تصویب آن

در كمیسیون ماده  5ميباشد.
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 )3-1تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي مسكوني به ترتیب زیر است:
 )1-3-1حداكثر تراكم ساختماني در قطعات زمین حوزه تراكم ساختماني ویالیـي  120درصـد ،حـوزه تـراكم
ساختماني كم  180درصد ،حوزه تراكم ساختماني متوسط  240درصد و حوزه تراكم ساختماني زیاد و
ویژه  300درصد است.
تبصره : 1مساحت قطعه زمین قبل از رعایت بر اصالحي (مساحت ملک طبـق سـند) مـالک تعیـین تـراكم
ساختماني و مساحت زیربناي قابل احداث ميباشد ،بـه شـرط آنكـه زمـین قـرار گرفتـه در معبـر
اصالحي در قالب توافق به شهرداري واگذار شده باشد .در غیر اینصـورت ،مسـاحت ملـک پـ

از

تعریض ،مالک تعیین تراكم ساختماني قرار ميگیرد.
تبصره : 2استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مورد اشاره در این بند منوط به آن است كه مساحت زمین از حد
نصابهاي تفكیک مورد اشاره در بـاال كمتـر نباشـد .در حـوزه مسـكوني بـا تـراكم زیـاد و ویـژه و
ویالییبراي قطعات زمین با مساحت بین  250تا  500متر مربع یک طبقه و براي قطعات زمـین بـا
مساحت  100تا  250متر مربع دو طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته ميشـود.
ضمن آن كه در حوزه مسكوني با تراكم كم و متوسط ،در قطعات زمین بـا مسـاحت كمتـر از حـد
نصابهاي ذیربط ( 200متر مربع در تراكم كم و  300متر مربع در تراكم متوسط) و بزرگتـر از 100
متر مربع یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود.
همچنین اگر عرض گذر دسترسي قطعات زمین كمتر از  8متر در حوزه مسكوني با تراكم كم و متوسط و  12متر در
حوزههاي مسكوني با تراكم زیاد و ویژه باشد ،یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احـداث
در هر یک از این حوزه هاي مسكوني كاسته ميشود.
در هر صورت ،تعداد طبقات قابل احداث در این قطعات زمین مسكوني نباید كمتر از  2طبقه باشد.
تبصره : 3حداكثر تراكم ساختماني اراضي مسكوني با تراكم ساختماني زیاد و ویژه  ،بسته به مورد و براي قطعه
زمین با مساحت بیشتر از  2500مترمربع ،در صورت تصویب كمیسـیون مـاده  5ميتوانـد تـا 350
درصد افزای

یابد.

تبصره : 4در محاسبه تراكم ساختماني ،مساحت نورگیر ،حیاطخلوت و یا هر فضاي بـاز داخلـي ،زیـر زمـین و
پیلوت (به شرط استفاده براي موارد اشاره شده در تعاریف آنها) و رعایت ضوابط و مقـررات ذیـربط
آن در این مجموعه در مساحت زیر بنا به حساب آورده نميشود.
تبصره : 5مساحت زیربناي انباري -درصورت احداث در روي بـام سـاختمان -در محاسـبه تـراكم سـاختماني
منظور ميشود.
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تبصره  : 6در تعیین سطح زیربناي ساختمان براي محاسبه تراكم ساختماني ،سطح بالكن یا تراس بـه صـورت
زیر منظور ميشود.
كل مساحت تراس و بالكنسرپوشیده با عمق بیشتر از  3متر جزء مساحت زیربناي ساختمان منظور ميشود.در تراس و بالكن سرپوشیده با عمق  3متر و كمتر از آن،آنها باز باشد ،

2
4

1
4

مساحت تراسها و بالكنهایي كه سه طـرف

مساحت تراسها و بالكنهایي كه دو طرف آنهـا بـاز باشـد و

3
4

مسـاحت

تراسها و بالكنهایي كه یک طرف آنها بـاز باشـد ،جـزء مسـاحت زیربنـاي سـاختمان بـراي
محاسبه تراكم ساختماني منظور ميشود.
-احداث هرگونه پی

آمدگي ساختمان (مانند بالكن و تراس) در خار از محدوده ملک ممنوع است.

تبصره : 7تراكم ساختماني اراضي مسكوني در طرح هاي آماده سازي مصوب برابر تراكم سـاختماني در نظـر
گرفته شده در طرح آماده سازي است ولیكن سایر ضوابط ساخت و ساز (مانند موقعیـت اسـتقرار
بنا ،سطح اشغال و  )...تابع ضوابط و مقررات این مجموعه است.
درصورتي كه طبق اعالم اداره كل راه و شهرسازي استان ،اسناد قـانوني و مصـوبه طـرحهـاي آمـاده
سازي مصوب نشان دهنده تراكم ساختماني اراضي مسكوني آنها نباشد ،قطعات امالک مسكوني
واقع در این طرحها از نظر تراكم ساختماني نیز مشمول ضوابط طرح حاضر هستند.
تبصره : 8افزای

سطح زیربناي باالترین طبقه تا برابر شدن زیر بناي آن با سطح زیربناي طبقه زیرین  ،بـه

شرط رعایت حداكثر تراكم مجاز بالمانع است.

 )4-1ضریب سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:
 )1-4-1حداكثر اندازه ضریب اشغال سطح در اراضي مسكوني با تراكم كم ،متوسط و ویالیي  60درصـدو در
اراضي مسكوني با تراكم زیاد و ویژه  50درصد مساحت قطعه زمین بعد از رعایت براصالحي است.
تبصره  : 1در قطعات زمین داراي شكل هندسي غیر منتظم و ابعاد متفاوت ،حداكثر سطح اشغال قطعـه زمـین
طبق بند 1-9-1نحوه استقرار ساختمان در زمین قابل تأمین است.
تبصره : 2به ازاي هر  10درصد كاه
سقف  20درصد ،بدون افزای

سطح اشغال ميتوان از  10درصد مازاد تراكم ساختماني تشـویقي (تـا
تعداد طبقات مجاز) استفاده كرد.
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تبصره  : 3محدوده سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین ،با توجه به ابعاد و مسـاحت و ضـریب سـطح اشـغال
قطعه زمین و موقعیت استقرار آن نسبت به قطعات همجوار و كل قطعات بلوک ،در بند ( 9-1نحـوه
استقرار ساختمان در زمین) آورده شده است.
 )5-1تعداد طبقات و ارتفاع

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان در اراضي مسكوني ،با شرط رعایت ضوابط تـراكم
ساختماني آن ،به ترتیب زیر است:
 )1-5-1حداكثر تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمین (بدون در نظر گـرفتن پیلـوت) در اراضـي مسـكوني
ویالیي 3طبقه ،اراضي با تراكم كم  4طبقه ،اراضي با تراكم متوسط  5طبقه و اراضي با تراكم زیـاد و
ویژه  6طبقه است .استفاده از این حداكثر ،تابع عرض گذر دسترسي  ،اندازه (مساحت) قطعه زمین و
سایر ضوابط این مجموعه است .
 )1-5-2حداكثر تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمین در اراضي مسكوني داراي گذر دسترسي با عـرض 6
متر و كمتر از آن  2طبقه ،با عرض بزرگتر از  6متر و كمتر یا مساوي  8متر  3طبقه ،با عرض بزرگتر
از  8متر و كمتر یا مساوي  12متر  4طبقه ،با عرض بیشتر از  12متر و كمتر یـا مسـاوي  16متـر 6
طبقه و براي گذرهاي با عرض بیشتر از  16متر  8طبقه و بیشتر است.
 )1-5-3در صورتي كه مساحت قطعه زمین مسكوني در هر حوزه مسكوني كمتر از حداقل نصابهاي مربوط به
آن حوزه مسكوني باشد ،محدودیت تعداد طبقات مطابق بند (2-1-3-1تراكم ساختماني) اعمال مـي
شود.
تبصره : 1در صورت تفاوت بین تعداد طبقات ناشي از اعمال حاالت سه گانه بنـد بـاال ،تعـداد طبقـات كمتـر
مالک عمل قرار ميگیرد.
تبصره : 2در صورت استفاده از مزایاي تشویقي ناشي از كاه
افزای

سطح اشغال و یا تجمیع قطعـات ،جمعاًامكـان

یک طبقه به تعداد طبقات مجاز قابل احداث وجود دارد ،مشروط به آن كه با سایر ضـوابط و

مقررات مالک عمل در تضاد نباشد.
تبصره : 3زیرزمین (به شرط استفاده براي مشاعات)جزء تعداد طبقات ساختمان منظور نميشود.
تبصره : 4در صورتي كه مساحت زیربناي باالترین طبقه بیشتراز  50درصد مساحت زیربناي طبقه زیـرین آن
باشد ،امكان افزای

آن تا حد زیربناي طبقه زیرین ،به شرط پرداخت عوارض مربوط به مـازادتراكم

ساختماني  ،بالمانع است.
 )1-5-4حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از كف قطعه زمین بـا توجـه بـه تعـداد طبقـات و مـوارد مشـروحه در
تبصرههاي زیر محاسبه ميشود.
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تبصره : 1ارتفاع مفید هر طبقه حداكثر 3/2متر و حداقل  2/6متر است.
تبصره : 2درصورت وجود پیلوتي ،به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان  3متر (شامل حداكثر ارتفاع مفید  2/4متـر،
ضخامت تأسیسات زیر سقف پیلوت  0/2متر ،ضخامت سقف پیلوت  0/4متر) افزوده ميشود.
تبصره : 3در صورت شیبدار بودن بام ساختمان 1/2 ،متر به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان اضافه ميشود.
تبصره : 4حداقل ارتفاع مفید طبقه آخر در ساختمانهاي با سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.
تبصره : 5در صورت وجود زیر زمین به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان  1/2متر (طبق بند  1-2-2-4-4مقررات
ملي ساختمان) افزوده مي شود.
 )6-1واحد مسکونی

ضوابط و مقررات مربوط به واحد مسكوني در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:
 )1-6-1مساحت مفید هر واحد مسكوني نباید از  50مترمربع كمتر باشد.
 )1-6-2میانگین مساحت مفید واحدهاي مسكوني قابل احداث در یک قطعه زمین نباید از  90مترمربع كمتـر
باشد.
 )1-6-3حداقل مساحت زمین فضاي باز به ازاي هـر واحـد مسـكوني در اراضـي حـوزه مسـكوني بـا تـراكم
ساختماني ویژه  25متر مربع ،تراكم ساختماني كم  35مترمربع ،تراكم ساختماني متوسط  30مترمربع
و تراكم ساختماني زیاد  40مترمربع است.
 )1-6-4میانگین مساحت زمین به ازاي هر واحد مسكوني در اراضي با مساحت كمتر از  300مترمربع نباید از
 60مترمربع كمتر باشد.
 )1-6-5كمترین تعداد واحد مسكوني قابل احداث در یک قطعه زمین بر پایـه اثـر متقابـل تمـامي ضـوابط و
مقررات مالک عمل (مانند حداقل فضاي باز ،تعداد واحد پاركینگ موردنیاز ،میانگین مساحت هر واحد
مسكوني و …) مبنایتعیینتعدادواحدمسكوني مجاز قابل احداث در قطعه زمین قرار ميگیرد.
 )7-1پارکينگ

ضوابط و مقررات مربوط به پاركینگ در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:
 )1-7-1حداقل تعداد واحد پاركینگ الزم به ازاي هر واحد مسكوني با مساحت مفید تا 200مترمربع یک واحد
و مساحت مفید بی

از 200مترمربع  2واحد است كه باید در قطعه زمین محل استقرار واحد مسكوني

تأمین شود .تامین تعداد بیشتري پاركینگ در قطعه زمین براي استفاده ساكنان آن بالمانع اسـت .در
ساختمانهاي تک واحدي تأمین یک جاپارک (پاركینگ) به ابعاد  3×5متر كفایت ميكند.
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تبصره : 1مساحت موردنیاز براي یک واحد پاركینگ  25مترمربع است .این میزان شـامل  12/5مترمربعبـراي
محل توقف و  12/5مترمربع نیز براي فضاهاي ورود و خرو  ،حركت و چرخ

و سایر فضـاهاي

مشترک ميباشد .در مواردي ،با توجه به هندسه زمین و نحوه استقرار ستونها ،تأسیسات و  ...به
مساحتي بی

از اندازههاي مذكور احتیا وجود دارد كه باید تأمین شود.

تبصره : 2ابعاد الزم جهت توقف دو اتومبیل – در صورتي كه كنار یكدیگر قرار گیرنـد هـر یـک 5×2/5متـر
است .هنگامي كه اتومبیلها در طول و پشت سرهم قرار مـي گیرنـد ابعـاد مـورد نیـاز بـراي هـر
یک 6×2/5متر مي باشد .در پاركینگهاي سرپوشیده در صورتي كه فاصله محور ستونها  5متر و
فاصله داخلي بین دو ستون حداقل  4/5متر باشد ،دو اتومبیل مي توانند بین دو ستون قرار گیرند.
افزای

تعداد اتومبیل با ا فزای

فاصله محور سـتونها بـه ازاي  2/5متـر بـه ازاي هـر اتومبیـل

بالمانع است .در صورتي كه دو طرف یكمحل توقف دیوار باشد،عرض جا پـارک بایـد حـداقل 3
متر باشد( .تصاویر 1و)2
تبصره : 3تأمین محل مناسب كافي براي عبور و مـرور ،گـردش و مـانور اتومبیلهـا (بـدون جابـهجایي سـایر
اتومبیلهاي پارک شده) الزامي است و مساحت آن جزء مساحت جاي پارک (مـذكور در تبصـره 2
باال) منظور نشده است .عرض مسیر رفت و آمد و شعاع میاني گردش خودرو در پاركینگ حداقل
 5متر است.
تبصره : 4پاركینگ مورد نیاز هر ساختمان را ميتوانبه صورت مسقفدر زیرزمین و پیلوتي و به صورت روبـاز و
غیر مسقفدرمازاد فضاي باز (معادل كاه

ضریب اشغال سطح نسبت بـه حـداكثر انـدازه مجـاز

تعیین شده براي آن)تأمین كرد.
تبصره : 5ارتفاع مفید زیر زمین یا پیلوت براي اختصاص به پاركینگ اتومبیل  2/40متر (براي احداث  4واحـد
پاركینگ و بیشتر) و  2/2متر (براي احداث كمتر از  4واحد پاركینگ) است و ارتفاع كمتر یا بیشتر
از آن مجاز نمي باشد.
تبصره  : 6نحوهي استقرار خودروها باید به گونهاي باشد كه تردد هر خودرو در پاركینگ به سهولت انجام شده
و نیازي به جابهجایي سایر خودروها نباشد .نحوه جانمایي خودروها در پاركینگ باید با توجه به نحوه
ستونگذاري تعیین شود .بر این اساس الزم است موقعیت و ابعاد ستونگذاري برمبنـاي نقشـههـاي
سازه برروي پالن معماري پاركینگ منعك

شود .نقشه جانمایي جاپارکها و شماره آنها باید براي

أخذ پروانه ساختمان به شهرداري ارائه شده و مورد تأیید قرارگیرد.
تبصره  : 7نحوهي دسترسي و ورود خودرو به پاركینگ باید داراي شرایط زیر باشد:
 راه ورود خودرو از فضاي باز ساختمان بالمانع است.27
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 حد اقل اندازه دهانه ورودي پاركینگ در پاركینگهاي با ظرفیـت كمتـر از  4جاپـارک (پاركینـگكوچک)  2/5متر ،ظرفیت  4تا  25جاپارک (پاركینگ متوسط)  3/5متر و ظرفیت بیشـتر از 25
جاپارک (پاركینگ بزرگ)  5متر است .درصورت عدم امكان تـأمین عـرض  5متـر ،پاركینـگ
بزرگ باید داراي ورودي و خروجي جداگانه با حداقل عرض  3/5متر باشد.
 -پاركینگهاي با ظرفیت بی

از  25جاپارک باید حداقل دو راه جداگانه براي خرو افـراد داشـته

باشند كه الزاما یكي از آنها باید به فضاي باز ساختمان یا معبر عمومي متصل باشد.
 حداكثر شیب رمپ براي ورود اتومبیل به پاركینگ  %15است .ضمن آن كه در یک متر ابتدایي ویک متر انتهایي آن نباید بیشتر از  %10باشد.
 حداقل شعاع محور رمپ در مسیرهاي غیر مستقیم  6/5متر است. -حداقل ارتفاع پاركینگ در بخ

ورودي رمپ  180سانتيمتر (در صورت وجـود ورودي مجـزاي

براي اشخاص) و  210سانتي متر (در صورتي استفاده توام اتومبیل و اشخاص) است.
 در ورودي خودرو هر قطعه زمین باید به داخل آن قطعه زمین باز شود .باز شدن در ورودي خودروبه بیرون از قطعه زمین و به سمت معبر دسترسي ممنوع است.
 -در قطعات زمین داراي بر بی

از  25متر با معبر عمومي  ،تعبیه دو ورودي خودرو مجاز است.

تبصره : 8سایر الزامات پاركینگ عبارتند از :
-

طول فضاي چرخشي پشت خودرو ،حداقل پنج مترمي باشد( .تصویر شماره )3

-

حداقل عرض رامپ قوسي جهت دسترسي به پاركینگ در صورت یک طرفه بودن  3/5متـر و
دوطرفه  5متر مي باشد.

-

شعاع میاني مسیر گردش در رمپ هاي دو طرفه حداقل  6/5متر و در رمپ هاي یـک طرفـه
حداقل  5متر مي باشد( .تصویر شماره 4و تصویر شماره )5

-

شروع رامپ باید در داخل قطعه مالكیت و با حداقل فاصله  2/5متري (به عنوان فضاي توقف)
از بر مالكیت و درب ورودي پاركینگ در نظر گرفته شود.

-

حداقل ارتفاع مجاز از كف تا سطح زیرین سقف ،و در صورت وجود تاسیسات یا عناصـر سـازه
اي در زیر سقف ،تا پایین ترین قسمت آن و نیز حداقل فاصله ارتفاع آزاد رامپ پاركینگ ها در
محل ورودي و خروجي از پایین ترین نقطه سقف تا كف رامـپ پاركینـگ در پاركینـگ هـاي
كوچک باید حداقل  2/20متر و در پاركینگهاي متوسط و بزرگ حداقل  2/4متر در نظر گرفته
شود.
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ارتفاع مجاز پاركینگ ها به منظور تقلیل خطرات ناشي از حریق ،از كف تا سطح زیرین سقف و
یا در صورت وجود تاسیسات یا عناصر سازه اي در زیر سقف ،تا پایین ترین نقطه آن ها حداقل
 2/20متر ميباشد.

 در صورتي كه رامپ در فضاي آزاد قطعه مالكیت تامین شود ،سـطح اختصـاص داده شـده بـهفضاي مذكور از  %20مجاز استقرار پاركینگ در فضاي آزاد كسر مي شود.
-

حداقل اندازه مفید و خالص بین ستون ها بدون احتساب عرض ستون( بدنه داخلي تمام شـده
)به ازاء هر پاركینگ باید حداقل  2/50متر در نظر گرفته شود.

-

هنگامي كه طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از پاركینگ خودرو ها قابل دسترسي باشـد
باید بین فضاي پلكان و پاركینگ بوسیله دیوار و یک در جداكننده یا فضاي واسط محصور در
نظر گرفته شود.

-

رعایت سایر ضوابط مربوط به پاركینگ در مقررات ملي ساختمان نیز الزامي است.

تصویر شماره  -1نحوه قرارگیري خودروها در طول و پشت سر یكدیگر در پاركینگ
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تصویر شماره  -3فضاي چرخشي موردنیاز پشت خودروها

تصویر شماره  -2اندازه فاصله داخلي بین دو
ستون و نحوه استقرار خودروها

 :b≥3.5mعرض مسیر رمپ یکطرفه

 :a≥2.5mاستند رمپ

 : Rm≥5mشعاع مسیر میاني رمپ یکطرفه

a
تصویر شماره  -4مسیر یک طرفه
 : a>2.5mاستند رمپ
 : b≥5mعرض مسیر رمپ دوطرفه
 : Rm≥6.5mشعاع مسیر میاني رمپدوطرفه

تصویر شماره  -5مسیر دو طرفه
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تبصره : 9در صورتي كه به دالیـل فنـي (مـثالً كمـي عـرض قطعـه زمـین ،كمـي عـرض معبـر دسترسـي،
محدودیتهاي ناشي از اعمال سایر ضوابط و مقررات مالک عمل ،شـیب زمـین و …) موردتأییـدو تصـویب
كمیسیون ماده ،5امكان تأمین تمام یابخشي از پاركینگ مورد نیـاز در قطعـه زمـین وجـود نداشـته باشـد،
تاییدیه این محدودیت توسط شهرداري باید در گواهي عدم خالف و پایان كار ساختمان ذكر شده و معادل
هزینهي تأمین این كسري در پاركینگهاي عمومي طبقاتي (این مبلغ توسط شوراي شهر تعیین ميشـود)
باید در وجه شهرداري تأدیه شود .شهرداري مكلف است این تعداد كسري پاركینـگ را در پاركینـگهـاي
عمومي طبقاتي واقع در فاصله حداكثر  250متر از ساختمان اصـلي تـأمین و بـه نحـو مناسـب در تملـک
ذینفعان آنها قرار دهد.
 )8-1سایر ضوابط و مقررات

گذشته از موارد باال ،رعایت ضوابط و مقررات زیر نیز در احداث ساختمانهاي مسكوني الزامي است:
 )1-8-1تفكیک اراضي  ،ضمن رعایت ضوابط و مقررات ذیربط،نباید موجب قطع درختان شود
 )1-8-2حداكثر ارتفاع دیوارحیاط قطعات مسكوني از كف گذر دسترسي نباید بی

از  2/5متر باشد.

 )1-8-3كلیه سطوح نمایان بنا (اعم از سطوح اصلي یا جانبي) از داخل معـابر بایـد نماسـازي شـود و صـدور
گواهي پایان كار منوط به انجام آن است.
 )1-8-4احداث حمام و توالت بدون پنجره به شرط داشتن هواك
 )1-8-5در ساختمانهاي مسكوني با طول مسیر قائم حركت بی

مستقل مجاز است.
از  7متر از كف ورودي اصلي (معموال بی

از  3طبقه) تعبیه یک دستگاه آسانسور و پله فرار الزامي است ،ضمنا در ساختمانهاي  8طبقه و بیشتر
یا ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر از آن از كف ورودي اصلي تعبیه حداقل دو
دستگاه آسانسور الزامي است.
 )1-8-6تعبیه كانالها و لولههاي تأسیساتي و پله فرار و نظایر آن به صورت قابل مشاهده و نمایـان ،در نمـاي
اصلي ساختمان ممنوع است.
 )1-8-7در ساختمانهاي مسكوني با مساحت زیربناي بی

از  2هزارمترمربع ،احداث پست بـرق بـا رعایـت

مقررات ملي ساختمان در محل مناسب و مورد تأیید اداره برق الزامي است ،مگر آن كه عدم نیاز بـه
این پست از سوي اداره برق مورد تأیید قرار گیرد .در این ساختمانها،تامین موتـور بـرق اضـطراري و
منبع آب ذخیره ،براي استفاده در موارد الزم ،الزامي است.براي شروع عملیـات سـاختماني  ،اسـتعالم
مالک و اظهار نظر اداره برق باید انجام شده باشد.
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 )1-8-8نصب دگمه فشار یا هشدار دهندههاي حرارتي و دودي در سـاختمانهاي بیشـتر از  4طبقـه الزامـي
است.
 )1-8-9نصب برقگیر و اتصال زمین در ساختمانهاي بیشتر از  4طبقه الزامي است.
 )1-8-10در هر ساختمان باید پی بینيهاي الزم جهت اتصال به شبكه فاضالب انجام شود.
 )1-8-11نصب تأسیسات و تجهیزات فني ساختمان ،با رعایت ضوابط فني ،در روي بام مسطح آن مجاز است.
بر روي پشت بامهاي شیبدار ،تنها نصب دودك

و آنتن مجاز است .تأسیسات و تجهیزات نصب شده

بر روي بامهاي صاف نباید از معابر قابل رویت باشد .بنابراین نصب این تأسیسات در ساختمانهاي تا
 2طبقه به فاصله حداقل  3متر و در ساختمانهاي بیشتر از دو طبقه به فاصله حداقل  2متر از لبه بام
ميتواند انجام شود .نصب این تاسیسات و تجهیزات در روي بام  ،در صورت دیده شدن و تاثیر منفي
بر نماي عمومي ساختمان از معابر عمومي ممنوع است.
 )1-8-12احداث انبار بر روي بام و تراس و بالكن ممنوع است.
 )1-8-13اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و اطفاي
حریق ،براي ساختمانهاي  5طبقه و بیشتر و یا داراي ده واحد مسكوني و بیشتر الزامي است.
 )1-8-14حداكثر ارتفاع مجاز خرپشته از كف بام  3متر و حـداكثر مسـاحت آن  15متـر مربـع (بـدون اطـاق
آسانسور)و  35متر مربع با یک اطاق آسانسور(بعالوه 15متر مربع به ازاي هر آسانسور اضافي) است و
از آن نميتوان به عنوان انبار استفاده كرد.
 )1-8-15احداث لبه و حفاظ و جان پناه در كنار بامهاي صاف و بالكن و تراس ،به صورت نرده و یـا دیـواره ،
بسته به ارتفاع آنها از زمین با ارتفاع حداقل  90تا  110سانتي مترالزامي است.
 )1-8-16حداقل ارتفاع مفید هر طبقه مسكوني  2/6متر است.
 )1-8-17در ساختمانهاي مسكوني احداث زیر زمین و پیلوت براي استقرار مشاعات ،پاركینگ و انباري مجـاز
است.
تبصره : 1حداكثر سطح مجاز هر طبقه زیرزمین معادل حداكثر سطح مجاز طبقه همكف ساختمان بـه اضـافه
 10درصد است.
تبصره : 2استفاده از زیرزمین فقط براي عملكردهاي زیر و استفاده ساكنان ساختمان مجاز است:
انباري براي واحدهاي مسكوني ساختمانانباري مشترک براي كل ساختمانپاركینگ اتومبیل ساكنان ساختمان-موتورخانه و تأسیسات گرمای

و سرمای

ساختمان
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سروی هاي بهداشتي (مانند دستشویي و توالت ،رختشویخانه و گرمخانه) مشترک با تهویهالزم
فضاهاي خدماتي مشترک (مانند استخر ،سونا ،سالن بازي ،سالن جلسات) با نور و تهویه مستقیم محل اقامت سرایداربا نور و تهویه مستقیم )1-8-18در ساختمانهاي بلندتر از  4طبقـه ،احـداث یـک قسـمت مسـكوني مسـتقل بـا مسـاحت حـداكثر
40مترمربع براي اقامت سرایدار (به شرط تأمین نور مستقیم و تهویه مناسب و رعایت سایر ضوابط
و مقررات ذیربط) بالمانع است .مساحت این قسمت جزء مشاعات بوده و قابل تفكیک نیست.
 )1-8-19رعایت ضوابط ایجاد فضاي سبز در ساختمانهاي مسكوني ،به ترتیب زیر ،الزامي است.
 )1-8-19-1حداقل نیمي از فضاي باز ساختمان باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )1-8-19-2به ازاي هر  6مترمربع فضاي سبز باید یک درخت كاشته شود .صـدور پایـان كـار سـاختمان
منوط به كاشت درختان الزم بوده و مشخصات این درختان در گواهي پایان كار ساختمان در
ميشود.
 )1-8-19-3نگهداري این درختان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مالک عمل بـر عهـده مالكـان
بوده و كندن یا خشک كردن آنها تخلف محسوب شده و مجازات قانوني دارد.
 )1-8-20رعایت مقررات ملي ساختمان (عالوه بر آنهایي كه در این مجموعـه آورده شـده اسـت) در ایجـاد
ساختمانهاي مسكوني الزامي است.
 )1-8-21صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمـام ضـوابط و مقـررات ذیـربط
است.

 )9-1نحوه استقرار ساختمان در زمين

 )1-9-1در قطعـــات شـــمالي و جنـــوبي محـــل اســـتقرار ســـاختمان در شـــمال زمـــین و در قطعـــات
شرقي و غربي محل استقرار ساختمان در قسمت غرب زمین مجاز است.
تبصره  : 1احداث بنا در بر كلیه قطعات زمین واقع در لبه گذرهاي با عرض  24متـر و بیشـتر (اعـم از معـابر
شمالي – جنـوبي و یـا شـرقي -غربـي)  ،بـه اسـتثناي قطعـات واقـع دربـر شـمالي بولـوار شـهید
بهشتي(خیابان دانشكده) و كلیه قطعات واقع در بر بولوار جام جم  ،مجاز و بالمانع است.
تبصره : 2موقعیت استقرار بنا در قطعات شمالي و جنوبي نباید از  60درصد طول زمین به اضافه  2متر از حـد
شمالي آن و در قطعات شرقي و غربي از  60درصد طول زمین به اضافه  2متر از حد غربي آن فراتر
رود.
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تبصره  : 3در موارد استثنایي ( مانند وجود درختان قطور یا موقعیت ویژه در بر خیابانهاي اصلي بـا توجـه بـه
وضعیت استقرار ساختمانهاي مجاور)موقعیت استقرار بنا در زمین باید در شوراي معماري شـهرداري
مطرح و تصویب شود.
 )1-10فضاهاي باز (حياطهاي خلوت و نورگيرها)

 )1-10-1فضاهاي اصلي ساختمان مسكوني (فضاهاي نشیمن ،پذیرایي ،غذاخوري ،اتاقخواب ،اتاق كار و آشپزخانه)باید
از نور طبیعي و مستقیم برخوردار باشند.
تبصره  :1حداقل فاصله مجاز پنجره فضاهاي اصلي رو به یكدیگر در واحدهاي مسكوني مجزا در یک طبقه در نورگیر
 6متر است.
تبصره :2حداقل ارتفاع پاي پنجره (یا جان پناه آن ) در هر فضا در طبقات باالي همكـف از كـف آن فضـا نبایـد از
1/1متر كمتر باشد .مگر آن كه این پنجره به تراس ،بالكن ،ایوان یا  ...باز شود كه در این صورت وجود جان
پناه (طبق مقررات ملي ساختمان) براي تراس و  ...الزامي است.

 )11-1ضوابط احداث نورگير

 )1-11-1حداقل مساحت نور گیر  12متر مربع و حداقل عرض آن  3متر است.
 )1-11-2در صورت پی بیني حیاط خلوت و نورگیر در شمال قطعات شمالي حـداقل عـرض آن بایـد  3متـر
باشد.
 )1-11-3در ساختمانهاي واقع در زمینهاي با مساحت بیشتر از  200متر مربع ،مساحت نورگیرهاي فضـاهاي
اصلي حداقل باید  %6مساحت قطعه زمین باشد.
 )1-11-4اگر نورگیر براي فضاي آشپزخانه در نظر گرفته شود اندازهي آن باید حداقل  6متر مربع مساحت و
 2متر عرض داشته باشد .مسـاحت ایـن نـورگیر بـراي زمینهـاي كـوچكتر از  200متـر مربـع
بایدحداقل  %3مساحت قطعه زمین باشد.

34

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

 )1-11-5مساحت و ابعاد نورگیرهایي كه در باال ذكر شده براي ساختمانهاي تا  4طبقه مسكوني پی بیني
گردیده است و براي ساختمانهاي بی

از  4طبقه به ازاي هر طبقه  3مترمربع به مساحت نورگیر

اضافه ميگردد.
 )1-11-6در صورتي كه فضاهاي اقامتي دو واحد مسكوني مستقل از یک نورگیر استفاده مي كننـد ،فاصـله
دیوارهاي پنجره هاي آنها نباید كمتر از  6متر باشد .این فاصله براي نورگیرهاي آشپزخانه هاي دو
واحد مسكوني مستقل حداقل  4متر است.
تبصره  :1در صورت عدم رعایت ضوابط باال در احـداث نـورگیر و حیـاتخلوت ،مسـاحت آنهـا در مسـاحت
زیربناي مبناي محاسبه تراكم ساختماني منظور ميشود.
تبصره  :2درصورتي كه عرض حیاط خلوت یا نورگیر (موضوع بند  )2-11-1یک قطعه زمین كمتر از  3متـر
باشد ،براي احداث پنجره و نورگیر یكي از دو گزینه زیر باید رعایت شود:
 -1حداقل ارتفاع پاي پنجره یا نورگیر از كف فضا  1/7متر باشد ،شیشه پنجره یا نورگیر مات باشد ،پنجره یا
نورگیر بازشو نباشد (فقط با اندكي بازشدن از باال تنها امكان تهویه هوا از آن ممكن باشد).
 -2دیوار حدفاصل این قطعه زمین با قطعه زمین مجاور (واقع در شمال) آن با مصالح بنایي و اسكلت با دوام
تا حد نهایي ارتفاع ساختمان در بام آن احداث شود.
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 )12-1پيشآمدگی  ،بالکن  ،بازشو

 )1-12-1احداث هرگونه پی

آمدگي ساختمان در گذرهاي دسترسي (فارغ از عرض معبر) ممنوع است.

 )1-12-2احداث بالكن یا تراس در محدوده سطح مجاز احداث بنا مجاز است.
 )1-12-3ایجاد بازشو ،پنجره و یا روزنه در لبههاي زمین به سـمت معـابر دسترسـي و فضـاهاي سـبز و بـاز
عمومي مجاز و به پالکهاي مجاور ممنوع است.
 )1-12-4احداث بازشو در زیر زمین در حد  90سانتي متر (ارتفاع از تراز مبناي كف گذر دسترسي) مجاز است.
 )1-12-5مالكین ساختمانهاي مشرف به مسیلها و نهرها و … نميتواننـد راه ورودي سـاختمان را از داخـل
آنها منظور نمایند ،لیكن پی بیني باز شو  ،روزنه و یا پنجره در اینگونه پالکها بـه طـرف مسـیل،
نهر و …در هماهنگي با سازمان آب بالمانع است.

 )13-1دسترسیها

 )1-13-1هر پالک با یک بر و طول بر  25متر و كمتر از آن ميتواند فقط یک دسترسي (ورودي و خروجي)
خودرو داشته باشد .چنانچه بر پالک بی

از  25متر باشد ميتواند دو دسترسي خـودرو داشـته

باشد.
 )1-13-2در هر ساختمان در ماشین رو باید از در نفر رو جدا باشد
 )1-13-3دسترسي سواره كلیه پالكهایي كه بر خیابـان هـاي شـریاني (درجـه  1و  )2قـرار دارنـد و امكـان
دسترسي دوم از خیابان هاي جمع و پخ

كننده محلي و یا گذرهاي دسترسي فرعي دارند باید از

دسترسي دوم تامین شود .این پالک ها مي توانند یک دسترسي براي عبور افراد پیاده در جهت بر
اصلي داشته باشند.
 )1-13-4نصب در ورودي خودرو در پخها مجاز نیست و موارد موجود در زمان نوسازي و بازسـازي مسـدود
ميشود.
 )1-13-5احداث هر تعداد پله در خار از حد مالكیت زمین ،در پیادهروها و گذرها غیر مجاز است.
 )14-1نحوه ساخت بنا در زمينهاي شيبدار

 )1-14-1براي پالکهایي كه در شیب زیاد (حدود  %20یا بیشتر) قرار دارد باید بـه یكـي از دو ترتیـب زیـر
عمل شود.
 )1-14-2با در نظر گرفتن شیب طبیعي ،زمین تراسبندي شده و واحدهاي مسكوني در حد مجاز به همـین
ترتیب احداث شود.
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 )1-14-3مالک طرح قابل قبولي ارائه نماید كه به شیب طبیعي زمین لطمـه وارد نیایـد و تـراكم مجـاز نیـز
رعایت شود.
 )15-1اقداماتی که احتياج به کسب مجوز ندارد:

اقدامات زیر در داخل محدوده شهر احتیا به مراجعه به شهرداري و كسب مجوز ندارد .این امـر نـافي كسـب
مجوز هاي الزم از سازمانهاي ذیربط ـ بسته به مورد ـ در صورت لزوم نمي باشد.
 )1-15-1مرمت كف بام از قبیل (تعویض عایق بام ،عایقكاري بام ،نصب موزائیک ،اندود كاهگل ،تعـویض
یا تعمیر شیرواني).
 )1-15-2تعویض موزائیک ساختمان و راهپله
 )1-15-3سفیدكاري و نقاشي و نصب كاشي
 )1-15-4تجدید نماسازي ساختمان و دیوار حیاط (بدون تغییر آن)
 )1-15-5محوطه سازي در منازل و مجتمع هاي مسكوني اعم از احداث حوض یا استخر (پ

از اخذ تاییدیه

شهرداري و سازمان آب) و هر نوع كف بندي  ،باغچه بندي مشروط به عدم حذف پاركینگ و عدم
احداث فضاي سرپوشیده
 )1-15-6نصب و تعمیر یا تعویض سروی هاي بهداشتي
 )1-15-7تعویض در یا پنجره ،مشروط به عدم تغییر در نظام فني و معماري و كاربري ساختمان
 )1-15-8لولهكشي آب ،فاضالب ،گاز و نصب شوفاژ ،مشروط بـر اینكـه محـل موتورخانـه نیـاز بـه احـداث
ساختمان جدیدي نداشته باشد.
 )1-15-9احداث سروی

(توالت) مجزا از ساختمان به مساحت حداكثر  2/5متر مربع

 )1-15-10تعویض یا ترمیم دیواري كه بر اصالحي نداشته باشد به شرط عدم احداث هرگونه بنـا و پوشـ
همزمان بناي غیر مجاز
 )1-15-11رفع نواقص بهداشتي ساختمان  ،مشروط به عدم تغییر نظام فني  ،معماري و كاربري ساختمان
 )16-1نحوه صدور مجوز اضافه طبقه

 )1-16-1در هر ساختمان موجود ،به شرط رعایت حداكثر تراكم ساختماني پی

بیني شده در این مجموعـه

براي یک بار احداث یک طبقه اضافه مجاز است ،مشروط به این كـه سـاختمان بـه انـدازه كـافي
مستحكم و یا قابل تقویت كردن باشد به نحوي كه افزودن ایـن طبقـه هیچگونـه اشـكالي بـراي
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ایستایي و استحكام آن به وجود نیاورد .تاییدیه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان براي تامین
این شرط الزامي است.
 )1-16-2ایجاد راه پله یا باالبر در سطح فضاي باز ملک براي دسترسي به طبقه اضافه شده ممنوع است.
 )1-16-3استفاده از تراكم مجاز طرح محدود به مواردي است كه ساختمان جدید (ساختمان جدید االحداث و
یا تخریب و تجدید بنا) احداث ميشود .در ساختمانهاي موجود احداث طبقات جدید (به اسـتثناي
مورد باال) براي رسیدن به تراكم تعیین شده طرح مجاز نیست.
 )1-16-4تأمین پاركینگ براي واحدهاي مسكوني جدید اضافه شده الزامي است.

 )17-1صدور مجوز حفاظ در محدوده حياط ساختمان براي جلوگيري از مشرفيت

 )1-17-1در صورتي كه مالكین خانههاي مسكوني كه مورد اشراف پنجره هاي ساختمانهاي مجـاور قـرار ميگیرنـد
بخواهند حفاظي در محدوده حیاط ساختمان خود ایجاد كنند ،این امـر بـا رعایـت اصـول فنـي و اسـتفاده از
مصالح سبک و مقاوم مجاز است.
 )18-1اسناد و مدارك فنی الزم جهت رسيدگی به نقشهها

 )1-18-1اسناد معماري
 )1-18-1-1نقشه طبقات ساختمان شامل زیرزمین ،پیلوت ،همكف وسایر طبقات به تفكیک بامقیاس1 :100
 )1-18-1-2نقشه زیرزمین شامل موقعیت موتورخانه و تأسیسات و سایر مشاعات ،انبارها و شماره آنها
 )1-18-1-3نقشه پاركینگ شامل موقعیت استقرار و شماره پاركینگها ،چگونگي دسترسـي و مـانور بـدون
مزاحم خودروها.
 )1-18-1-4نقشه پشتبام ،محل نصب تأسیسات و تجهیزات كه در بام مورد نظـر اسـت و شـیببندي بـام
جهت تخلیه آب باران و برفروبي
 )1-18-1-5مقاطع طولي و عرضي از محل پلهها ،رمپ ،فضاهاي باز مثل پاسیو و حیاط خلوت
 )1-18-1-6نماهاي اصلي ساختمان با مشخص نمودن نوع و رنگ مصالحي كه در آن به كار خواهد رفت (
مطابق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري ایران )
1-18-1-7ه نقشه موقعیت پالک و پالکهاي همجوار آن -نحوه استقرار بنادر آنها
 )1-18-1-8نقشه موقعیت پالک و پالكهاي همجوار آن روي طرح تفصیلي با مشخصات UTM
)2-18-1اسناد سازه
 )1-18-2-1نقشههاي سازه مربوط به اسكلت و ایستایي بنا.
 )1-18-2-1-1نقشههاي پيسازي و جزئیات فني مربوط به آن.
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طبقات به طور جداگانه و تفكیک شده به همراه جزئیات فنـي مربـوط بـه

آن.
)1-18-2-1-3نقشه ستون گذاريها ،اتصاالت با پي و عناصـر اصـلي پوشـ ها در طبقـات و نقشـههاي
جزئیات فني مربوط به آن.
)1-18-2-2دفترچه محاسبات به تفكیک هریک از عناصر ایستایي (براي زیر بناي بی

از 500مترمربع)
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 -2کاربري تجاري -خدماتی (انتفاعی و غير انتفاعی)
اراضي تجاري  -خدماتي1شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه براي احداث انواع واحـدها و
ساختمانهاي تجاریو خدماتي و نیز سایر عملكردهاي مشروط در این اراضي در نظر گرفته شده و در نقشه طرح تفصیلي
به عنوان اراضي كاربري تجاري – خدماتي مشخص شده است .هرگونه اقدام ساختماني در اراضي این كاربري مشمول
ضوابط و مقررات كاربري تجاري-خدماتي این مجموعه است.
 )1-2موارد مجاز استفاده از زمين

 )2-1-1احداث و بهرهبرداري از واحدهاي عملكردهاي زیر در اراضي كاربري تجاري – خدماتي مجاز است:
 )2-1-1-1مغازهها و فروشگاههاي خرید روزانه خانوارها مانند :نانوایي ،میوهفروشي ،سبزيفروشي ،گوشتفروشي،
خواروبارفروشي  ،مراكز فروش روزنامه و مجله و نظایر آنها
 )2-1-1-2مغازهها ،فروشگاهها و واحدهاي مورد مراجعه هفتگي و ماهانه خانوارها مانند :قنادي و آجیلفروشـي،
خرازي ،كتابفروشي ،تعمیرگاههاي لوازم خانگي ،خشكشویي ،شعب بانكها ،مبل فروشي،فروشگاه انواع
پوشاک و كفـ  ،فروشـگاههاي بزرگ،فروشـگاههاي لـوازم صـوتي و تصـویري  ،سـوپر ماركـت ،
موسسات قرض الحسنه  ،موسسات مالي و اعتباري  ،بنگاههاي معامالت ملكي  ،فروشگاههاي لوازم
خانگي  ،فروشگاههاي لوازم یدكي خودرو  ،بنگاههاي فروش خودرو و نظایر آنها
 )2-1-1-3آموزشگاههاي خصوصي مانند آموزشگاههاي زبان ،كامپیوتر ،حسابداري،كالسهاي هنري و نظایر آنها
 )2-1-1-4واحــدهاي خــدماتي بهداشــتي و درمــاني ماننــد :تزریقــات ،رادیولــوژي ،آزمایشــگاه،فیزیوتراپي،مراكز
آمبوالن

خصوصي ،داروخانه و نظایر آنها

 )2-1-1-5واحدهاي تعمیرات وسایل نقلیه مانند پنچرگیري ،تعویض روغني ،مكانیكي و … (بـا رعایـت شـرایط
سیماي شهري ،بهداشت شهري و زیستمحیطي در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط) ،مراكز معاینه
فني خودرو
 )2-1-1-6انبارهـــاي كوچـــک مربـــوط بـــه واحـــدهاي تجـــاري (بـــا زیربنـــاي معـــادل حـــداكثر
زیربناي واحد تجاري)
 )2-1-1-7واحدهاي پذیرایي مانند قهوه خانه  ،اغذیه فروشي  ،رستوران  ،سالنهاي جشن و پذیرایي

1مفهوم و محتواي اراضي تجاري-خدماتي و اراضي تجاري در این مجموعه یكسان و همانند است.
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 )2-1-1-8واحدهاي خدمات انتفاعي مانند دفاتر بازرگاني  ،دفاتر مركزي و اداري شركتها و واحدهاي تولیـدي ،
دفاتر وكالت  ،دفاتر ازدوا و طالق  ،دفاتر ثبت امالک  ،دفاتر مهندسان مشاور  ،دفاتر بیمـه  ،دفـاتر
كانونها و انجمن ها  ،دفاتر ارائه خدمات كامپیوتري و حسابداري و نظایر آنها
 )2-1-1-9واحدهاي خدماتي مانند دفاتر پستي و مخابراتي و امور مشتركین تلفن همراه و نظایر آنها
 )2-1-1-10واحدهاي ورزشي كوچک مانند باشگاههاي بدنسازي  ،سالنهاي بیلیارد و نظایر آنها
 )2-1-2عالوه بر عملكردهاي تجاري و خدمات انتفاعي و غیر انتفاعي فوق الذكر ،استقرار عملكردهـاي مشـروط
زیر به صورت مختلط با كاربري تجاري ـ خدماتي و غیـر قابـل تفكیـک از آن در اراضـي ایـن كـاربري
بالمانع است ،به شرط آن كه مساحت زیر بناي آنها بی

از نیمي از كل مسـاحت زیـر بنـاي سـاختمان

نباشد.
 )2-1-2-1واحدهاي مسكوني
 )2-1-2-2واحدهاي اداري و انتظامي محلهاي و ناحیهاي
 )2-1-2-3واحدهاي فرهنگي مانند كتابخانه  ،فرهنگسرا ،گالري هـا و نمایشـگاه هـاي هنـري ،موسسـات و
واحدهاي تحقیقاتي و پژوهشي
 )2-1-2-4پاركینگ عمومي
تبصره  :1به استثناي فروشگاهها و مغازهها و واحدهاي عملكرد تجاري و خدمات انتفاعي و غیر انتفاعي ضوابط و
مقررات حاكم بر سایر عملكردهاي مشروط فوقالذكر ،همان ضوابط و مقررات كاربري متناظر آن است.
تبصره  :2اراضي كاربري تجاري-خدماتي ميتواند به صورت عملكرد مختلط مورد استفاده قـرار گیـرد .در حالـت
عملكرد مختلط مسكوني -تجاري ،عملكرد تجاري حتماً باید در طبقات پایینتر انجام شده و دسترسي
عملكرد مسكوني به صورت جداگانه باشد.
 )2-2تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع جدید در اراضي كاربري تجاري -خدماتي به ترتیب زیر است :
 )2-2-1حد نصاب تفكیک زمین تجاري -خدماتیرده پـاره منطقه(محلـه اي و ناحیـه اي) 500مترمربـع ،رده
منطقه  750مترمربع و رده شهر و فراشهر  1500مترمربع است.
 )2-2-2حداقل عرض قطعه تفكیكي در اراضي تجاري -خدماتیرده پاره منطقه( محلهاي و ناحیه اي)  12متر
 ،رده منطقه  16متر و رده شهر و فراشهر  20متر است.
 )2-2-3حداقل عرض گذر دسترسي در تفكیک هاي جدید اراضي تجاري -خدماتي رده محله و ناحیه نباید از
 12متر و رده منطقه اي  ،شهري و فراشهري نباید از  16متر كمتر باشد.
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 )2-2-4حداقل نصاب زیربناي مفید مساحت براي تفكیک واحدهاي تجاري رده منطقه و شهر و فراشـهر 25
متر مربع و حداقل عرض دهانه آن  4/5متر است.
 )2-2-5حداقل نصاب مساحت براي تفكیک واحدهاي تجاري (مغازه)محلهاي و ناحیه اي 18مترمربـع اسـت.
حداقل عرض دهانه مغازه  3متر و حداقل عمق آن  6متر باید باشد.
تبصره  :1تجمیع قطعات در اراضي كاربريتجاري -خدماتي بالمانع است .قطعات تجمیع شـده از مزایـاي 10
درصد تراكم بیشتر به ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه (حداكثر  30درصد) استفاده ميكنند.
تبصره  :2قطعه زمینهاي تفكیک شده ثبتي (با حقوق مكتسبه كاربري تجاري) داراي مسـاحت كمتـر از 500
مترمربع در اراضي تجاري رده پاره منطقـه و  750مترمربـع در اراضـي تجـاري رده منطقـه و 1500
مترمربع در اراضي تجاري رده شهر ،در مساحت كنوني خود ميتوانند به عنوان زمینهاي تجـاري آن
رده عملكردي مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره  :3كلیه قطعات و واحدهاي تجاري باید به شبكه دسترسي سواره و پیاده دسترسي داشته باشند .عـرض
گذر دسترسي قطعات كاربري تجاري نباید از  12متر كمتر باشد.
تبصره  :4همه واحدهاي تجاري ،بدون ایجاد اختالل در شبكه حملونقل ،باید امكان تخلیه و بارگیري داشته
باشند.
تبصره  :5احداث واحدهاي منفرد و كوچک تجاري در ساختمانهاي مسكوني  ،طبق ضوابط و مقررات كاربري
مسـكوني بـا اخـذ مجــوز و تأییـد شـهرداري بالمـانع اســت( .فروشـگاههاي بـزرگ ،ســوپرماركتها،
نمایشگاههاي اتومبیل و نظایر آنها واحد منفرد و كوچک تجاري تلقي نميشوند)
تبصره  : 6احداث واحدهاي تجاري و خدماتي در بـر معـابر شـریاني درجـه یـک (شـامل آزاد راه ،بزرگراهـو
كنار گذرشهري) ممنوع است .همچنین احداث ایـن واحـدها در خیابانهـاي بنبـاز متقـاطع بـا ایـن
خیابانهاتا فاصله كمتر از  50متر از تقاطع ممنوع است.
تبصره  :7كلیه اراضي كه در حال حاضر داراي كاربري تجاري (حقوق مكتبسه تجاري ) هستند ،فارغ از اندازه
مساحت آنها ميتوانند به عنوان زمین تجاري مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره  : 8اراضي كه در حال حاضر داراي كاركرد تجاري هسـتند ولـیكن فاقـد حقـوق مكتسـبه هسـتند ،در
صورت تصویب كمیسیون ماده  ، 5در چارچوب این ضوابط و مقررات و تأدیـه حقـوق شـهرداري و
سایر سازمانهاي مسئول ذیربط ميتوانند كاربري تجاري داشته باشند.
تبصره  :9هرگونه احداث ،توسعه و یا تفكیک واحدهاي تجاري-خدماتي در محدوده مركـزي شـهر (محـدوده
محاط شده بین خیابان كاشاني حدفاصل پنجراه تا سه راه كاشاني ،خیابان شهید بـاكري حدفاصـل
سه راه كاشاني تا سه راه شهید باكري ،خیابان منتظري حدفاصل سه راه شـهید بـاكري تـا میـدان
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والیت ،خیابان مطهري حد فاصل میدان والیت تا چهارراه مدني و خیابان مدني حدفاصل چهـارراه
مدني تا پنجراه) ممنوع است .با این حال ،نوسازي واحدهاي تجاري موجود صرفا به تعداد و مساحت
قبلي (یا افزای

مساحت زیربناي هریک از آنها تا  18مترمربع) مجاز است.

 )3-2تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري  -خدماتي به ترتیب زیر است:
 )2-3-1حــداكثر تــراكم ســاختماني در قطعــات اراضــي كــاربري تجــاري -خــدماتي رده محلــه اي و
ناحیهاي220درصد،رده منطقه  320درصد و رده شهر و فراشهر  440درصد تعیین ميشود.
تبصره :استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كـه مسـاحت قطعـه زمـین و عـرض گـذر
دسترسي آن در هریک از رده هاي عملكردي كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشـد در
غیر این صورت:
)2-3-2براي قطعات زمین تجاري-خدماتي با مساحت هاي زیرین  ،یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز
قابل احداثكاسته ميشود:
 )2-3-2-1قطعات تجاري-خدماتي رده محلهاي و ناحیه اي با مساحت  200تا  500مترمربع
 )2-3-2-2قطعات تجاري-خدماتي رده منطقه اي با مساحت  400تا  750مترمربع
 )2-3-2-3قطعات تجاري-خدماتي ردهشهري و فراشهري با مساحت بین  750تا 1500مترمربع
 )2-3-2-4براي قطعات زمین تجاري-خدماتي با مساحتهاي زیرین ،دو طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز
قابل احداث كاسته مي شود:
 )2-3-2-5قطعات تجاري-خدماتي رده محلهاي و ناحیهاي با مساحت كمتر از  200مترمربع
 )2-3-2-6قطعات تجاري-خدماتي رده منطقه اي با مساحت كمتر از  400مترمربع
 )2-3-2-7قطعات تجاري-خدماتي رده شهري و فراشهري با مساحت كمتر از  750مترمربع
 )2-3-3در صورتي كه عرض گذر دسترسي قطعات تجاري-خدماتي محلهاي و ناحیهاي كمتر از  12متر و
قطعات تجاري-خدماتي رده منطقهاي ،شهري و فراشهري كمتر از  16متـر باشـد ،یـک طبقـه از
حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته ميشود.
 )2-3-4در هر صورت مجموع كاه

تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یـا كـم بـودن

عرض گذر دسترسي آنها نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک قطعه زمین تجاري-خـدماتي از 2
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طبقه كمتر شود ،به عبارت دیگر ،حداقل تعداد طبقات یک قطعه زمین تجاري-خـدماتي  2طبقـه
است.
تبصره  :3حداقل نیمي از تراكم ساختماني مورد استفاده در اراضي كاربري تجاري-خدماتي باید به عملكرد
تجاري اختصاص داده شود.
تبصره  :4در محاسبه تراكم ساختماني  ،مساحت زیر زمین به شرط استفاده به عنوان مشاعات و عدم استفاده
انتفاعي و غیر مشاع (مانند تجاري  ،انبار تجاري و  )...جزء مساحت زیر بنا منظور نمي شـود بـه
عبارت دیگر  ،مساحت زیر بناي كلیه طبقات روي زمین (اعم از طبقه همكف و طبقات باالتر) و
طبقات زیر زمین مورد استفاده براي غیر مشاعات در محاسبه تراكم ساختماني بـه حسـاب آورده
مي شود.
 )4-2سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري -خدماتي به ترتیب زیر است.
 )2-4-1حداكثر ضریب سطح اشغال طبقه همكف و اول در اراضي تجاري-خدماتي رده شـهري و فراشـهري
 70درصد،رده منطقه اي  60درصد ورده محله اي و ناحیه اي  50درصد و در طبقات باالتر در كلیـه
رده هاي عملكردي  50درصد است.
تبصره  :1شكل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین ،در طبقه همكف و اول ،مشروط به مشاع بـودن فضـاي
باز و قابلیت استفاده از آن توسط كاركنان و مراجعان محدودیتي ندارد.
تبصره  :2عقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاري (ساختمانهاي تجاري داراي بی
از  20واحد تجاري-خدماتي) به میزان عرض معبرآنها (حداقل  3متر) الزامي است .فضاي حاصل از
عقب نشیني در مالكیت مالک ملک باقي ميماند ولي جزء سطح اشغال و تراكم ساختماني منظور
نميشود .با این حال ،امكان استفاده عمومي از این فضا باید فراهم شود.
 )5-2تعداد طبقات و ارتفاع

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري– خدماتي ،با شرط رعایت ضوابط
تراكم ساختماني آن ،به ترتیب زیر است:
 )2-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (شامل طبقه همكف و طبقات باالتر) براي اراضي تجاري-خدماتیرده
محله اي و ناحیهاي 4طبقه ،رده منطقه  6طبقه و رده شهر و فراشهر  9طبقه است.
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تبصره  : 1ارتفاع مفید طبقات تجاري بین حداقل  3/6متـر و حـداكثر  5/2متـر و در مجتمعهـاي تجـاري و
فروشگاههاي بزرگ ،حداقل ارتفاع مفید  4/8متر است.
تبصره  : 2ارتفاع مفید سایر طبقات حداقل  2/6متر و حداكثر  3/6متر است.
تبصره  : 3ارتفاع كف ورودي فضاهاي تجاري نسبت به رقوم كـف معبـر مجـاور آنهـا ميتوانـد حـداكثر 20
سانتيمتر باالتر باشد .براي ترازهاي بی

از  20سانتيمتر تا حداكثر  120سانتي متـر بایـد بـراي

معلوالن ورودي مخصوص به صورت رمپ با شیب مالیم ومناسب در نظر گرفته شود.
تبصره  : 4ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضـوابط مربـوط بـه ارتفـاع مفیـد طبقـات و نیـز
ضخامت سقف محاسبه ميشود.
تبصره  : 5احداث نیم طبقه در واحدهاي تجاري تا  %50درصد سطح واحد در طبقه همكف مجاز است.
 )2-5-2احداث زیر زمین در ساختمان هاي اراضي كاربري تجاري مجاز است و تعداد طبقات آن محـدودیتي
ندارد
تبصره  : 1حداكثر ضریب اشغال سطح زیر زمین مي تواند  10درصـد بیشـتر از ضـریب اشـغال سـطح طبقـه
همكف (حداكثر تا  80درصد سطح قطعه زمین) باشد.
تبصره  : 2حداكثر ارتفاع زیر زمین اول (شامل ضخامت سقف آن) از رقـوم كـف قطعـه زمـین (= تـراز گـذر
دسترسي ملک)  120سانتي متر است.
 )2-5-3احداث پیلوت در ساختمانهاي تجاري ممنوع است.
)6-5-1

در صورت كاه

سطح زیر بناي طبقه همكف و طبقات باالتر و یا اسـتفاده از مزایـاي تجمیـع ،بـا

حفظ حداكثر تراكم ساختماني مجاز ،امكان افزای

یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 )6-2تعداد پارکينگ

ضوابط و مقررات تأمین پاركینگ (شامل پاركینگ شاغالن و مراجعان) در اراضي كاربري تجاري به ترتیب زیر
است:
 )2-6-1تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر واحد تجاري منفرد (تا  18متر مربع زیر بناي مفید) الزامي است.
 )2-6-2در ساختمانهاي تجاري (پاساژ ،بازارچه،مجتمع ،فروشگاه بزرگ ،مركز خرید و  )...و یا واحـد تجـاري
منفرد با زیر بناي مفید بیشتر از  18متر مربع تامین یک واحد پاركینگ براي شاغالن و  0/2پاركینگ
براي مراجعان(درمجموع1/2جاپارک) به ازاي هر واحد تجاري و یا هـر  18مترمربـع زیربنـاي مفیـد
تجاري (هركدام بیشتر باشد) الزامي است.
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 )2-6-3گذشته از واحدهاي تجاري  ،به ازاي هر  50متر مربع زیر بناي مفید در واحدهاي موسسات اعتبـاري
و مالي و بانكي  ،مطب پزشكان  ،رستورانها و سالنهاي پذیرایي و واحدهاي تعمیراتي اتومبیل دو واحد
پاركینگ و در واحدهاي سایر خدمات انتفاعي و غیر انتفاعي این كاربري یـک واحـد پاركینـگ بایـد
تامین شود.
تبصره  : 1مساحت هر واحد پاركینگ (شامل جاي توقف  ،عبور و مرور  ،مانور و گردش و  25 )...متـر مربـع
است.
تبصره  : 2در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد ،تامین پاركینگ مربوط به عدد صحیح
و پرداخت عوارض مربوط به كسر پاركینگ (قسمت اعشاري) طبق ضوابط شهرداري الزامي است.
تبصره  : 3احداث پاركینگ بیشتر از تعداد مجاز بالمانع است.
 )2-6-4در ساختمانهاي با عملكرد مختلط ،تأمین پاركینگ مطابق ضوابط و مقررات پاركینگ مربوط بـه هـر
كاربري الزامي است.
 )2-6-5رعایت ضوابط بند  10-5 -4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهـره بـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 1پاركینگ مورد نیاز باید در زیرزمین یا مازاد فضاي باز تأمین شود .نقشه محل اسـتقرار خودروهـا و
شماره آنها باید به شهرداري ارائه شده و تامین فضاي همه جا پاركهاي مورد نیاز و فضاي حركت
و گردش خودروها باید مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
 )7-2سایر

سایر ضوابط و مقررات الزماالجرا در اراضي كاربري تجاري– خدماتي به ترتیب زیر است:
 )2-7-1در مجموعههاي تجاري ،سطوح و فضاي الزم براي تأمین برق اضطراري ،سرویسهاي بهداشتي زنانه
و مردانه (یک سروی

بهداشتي بـه ازاي هـر  10واحـد تجـاري) ،تأسیسـات گرمـای

و سـرمای

مركزي ،پله فرار و راههاي خروجي اضطراري  ،مكان تخلیه و بارگیري با دسترسي مستقیم به شبكه
ارتباطي ،تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق (با تأیید سازمان آت نشاني) ،سطح الزم براي اسـتقرار
تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز (مطابق ضوابط سازمانهاي ذیربط) و نمازخانه (طبـق مصـوبه
شورایعالي شهرسازي و معماري) الزامي است.
 )2-7-2تأسیسات و تجهیزات مشترک (مانند اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب و …) در
ساختمانهاي تجاري را ميتوان در پشت بام مستقر نمود.
 )2-7-3پشتبام ساختمانهاي تجاري نباید قابل دسترس براي مراجعان باشد.
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 )2-7-4در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بـی

از  7متـر از كـف ورودي پـایینترین طبقـه تـا كـف

باالترین طبقه ،تعبیه حداقل یک دستگاه آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طـول مسـیر قـائم
حركت  28متر و بیشتر از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
 )2-7-5كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند ،باید نماسازي شود.
 )2-7-6مرمت و نوسازي واحدهاي تجاري موجود (واحدهاي داراي حقوق مكتسبه طبـق ضـوابط و مقـررات
مالک عمل) با سطح زیربناي فعلي آن ،پ

از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و مقررات بالمـانع

است.
 )2-7-7احداث جانپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامـي و حـداقل ارتفـاع آن  1/1متـر
است.
 )2-7-8حداقل نیمي از فضاي باز اراضي تجاري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )2-7-9حداقل فاصله بین دو واحد مغازهاي رو به روي هم  5متر است.
 )2-7-10حداقل عرض راهروي جلوي مغازههاي تجاري طبقات باالتر از همكف  2/5متر است.
 )2-7-11رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.
 )2-7-12رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسـمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )2-7-13اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و اطفاي

حریق الزامي است.
 )2-7-14صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط است.
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 -6کاربري آموزشی
اراضي آموزشي شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه براي احداث انواع واحدهاي آموزشي و
سایر عملكردهاي مجاز مورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي به عنوان اراضي آموزشي نشان داده
شده است.
 )1-3موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري آموزشي براي احداث و بهرهبرداري از ساختمانهاي با عملكردهاي زیر مجاز است:
 )3-1-1واحدهاي آموزشي پی

از دبستان شامل  :كودكستان ،مهدكودک ،پی دبستاني ،آمادگي

 )3-1-2واحدهاي آموزشي دورهي تحصیالت عمـومي شـامل  :دبسـتان ،دوره اول و دوم دبیرسـتان ،هنرسـتان،
پی دانشگاهي ،آموزشكده ،كالسهاي نهضت سوادآموزي و آموزش بزرگساالن
 )3-1-3خوابگاههاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (به صورت عملكرد مختلط با واحد آموزشي)
 )3-1-4واحدهاي آموزشي و تحقیقاتي وابسته به آمـوزش و پـرورش ماننـد مـدارس تربیـت معلـم ،كارگاههـاي
آموزشي و نظایر آنها
 )3-1-5تأسیسات ورزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش  ،به شرط تثبیت كاربري آموزشي
 )3-1-6واحدهاي تجاري ذیربط با آموزش و پرورش مانند كتابفروشي ،لوازمالتحریر فروشي و نظایر آن به صورت
عملكرد مشروط و مختلط با آموزشي تا حداكثر  10درصد زیربناي آموزشي و داشتن دسترسي مسـتقل و
جدا از دسترسي كاربري آموزشي (به شرط عدم كاه

درصد سطح فضاي باز آموزشي)

تبصره  : 1تأییدیه اداره آموزش و پرورش ،براي هر یک از موارد مشروط فوقالذكر ،جهت صدور پروانه ساختماني،
پروانه پایان كار الزامي است.
تبصره  : 2در صورتي كه یک واحد آموزشي دبیرستاني شامل دوره اول (كالسهـاي هفـتم تـا نهـم) و دوره دوم
(كالسهاي دهم تا دوازدهم) باشد ،ضوابط و مقررات تراكم و تعداد طبقـات دوره دوم دبیرسـتان بـرآن
نافذ است.
 )2-3تفکيك زمين

ضوابط و مقررات تفكیک زمین در اراضي آموزشي به ترتیب زیر است:
 )3-2-1تفكیک اراضي آموزشي ممنوع است
 )3-2-2حداقل مساحت زمین براي احداث واحدهاي آموزشي به ترتیب زیر است :
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)3-2-2-1كودكستان ،مهد كودک ،پی

دبستاني  ،آمادگي ،نهضت سواد آموزشي ،آمـوزش بزرگسـاالن 500

متر مربع
 )3-2-2-2دبستان  2000متر مربع
 )3-2-2-3دبیرستان،هنرستان ،مدارس تربیت معلم  2500متر مربع
)3-2-2-4مجتمع آموزشي  5000متر مربع
تبصره  : 1استفاده از قطعات زمین (با هر مساحت) به شرط تأیید قابلیت آن براي هـر یـک از مـوارد مجـاز
استفاده فوقالذكر ،توسط سازمان توسعه و تجهیز مدارس كشور و سایر سازمانهاي ذیربط در اداره آموزش و
پرورش بالمانع است.
 )3-2-3حداقل عرض گذر دسترسي به واحدهاي آموزشي بر حسب مقطع تحصـیلي بـراي دورههـاي ابتـدایي و
پایینتر از آن  8متر و واحدهاي آموزشي دورهي دبیرستان و باالتر از آن  12متر است.
 )3-3تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري آموزشي به شرح زیر است:
 )3-3-1حداكثر تراكم ساختماني براي واحدهاي آموزشي پی

از دبسـتان و دبسـتان 100درصـد ،واحـدهاي

آموزشي مقطع تحصیلي دوره اول دبیرستان 150درصـد و واحـدهاي آمـوزش دوره دوم دبیرسـتان و
باالتر از آن 200درصد تعیین ميشود.
تبصره  : 1در شرایط خاص ،ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزم الرعایه ذیربط با درخواست آمـوزش و
پرورش،موافقت شوراي شهر و تصویب كمیسیون ماده  ،5امكان افـزای

 20درصـد بـه هریـک از

تراكمهاي ساختماني این بند وجود دارد.
تبصره  : 2مساحت زیرزمین و پیلوت (در صورت وجود) ،به شرط استفاده براي مشاعات جزء مساحت زیربناي
مورد استفاده براي محاسبه تراكم ساختماني منظور نميشود.
تبصره  : 3استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمـین و عـرض گـذر
دسترسي آن در هر یک از مقاطع آموزشي كمتر از حد نصابهاي ذكر شده نباشد .در غیر اینصورت
در قطعات با مساحت كوچكتر از حد نصاب یک طبقه از تعداد طبقات مجاز كسر مي شود .در قطعات با عرض گذر دسترسي كمتر از حد نصاب یک طبقه از تعداد طبقات مجـاز كسـر مـيشود.
در قطعات با مساحت كوچكتر و عرض گذر دسترسي كمتر از حد نصابها  ،دو طبقه از تعداد طبقاتمجاز كسر مي شود.
در هر صورت،حداقل تعداد طبقات قابل احداث ناشي از اعمال این ضابطه نباید كمتر از  2طبقه شود.
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 )4-3ضریب سطح اشغال

 )3-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح زمین در اراضي آموزشي  50درصد است.
تبصره  : 1شكل و موقعیت استقرار سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین  ،به شرط عدم مغایرت با سایر ضوابط
و مقررات ذیربط ،محدودیتي ندارد.
تبصره  : 2مساحت فضاي باز اصلي ساختمان آموزشي به صورت یكپارچه ،از  40درصد مساحت قطعـه زمـین
نباید كمتر باشد.
 )5-3تعداد طبقات و ارتفاع

 )3-5-1حداكثر تعداد طبقات ساختمان براي واحدهاي آموزشي ،با شرط رعایت ضوابط تراكم سـاختماني آن،
در مقطع تحصیلي ابتدایي و پایینتر از آن  2طبقه  ،دوره اول دبیرستان  3طبقـه و بـراي واحـدهاي
آموزشي دوره دوم دبیرستان و سایر مقاطع تحصیلي و سایر عملكردها  4طبقه است.
تبصره  : 1در تعیین تعداد طبقات ،پیلوت و زیرزمین جزء طبقات به حساب نميآید.
 )3-5-2ارتفاع مفید هر طبقه حداقل  3/0متر و حداكثر  3/6متر و ارتفاع مفید پیلـوت و زیـرزمین  2/40متـر
است .ضخامت سقف هر طبقه حدود  30تا 40سانتيمتر ميباشد.
تبصره  : 1در صورت استفاده از سقف شیبدار ،ارتفاع ساختمان تا حداكثر  1/2متر قابل افزای

اسـت .حـداقل

ارتفاع مفید طبقه داراي سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.
تبصره  : 2احداث یک طبقه زیرزمین در محدوده مجاز احداث بنا مجاز است.
تبصره  : 3سالنهاي سرپوشیده ورزشي و كارگاههاي آموزشي مشمول این محدودیت ارتفاع نميباشند.
)6-3پارکينگ

 )3-6-1در واحدهاي آموزشي ،به ازاي هر دو كالس آموزشي و یا هر  60متر مربع زیر بنا (هـر كـدام بیشـتر
باشد) ،تأمین یک واحد پاركینگ الزامي است.
 )3-6-2در ساختمانهاي مختلط آموزشي و سایر كاربریها (بویژه تجاري)،رعایت ضـوابط و مقـررات پاركینـگ
مربوط به هر كاربري الزامي است.
تبصره  : 1در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان آموزشـي داراي جـزء واحـد باشـد ،عـدد صـحیح
پایینتر مبناي تعیین تعداد پاركینگ مورد نیاز قرار ميگیرد.
تبصره  : 2رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره بـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
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تبصره  : 3امكان تأمین پاركینگ در مازاد فضاي باز ،به شرط عدم قابلیـت دسترسـي آن بـراي دان آمـوزان
مجاز است.
 )7-3سایر ضوابط و مقررات

گذشته از ضوابط و مقررات باال  ،رعایتموارد زیر الزامي است:
 )3-7-1ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهیز مدارس و سایر واحدهاي ذیربط در آمـوزش و پـرورش ،
وزارت تعاون و امور اجتماعي  ،وزارت ورزش و جوانان و سایر سازمانهاي مسئول در سـاخت و بهـره
برداري از ساختمانهاي آموزشي  ،كارگاههاي آموزشي  ،سالنهاي ورزش و  ...باید مراعات شود.
 )3-7-2اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني مبني بر رعایت ضوابط و مقررات ایمني در مقابل حوادث و حریق در
ساختمان الزامي است.
 )3-7-3در ساخت بناهاي آموزشي و چگونگي استقرار آنها در زمین ،موارد زیر باید مراعات شود.
 )3-7-3-1فضاهاي اصلي و كالسهاي آموزشي باید به نور مستقیم و تهویه طبیعي مستقیم و بدون واسـطه
دسترسي داشته باشند .تأمین نور و تهویه كالسهاي آموزشي از طریق پاسیو و نورگیر مجاز نیست.
)3-7-3-2ساختمانهاي آموزشي نباید به ساختمانهاي مسكوني مجاور اشراف داشته باشد.
 )3-7-3-3حداقل سطح پنجرهها در كالسها و فضاهاي اصلي 20درصد سطح آن فضا یا كالس است.
 )3-7-3-4از زیرزمین ساختمان آموزشي براي احداث و بهرهبـرداري از انبـار ،موتورخانـه و اطـاق تأسیسـات،
پاركینگ ،سرویسهاي بهداشتي ،اطاقهاي ورزش و بازي ميتوان استفاده كرد .به عالوه بـا تـأمین
نور و تهویه طبیعي مستقیم و بدون واسطه ،احداث و بهرهبرداري از كارگاههاي آموزشـي و محـل
اقامت سرایدار نیز در آنها مجاز است.
 )3-7-4دان

آموزان نباید به بام ساختمان دسترسي داشته باشند.

 )3-7-5احداث و نصب خرپشته ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب آت نشاني و نیز سرپوشیدههاي سبک
براي حفاظت آنها در روي بام ساختمان مجاز است.
 )3-7-6در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از كف پایینترین طبقـه تـا بـاالترین طبقـه،

تعبیه آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركـت  28متـر و بیشـتر از آن بایـد
حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
 )3-7-7كلیه بدنههاي قابل رؤیت ساختمان باید نماسازي شوند.
 )3-7-8رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.
رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال (3-7-9
 1378شـــــــورایعالي شهرســـــــازي و معمـــــــاري ایـــــــران) الزامـــــــي اســـــــت.
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-4کاربري آموزش،تحقيقات و فناوري
اراضي آموزش  ،تحقیقات و فناوري شامل آن قسـمت از اراضـي محـدوده شـهر اسـت كـه بـراي احـداث و
بهرهبرداري از واحدهاي آموزش عالي و سایر عملكردهاي مشروط در اراضي این كاربري مورد استفاده قرار ميگیرد .و
در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر به عنوان كاربري آموزش  ،تحقیقات و فناوري مشخص شده است.
)1-4موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري آموزش  ،تحقیقات و فناوري براي احداث و بهره برداري از ساختمانهاي با عملكردهاي زیـر
مجاز است:
 )4-1-1مراكز آموزش عالي مانند دانشكده ،دانشگاه ،مدرسه عالي ،مركز آموزش فني -حرفهاي ،مدرسه علمیه و…
 )4-1-2واحدهاي تحقیقاتي ،پژوهشي ،كارگاهي و … وابسته به مراكز آموزش عالي
 )4-1-3تأسیسات ورزشي وابسته و مستقر درمراكز آموزش عالي
 )4-1-4خوابگاههاي دانشجویي وابسته و مستقردر مراكز آموزش عالي
 )4-1-5سایر عملكردهاي مرتبط با آموزش  ،تحقیقات و فنـاوري (ماننـد كتابفروشي،نمایشـگاه و  )...بـه صـورت
عملكرد مشروط ،مختلط و غیر قابل تفكیک از آموزش عالي تا حداكثر  20درصـد زیـر بنـاي آموزشـي و
داشتن دسترسي مستقل و جدا از دسترسي كاربري آموزش  ،تحقیقات و فناوري
تبصره  : 1تأسیسات ورزشي و خوابگاههاي دانشجویي مستقل (جدا از مراكز آموزشي و تحقیقاتي) بـه ترتیـب بـه
عنوان كاربري ورزشي و مسكوني طبقه بندي ميشوند.
)4-2تفکيك زمين

 )4-2-1تفكیک اراضي آموزش  ،تحقیقات و فناوري ممنوع است
 )4-2-2حداقل اندازه قطعه زمین كاربري آموزش  ،تحقیقات و فناوري  5000متر مربع است.
تبصره  : 1در صورت تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فنآوري و یـا وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـكي و
رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات مالک عمل ،حداقل مساحت اراضي مورد استفاده بـراي عملكردهـاي مجـاز ایـن
كاربري محدودیتي ندارد.
 )4-2-3حداقل عرض دسترسي اصلي اراضي كاربري آموزش ،تحقیقات و فناوري  16متر است.
 )3-4تراکم ساختمانی

 )4-3-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري آموزش ،تحقیقات و فناوري  200درصد است.
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تبصره  : 1استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن اسـت كـه مسـاحت قطعـه زمـین و عـرض گـذر
دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي ذكر شده نباشد .در غیر اینصورت  ،در صورت كمتر بـودن مسـاحت
قطعه زمین یک طبقه  ،كمتر بودن عرض گذر دسترسي یک طبقه و كمتر بودن مساحت قطعه زمین و
عرض گذر دسترسي آن  2طبقه از تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود .به شرطي كه تعداد
طبقات قابل احداث از  3طبقه كمتر نشود.
تبصره  : 2سطح زیرزمین و پیلوتي (با ارتفاع مفید  2/40متر) جزء زیربنا محسوب نميشود.
)4-4ضریب اشغال سطح

 )4-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي كاربري آموزش ،تحقیقات و فناوري  40درصد است.
تبصره  : 1شكل سطح مجاز احداث بنا و محل استقرار آن ،به شـرط رعایـت سـایر ضـوابط و مقـررات ذیـربط،
محدودیتي ندارد.
تبصره  : 2حداقل وسعت فضاي باز اصلي به صورت یكپارچه نباید از  40درصد مساحت زمین كمتر باشد.
)5-4تعداد طبقات و ارتفاع

 )4-5-1حداكثر تعداد طبقات و اراضي كاربري آموزش  ،تحقیقـات و فنـاوري ،بـا شـرط رعایـت ضـوابط تـراكم
ساختماني آن 5،طبقه است.
 )4-5-2ارتفاع مفید هر طبقه حداقل  3متر و حداكثر  3/6متر است.
تبصره  : 1سالنهاي اجتماعات ،سالنهاي ورزشي ،كارگاهها و آزمایشگاهها و نظایر آنهـا شـامل ایـن محـدودیت
نميشوند.
 )4-5-3در صورت استفاده از سقف شیبدار ،ارتفاع بنا حداكثر تا  1/2متر افزای

ميیابد .ضمن آن كه ارتفاع مفید

هی قسمتي از طبقه داراي سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.
 )4-5-4در صورتي كه به دالیل فني و استفاده از سقف كاذب ،ارتفاع بیشتري براي بنا مورد نیاز باشد ،بایـد ایـن
ارتفاع مورد تأیید كمیسیون ذیربط در شهرداري باشد.
 )6-4پارکينگ

 )4-6-1به ازاي هر  60متر مربع زیر بنا یک واحد پاركینگ و هـر  300مترمربـع عرصـه زمـین نیـز یـک واحـد
پاركینگ (جمعا  2پاركینگ) در زیرزمین ،پیلوتي یا مازاد فضاي باز باید تأمین شود.
تبصره  : 1رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره برداري از پاركینگ الزامي است.
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تبصره  : 2در ساختمانهاي با عملكرد مختلط،رعایت ضوابط پاركینگ مربوط به عملكردهاي هـر كـاربري الزامـي
است.
تبصره  : 3در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان داراي جـزء واحـد باشـد ،عـدد صـحیح مبنـاي تـامین
پاركینگ مي باشد.
 )4-7سایر ضوابط و مقررات

 )4-7-1فضاهاي اصلي و كالسها باید داراي نور و تهویه هواي مستقیم باشند.
 )4-7-2حداقل سطح پنجرهها براي فضاهاي آموزشي  25درصد سطح آن فضا و براي سایر فضـاهاي اصـلي 20
درصد سطح آنها باید باشد.
 )4-7-3فضاهاي آموزشي و اصلي نباید به واحدهاي مسكوني مجاور اشرافداشته باشد.
 )4-7-4در صورتي كه نور و تهویه فضاهاي آموزشي از فضاي باز محصور (حیاتخلوت یا پاسیو) تأمین ميشـود،
عرض این فضاي باز نباید از  9متر كمتر باشد.
 )4-7-5احداث  2طبقه زیرزمین ،به شرط رعایت ضوابط فني ،محدودیتي ندارد.
 )4-7-6از زیرزمین براي عملكرد انبار ،موتورخانه ،پاركینگ ،سروی هاي بهداشتي ،واحـد تعمیـرات و نگهـداري
ساختمان و تأسیسات  ،چایخانه و همچنین آشپزخانه و رستوران ،محل اقامت سرایدار آزمایشگاه و كارگاه،
فضاهاي ورزشي (عملكردهاي ش گانه اخیر به شرط تأمین نور و تهویه مستقیم) ميتوان استفاده كرد.
 )4-7-7اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفاي حریـق الزامـي
است.
 )4-7-8احداث سرپوشیدههاي سبک روي بام بالمانع است.
 )4-7-9در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از كف پایینترین طبقه تا باالترین طبقه  ،تعبیـه

آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر باید حـداقل دو دسـتگاه
آسانسور نصب شود.
 )4-7-10احداث خرپشته ،منبع آب ،اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي و نظایر آن در روي بام بالمـانع
است.
 )4-7-11رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.
 )4-7-12كلیه بدنه هاي نمایان ساختمان باید نماسازي شوند.
 )4-7-13رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصـوب سـال 1378
شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )4-7-14صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط مي باشد.
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-5کاربري فرهنگی–هنري
اراضي فرهنگي ـ هنري شامل آن قسمت از اراضي محدوده ي شهر مي شود كه براي ایجاد و بهره برداري از
انواع تسهیالت و واحدهاي فرهنگي و هنري و سایر عملكردهاي مشروط مورد استفاده قرار مي گیردو در نقشه كاربري
طرح تفصیلي به عنوان اراضي فرهنگي ـ هنري مشخص شده است.
)1-5موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري فرهنگي –هنریبراي احداث و بهرهبرداري از واحدهاي عملكردي زیر مجاز است:
 )5-1-1واحدهاي فرهنگي مانند كتابخانه ،فرهنگسرا ،خانه قلم  ،موزه  ،نگارخانـه  ،مجتمـع هـاي فرهنگـي
مراكز صدا و سیما  ،سالن اجتماعات،دفاتر مركزي روزنامه و مجله  ،كانون پرورش فكري كودكـان و
نوجوانان
 )5-1-2واحدهاي تفریحي و هنري مانند سالنهاي نمای  ،سینما و تئاتر،سالن كنسرت
 )5-1-3عملكردهاي مرتبط مشروط مانند كالس زبان ،كـالس موسـیقي ،كـالس كنكـور ،فروشـگاه لـوازم
فرهنگي و هنري و  ...به صورت مختلط با كاربري فرهنگي ـ هنري و غیر قابل تفكیک از آن
 )5-1-4سایر عملكردهاي مشروط مانند واحدهاي تجاري و خدماتي مرتبط به صـورت مخـتلط و غیـر قابـل
تفكیک از كاربري فرهنگي ـ هنري
تبصره  : 1مساحت زیربناي عملكردهاي مشروط حداكثر تا  10درصد كل زیر بناي ساختمان در رده محلـهاي و
ناحیهاي و  20درصد آن در رده منطقهاي ،شهري و فراشهري ميتواند باشد.
تبصره  : 2رعایت ضوابط و مقررات خاص هر یک از عملكردهاي مشروط در كاربري فرهنگـي ـ هنریـالزامي
است.
 )2-5تفکيك زمين

ضوابط و مقررات تفكیک زمین براي اراضي كاربري فرهنگي –هنریبه ترتیب زیر است:
 )5-2-1حداقل نصاب مساحت زمین براي استفاده كاربريهاي رده محله اي و ناحیهاي500مترمربع ،رده منطقه-
اي1000مترمربع و رده شهرو فراشهر  2000مترمربع است.
تبصره  : 1در صورت تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و یا نهادهـاي
قانوني ذیربط دیگر (سازمان تبلیغات اسالمي) ،بسته به مورد  ،به شرط رعایت سایر ضوابط و مقـررات
مالک عمل  ،حداقل مساحت اراضي كاربري فرهنگي ـ هنري محدودیتي ندارد.
 )5-2-2حداقل گذر دسترسي به مراكز فرهنگي ـ هنریرده محلـهاي و ناحیـهاي  10متـر ،منطقـهاي  16متـر و
شهري و فراشهري  20متر است.
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)3-5تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري فرهنگي–هنري عبارت است از:
 )5-3-1حداكثر تراكم ساختماني در ساختمانهاي ردهمحلـهاي و ناحیـهاي  150درصـد و سـاختمانهاي رده
منطقهاي ،شهري و فراشهري  200درصد است.
تبصره  : 1استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمـین و عـرض گـذر
دسترسي آن براي هر یک از رده هاي عملكردي كمتر از حد نصابهاي ذكر شده براي آن نباشد در
غیر این صورت :
 اگر مساحت قطعه زمین كوچكتر از حد نصاب باشد ،یک طبقه از تعداد طبقات مجاز كسر مـيشود.
 اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از حد نصاب باشد ،یک طبقه از تعداد طبقات مجـازكسر مي شود.
 اگر مساحت قطعه زمین و عرض گذر دسترسي كمتر از حـد نصـاب باشـد ،دو طبقـه از تعـدادطبقات مجاز كسر ميشود.
در هر ص ورت ،حداقل تعداد طبقات قابل احداث ناشـي از اعمـال ایـن تبصـره بـراي قطعـات رده محلـهاي و
ناحیهاي از  2طبقه و رده منطقهاي  ،شهري و فراشهري از  3طبقه نباید كمتر باشد.
تبصره  : 2مساحت زیرزمین و پیلوتي (با ارتفاع مفید 2/40متر) ،به شـرط اسـتفاده بـراي مشـاعات ویاانبـاري
وپاركینگ،در محاسبه تراكم ساختماني منظور نميشود.
 )4-5ضریب سطح اشغال

 )5-4-1حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري فرهنگي –هنري  50درصد است.
تبصره  : 1در صورت مجاورت با پالک مسكوني ،احداث بنا در طبقات دوم به باال باید در محـدودهي احـداث
بناي مسكوني پالک مجاور باشد ،به طوري كه با ضوابط و مقررات احداث واحد مسكوني منطبق
باشد.
)5-5تعداد طبقات و ارتفاع

 )5-5-1حداكثر تعداد طبقات در ساختمانهاي اراضي كاربري فرهنگي-تفریحي ،با شرط رعایت ضوابط تراكم
ساختماني آن،ردهمحلهاي و ناحیهاي  3طبقه و رده منطقه اي ،شهري و فراشهري  5طبقه است.
تبصره  : 1پیلوتي جزء تعداد طبقات منظور ميشود و در صورت وجود به عنوان طبقه همكف تلقي ميشود.
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تبصره  : 2احداث زیرزمین در زیر طبقه همكف – به شرط رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط –براي استقرار
مشاعات مجاز است.
 )5-5-2حداقل ارتفاع مفید هر طبقه در این كاربري  3/0متر و حداكثر اندازه آن  3/6متر اسـت .سـالنهاي
نمای

و اجتماعات و نظایر آنها شامل این محدودیت نميباشند.

تبصره  : 1در صورت استفاده از سقف شیبدار ،ارتفاع ساختمان تا حداكثر  1/2متر افـزای

ميیابد،ضـمن آن

كه حداقل ارتفاع مفید هی قسمتي از طبقه داراي سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.
 )6-5پارکينگ

 )5-6-1تأمین حداقل یک واحد پاركینگ به ازاي هر  40مترمربع زیربناي عملكرد فرهنگي ـ هنـري الزامـي
است.
تبصره  : 1رعایت ضوابط بند 10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهـره بـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 2امكان تأمین پاركینگ در زیرزمین ،پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 3در ساختمانهاي با عملكرد مختلط  ،رعایت ضوابط پاركینگ مربوط بـه عملكردهـاي هـر كـاربري
الزامي است.
تبصره  : 4در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان داراي جزء واحد باشد،عدد صحیح مبنـاي تـامین
پاركینگ مي باشد.
تبصره  : 5رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهـرهبـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
 )7-5سایر ضوابط و مقررات

 )5-7-1فضاهاي اصلي ساختمانهاي فرهنگي ـ هنري باید نور و تهویه مستقیم داشته باشند.
تبصره  : 1رعایت این ضابطه در فضاهایي مانند سالن نمای  ،آمفيتئـاتر ،سـالن سـمینار و نظـایر آنهـا كـه
عملكرد فضا ایجاب نميكند ،لزومي ندارد.
 )5-7-2در صورت وجود پاسیو ،حیاط خلوت و یا فضاهاي باز محصور ،حداقل عرض آنها نباید كمتر از  6متر
باشد ،در غیر اینصورت مساحت آنها جزء مساحت زیربنا محسوب ميشود.
 )5-7-3عالوه بر پله ،در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متـر از كـف پـایینترین طبقـه تـا

باالترین طبقه تعبیه آسانسور الزامي است .ضمنا در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متـر و
بیشتر و بیشتر از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود( .ضمن آنكه سایر ضوابط مبحث )15
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 )5-7-4استفاده از زیرزمین براي عملكردهاي زیر مجاز است:
 )5-7-4-1انبارها و بایگاني
 )5-7-4-2موتورخانه و اطاق تأسیسات و تجهیزات و تعمیرات ساختمان
 )5-7-4-3پاركینگ
 )5-7-4-4سروی

بهداشتي و رختكن

 )5-7-4-5سالن نمای

فیلم و نظایر آنها

 )5-7-4-6آشپزخانه و فضاهاي متعلقه آن (به شرط وجود نور و تهویه مستقیم)
 )5-7-4-7محل اقامت سرایدار یا نگهبان (به شرط وجود نور و تهویه مستقیم)
 )5-7-4-8كارگاه هنري و آتلیه
 )5-7-5كلیه بدنههاي قابل رؤیت ساختمان باید نماسازي شوند.
 )5-7-6احداث خرپشته (معادل فضاهاي پلهها) ،اطاقک آسانسور (بـا ارتفـاع حـداكثر  2/5متـر از كـف بـام)،
تجهیزات مربوط به سرمای

و گرمای

ساختمان ،منبع آب ذخیـره و آت نشـاني و نظـایر آنهـا در

پشتبام مجاز است.
تبصره  : 1احداث سرپوشیده سبک بدون استفاده ازمصالح بنایي برايحفاظت تأسیسات دررويبام مجاز است.
 )5-7-7اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشـگیري و اطفـاي
حریق الزامي است.
 )5-7-8نیمي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )5-7-9رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در احداث سـاختمانها و فضـاهاي فرهنگـي
بویژه در طراحي و احداث سالنهاي نمای

و همای

 ،آمفي تئاتر و تامین راههاي خروجي اضطراري

مجزا و  ...الزامي است.
 )5-7-10رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )5-7-11صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقررات ذیربط است.
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 -6کاربري مذهبی
اراضي مذهبي شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه بـراي احـداث سـاختمانهاي مـذهبي و
سایر عملكردهاي مجاز مورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي به عنوان اراضـي مـذهبي در نظـر
گرفته شده است.
)1-6موارد مجاز استفاده از زمين

 )6-1-1احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و تسهیالت مذهبي نظیر مسجد ،تكیه و حسینیه ،مصلي ،بقاع متبركـه
و…
 )6-1-2احداث و بهرهبرداري از ساختمانهاي خدمات وابسته به كاربري مذهبي نظیر :سالن عزاداري ،قرائتخانـه،
سالن اجتماعات
 )6-1-3احداث و بهرهبرداري مشروط از واحدهاي تجاري و خدماتي (انتفاعي و غیر انتفاعي) نظیـر شـعبه بانـک،
گلفروشي ،كتابفروشي ،فروشگاههاي تعاوني محلي  ،پایگاههـاي بسـیج و خانـه عالم،مطـب پزشـكان،
داروخانه به صورت مختلط با فضاهاي مذهبیو غیر قابل تفكیک از آن
تبصره  : 1مساحت زیربناي عملكردهاي مشروط نباید از  10درصد كل مساحت زیربنادر رده محله و ناحیه و  20درصد
آن در رده منطقه ،شهر و فراشهر تجاوز كند و ضوابط و مقررات كاربريهاي متناظر خـود را بایـد رعایـت
كنند.
 )2-6تفکيك زمين

 )6-2-1حداقل نصاب مساحت زمین براي كاربريهاي مذهبي رده محلهاي و ناحیه اي 500مترمربع ،رده منطقه-
اي 1000مترمربع و رده شهري و فراشهري  2000مترمربع است.
 )6-2-2حداقل عرض گذر دسترسي به اماكن مذهبي رده محلهاي و ناحیهاي  10متـر ،رده منطقـهاي  16متـر و
رده شهر و فراشهر  20متر است.

)3-6تراکم ساختمانی

 )6-3-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري مذهبي محلهاي و ناحیهاي  100درصد و منطقه اي ،شهري و
فراشهري  150درصد است.
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تبصره  : 1مساحت آن قسمت از زیربناي زیرزمین و همكفكه به عملكردهایتجاري و خدماتي اختصاص
داده شود  ،در محاسبه تراكم ساختماني جزء زیربنا منظور ميشوند.
)4-6ضریب سطح اشغال

 )6-4-1حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري مذهبي  50درصد است.
 )6-4-2شكل و سطح مجاز احداث بنا محدودیتي ندارد.

)5-6تعداد طبقات و ارتفاع

 )6-5-1تعداد طبقات و ارتفاع ساختمانهاي مذهبي با توجـه بـه تـراكم سـاختماني و سـطح اشـغال ایـن اراضـي
محدودیتي ندارد.
 )6-5-2احداث زیرزمین در زیر طبقه همكف بالمانع است.
 )6-6پارکينگ

 )6-6-1به ازاي هر  40مترمربع زیربناي مذهبي  ،یک واحد پاركینگ باید تأمین شود.
تبصره  : 1احداث پاركینگ در زیرزمین ،پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 2رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره برداري از پاركینگ الزامي است.
تبصره  : 3در ساختمانهاي مذهبي با عملكرد مختلط،رعایت ضوابط پاركینگ مربـوط بـه كـاربري آن عملكردهـا
الزامي است.
تبصره  : 4تعداد پاركینگ موردنیاز اماكن مذهبي با مقیاس عملكردي شهر (ماننـد مسـجد جـامع ،مصـلي و30 )...
درصد بیشتر از تعداد فوقالذكر ميباشد.

 )7-6سایر ضوابط و مقررات

 )6-7-1دسترسي به عملكرد مذهبي و خدمات وابسته به آن باید از دسترسي عملكردهاي غیر مذهبي جدا باشد.
 )6-7-2استقرار عملكردهاي زیر در زیرزمین ساختمانهاي مذهبي مجاز است:
 )6-7-2-1انبار
 )6-7-2-2پاركینگ
 )6-7-2-3موتورخانه و اطاق تأسیسات و تجهیزات
 )6-7-2-4سروی

بهداشتي و وضوخانه
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فیلم و سخنراني و اجتماعات به شرط تأمین نور و تهویه مستقیم

 )6-7-2-6محل اقامت خادم یا نگهبان و سرایدار به شرط تأمین نور و تهویه مستقیم
 )6-7-2-7زائر سرا و محل برگزاري مراسم خیرات و نذورات به شرط تامین نور و تهویه مستقیم
 )6-7-3استقرار مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات متناسب با عملكرد مذهبي در روي بام ساختمانهاي مذهبي ،
باسازه هاي سبک بالمانع است ،به شرط آن كه در معرض دید نباشد.
 )6-7-4اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفاي حریق الزامـي

است.
 )6-7-5كلیه بدنههاي قابل رؤیت باید نماسازي شوند.
 )6-7-6الگوي معماري و نقشه اماكن مذهبي باید به تصویب كمیسیون اماكن متبركه برسد.
 )6-7-7در صورتي كه طول مسیر قائم حركت از پایینترین طبقه تا باالترین طبقه در یک ساختمان مذهبي بیشتر
از  7متر باشد ،تعبیه آسانسور در آن الزامي است  .ضمناً ،در ساختمانهاي مـذهبي بـا طـول مسـیر قـائم
حركت  28متر و بیشتر از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
 )6-7-8رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصـوب سـال 1378
شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )6-7-9صدور پروانه ساخت و پایان كار ساختمان مستلزم رعایت همه ضوابط و مقررات ذیربط است.
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 -7کاربري ورزشی
اراضي كاربري ورزشي شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه براي احـداث و بهرهبـرداري از
اماكن ورزشي و سایر عملكردهاي مجاز در اراضي این كاربري مورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه طرح تفصیلي شهر
به عنوان اراضي ورزشي مشخص شده است.

 )1-7موارد مجاز استفاده از زمين

 )7-1-1احداث و بهرهبرداري از اماكن ورزشي نظیر :زمین بازي كوچک ،زمین ورزشي ،باشگاه ورزشي ،سالن
ورزشي ،استخر ،كلوپ ورزشي ،سالن تفریحات سالم ،مجموعه ورزشي
 )7-1-2احداث و بهرهبرداري از سایر عملكردهاي وابسته به كاربري ورزشي نظیر :واحدهاي اداري ،واحدهاي
تجاري و خدماتي به صورت مشروط  ،مختلط و غیر قابل تفكیكاز عملكرد ورزشي
تبصره  : 1مساحت زیر بناي این عملكردها نباید از  10درصد كل زیر بنا در رده محله اي و ناحیـه اي و 20
درصد در رده منطقهاي  ،شهري و فراشهري تجاوز كند ،ضمن آن كه مقررات كاربریهاي متنـاظر
خود را باید رعایت كنند.
 )2-7تفکيك زمين

 )7-2-1تفكیک اراضي كاربري ورزشي ممنوع است.
 )7-2-2حد نصاب مساحت زمین بـراي اراضـي كـاربري ورزشـي رده محلـهاي  500متـر مربـع ،ناحیـه اي
1000مترمربع ،رده منطقهاي  2000مترمربع و رده شهري و فراشهري  5000متر مربع
)7-2-2-1در اراضي ورزشي باید نسبت طول به عرض به گونـه اي باشـد كـه امكـان اسـتفاده از آن بـراي
فعالیتهاي ورزشي وجود داشته باشد.
 )7-2-3عرض گذر دسترسي به اراضي كاربري ورزشي رده محلهاي و ناحیهاي  10متـر  ،رده منطقـه اي 16
متر و رده شهري و فراشهري  20متر است.
 )3-7تراکم ساختمانی

 )7-3-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري ورزشي ردهمحلهاي و ناحیهاي 100درصد ،رده منطقهاي
 80درصد و رده شهري و فراشهري 60درصد است.
تبصره  : 1زیربناي مورد نیاز براي احداث انبار ،رختكن ،دوش ،سروی

بهداشتي و … در زیربناي فوق منظـور

شده است.
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تبصره  : 2حداكثر از  10درصد از تراكم ساختماني اراضي ورزشي مي توان براي عملكردهـاي مشـروط فـوق
الذكر استفاده كرد.
تبصره  : 3در صورت ضرورت و نیاز به تراكم ساختماني بیشتر و درخواست سازمان تربیت بـدني ،كمیسـیون
ماده  5ميتواند نسبت به آن تصمیمگیري كند.

)4-7

ضریب سطح اشغال

 )7-4-1حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي ورزشي رده محلهاي و ناحیه اي  50درصد  ،رده منطقـهاي40
درصد و رده شهري و فراشهري  30درصد است.
 )7-4-2شكل مجاز احداث بنا و محل استقرار آن در اراضي ورزشي  ،به شرط رعایت ضوابط سازمان تربیـت
بدني و سازمان آت

نشاني و اخذ تاییدیه آنها و رعایت سایر ضـوابط فنـي سـاختماني و شهرسـازي

الزمالرعایه محدودیتي ندارد.
 )5-7تعداد طبقات و ارتفاع

 )7-5-1حداكثر تعداد طبقات در اراضي ورزشي ،با رعایت ضوابط تراكم ساختماني آن ،رده محلهاي و ناحیهاي
 2طبقه ،منطقهاي  3طبقه و رده شهري و فراشهري 5طبقه است.
 )7-5-2ارتفاع ساختمانهاي اراضي ورزشي تابع ضوابط فني و استانداردهاي سازمان تربیت بدني ميباشد.
 )6-7پارکينگ

 )7-6-1تأمین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  100متر مربع زمین ورزشي رده محلهاي و ناحیه اي  75،متر
مربع زمین ورزشي رده منطقهاي و  50متر مربع زمین ورزشي رده شهري و فراشهري و یـا  40متـر
مربع زیر بنا براي همه ردهها(هر كدام بیشتر باشد)الزامي است.
تبصره  : 1تأمین پاركینگ در مازاد فضاي باز اراضي ورزشي نیز بالمانع است.
تبصره  : 2رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره بـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 3در اراضي ورزشي با عملكرد مختلط ،تامین پاركینگ مطابق ضوابط و مقررات پاركینگ مربوط بـه
هر كاربري الزامي است.
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 )7-7سایر ضوابط و مقررات

 )7-7-1رعایت ضوابط و مقررات وزارت ورزش و جوانانو سازمان آت نشاني و مقررات ملي ساختماندر ایجـاد
اماكن ورزشي الزامي است.
 )7-7-2ســـطوح خـــالي اراضـــي ورزشـــي (بجـــز زمینهـــاي ورزشـــي ،پاركینـــگ ،معـــابر و …)
بایدبهفضایسبزودرختكاریاختصاصدادهشود.
 )7-7-3احداث حصار براي اراضي ورزشي فقط به صورت نرده مجاز است .ارتفاع دیوار زیر نـرده نبایـد از 50
سانتيمتر بلندتر باشد.
 )7-7-4احداث فضاهاي جنبي (مانند دوش ،رختكن ،سروی

بهداشتي و …) درهمهاراضیورزشیالزماست.

 )7-7-5اراضي ورزشي داراي مساحت كمتر از حد نصابهاي تعیین شده كه پیشتر تفكیک شدهاند  ،به شرط
رعایت سایر ضوابط و مقررات الزم ،ميتوانند در سطح اشغال و تراكم ساختماني كنوني خود تخریب
و بازسازي شوند.
 )7-7-6در صورتي كه طول مسیر قائم حركت از پایینترین طبقه تا باالترین طبقه بی

از  7متر باشد ،تعبیـه

یک دستگاه آسانسور الزامي است .ضمنا  ،در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر
از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
 )7-7-7اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني مبني بر رعایت اصول ایمنـي در زمینـه پیشـگري و اطفـاي حریـق

الزامي است.
 )7-7-8رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول حركتـي ـ جسـمي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )7-7-9صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلي ضوابط و مقررات ذیربط است.

64

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

 -8کاربري پارك (فضاي سبز عمومی)
اراضي پارک (فضاي سبز عمومي) شامل آن قسمت از اراضي محدوده شهر ميشود كه براي ایجاد و بهرهبـرداري
انواع فضاي سبز و پارک عمومي و سایر عملكردهاي مشروط قابل استقرار در این اراضي مورد استفاده قرار ميگیرد و
در نقشه كاربري زمین طرح تفصیلي به عنوان پارک مشخص شده است.
تبصره  : 1حریم رودخانه شهرچاي و سایر انهار در داخل محدوده شهر،با تایید سازمان آب منطقه اي و سازمان حفاظت
محیط زیست  ،به عنوان فضاي سبز (پارک) عمومي قابل استفاده است.
تبصره  : 2از حرایم قانوني داخل محدوده شهر (شامل حریم رودخانه شهرچاي و مسیلها و انهار و  ،)...بـه شـرط عـدم
مغایرت با ضوابط و مقررات قانوني مالک عمل  ،براي كاربري فضاي سبز و باز مي توان استفاده كرد.
 )1-8موارد مجاز استفاده از زمين

موارد مجاز استفاده از زمین كاربري پارک (فضاي سبز عمومي) به شرح زیر است :
 )8-1-1احداث انواع پاركها ،بوستانها و فضاهاي سبز تجهیز شده و تجهیز نشده و … جهت استفاده عمومي
تبصره : 1احداث و بهرهبرداري از عملكردهاي كاربري ورزشي ،تفریحي  ،فرهنگي ،مذهبي ،و تجاري و پاركینگ
متناسب با فضاي سـبز ماننـد كتابخانـه عمـومي و كتابفروشـي ،فروشـگاه لـوازم فرهنگـي و هنـري
نمازخانه،گالري و نمایشگاه هنري و موزه ،رستوران و چایخانه ،گلخانه و گلفروشي ،اماكن فرهنگي و
اجتماعي مانند فرهنگسرا و انجمن قلم ،فضاهاي تفریحي كودكان ،زمینهاي ورزشي روباز ،سالن تئـاتر
و سینما ،آتلیههاي هنـري ،اغذیـه فروشـي  ،سـاختمانهاي اداري و تأسیسـاتي پـارک ،سـروی هاي
بهداشتي ،كیوسک فروش روزنامه و مجله  ،اتوبانک و دستگاههاي خود پرداز و نظایر آنها بـه صـورت
عملكرد مشروط و مختلط با پارک و غیر قابل تفكیک از آن در اراضي این كاربري بـه شـرط رعایـت
موارد زیر مجاز است:
 )8-1-2استفاده از حداكثر  20درصد سطح پارک (فضاي سبز عمومي) به عنوان سطح مجاز احـداث زمینهـاي
ورزشي روباز و پاركینگ
 )8-1-3استفاده از حداكثر  10درصد سطح پارک (فضاي سبز عمومي ) به عنوان سطح مجاز احداث بنـا بـراي
سایر عملكردهاي مشروط مورد اشاره در باال ( با موافقت شهرداري)
 )8-1-4عدم مغایرت سازه و نماي ساختمانهاي این عملكردها با ضوابط و مقررات طراحي فضاي سبز مورد نظـر
(با اولویت سازههاي سبک و قابل انتقال)
 )8-1-5رعایت ضوابط و مقررات كاربریهاي متناظر خود
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تفکيك زمين

)8-2-1هرگونه تفكیک اراضي پارک عمومي ( فضاهاي سبز عمومي)ممنوع است.
)8-2-2حداقل مساحت زمین براي فضاي سبز و پارک عمومي رده محلـهاي  1000متـر مـر بـع  ،ناحیـه اي
 2500متر مربع  ،رده منطقهاي 10هزارمترمربع و رده شهري و فراشهري  50هزار مترمربع است.
تبصره  : 1استفاده از اراضي پاركعمومي با مساحت بیشتر از  20هكتار به صورت پارک جنگلي مجاز است.
تبصره  : 2شكل قطعه زمین پارک عمومي محدودیتي ندارد به شرط آن كه عرض آن كمتر از  30درصد طول
آن نباشد.
تبصره  : 3حداقل عرض گذر دسترسي به اراضي پـاركعمومي رده محلـه اي  8متـر ،ناحیـه اي  10متـر ،رده
منطقهاي  16متر و رده شهري و فراشهري  20متر است.
تبصره  : 4دسترسي مستقیم و بالفاصله واحدهاي عملكردهـاي مشـروط قابـل اسـتقرار و بهـره بـرداري در
پاركعمومي به معابر پیرامون پارک مجاز نیست.
)3-8ضریب اشغال

حداكثر اندازه ضریب اشغال مساحت اراضي پارک عمومیبراي بناي عملكردهاي مجاز قابل احداث در آنها 10
درصد است.
 )4-8تراکم ساختمانی

حداكثر تراكم ساختماني بناهاي مجاز قابل احداث در اراضي این كاربري براي فضاي سبز و پارک عمومي10
درصداست.
 )5-8تعداد طبقات

 )8-5-1احداث حداكثر دو طبقه ساختمان در پارک و فضاي سبز عمومي مجاز است.
تبصره  : 1احداث یک طبقه زیرزمین براي استفاده جهت فعالیتهاي پشتیباني فعالیت اصـلي سـاختمان (مـثالً
جهت احداث اطاق تأسیسات ،اطاق سرایداري ،سروی

بهداشتي ،انباري ،نمازخانـه و نظـایر آنهـا)

مجاز است.
)6-8پارکينگ

 )8-6-1تأمین یک واحـد پاركینـگ عمـومي رو بـاز بـه ازاي هـر  1000متـر مربـع پـارک و فضـاي سـبز
محلهاي و ناحیهاي هر  500مترمربع مساحت پارک و فضاهاي سبز رده منطقهاي و  350متر مربع فضاي سبز و پارک
شهري و فراشهري الزامي است.
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تبصره  : 1رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي سـاختمان در احـداث و بهـره بـرداري از پاركینـگهـاي
سرپوشیده الزامي است.
تبصره  : 1در فضاهاي سبز با عملكرد مختلط ،رعایت ضوابط و مقررات پاركینگ كاربري آن عملكردها الزامي
است.
 )8-6-2ایجاد و بهره برداري از پاركینگهاي مكانیزه در پاركها براي تامین جاي پارک مورد نیاز آن ،به شـرط
همخواني با سیما و منظر محیط پیراموني بالمانع است.

 )7-8سایر ضوابط و مقررات

 )8-7-1احداث دیوار و حصار به دور اراضي پارک عمومي ممنوع است.
 )8-7-2رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسـمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
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کاربري باغات و کشاورزي (اراضی مزروعی)

اراضي كشاورزي (مزروعي )وباغات آن قسمتي از اراضي شهر است كه در نقشه كاربري طرح تفصیلي تحت
عنوان كاربري باغات و كشاورزي مشخص شده است وطبق ضوابط ومقررات قانوني مالک عمل ،زمین كشاورزي
(مزروعي) وباغ شناخته مي شود .
هرگونه تفكیک وافراز  ،تغییر كاربري وساخت ساز در اراضي این كاربري تابع ضوابط ومقرارت مربوطه (منجمله
دستور العمل ماده  14قانون زمین شهري  ،سایر قوانین ومصوبه هاي قانوني نافذ ومالک عمل ذیربط مانند قانون حفظ
وگسترش فضاي سبز در شهرها و دستورالعمل اجرایي ماده یک آن ،ماده 101اصالحي قانون شهرداریها و همچنین
ضوابط ومقررات مندر دراین دفترچه ) مي باشد.
 (9-1موارد الزم الرعایه عمومی درکاربري اراضی کشاورزي وباغات داخل محدوده شهر

اروميه()1

عبارتند از:

 -1هرگونه تغییر كاربري  ،تعیین كاربري ،ساخت وساز و اجراي هرگونه طرح و پروژه سرمایه گذاري ومشاركتي
در باغات واراضي كشاورزي (مزروعي) داخل محدوده ،موضوع حسب مورد در كمسیون ماده  5مطرح وبه
همراه نحوي تامین خدمات عمومي تصمیم گیري خواهد شد .
 -2هرگونه قطع اشجار در باغات داخل محدوده ،به هر نحو ممكن توسط مالكین( اعم از حقیقي یا حقوقي)
ممنوع مي باشد و همچنین قبول تقاضاي مالكین باغات براي قطع اشجار توسط شهرداریها و سازمان پارک
ها و فضاي سبز شهر ارومیه ممنوع است .
 -3در صورت حادث شدن قطع اشجار توسط مالكین باغات (اعم از حقیقي و حقوقي) ضمن دریافت جریمه نقدي
قطع هر اصله درخت برابر تعرفه مربوطه و عوارض خدمات سال و قوانین جاري  ،هرگونه صدور مجوز احداث
بنا به باغ مزبور ممنوع مي باشد.
 -4رعایت ماده  9قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب  85/8/1بشرح " :به منظور
حمایت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغ ها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهرک ها كه در طرح
هاي جامع و تفصیلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند ،دولت و شهرداري ها موظف اند تسهیالت و خدمات
شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري ها در اختیار مالكان آن ها قرار دهند " الزامي است.
( )1ضوابط و مقررات ارائه شده در این مبحث ،مصوبه روز  97/2/22كمیسیون ماده  5استان آذربایجان غربي است كه براي در در مجموعه ضوابط و
مقررات طرح تفصیلي شهر ارومیه به مشاور ابالغ شده است.
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 -5شهرداري مكلف است براي كلیه باغات اعم از خصوصي و عمومي و توتستان هاي داخل محدوده شناسنامه
تهیه نموده و كلیه درختان باغات باید توسط سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري برچسپ داشته و ثبت
شوند و نقشه توزیع و پراكن

باغات داخل محدوده بر اساس طرح تفصیلي مصوب كمیسیون ماده  5با در

مساحت باغات در قالب جدول و نقشه در مقیاس  1/2000توسط شهرداري تهیه و پ

از مهر و امضاء در

كمیسیون ماده  5مطرح و مورد تصویب قرار گیرد .
 -6هرگونه تفكیک باغات داخل محدوده به استثناء تفكیک قهري كه در نتیجه عبور معبر طرح تفصیلي ،خطوط
لوله آب ،گاز شهري ،فاضالب ،خطوط انتقال برق و  ...در اثر اصالح سند مالكیت حادث مي شود ،اعم از اینكه
تفكیک حاصل از اجراي گواهي حصر وراثت و انتقال ورثه اي و یا تفكیک حاصل از خرید و فروش فیمابین
افراد باشد ،ممنوع است .
 -7پ

از ابالغ طرح تفصیلي توسط استاندار و ریاست كمیسیون ماده  5به شهرداري و دیگر دستگاه هاي

اجرایي دست اندر كار عمران شهري ،طرح تفصیلي مصوب ارومیه باید مستند به ماده  5قانون انتشار و
دسترسي آزاد به اطالعات ،مصوب  1388/11/6مجل

شوراي اسالمي و مصوبات مورخ  94/6/3و

 95/10/6شورایعالي شهرسازي و معماري ایران،توسط شهرداري ارومیه و اداره كل راه و شهرسازي استان
اطالع رساني عمومي (به صورت در در كثیراالنتشارترین روزنامه محلي و همچنین اعالن از شبكه صدا و
سیماي استان و در در سایت هاي شهرداري ارومیه و اداره كل راه وشهرسازي استان) شود .لذا پ

از علني

شدن و اطالع رساني طرح تفصیلي،هرگونه تفكیک و افراز باغات و ثبت و صدور اسناد مالكیت تفكیک و افراز
در كلیه دفاتر ثبت اسناد و امالک شهر ارومیه ممنوع بوده و براي هر دفترخانه خاطي از بابت ثبت و صدور هر
سند مالكیت غیر مجاز جریمه نقدي طبق قوانین جاري مالک عمل و همچنین محرومیت دفتر از فعالیت
طبق مقررات توأمان اعمال مي شود .
 -8اداره كل ثبت اسناد و امالک استان و همچنین اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارومیه ،هر دو مكلفند
تفكیک و صدور اسناد مالكیت باغات داخل محدوده شهر ارومیه را طبق نقشه اي كه مهمور به مهر دبیرخانه
كمیسیون ماده  5استان و مصوب كمیسیون ماده  5بوده و صرفاً از طریق دبیرخانه كمیسیون مزبور و توسط
دبیر كمیسیون (مدیر كل راه وشهرسازي استان )ابالغ مي گردد،انجام و صادر نمایند .
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 -9در صورتیكه بنا به گزارش دبیرخانه كمیسیون ماده  5و بنا به تشخیص كمیسیون ماده  5مشخص گردد مالک
یا مالكیني ،هر كدام از باغات داخل محدوده عمداً اقدام به خشكاندن درختان و از بین بردن سیستم آبیاري
ب اغات نموده اند  ،ضمن اینكه صدور هرگونه مجوز تفكیک و ساخت و ساز در باغ مربوطه ممنوع مي باشد
،مالک یا مالكین مشاعي باغ مربوطه مشمول جریمه نقدي طبق قوانین و مقررات جاري خواهند بود .
 -10پ

از علني شدن طرح تفصیلي كه جزئیات آن در بند ش

تفصیالً ارائه گردید ،شهرداري ارومیه از طریق

سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر ارومیه مكلف است براي كلیه باغات شناسنامه فني با اطالعات كامل
(منجمله مساحت باغ – تعداد درختان باغ پ
باغ  ،تهیه عك

از تصویب و ابالغ طرح تفصیلي ،بر چسب داركردن درختان

و فیلم از وضعیت باغ در وضع موجود (منظور پ

از علني شدن طرح تفصیلي )،تهیه

گزارش كامل از سیستم آبیاري باغ ،مشخصات مالک یا مالكین باغ و  ...تهیه و این سند را در قالب گزارش،
جدول و نقشه به تصویب كمیسیون ماده  5رسانده و در هر ش

ماه گزارشي از وضعیت این باغها توسط

شهرداري به دبیرخانه كمیسیون ماده  5ارسال تا گزارش مزبور در جلسه كمیسیون ماده  5مطرح و به اطالع
اعضاء كمیسیون توسط دبیرخانه رسانده شود .
 -11شهرداري ارومیه پ

از ابالغ طرح تفصیلي تجدید نظر ،مكلف است در هرسال حداقل پنج هكتار از باغات را

طبق ضوابط مندر در این دفترچه تملک و به پارک و فضاي سبز عمومي تبدیل نماید .
 -12شهرداري ارومیه عالوه بر تملک و تجهیز پنج هكتار از باغات محدوده شهر در هر سال بشرح بند 10
مكلف است در پنج ساله اول و دوم اجراي طرح تفصیلي اقدام به تملک باغ یا توتستان فعال با حداقل
مساحت هر كدام  5هكتار نموده و آنرا بعنوان هویت تاریخي و طبیعي شهر ارومیه و بعنوان یک نگین
شهري جاذب توریست و بعنوان عنصر احیاءكننده هویت شهر ارومیه كه قبل از انقالب شهر ارومیه به باغ
شهر ایران شهرت داشته ،تبدیل به باغ عمومي نموده و با اجتماع و كلكسیوني كامل از نمونه هاي گیاهي و
درختي استان یک اثر ماندگار همانند باغ گلهاي اصفهان و یا باغات ارم و دلگشاي شیراز در آورد كه در
این صورت ایجاد ارتباط و پیوند فضاهاي فیمابین این باغات و رودخانه شهرچاي موجب تداعي و احیاءكننده
عنصر آب در باغ ایراني گردیده و اثر مزبور را به یک عنصر ماندگار و نشاط بخ

تبدیل مي نماید.
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 -13منابع مالي مورد نیاز بندهاي  11 ، 10و  12از طریق اعتبار استحصالي تغییر كاربري بخ

اندكي از باغات

سهم شهرداري و اجراي پروژه هاي سرمایه گذار مشاركتي در باغات طبق ضوابط و مقررات مندر در این
بخ

قابل تامین مي باشد .

 (9-2ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي درباره تفکيك و افراز اراضی کشاورزي و باغات داخل محدوده
(دستور العمل ماده  14قانون زمين شهري )

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر كاربري ،افراز و تفكیک باغات و اراضي كشاورزي یا آی

موضوع ماده 14

قانون زمین شهري بر حسب اینكه داخل محدوده قانوني (در حال حاضر طبق قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
،روستا و شهرک و نحوه ي تعیین آن ها همان محدوده شهر است ) قرار داشته باشد بشرح ذیل بعنوان مستندات قانون
بي كم و كاست در این مبحث ارائه گردیده كه به همراه دیگر ضوابط پیشنهادي و تكمیلي مالک عمل مدیریت شهري
(استانداري ،شهرداري ،شوراي اسالمي شهر ،اداره كل راه و شهرسازي استان ،كمیسیون ماده  5و دبیرخانه كمیسیون
)قرار مي گیرد .
تاكید میگردد در اجراي این دستورالعمل و ضوابط و مقررات ارائه شده در صورت نیاز به تغییر یا تعیین كاربري موضوع
حسب مورد در كمیسیون ماده  5مطرح و به همراه نحوه تامین خدمات الزم مورد تصمیم گیري قرار خواهد گرفت .در
اجراي این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  1359رعایت گردد .
دلیل ارائه ضوابط و مقررات تكمیلي براي تحقق هدف حفظ و نگهداري از باغات داخل محدوده ي شهر ارومیه با
رعایت كلیه قوانین و مصوبات و دستورالعمل هاي مصوب و مالک عمل منجمله دستورالعمل ماده 14زمین شهري
،قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  1359مي باشد .
معیار ها و ویژگي هاي ضوابط و مقررات تلفیقي و تكمیلي بشرح ذیل جهت حفظ و حراست از باغات داخل محدوده
شهر ارومیه عبارتند از :
 .1انطباق كلي آنها با قوانین و دستورالعمل هاي مصوب و مالک عمل در خصوص باغات منجمله
دستورالعمل ماده  140قانون زمین شهري و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359
مجل

شوراي اسالمي .

 .2لحاظ كردن ویژگي ها و شرایط خاص باغات و توتستان هاي داخل محدوده شهر ارومیه در وضع موجود
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 .3اجرایي و عملیاتي بودن ضوابط و مقررات ارائه شده با عنایت به وضع موجود باغات ،امكانات و توانایي هاي
مالي-اعتباري و فني شهرداري در حفظ و حراست از این باغات و مهار حرص و ولع روز افزون تعدادي از
مالكین و افراد فرصت طلب و سودجو در تخریب این باغات و جلوگیري از تبدیل این نگین هاي طبیعي
منحصر به فرد ارومیه به احجام بتن ،آهن و آجر در قالب بافت هاي مسكوني و تجاري .
 .4لحاظ كردن اقتصاد زمین و متعادل نمودن ارزش اقتصادي باغات با كاربري و عملكرد تعریف شده براي این
فضاها و هدایت و جهت دهي مالكین باغات و سرمایه گذاران بخ

خصوصي در راستاي انتفاع قانوني

صاحبان و مالكین باغات با شرایط حفظ درختان و سیستم آبیاري و سر سبزي باغات به صورت توأمان .
 .5تعدیل ،پیشگیري و جلوگیري از تفكیک و ساخت و ساز هاي غیر مجاز در باغات به موجب تدوین و ارائه
ضوابط و مقررات كاربردي و پاسخگو در عین حال الزام آور در قالب بر قراري سیستم تنبیه و تشویق در زمینه
حفظ و حراست از باغات .
باغات و اراضي كشاورزي داخل محدوده به دو د سته اصلي بشرح ذیل قابل دسته بندي بوده كه براي هر كدام
ضوابط و مقررات اختصاصي با رعایت كلیه قوانین و دستورالعمل هاي مصوب و مالک عمل و همچنین ارائه
ضوابط و مقررات تلفیقي و تكمیلي بر اساس معیار ها و ویژگي هاي پنجگانه گفته شده و با هدف اصلي حفظ
وحراست از باغات و استفاده از بخ

اعظم آنها به عنوان پارک و فضاي سبز عمومي تجهیز شده یا باغات عمومي

از یک طرف و تامین انتفاع و سود قانوني صاحبان ومالكین باغات و سرمایه گذاران از طرف دیگر در این بخ
ارائه میگردد:

الف:باغات داخل محدوده قانونی
-1فضاي سبز عمومی

باغاتي كه شهرداري عالوه بر مصوبات طرحها مي تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاري به
صورت فضاي سبز عمومي نگهداري كند (اعم از اینكه در طرح مصوب داراي كاربري باشند یا نباشند) با تصویب مراجع
مربوطه به فضاي سبز عمومي تبدیل شود.
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 -2باغ مسکونی

باغاتي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند و قابل تبدیل به منطقه باغ – مسكوني با ضوابط
تفكیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند :
 )2-1حداقل تفكیک  ،افراز و تقسیم  2000متر مربع با تراكم ساختماني  20درصد و حداكثر سطح اشغال %10
در صورتیكه مالک مایل به استفاده از تراكم بیشتر باشد در مقابل افزای

مساحت قطعات تفكیكي اجازه احداث

ساختمان با تراكم و طبقات بیشتر بشرح زیر داده مي شود.
 )2-2در قطعات  2000تا  5000متر مربع اجازه استفاده از تراكم ساختماني  30%با حداكثر سطح اشغال  %15سطح
زمین.
 )2-3در قطعات تفكیكي  5000مترمربع به باال اجازه استفاده از تراكم ساختماني  45درصد با حداكثر اشغال  15درصد
سطح زمین
تبصره  : 1باغات تفكیک شده قبلي كه كمتر از  2000متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه  1-2هستند
در قطعاتي كه سطح اشغال ساختمان كمتر از  150متر مربع باشد حداكثر تا  150متر مربع سطح اشغال در دو طبقه و
یک طبقه زیر زمین مجاز است.

تبصره  : 2در صورت احداث ساختمان مسكوني در یک طبقه  ،محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل  4متر
فاصله داشته باشد این فاصله در مورد ساختمانهاي  2طبقه  8متر  3 ،طبقه  12متر و  4طبقه  16متر مي باشد .احداث
ساختمان با بی

از  4طبقه در مناطق باغ مسكوني مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت كمترین

میزان قطع درخت باشد.

تبصره  : 3در آندسته از كاربریهاي خدماتي مانند هتل  ،واحدهاي تفریحي و ورزشي و فرهنگي كه انتفاعي باشد،رعایت
كلیه ضوابط این بند الزامي است .لیكن در كاربریهاي خدمات عمومي كه با اعتبارات دولت احداث مي شود ،استفاده از
حداكثر  15درصد سطح اشغال و  45درصد تراكم در تمام حاالت بالمانع است.
تبصره  : 4با استفاده از مزایاي تفكیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي  2-2و  3-2هرگونه تفكیک بعدي
ممنوع است و مراتب بایستي در سند مالكیت و صورت مجل

تفكیكي قید شود.
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-3مسکونی

این بند طي دادنامه شماره  48روز  1378/2/25باراي هیات عمومي دیوان عدالت اداري ابطال شده است.

ب) اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده قانونی

 -1تبدیل اراضي كشاورزي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشد به باغ با استفاده از مقررات
منطقه باغ – مسكوني موضوع بند  2قسمت الف این دستورالعمل بالمانع است .در این صورت الزم است كه نقشه
درختكاري باغ نیز همراه با نقشه هاي تفكیكي و ساختماني به تصویب شهرداري مربوطه برسد.
 -2تبدیل و تغییر كاربري اراضي كشاورزي با آی
هادي آنها با پی

داخل محدوده قانوني به مسكوني در صورتي كه طرح تفصیلي یا

بیني خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است .كسب اجازه قطعه بندي و تفكیک و

ساختمان سازي اینگونه اراضي مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها موضوع
مصوبه مورخ  1369/10/3شورایعالي شهرسازي و معماري ایران خواهد بود.
 -3تا زماني كه مالكین قصد تفكیک و ساختمان سازي ندارند  ،مي توانند از ضوابط تفكیک به شرح زیر استفاده نمایند.
 حداقل تفكیک اراضي شالیزار  5هكتار حداقل اراضي زراعتي غیر شالیزار  10هكتار -حداقل اراضي زراعتي دیم  20هكتار

 (9-3ضوابط و مقررات شهرسازي و احداث بنا در اراضی کشاورزي (باغات و مزروعی)

پیشنهاد مشاور در جهت حفظ اراضي كشاورزي داخل محدوده بر اساس قوانین جاري مربوطه
 -1در ارتباط با باغات داخل محدوده شهر ارومیه ،اولویت اول تملک كل باغات توسط شهرداري و تبدیل آن ها به
پارک و فضاي سبز عمومي و یا باغات عمومي مي باشد .
 -2هرگونه تغییر كاربري اراضي كشاورزي داخل محدوده (اعم از باغات و اراضي مزروعي ) بر اساس لحاظ كردن
سهم مدیریت شهري و مالكین بر مبناي قانون اصالحي ماده  101شهرداري ها منوط به درخواست شهرداري و
طرح موضوع در كمیسیون ماده  5بوده و سهم اراضي استحصالي شهرداري و دولت از بابت تغییر كاربري
اراضي كشاورزي سهم مالک ،صرفاً به پارک و فضاي سبز عمومي و یا باغات عمومي تبدیل مي شود و تغییر
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كاربري اراضي استحصالي سهم شهرداري ودولت به كاربري هاي انتفاعي قابل طرح در كمیسیون ماده  5نمي
باشد.
 -3براي تامین بخشي از منابع مالي مورد نیاز تجهیز سهم باغات مربوط به مدیریت شهري ،شهرداري
مي تواند از اراضي كشاورزي استحصالي سهم مدیریت شهري با ضوابط شهرسازي و احداث بنا بشرح:
حداكثر  10درصد سطح اشغال و  20درصد تراكم ساختماني را در اراضي كشاورزي با كاربري تجاري –
خدماتي و تفریحي  -ورزشي با طرح موضوع در كمیسیون ماده  5استفاده نماید .
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 -10کاربري اداري و انتظامی
اراضي كاربري اداري و انتظامي شامل آن قسـمت از اراضـي محـدودهي شـهر ميشـود كـه بـراي ایجـاد و
بهرهبرداري از واحدهاي خدمات اداري و انتظامیمورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي بـه عنـوان
اراضي اداري و انتظامي مشخص شده است.

 )1-10موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهرهبرداري از واحدهاي عملكردهاي زیر در اراضي كاربري اداري و انتظامي مجاز است:
 )10-1-1واحدهاي اداري و انتظامي ناحیهاي مانند شهرداري ناحیه ،كالنتري  ،شوراي محلي  ،شوراي حل
اختالف،مركز پستي و مخابراتي
 )10-1-2واحدهاي اداري و انتظـامي منطقـه اي ماننـد مجتمـعهـاي قضـایي،ادارات آب و بـرق و گـاز و
و

مخابرات و فاضالب ،شهرداري منطقه ،مراكز مالیاتي ،مراكز راهنمایي و رانندگي  ،مراكز پلی
آگاهي و بسیج ،واحدهاي منطقه اي ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي و ...

 )10-1-3واحدهاي اداري و انتظامي شهري و فراشـهري ماننـد ادارات و سـازمانهاي دولتـي و عمـومي و
قضایي  ،ستاد نیروهاي نظامي و انتظامي  ،شـهرداري ،دادگسـتري  ،زنـدان و كـانون اصـالح و
تربیت  ،سازمانهاي بین المللي ،شوراي اسالمي شهر ،كنسولگري ،دفاتر اداري شركتهاي دولتي و
...
تبصره  : 1احداث و بهره برداري از واحدهاي عملكردي سایر كاربریها در اراضـي اداري و انتظـامي ممنـوع
است.
تبصره  : 2رعایت حریم قانوني واحدهاي اداري و انتظامي (طبق پیوست  5همین مجموعه) الزامي است.
 )2-10تفکيك زمين

 )10-2-1تفكیک اراضي كاربري اداري و انتظامي ممنوع است.
 )10-2-2حداقل نصاب مساحت زمین براي اراضي كاربري اداري و انتظامیناحیهاي  500مترمربع ،منطقهاي 1000
مترمربع و شهري و فراشهري 2000مترمربع است.
 )10-2-3حداقل گذر دسترسي به اراضي كاربري اداري و انتظامي ناحیهاي  10متر ،منطقهاي  16متر و شـهري و
فراشهري  20متر است.
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 )3-10تراکم ساختمانی

 )10-3-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري اداري و انتظامي ناحیهاي  100درصد،منطقه اي  150درصد و
شهري و فراشهري  200درصد است.
تبصره  : 1استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي اداري – انتظامي رده منطقهاي شهري و فراشهري
مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمین و عرض گذر دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي ذكر شـده
نباشد.
در صورتي كه مساحت قطعه زمین یا عرض گذر دسترسي آن و یا هر دو آنها در این اراضي كمتر از
حد نصابهاي ذكر شده باشد  ،حداكثرتعداد طبقات مجاز قابـل احـداث در اراضـي اداري – انتظـامي
منطقهاي  2طبقه و شهري و فراشهري  3طبقه است.
تبصره  : 2مساحت زیرزمین و پیلوتي (با ارتفاع مفید  2/40متر) در محاسبه تراكم سـاختماني جـزء سـطح زیربنـا
منظور نميشود.
 )4-10ضریب سطح اشغال

 )10-4-1حداكثر ضریب سطح اشغال اراضي كاربري اداري و انتظامي  50درصد است.
 )10-4-2شكل سطح مجاز احداث بنا محدودیتي ندارد ولي در صورت همجواري بـا پـالک مسـكوني  ،در كلیـه
طبقات باید محدوده احداث بناي مسكوني در لبه پالک مجاور باشد.
 )5-10تعداد طبقات و ارتفاع

 )10-5-1حداكثر تعداد طبقات در ساختمانهاي اراضي كاربري اداري و انتظـامي ،بـا رعایـت ضـوابط تـراكم
ساختماني آن،در رده ناحیهاي  2طبقه ،منطقهاي  3طبقه و شهري و فراشهري  4طبقه است.
تبصره  : 1درصورت كاه

ضریب سطح اشغال و رعایت حداكثر تراكم ساختماني مجاز ،امكان افزای

یک

طبقه به طبقات مورداشاره مجاز است.
تبصره  : 2احداث زیرزمین در زیر طبقه همكف مجاز است.
 )10-5-2حداقل ارتفاع مفید هر طبقه  2/6متر و حداكثر  3/2متر است.
 )10-5-3ارتفاع بنابر اساس ارتفاع مفید طبقات و احتساب ضخامت هر سقف تعیین ميشود.
تبصره  : 1در صورت استفاده از سطح شیبدار ،حداكثر  1/2متر به ارتفاع بنا افزوده ميشـود ،ضـمن آن كـه
ارتفاع كوتاهترین قسمت طبقه داراي سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.
 )6-10پارکينگ

 )10-6-1به ازاي هر  35مترمربع زیربناي اداري یک واحد پاركینگ باید تأمین شود.
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تبصره  : 1رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره برداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 2پاركینگهاي مورد نیاز را مي توان در زیر زمین ،پیلوتي و مازاد فضاي باز تامین كرد.

 )7-10سایر ضوابط و مقررات

 )10-7-1امكان استفاده از نور و تهویه مستقیم براي اطاقهاي اداري و فضاهاي پرتـردد اصـلي بایـد وجـود
داشته باشد.
 )10-7-2در صورت وجود حیاط خلوت ،پاسیو یا فضاي باز محصور ،حداقل عرض آن فضا نباید از یـک دوم
میانگین ارتفاع ساختمان در لبههاي آن یا حداقل عرض  6متر (هركدام بیشتر باشد) كمتر باشد .در
غیر اینصورت مساحت آن فضا در محاسبه تراكم ساختماني جزء مساحت زیربنا منظور ميشود.
 )10-7-3حداقل نیمي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )10-7-4در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از پایینترین طبقه تا باالترین طبقه  ،تعبیه

آسانسور الزامي است .ضمنا در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشـتر از آن بایـد
حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
 )10-7-5عملكردهاي زیر در زیرزمین مجاز است:
 )10-7-5-1انباري و پاركینگ
 )10-7-5-2موتورخانه با امكان تهویه مستقیم
 )10-7-5-3كارگاه تعمیرات ساختمان با امكان تهویه
 )10-7-5-4سرویسهاي بهداشتي با امكان تهویه مناسب
 )10-7-5-5سالن اجتماعات و نظایر آن با امكان تهویه مستقیم
 )10-7-5-6محل اقامت سرایدار و نگهبان با امكان تهویه و نور مستقیم
 )10-7-5-7آشپزخانه با امكان نور و تهویه مستقیم
 )10-7-5-8نهارخوري با امكان تهویه مستقیم
 )10-7-6كلیه بدنههاي نمایان ساختمان باید نماسازي شود.
 )10-7-7اخذ تأییدیه سازمان آت

نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفـاي حریـق

الزامي است.
 )10-7-8رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.
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 )10-7-9رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )10-7-10رعایت ضوابط و مقررات و الزامات پدافند غیرعامل الزامي است.
 )10-7-11صدور پروانه ساخت و گرواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقررات ذیـربط
است.

79

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

 -11کاربري درمانی
اراضي درماني شامل آن قسمت از اراضي محدوده شـهر ميشـود كـه بـراي احـداث و بهرهبـرداري از انـواع
تسهیالت درماني و بهداشتي و خدمات وابسته به آنها و نیز سایر عملكردهاي مجاز در این اراضي مـورد اسـتفاده قـرار
ميگیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر به عنوان اراضي درماني مشخص شده است.
 )1-11موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و واحدهاي مرتبط با عملكردهاي زیر در اراضي درماني مجاز است:
 )11-1-1واحدهاي درماني مانند :كلینیک پزشكي ،درمانگاه ،مركـز بهداشـت و تنظـیم خـانواده ،مركـز درمـاني
سرپایي ،بیمارستان  ،زایشگاه ،مركز انتقال خون ،تیمارستان
 )11-1-2برخي تسهیالت بهزیستي نظیر :خانه سالمندان  ،مراكز رفاه خانواده ،مراكز توانبخشي،مراكز نگهـداري
كودكان بي سرپرست  ،معلولین و جانبازان
 )11-1-3عالوه بر موراد باال ،از اراضي كاربري درماني براي عملكردهاي زیر نیز به صورت مشروط  ،مخـتلط و
غیر قابل تفكیک از كاربري درماني مي توان استفاده كرد :
 )11-1-3-1واحدهاي تجاري -خدماتي وابسته بـه بهداشـت و درمـان نظیـر :آزمایشـگاه ،رادیولـوژي،
داروخانه ،فیزیوتراپي ،سونوگرافي ،مطب  ،تزریقات ،ساختمان پزشكان
 )11-1-3-2سایر واحدهاي تجاري و خدماتي مانند شعب بانکها ،گلفروشي ،سوپرماركت و …
تبصره  : 1انجام عملكردهاي تجاري و خدماتي در اراضي این كاربري ها تنهـا بـه صـورت عملكـرد مخـتلط بـا
عملكرد درماني و نداشتن دسترسي مستقل از معبر عمومي مجاز است.
تبصره  : 2در صورت اختالط عملكرد درماني با سایر عملكردهاي مجاز فوقالذكر ،حداكثر  20درصـد از زیربنـاي
ساختمان را به سایر عملكردهاي مجاز مي توان اختصاص داد.
تبصره  : 3ضوابط و مقررات حاكم بر عملكردهاي مجاز قابل استقرار در ایـن اراضـي همـان ضـوابط و مقـررات
كاربریهاي متناظر آنها است.
تبصره  : 4به منظور ساماندهي و مدیریت تقاضاي سفر در محدوده مركزي شهر (معادل محدوده حوزه یک ناحیه
ویژه تاریخي شهر در فصل سوم همین مجموعه)  ،احداث و توسـعه و بهـرهبـرداري از واحـدهاي
تجاري ـ خدماتي درماني جدید (مذكور در باال) به صـورت مسـتقل و مجـزا از واحـدهاي درمـاني
بستري در این محدوده ممنوع است.
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 )2-11تفکيك زمين

ضوابط و مقررات مربوط به تفكیک زمین در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است:
 )11-2-1تفكیک اراضي كاربري درماني ممنوع است.
 )11-2-2حد نصاباندازه زمین براي عملكردهاي درماني محله اي و ناحیه اي  500متر مربع،منطقهاي 1000
متر مربع و شهري و فراشهري  2500متر مربع است.
تبصره  : 1استفاده از قطعات زمین با مساحت كمتر به شرط تایید قابلیت آن براي هـر یـک از مـوارد فـوق
الذكر توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و یـا سـایر سـازمانهاي
قانوني ذیربط بالمانع است.
 )11-2-3حداقل عرض گذر دسترسي به واحدهاي درماني محلهاي و ناحیه اي  10متر  ،منطقه اي  16متر و
شهري و فراشهري  20متر است.

 )3-11تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است:
 )11-3-1حداكثر تراكم ساختماني براي اراضي درماني محله اي و ناحیهاي  150درصد و منطقه اي  ،شهري
و فراشهري  200درصد است.
تبصره : 1سطح زیرزمین و پیلوتي (با ارتفاع مفید 2/40متر) بـه شـرط اسـتفاده بـراي عملكردهـاي مشـاع و
پاركینگ وانباري در محاسبه تراكم ساختماني جزء مساحت زیربنا منظور نميشود.
تبصره  : 2در محاسبه تراكم ساختماني ،مساحت زیربناي هر یک از عملكردهاي مجاز ،فارغ از محل اسـتقرار
آنها در طبقات ساختمان ،جزء مساحت زیربنا منظور ميشود.
 )4-11ضریب سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به ضریب اشغال در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است:
 )11-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح براي اراضي كاربري درماني  50درصد است.
تبصره  : 1حداقل نیمي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )11-4-2شكل سطح مجاز احداث بنا در اراضي درماني محدودیتي ندارد.
تبصره  : 1در صورت همجواري ساختمان درماني با ساختمان مسكوني ،سـطح مجـاز احـداث بنـا در پـالک
درماني باید در محدودهي ساختمان مسكوني در لبه پالک مجاور قرار داشته باشد.
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 )5-11تعداد طبقات و ارتفاع

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در ساختمانهاي درماني ،با رعایت ضوابط تـراكم سـاختماني
آن ،به ترتیب زیر است:
 )11-5-1با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني و سطح اشـغال در اراضـي درمـاني و سـایر
ضوابط و مقررات ذیربط( ،بویژه رابطه تعـداد طبقـات سـاختمان و عـرض معبـر دسترسـي قطعـه
زمین)تعداد طبقات ساختمانها در اراضي این كاربري محدودیتي ندارد.
 )11-5-2ارتفاع مفید هر طبقه در ساختمانهاي درماني  3متر و حداكثر اندازه آن  4/8متر است.
تبصره  :سالنهاي اجتماعات و نمای

و نظایر آنها مشمول این محدودیت نميشود.

 )11-5-3احداث زیرزمین ،در زیر طبقه همكف ،به شرط رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط ،بالمانع است.
 )11-5-4در ایجاد ساختمان  ،در صورت استفاده از سطح شیبدار ،ارتفاع بنا حداكثر  1/2متر افزای

ميیابد،

ضمن آن كه ارتفاع كوتاهترین قسمت طبقه داراي سقف شیبدار نباید از  2/05متر كمتر باشد.

 )6-11پارکينگ

ضوابط و مقررات مربوط به پاركینگ در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است.
 )11-6-1به ازاي هر  40مترمربع زیربناو یا هر  4تخت بیمارستاني (هر كدام بیشتر باشد)حداقل یـک واحـد
پاركینگ باید تأمین شود.
تبصره  : 1رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره برداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 2تأمین پاركینگ در زیرزمین ،پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 3در ساختمانهاي درماني با عملكـرد مخـتلط  ،رعایـت ضـوابط و مقـررات پاركینـگ كـاربري آن
عملكردها الزامي است.
 )7-11سایر ضوابط و مقررات

 )11-7-1رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مورد ساخت و بهرهبرداري
از ساختمانهاي كاربري درماني الزامي است و صدور پروانه ساختمان مستلزم ارائـه تأییدیـه از ایـن
سازمان ميباشد.
 )11-7-2در بناهاي درماني استفاده از نور طبیعي براي اطاقهاي بستري ،اطاقهاي معاینه ،اطاقهـاي اداري و
محلهاي پرتردد اصلي الزامي است.
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 )11-2-7-1این الزام شامل فضاهایي (مانند سالن نمای

و اجتماعات) نميشود كه عملكـرد آنهـا چنـین

ایجاب نميكند.
 )11-7-3در صورت وجود حیاطهاي داخلي ،پاسیو و یا فضاهاي باز محصور ،حداقل عرض آن فضـا نبایـد از
یک دوم میانگین ارتفاع ساختمان در لبههاي حیاط داخلي و یا  6متر (هركدام بیشتر باشـد) كمتـر
باشد .در غیر اینصورت ،مساحت فضاهاي مزبور جزء زیربنا محسوب ميشود.
 )11-7-4استفاده از زیرزمین براي عملكردهاي زیر مجاز است:
 )11-7-4-1محل اقامت نگهبان و سرایدار به شرط داشتن نور و تهویه مستقیم
 )11-7-4-2پاركینگ
 )11-7-4-3انبارها و بایگاني
 )11-7-4-4كارگاههاي تعمیرات ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوط با امكان تهویه
 )11-7-4-5موتورخانه و تاسیسات و تجهیزات مربوط با امكان تهویه مستقیم
 )11-7-4-6آشپزخانه و فضاهاي مربوطه با امكان تهویه و نور مسـتقیم ،نهـارخوري و محـل اسـتراحت
كاركنان با امكان تهویه مستقیم
 )11-7-4-7واحدهاي تجهیزات برقي و مخابرات
 )11-7-4-8سرویسهاي بهداشتي ،دوش و رختكن ،رختشویخانه استریل براي ملحفه و سایر وسـایل بـا
تهویه مناسب
 )11-7-4-9واحدهاي خاص بیمارستاني مانند كالبد شكافي ،سردخانه جسد ،استریلیزاسیون و نظایر آنهـا
به شرط تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
 )11-7-4-10واحدهاي تجاري و خدماتي مشروط مذكور در بند  3-1-11به شرط تامین سایر ضوابط
 )11-7-5عالوه بر پله ،آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي باید در ساختمانهاي درماني منظور شود( .مطابق بـا
پیوست دو الزامات مقـررات ملـي سـاختمان در زمینـه جـداول ابعـاد آسانسـورها در سـاختمانهاي
بیمارستاني)
 )11-7-6تأسیسات مجاز روي بام شامل خرپشته (معادل فضاي پله) ،اطاقک آسانسور (بـا حـداكثر  2/5متـر
ارتفاع از روي بام) ،تجهیزات مربوط به تأسیسات سرمای

و گرمـای  ،منبـع آب ذخیـره و آتـ

نشاني ،آنتن مركزي و نظایر آنها است.
تبصره  : 1احداث سرپوشیده سبک (بدون استفاده از مصالح بنایي) جهت تأسیسات در روي بام بالمانعاست.
 )11-7-7كلیه بدنههاي قابل دید ساختمان باید نماسازي شود.
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 )11-7-8ارائه تأییدیه سازمان آت

نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفاي حریـق

الزامي است.
 )11-7-9رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )11-7-10رعایت اصول پدافند غیر عامل توصیه مي شود.
 )11-7-11صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقـررات ذیـربط
است.
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 -12کاربري تفریحی ـ گردشگري
اراضي تفریحیـ گردشگري شامل آن قسمت از اراضي داخل محدوده شهر است كه براي احداث و بهرهبرداري
از واحدهاي عملكردي این كاربري و سایر عملكردهاي مجاز مورد اسـتفاده قـرار ميگیـرد و در نقشـه كـاربري طـرح
تفصیلي شهر با همین عنوان مشخص شده است.
)1-12موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي این كاربري براي احداث و بهرهبرداري از واحدهاي عملكردي زیر مجاز است:
 )12-1-1واحدهاي اقامتي مانند مسافرخانه ،مهمانسرا ،هتل ،هتل ـ آپارتمان ،مهمانپذیر ،متل  ،اردوگاههاي
جهانگردي و ...
 )12-1-2واحدهاي تفریحي مانند شهربازي  ،پاركهاي جنگلي و ...
عالوه بر موارد باال ،از اراضي كاربري تفریحي-گردشگري براي عملكردهاي زیر نیـز بـه صـورت مشـروط ،مخـتلط و
غیرقابل تفكیک از كاربري تفریحي-گردشگري ميتوان استفاده كرد:
 )12-1-3واحدهاي اغذیه فروشي و پذیرایي مانند قهوهخانه ،اغذیهفروشي ،كبابي ،رستوران ،چلوكبابي ،سالن
غذاخوري ،آبمیوهفروشي و …
 )12-1-4واحدهاي پذیرایي مانندسالنهاي عقدوعروسي ،سالنهاي میهماني و …
 )12-1-5واحدهاي تجاري مانند لباس فروشي ،عتیقهفروشي ،صنایع دستي فروشي ،آرایشگاه  ،آژان

فروش

بلیط هواپیما و …
تبصره  : 1عملكردهاي پذیرایي و تجاري این كاربري در صورت داشتن دسترسي مستقیم به معابر عمومي
مشمول ضوابط و مقررات كاربري تجاري است .ایجاد دسترسي مستقیم به معابر عمومي با نظر
شهرداري خواهد بود.
تبصره  : 2وجود عملكردهاي پذیرایي و تجاري در داخل واحدهاي اقامتي (بدون دسترسي مستقیم به معـابر
عمومي) مشمول ضوابط و مقررات كاربري تجاري نميشود.
تبصره  : 3عملكردهاي اقامتي مشمول ضوابط و مقررات این مبحث است.
تبصره  : 4تغییر كاربري و عملكرد واحدهاي اقامتي موجود ممنوع است.
تبصره  : 5بهرهبرداري از واحدهاي پذیرایي و تجاري تنها به صور عملكرد مخـتلط بـا عملكـرد تفریحـي-
گردشگري و غیر قابل تفكیک از آن در یک ساختمان مجاز است.
تبصره  : 6حداكثر از  20درصد سطح زیر بناي ساختمان براي استقرار سـایر عملكردهـاي مجـاز مـيتـوان
استفاده كرد.
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 )12-2ضوابط تفکيك زمين

 )12-2-1حداقل مساحت اراضي این كاربري براي استفاده از تراكم  240درصد  750مترمربع ،تراكم 290
درصد  1000مترمربع ،تراكم  340درصد  1500مترمربع ،تراكم  390درصد  2500درصد و تراكم
 440درصد  4000مترمربع است.
تبصره  : 1تفكیک جدید در اراضي این كاربري ممنوع است.
تبصره  : 2استفاده از اراضي داراي مساحت كمتر از  750متـر مربـع ،در صـورت موافقـت مراجـع ذیصـالح
قانوني ،براي عملكردهاي این كاربري مجاز است .در این حالت ،حداكثر تراكم ساختماني مجاز
قابل احداث در اراضي با مساحت  500تا  750مترمربع  190درصد و اراضي با مساحت  300تا
 500مترمربع  140درصد است.
تبصره  : 3استفاده از اراضي با مساحت كمتر از  300مترمربع براي عملكردهاي این كاربري ممنوع است.
 )12-2-2حداقل عرض گذر دسترسي اراضي تفریحي ـ گردشگري  16متر است.
 )12-3تراکم ساختمانی

 )12-3-1حداكثر تراكم ساختماني براي احداث واحدهاي اقامتي در اراضي این كاربري  440درصد است.
تبصره  : 1تراكم ساختماني قابل واگذاري به هر قطعه زمین تابع اندازهي مساحت آن قطعه زمین (طبق مفاد
بند 1-2-12و تبصره هاي سه گانه آن)است.
تبصره  : 2در صورت وجود حیاط داخلي  ،پاسیو و یا فضاهاي باز محصور  ،حداقل عرض آن نباید ازارتفـاع
ساختمان در لبه هاي این فضاها و یا  6متر (هر كدام بیشتر باشد)كمتر باشد در غیر این صورت
 ،مساحت این فضاها در محاسبه تراكم ساختماني جزءزیر بنا محسوب مي شود.
تبصره  : 3سطح زیرزمین و پیلوتي (با ارتفاع مفید  2/4متر) جزء زیربنا محسوب نميشود.
 )4-12سطح اشغال

 )12-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضـي ایـن كـاربري در طبقـه همكـف و اول  70درصـد و طبقـات
باالتر 50درصد است.
تبصره  : 1حداقل وسعت حیاط اصلي مركزي به صورت یكپارچه نباید از  30درصد مساحت زمین كمتر باشد.
تبصره  : 2شكل سطح مجاز احداث بنا محدودیتي ندارد.
تبصره  : 3سطح مجاز احداث بنا در طبقات دوم و باالتر باید به گونهاي باشد كه نسبت بـه پالکهـاي مجـاور
اشراف نداشته باشد و در طبقات باالتر حداقل باید  3متر از لبه ساختمان پالکهاي مجـاور حـریم
داشته باشد.
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 )12-5تعداد طبقات و ارتفاع

 )12-5-1با رعایت حداكثر تراكم ساختماني و سطح اشغال،تعداد طبقات ساختمانهاي اقامتي محدودیتي ندارد.
 )12-5-2ارتفاع بنابر اساس تعداد طبقات ،حداكثر ارتفاع مفید و ضخامت سقف هر طبقه تعیین ميشود.
تبصره  : 1احداث زیرزمین و پیلوت در اراضي این كاربري مجاز است.
 )6-12تعداد پارکينگ

 )12-6-1به ازاي هر  50متر مربع زیربنا (زیربناي مبناي محاسبهي تراكم ساختماني)و یـا هـر  4تخـت (در
هتلهاي چهار ستاره و باالتر) 8 ،تخت (در سایر هتل ها)  ،هر آپارتمـان در هتـل ـ آپارتمانهـا و 16
تخت (در سایر اماكن اقامتي) تأمین یک واحد پاركینگ در زیرزمین و پیلوت و یا مازاد فضاي باز (به
صورت محل مشخص براي پارک اتومبیل) الزامي است .تعداد پاركینگ ناشي از هر یک از دو روش
كه بزرگتر باشد  ،مبناي تامین پاركینگ قرار مي گیرد.
تبصره  : 1رعایت ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره بـرداري از پاركینـگ الزامـي
است.
تبصره  : 2در ساختمانهاي تفریحي – گردشگري با عملكرد مختلط  ،رعایـت ضـوابط و مقـررات پاركینـگ
كاربري آن عملكردها الزامي است.
 )7-12سایر ضوابط و مقررات

 )12-7-1اخذ تأییدیه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و اداره میراث فرهنگي  ،صـنایع دسـتي و گردشـگریجهت
صدور پروانه پایان كار ساختمان الزامي است.
 )12-7-2رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اداره میراث فرهنگـي  ،صـنایع دسـتي و
گردشگریدر احداث ساختمانهاي اقامتي الزامي است.
 )12-7-3اطاقهاي اقامتي ،اطاقهاي اداري و فضاهاي اصلي پر تردد باید داراي نور و تهویه مستقیم باشند.
 )12-7-4استقرار انبار ،كارگاه تعمیرات بنا و تأسیسات با امكان تهویه  ،موتورخانه بـا امكـان تهویـه مسـتقیم،
پاركینگ ،آشپزخانه و فضاهاي مرتبط با آن با امكان نور و تهویـه مسـتقیم ،سـروی هاي بهداشـتي
زنانه و مردانه با امكان تهویه ،تأسیسات ساختمان ،محل استراحت كاركنان با امكان تهویه مسـتقیم،
رختشویخانه ،محل اقامت كاركنان شبانهروزي با امكان نـور و تهویـه مسـتقیم ،سـالنهاي جشـن و
نمای

و همای

با امكان تهویه مستقیم ،استخر و سـونا سرپوشـیده ،سـالنهاي ورزشـي كوچـک،

فروشگاههاي ویژه و نظایر آنها در زیرزمین ساختمانهاي اقامتي مجاز است.
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تبصره  : 1به ازاي هر  200مترمربع زیربناي واحدهاي اقامتي احداث یک زو سروی

بهداشتي زنان و مردانـه

الزامي است.
 )12-7-5احداث آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي  ،مطابق با الزامات مقررات ملي ساختمان  ،الزامي است.
 )12-7-6احداث و استقرار اطاقک آسانسور ،خرپشته ،لوازم و تجهیزات مربوط به تأسیسات ساختمان ،منبع آب
ذخیره ،منبع آب آت نشاني ،آنتن مركزي و نظایر آنها در پشت بام مجاز است.
 )12-7-7استفاده از پشتبام ،به شرط رعایت ضوابط ایمني ،حفظ حقوق همسـایگي و عـدم دیـد و اشـراف و
دسترسي از طریق آسانسور ،براي پذیرایي مهمانان و ارائه خدمات جنبي مجاز است.
 )12-7-8كلیه بدنههاي قابل رویت بنا باید نماسازي شود.
 )12-7-9رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ) الزامي است.
 )12-7-10اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفـاي حریـق

الزامي است.
 )12-7-11صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیـه ضـوابط و مقـررات ذیـربط
است.
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 -13کاربري ميراث تاریخی
اراضي كاربري تاریخي (طبق پیوست  7همین مجموعه) شامل آن قسمت از اراضي محدوده شـهر اسـت كـه
توسط سازمان میراث فرهنگي و گردشگري به عنوان آثار و محوطه هاي تاریخي اراضي فرهنگي بـا
ارزش (اعم از طبیعي یا مصنوع ،قدیمي یا معاصر) به ثبت رسیده است.
تبصره  : 1آثار و محوطه هایي كه در آینده به ثبت مي رسند نیز در زمره اراضي این كاربري قرار مي گیرند.
تبصره  : 2حریم آثار و محوطه ها (در صورت وجود) در زمره اراضي این كاربري مي باشند.

 )1-13موارد مجاز استفاده از زمين و بنا

استفاده از زمین و مستحدثات این كاربري براي موارد زیر مجاز است:
 )13-1-1استفاده هاي كنوني از آنها (به شرط عدم مخالفت سازمان میراث فرهنگي و گردشگري)
 )13-1-2تغییر استفاده هاي كنوني و یا اسـتفاده هـاي آتـي (بـه شـرط تاییـد سـازمان میـراث فرهنگـي و
گردشگري و تصویب كمیسیون ماده )5

 )2-13تفکيك زمين و بنا

 )13-2-1هرگونه تفكیک و تجمیع  ،تقسیم و افراز زمین و مستحدثات در اراضي این كاربري ممنوع است.
 )13-2-2حفاظت از آثار و محوطه هاي با ارزش الزامي است و مداخله در عرصه آنها ممنوع است .ضـوابط و
مقررات حفاظت توسط و گردشگري تعیین و اعالم مي شود.
 )13-2-3هرگونه ساخت وساز (ایمن سازي  ،مرمت ،احیا ،بازسازي  ،نوسازي ،بهسازي و  )...در داخل آثـار و
م حوطه هاي با ارزش با موافقت سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و رعایت ضـوابط و مقـررات
آن سازمان مجاز است.
تبصره  : 1در موارد خاص  ،هرگونه تجدید بنا و ساخت وساز جدید در داخل آثار و محوطه هاي بـا ارزش ،بـا
موافقت و تایید كمیسیون ماده  5و سازمان میراث فرهنگي و گردشگري  ،بـا رعایـت ضـوابط و
مقررات این سازمان بالمانع است.
تبصره  : 2هرگونه ساخت و ساز (شامل احداث بناهاي جدید و تخریـب و بازسـازي بناهـاي موجـود و  )...در
داخل حریم آثار و محوطه هاي با ارزش و یا در مجاورت بالواسطه آنها با موافقت سازمان میراث
فرهنگي و رعایت ضوابط و مقررات آن سازمان مجاز است.
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 )13-2-4تغییر در نماي آثار و بناهاي با ارزش ممنوع است.
 )13-2-5هرگونه ساخت و ساز جدید در اراضي كاربري تاریخي با تایید و رعایت ضوابط و مقـررات سـازمان
میراث فرهنگي  ،صـنایع دسـتي و گردشـگري و سـایر دسـتگاههاي اجرایـي ذیـربط و تصـویب
كمیسیون ماده  5مجاز است.

 )3-13سایر

 )13-3-1ایجاد شرایط الزم براي پدافند غیر عامل در اراضي كاربري تاریخي الزامي است.
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 -14کاربري تأسيسات شهري
اراضي كاربري تأسیسات شهري شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميباشد كه براي احداث و بهرهبرداري
از انواع ساختمانها و فضاهاي مربوط به تأسیسات شهري مورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه كاربري طـرح تفصـیلي
شهر با همین عنوان مشخص شده است.
 )1-14موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري تأسیسات شهري براي احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و تأسیسات با عملكردهاي
زیر مجاز است:
 )14-1-1ایستگاه هاي تنظیم فشار گاز ،آب و فاضالب ،سروی

هاي عمومي بهداشـتي و حمـام در سـطح

محله
 )14-1-2مخازن آب زمیني و هوایي ،تصفیه خانه هاي آب و فاضالب و پست هاي برق در سطح منطقه
تبصره  : 1احداث و بهرهبرداري از تصفیه خانه فاضالب در اراضي این كاربري در داخل محدوده شهر ممنوع
است.
تبصره  : 2استقرار بخشي از تأسیسات شهري رده محلهاي و ناحیه اي  ،با رعایت ضـوابط و مقـررات فنـي،
تایید شهرداري و تصویب كمیسیون ماده  5در اراضي كاربري هاي دیگر بالمانع است.
 )2-14تفکيك و تجميع

 )14-2-1تفكیک اراضي كاربري تاسیسات شهري ممنوع است ولیكن تجمیع قطعات اراضـي ایـن كـاربري
بالمانع است.
 )14-2-2حد نصاب مساحت زمین براي استفاده در كاربري تأسیسات شهري مطابق ضوابط و مقررات فني
سازمانهاي ذیربط آنها تعیین ميشود.
تبصره : 1دسترسي به قطعات اراضي این كاربري در رده محله اي و ناحیه اي  10متر ،منطقهاي  16متـر و
شهري و فراشهري  20متر است.
 )3-14سایر ضوابط و مقررات

 )14-3-1احداث ساختمانهاي تأسیسات شهري در اراضي این كاربري محدودیتي نداشته و طبـق طرحهـاي
تیپ و ضوابط و مقررات فني سازمانهاي ذیربط ساخته ميشود ،با این شرط كه انطبـاق طرحهـاي
تیپ این سازمانها با ضوابط و مقررات این مجموعه به تأیید شهرداري رسیده باشد.
 )14-3-2تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  60متر مربع زیر بنا الزامي است .در احداث و بهره برداري از
پاركینگ  ،ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان باید رعایت شود.
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 -15کاربري تجهيزات شهري
اراضي كاربري تجهیزات شهري شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميباشد كه براي احداث و بهرهبرداري
از انواع ساختمانها و فضاهاي مربوط به تجهیزات شهري (طبق پیوست  7همین مجموعه) مورد استفاده قرار ميگیرد و
در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر با همین عنوان مشخص شده است.
 )1-15موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري تجهیزات شهري براي احداث و بهرهبرداري از ساختمانها و تأسیسات با عملكردهاي
زیر مجاز است:
 )15-1-1ایستگاه هاي جمع آوري زباله در سطح محله
 )15-1-2ایستگاههاي جمع آوري زباله ،ایستگاه هاي آت

نشاني ،میادین میـوه و تـره بـار ،اورژانـ ،115

جایگاه هاي سوخت در سطح ناحیه
 )15-1-3گورستانهاي موجود ،مراكز امداد و نجات هالل احمر و نمایشگاه هاي دائمي در سطح شهر
تبصره  : 1احداث و بهرهبرداري از گورستان ،كشتارگاه ،میادین میوه و تره بار مركزي ،محـل دفـن زبالـه و
نظایر آنها در اراضي این كاربري در داخل محدوده شهر ممنوع است .استفاده از این تجهیـزات
شهري موجود و فعال در داخل شهر ،به گونهاي برنامهریزي و كنترل شود تا در حـداقل زمـان
ممكن شرعي و قانوني تغییر كاربري یافته و به فضاي سبز تبدیل شود.
تبصره  : 2احداث و بهرهبرداري از جایگاههاي سوختو مراكز ذخیره و توزیع سوخت در اراضي ایـن كـاربري
مطابق ضوابط و مقررات سازمانهاي ذیربطمجاز است.
تبصره  : 3استقرار بخشي از تجهیزات شهري رده محله اي و ناحیه اي ،با رعایت ضوابط و مقـررات فنـي ،
تایید شهرداري و تصویب كمیسیون ماده  ،5در اراضي پاركعمومي و كاربري مسكوني بالمانع
است.
 )2-15تفکيك و تجميع

 )15-2-1تفكیک اراضي كاربري تجهیزات شهري ممنوع است ولیكن تجمیع قطعات اراضـي ایـن كـاربري
بالمانع است.
)15-2-2حد نصاب مساحت زمین براي استفاده در كاربري تجهیزات شهري مطابق ضوابط و مقررات فنـي
سازمانهاي ذیربط آنها تعیین ميشود.
تبصره  : 1دسترسي به قطعات اراضي این كاربري در رده محله اي و ناحیه اي  10متر ،منطقه اي  16متر و
شهري و فراشهري  20متر است.
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 )3-15سایر ضوابط و مقررات

 )15-3-1احداث ساختمانهاي تجهیزات شهري در اراضي این كاربري محدودیتي نداشته و طبـق طرحهـاي
تیپ و ضوابط و مقررات فني سازمانهاي ذیربط ساخته ميشود ،با این شرط كه انطبـاق طرحهـاي
تیپ این سازمانها با ضوابط و مقررات این مجموعه به تأیید شهرداري رسیده باشد.
 )15-3-2تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  60متر مربع زیر بنا الزامي است .در احداث و بهره برداري از
پاركینگ  ،ضوابط بند  10-5-4مقررات ملي ساختمان باید رعایت شود.
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 -16کاربري صنعتی
اراضي كاربري صنعتي شامل آن قسمت از اراضي محدودهي شهر ميشود كه براي احداث و بهرهبرداري از واحدهاي
صنعتي (طبق پیوست  7همین مجموعه) و سایر عملكردهاي مجاز قابل احداث در این اراضیمورد استفاده قرار ميگیرد.
و در نقشه كاربري طرح تفصیلي با همین عنوان مشخص شده است.

 )1-16موارد مجاز استفاده از زمين

استفاده از اراضي كاربري صنعتي براي احداث و بهرهبرداري از واحدهاي عملكردهاي مشـمول گـروه الـف مصـوبه
 64677/71591ت هیات وزیران و اصالحات بعدي آن مجـاز اسـت .ضـمنا اسـتفاده از اراضـي ایـن كـاربري بـراي
عملكردهاي زیر به صورت مشروط  ،مختلط و غیر قابل تفكیک از كاربري صنعتي بالمانع است.
 )16-1-1واحدهاي تجاري و پذیرایي مانند فروشگاههاي لوازم یدكي ،قهوهخانه و اغذیه فروشي و نظایر آنها
 )16-1-2تعمیرگاههاي وسایل نقلیه سبک
 )16-1-3واحدهاي تعمیراتي منفرد مورد نیاز خانوارها مانند تعمیرگاههاي لوازم خانگي ،تعمیرگاههاي لـوازم
برقي ،تعمیر كف

و نظایر آنها.

تبصره  : 1استقرار عملكردهاي صنعتي غیر مجاز و مزاحم شهري (طبق ضـوابط و مقـررات قـانوني مـالک
عمل سازمان محیط زیست و شهرداري و سایر سازمانهاي ذیربط) در در داخل محدوده شـهر
ممنوع است.
تبصره  : 2حداكثر  10درصد زیر بناي صنعتي اراضي این كاربري استقرار و بهره برداري از كاربریهـاي غیـر
صنعتي مشروط مذكور در باال مي توان اختصاص داد .بـه شـرط آن كـه بـه صـورت عملكـرد
مختلط با كاربري صنعتي بوده و ضوابط و مقررات كاربري متناظر خود را رعایت كنند.
 )2-16تفکيك زمين

ضوابط و مقررات تفكیک زمین در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است:
 )16-2-1حداقل مساحت زمین براي استفاده در عملكردهاي این كاربریدر رده محله اي و ناحیه اي  500متر
مربع،منطقه اي  1000متر مربع و شهري و فراشهري  2500مترمربع است.
 )16-2-2حداقل عرض گذر دسترسي اراضي این كاربري در رده محله اي 10متر ،ناحیه اي  12متر  ،منطقه
اي  16متر و شهري و فراشهري  20متر است.
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تبصره  : 1قطعه زمینهایي كه پی

از تصویب این ضوابط و مقررات ،تفكیک شده و داراي مساحت كمتر از

حد نصابهاي باال هستند ،ميتوانند به عنوان زمین صنعتي مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره  : 2همه قطعه زمینهاي تفكیک شده باید به شبكه سواره مناسب دسترسي داشته باشند.
 )16-2-3حد نصاب تفكیک اعیاني واحدهاي صنعتي منفرد  40مترمربع است.
 )16-2-4دسترسي به قطعات اراضي این كاربري در ساختمانهاي جدیداالحداثاز معابر با عـرض  16متـر و
بیشتر و در ساختمانهاي قبلي از معابر با عرض  12متر و بیشتر از آن مجاز است.
 )3-16تراکم ساختمانی

 )16-3-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري صنعتي  120درصد است.
تبصره  : 1در قطعه زمینهاي موجود با مساحت كمتر از  150مترمربع ،حداكثر تراكم سـاختماني  60درصـد
است .این تراكم در قطعه زمینهاي با مساحت بین  150تا  250مترمربع و مساحت بین  250تا
 500مترمربع به ترتیب  80درصد و  90درصد است.
تبصره  : 2حداكثر تراكم ساختماني در اراضي با مساحت بـی
افزای

از  2500مترمربـع ميتوانـد تـا  150درصـد

یابد.

تبصره  : 3در اراضي با عملكرد مختلط صنعتي با تجاري و تعمیرگاهي ،از تراكم ساختماني فوقالذكر حداقل
 80درصد به كاربري صنعتي و بقیه به سایر عملكردهاي مجاز قابـل اسـتقرار در سـاختمان بـا
عملكرد مختلط تخصیص داده ميشود.
تبصره  : 4واحدهاي صنعتي و كارگاهي باید نور و تهویه مستقیم داشته باشند.
تبصره  : 5حداقل اندازهي دهنه واحدهاي صنعتي -كارگاهي  5متر است.
 )4-16ضریب اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال زمین در اراضي كاربري صنعتي به ترتیب زیر است:
 )16-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري جهت محاسبه سـطح مجـاز احـداث بنـا بـراي
اراضي با مساحت كمتر از  1000مترمربع (رده محله و ناحیه اي) ،بین  1000تا  2500مترمربع (رده
منطقه اي) و بی

از  2500مترمربع (رده شهري) به ترتیـب  70درصـد 60 ،درصـد و  50درصـد

است.
تبصره  : 1شكل سطح مجاز احداث بنا در طبقات همكف و اول محـدودیتي نـدارد و در طبقـات بـاالتر ،در
صورت مجاورت با پالک مسكوني ،باید طوري قرار گیـرد كـه بـا ضـوابط و مقـررات احـداث
ساختمان مسكوني منطبق باشد.
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 )5-16تعداد طبقات و ارتفاع

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع هر طبقه و ساختمان در اراضي كاربري صنعتي ،با رعایت ضوابط
تراكم ساختماني آن ،به شرح زیر است:
 )16-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (شامل طبقه همكف)  ،به شرط رعایت ضوابط تراكم ساختماني و
سطح اشغال محدودیتي ندارد .ضوابط و مقررات مربوط به تعـداد طبقـات و ارتفـاع هـر طبقـه و
ساختمان در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است:
تبصره  : 1ارتفاع بنا بر اساس ارتفاع مفید هر طبقه به اضافه ضخامت هر سقف تعیین ميشود.
تبصره  : 2در صورت استفاده از سقف شیبدار ،ارتفاع بنا تا حداكثر  1/2متر افزای

ميیابد.

 )16-5-2احداث یک طبقه زیرزمین در ساختمانهاي صنعتي بالمانع است.
تبصره  : 1حداكثر مساحت زیرزمین معادل مساحت طبقه همكف و شكل سطح مجاز احداث آن نیـز ماننـد
طبقه همكف است.
تبصره  : 2احداث پیلوتي در ساختمانهاي واقع در اراضي كاربري صنعتي مجاز نیست.
تبصره  : 3از زیرزمین ميتوان براي نمازخانه ،انباري ،پاركینگ ،سرویسهاي بهداشـتي ،موتورخانـه و اطـاق
تأسیسات و تجهیزات ،نهارخوري و محل استراحت كاركنان (با تهویه مسـتقیم) ،محـل اقامـت
سرایدار (با نور و تهویه مستقیم) استفاده كرد.
 )6-16تعداد پارکينگ

ضوابط و مقررات تأمین پاركینگ در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است:
 )16-6-1به ازاي هر  40مترمربع زیربنا ،و یا هر كارگاه (هر كدام بیشتر باشـد) احـداث حـداقل یـک واحـد
پاركینگ لزامي است كـه در احـداث و بهـره بـرداري از آن ضـوابط بنـد  10-5-4مقـررات ملـي
ساختمان باید رعایت شود.
تبصره  : 1پاركینگ مورد نیاز را در زیرزمین یا مازاد فضاي باز ميتوان تأمین كرد.

 )7-16سایر ضوابط و مقررات

 )16-7-1اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اطفـاي حریـق
الزامي است.
 )16-7-2ضوابط و مقررات بهداشتي مالک عمل باید در استفاده از اراضي این كاربري رعایت شود.
 )16-7-3احداث آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي مطابق با الزامات مقررات ملي ساختمان الزامي است.
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 )16-7-4كلیه بدنههاي قابل رؤیت باید نماسازي شوند.
 )16-7-5حداقل  20درصد مساحت كل زمین باید به فضاي سبز و درختكاري اختصاص داده شود.
 )16-7-6رعایت ضوابط و مقررات فني مراجع ذیربط (مانند سازمان استاندارد) و اخـذ تاییدیـه از آنهـا بـراي
نصب تاسیسات الكتریكي و مكانیكي ساختمان الزامي است.
 )16-7-7رعایت ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل ضروري است.
 )16-7-8رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )16-7-9صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقـررات ذیـربط
است.
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 -17کاربري حمل و نقل و انبار
اراضي كاربري حمل و نقل و انبار شامل آن قسـمت از اراضـي محـدودهي شـهر اسـت كـه بـراي احـداث و
بهرهبرداري از انواع ساختمانها و فضاهاي مربوط به این عملكرد مانند گاراژ ،پایانـههاي مسـافر و بـار بـین شـهري،
ایستگاه راهآهن ،انبار ،سردخانه  ،سـیلو ،پاركینـگ عمومي،پایانـههاي وسـایل نقلیـه عمـومي داخـل شـهري و سـایر
عملكردهاي مجاز (طبق پیوست  7همین مجموعه) مورد استفاده قرار ميگیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر با
همین عنوان مشخص شده است.
 )1-17موارد مجاز استفاده از زمين

عالوه بر موارد استفاده فوقالذكر ،استفاده از اراضي كاربري حمل و نقل و انبار براي عملكردهاي زیر بـه صـورت
مشروط  ،مختلط و غیر قابل تفكیک از این كاربري در ساختمانهاي داراي عملكرد مختلط مجاز است :
 )17-1-1تعمیرگاههاي وسایل نقلیه ،به صورت مجموعه در گاراژهاي با حیاط مركزي
 )17-1-2مراكز توزیع عمده كاال
 )17-1-3واحدهاي تجاري و خدماتي انتفاعي
تبصره  : 1حداكثر  30درصد از مساحت زیر بناي پاركینگ عمومي طبقاتي و  10درصد مسـاحت زیـر بنـاي سـایر
عملكردهاي حمل و نقل و انبار را مي توان براي عملكردهاي باال به صورت مختلط با عملكرد حمل و
نقل و انبار – اختصاص داد ،به شرط آن كه ضوابط و مقررات كاربري متناظر خود را رعایت كنند.
 )2-17تفکيك زمين

 )17-2-1حد نصاب مساحت زمین در اراضي قابل استفاده براي این كاربري در رده منطقهاي  750مترمربع و رده
شهري و فراشهري  1500متر مربع است.
تبصره  : 1حداقل عرض قطعه تفكیكي در این كاربري  20متر است.
 )17-2-2حداقل عرض گذر دسترسي به اراضي این كاربري  16متر است.
 )3-17ضریب اشغال

 )17-3-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري براي عملكرد:
پایانه هاي درون شهري و برون شهري (تابع ضوابط و مقررات سازمانهاي ذیربط و تأیید كمیسیون ماده )5سیلو ،ایستگاه راهآهن ،تابع ضوابط و مقررات سازمانهاي ذیربط و تأیید كمیسیون ماده5سردخانه  60درصدپاركینگ عمومي طبقاتي  70درصدسایر موارد  40درصد98
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 )17-3-2تامین فضاي الزم و كافي براي بـارگیري و بارانـدازي  ،در داخـل حـد مـالكیتي قطعـه زمـین و
دسترسي مناسب  ،بسته به مورد  ،الزامي است.
 )4-17تراکم ساختمانی

)17-4-1حداكثر تراكم ساختماني در اراضي این كاربري براي عملكرد
 )17-4-1-1سیلو و ایستگاه راهآهن ،تابع ضوابط و مقررات سازمانهاي ذیربط و تأیید كمیسیون ماده5
 )17-4-1-2سردخانه  60درصد
 )17-4-1-3پاركینگ عمومي طبقاتي  440درصد
 )17-4-1-4سایر موارد  80درصد
 )5-17تعداد طبقات

)17-5-1حداكثر تعداد طبقات در اراضي این كاربري ،با رعایت ضوابط تراكم ساختماني آن ،براي عملكرد
 )17-5-1-1سیلو ،ایستگاه راهآهن ،تابع ضوابط و مقررات سازمانهاي ذیربط و تأیید كمیسیون ماده5
 )17-5-1-2سردخانه  2طبقه
 )17-5-1-3پاركینگ طبقاتي  7طبقه
 )17-5-1-4سایر موارد  2طبقه
 )6-17پارکينگ

 )17-6-1تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  40متر مربع زیر بناي مفید عملكردهـاي ایـن كـاربري (بجـز
پاركینگ طبقاتي) براي كاركنان و مراجعان آنها الزامي اسـت كـه در احـداث و بهـره بـرداري از آن
ضوابط بند  10-5-4مقرارت ملي ساختمان باید رعایت شود.
تبصره  : 1استفاده از زیر زمین  ،پیلوت و مازاد فضاي باز براي تامین پاركینگ مورد نیاز مجاز است.
 )7-17سایر ضوابط و مقررات

 )17-7-1اخذ تأییدیه سازمان آت نشاني براي صدور پروانه پایان كار ساختمان الزامي است.
 )17-7-2نماسازي كلیه بدنههاي قابل رویت الزامي است.
 )17-7-3نصب آسانسور به تعداد و ظرفیت كافي طبق الزامات مقررات ملي ساختمان الزامي است.
 )17-7-4رعایت ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست الزامي است.
 )17-7-5رعایت ضوابط فني و استانداردهاي قانوني مالک عمل در نصب تاسیسات و تجهیزات الزامي است.
 )17-7-6رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سال 1378
شورایعالي شهرسازي و معماري ایراني) الزامي است.
 )17-7-7صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقررات ذیربط است.
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 -18کاربري تجاري  -مسکونی
اراضي تجاري -مسكوني شامل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحدها و ساختمانهاي
عملكردهاي تجاري -خدماتي (انت فاعي و غیرانتفاعي) و مسكوني  ،به صورت مختلط و توأم در نظـر گرفتـه شـده ودر
نقشه هاي طرح تفصیلي با عنوان اراضي كاربري تجاري -مسكوني مشخص شده است .هرگونه اقدام ساختماني در این
اراضي مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.
(18-1موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهره برداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاري -مسكوني مجاز است:
 )18-1-1عملكردهاي كاربري تجاري -خدماتي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
)18-1-2عملكردهاي كاربري مسكوني (طبق پیوست  7همین مجموعه)
تبصره :1عملكرد تجاري -خدماتي حتماً باید در طبقات پایین تر از عملكرد مسكوني قرار داشته و دسترسي عملكردهاي
تجاري-خدماتي و مسكوني باید جداگانه ومستقل از یكدیگر باشند.
تبصره :2حداقل دوطبقه اول روي زمین (طبقات همكف و اول) ساختمانهاي این كاربري باید به عملكردهاي تجـاري-
خدماتي اختصاص داده شود.
 (18-2تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري -مسكوني به ترتیب زیر است:
 )18-2-1حداقل نصاب تفكیک زمین تجاري -مسكوني  750مترمربع است.
 )18-2-2حداقل عرض قطعه تفكیكي  16متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 3به  1است.
 )18-2-3حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  18متر و در تفكیک هاي قدیمي  14متر است.
 )18-2-4حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد تجاري-خدماتي  25مترمربع با حداقل عـرض دهانـه
 4/5متر و هر واحد مسكوني  90متر مربع است.
 )18-2-5تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است .قطعات تجمیع شده از مزایاي  10درصد تراكم بیشتر بـه
ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه (حداكثر 30درصد) مي توانند استفاده كنند.
 )18-2-6قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  750متر مربع نیز به صورت مشروط مي توانند
به عنوان زمین تجاري -مسكوني مورد استفاده قرار گیرند.
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)3-18تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري -مسكوني به ترتیب زیر است:
 )18-3-1حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري -مسكوني  320درصد است.
تبصره  : 1حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  10درصـد بیشـتر از حـداكثر تـراكم سـاختماني
قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.
تبصره  : 2استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مسـتلزم آن اسـت كـه مسـاحت قطعـه زمـین و عـرض گـذر
دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد .در غیر این صورت:
 اگر مساحت قطعه زمین بین  400تا  750متر مربع و یا كمتر از  400متر مربع باشد ،به ترتیب  1طبقه و 2طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود( .حداكثر تعداد طبقات قابل احداث بـه
ترتیب  6و  5طبقه است).
 اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  16متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات قابل احداثكاسته مي شود( .حداكثر تعداد طبقات قابل احداث  6طبقه است).
 -در هر صورت ،مجموع كاه

تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم بـودن عـرض

گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان تجاري -مسكوني كمتر از  3طبقه
شود.
تبصره  : 3مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي انتفاعي (مانند تجاري-خدماتي ،انبار تجاري
و )...و غیر مشاعات در محاسبه تراكم ساختماني منظور مي شود.
 (18-4سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري-مسكوني به ترتیب زیر است:
 )18-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در طبقات همكف و اول اراضي این كـاربري  60درصـد و در طبقـات
باالتر از آن  50درصد است.
تبصره  -1موقعیت و شكل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین در طبقات همكف و اول مشروط به مشاع بودن فضاي
باز و رعایت ضوابط و مقررات قانوني مربوط به حقوق كاربریهـاي مجـاور (نـورگیري و سـایه انـدازي ،اشـراف و دیـد،
هكترازي سطح اشغال و پخ و  )...محدودیتي ندارد.
تبصره  -2عقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاري -مسـكوني (داراي بـی

از  500مترمربـع

زیربناي مفید تجاري-خدماتي) به میزان عرض معبر دسترسي آنها (حداقل 3متر) الزامي است  .فضاي حاصل از ایـن
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عقب نشیني در مالكیت مالک باقي مي ماند ولي جزء سطح اشغال و تراكم سـاختماني منظـور نمـي شـود .در هرحـال
امكان استفاده عمومي از این فضا باید تامین باشد.
)18-5تعداد طبقات

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري -خدماتي به شرط رعایـت ضـوابط تـراكم
ساختماني آن ،به ترتیب زیر است:
 )18-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (همكف و باالتر) در اراضي این كاربري  9طبقه (به شـرط رعایـت
حداكثر تراكم ساختماني مجاز ) است.
 )18-5-2حداقل ارتفاع مفید طبقات تجاري -خدماتي  4/8متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  5/5متر است.
 )18-5-3حداقل ارتفاع مفید طبقات مسكوني  2/6متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  3/2متر است.
 )18-5-4ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط بـه ارتفـاع مفیـد و ضـخامت سـقف
آنها(طبق مقررات ملي ساختمان) محاسبه مي شود.
 (18-6پارکينگ

ضوابط و مقررات تامین پاركینگ (شامل پاركینگ شاغالن ،مراجعان و ساكنان) در اراضي كاربري تجاري -مسكوني به
ترتیب زیر است:
 )18-6-1تامین  1/2پاركینگ (شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  0/2پاركینگ براي مراجعان) به ازاي هر
واحد تجاري -خدماتي و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید تجاري -خدماتي (هركـدام بیشـتر باشـد) الزامـي
است.
تبصره  :در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد ،تامین پاركینگ مربوط به عدد صحیح و
پرداخت عوارض كسر پاركینگ (قسمت اعشاري) الزامي است.
 )18-6-2تامین یک پاركینگ به ازاي به ازاي هرواحد مسكوني تا  150متر مربع زیربنا و  2پاركینگ به ازاي
هر واحد مسكوني بزرگتر الزامي است.
تبصره  :1عالوه بر تعداد پاركینگهاي مـذكور در بـاال ،بـه ازاي هـر  50مترمربـع زیربنـاي مفیـد واحـدهاي
موسسات مالي و اعتباري و بانكي ،مطب پزشكان ،رستورانها ،سالنهاي عقد و عروسي و پذیرایي و همـای ،
احداث دو واحد پاركینگ اضافي الزامي است.
تبصره  : 3احداث پاركینگ بی

از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است.

تبصره  : 4تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است.
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تبصره  : 5رعایت مقررات ملي ساختمان (بویژه ضوابط بند  )10-5-4در احداث و بهره بـرداري از پاركینـگ
الزامي است.
تبصره : 6محل تامین پاركینگ عملكرد مسكوني باید جـدا ومسـتقل وغیـر قابـل دسـترس بـراي شـاغالن
ومراجعان سایر عملكردها باشد.
 (18-7سایر

سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري -مسكوني به ترتیب زیر است:
 )18-7-1احداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آن محدودیتي ندارد.
 )18-7-2حداكثر ارتفاع زیرزمین (ارتفاع تا كف طبقه همكف) از رقوم كف قطعه زمین  120سانتي مي باشد.
 )18-7-3حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  10درصـد بیشـتر از ضـریب اشـغال سـطح طبقـه
همكف (حداكثر تا  80درصد سطح قطعه زمین) ،به شرط حفظ درختان و رعایت سایر شرایط ،باشد.
 )18-7-4احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است.
)18-7-5در مجموعــههاي تجــاري -مســكوني  ،ســطوح و فضــاي الزم ب ـراي تــأمین بــرق اضــطراري،
سروی هاي بهداشتي زنانه و مردانه(یک واحد به ازاي هر  10واحـد تجـاري-خـدماتي) ،تأسیسـات
گرمای

و سرمای

مركزي ،پله فرار و راههاي خروجـي اضـطراري  ،مكـان تخلیـه و بـارگیري بـا

دسترسي مسـتقیم بـه شـبكه ارتبـاطي ،تسـهیالت پیشـگیري و اطفـاي حریـق (بـا تأییـد سـازمان
آت نشاني) ،سطح الزم براي اسـتقرار تأسیسـات و تجهیـزات شـهري مـورد نیـاز (مطـابق ضـوابط
سازمانهاي ذیربط) و نمازخانه (طبق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري) الزامي است.
)18-7-6تأسیسات و تجهیزات مشترک (مانند اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب و …)
در ساختمانهاي تجاري -مسكوني را ميتوان در پشت بام مسـتقر نمـود .احـداث سرپوشـیده سـبک
(بدون استفاده از مصالح بنایي) براي این تأسیسات بالمانع است.
)18-7-7پشتبام ساختمانهاي تجاري -مسكوني نباید براي مراجعان قابل دسترس باشد.
 )18-7-8در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از كف ورودي پایینترین طبقـه تـا كـف

باالترین طبقه ،تعبیه آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر
از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
تبصره -آسانسور طبقات مسكوني باید جدا ومستقل از آسانسور طبقات تجاري -خدماتي باشد.
)18-7-9كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند ،باید نماسازي شود.
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 )18-7-10مرمت و نوسازي واحدهاي تجاري موجود (واحـدهاي داراي حقـوق مكتسـبه طبـق ضـوابط و
مقررات مالک عمل) با سطح زیربناي فعلي آن ،پ

از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و مقررات

بالمانع است.
 )18-7-11احداث جانپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ارتفاع آن  1/1متر
است.
 )18-7-12حداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )18-7-13حداقل فاصله بین دو واحد مغازهاي رو به روي هم  5متر است.
 )18-7-14حداقل عرض راهروي جلوي مغازههاي تجاري طبقات باالتر از همكف  2/5متر است.
 )18-7-15احداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد تجاري-خدماتي (بـا مسـاحت حـداكثر  50درصـد
مساحت واحد تجاري-خدماتي) در زیرزمین بالمانع است .مساحت انبارهاي تجاري جزء مسـاحت
زیربنا در محاسبه تراكم ساختماني منظور ميشود.
 )18-7-16رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )18-7-17اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینـه پیشـگیري و

اطفاي حریق الزامي است.
 )18-7-18صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضـوابط و مقـررات ذیـربط
است.

104

ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر اروميه

212-UR- E01-R04

 -19کاربري تجاري – اداري-خدماتی
اراضي تجاري -اداري-خدماتي شامل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحدها و
ساختمانهاي عملكردهاي تجاري -خدماتي (انتفاعي و غیرانتفاعي) ،اداري و انتظامي و خدمات عمومي (مانند بهداشتي
و درماني ،فرهنگي-هنري و  ، )...به صورت مختلط در نظر گرفته شده در نقشه هاي طرح تفصیلي با عنوان اراضي
كاربري تجاري -اداري-خدماتي مشخص شده است .هرگونه اقدام ساختماني در این اراضي مشمول ضوابط و مقررات
زیر مي باشد.
 (19-1موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاري -اداري-خدماتي مجاز است:
 )19-1-1عملكردهاي كاربري تجاري -خدماتي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
 )19-1-2عملكردهاي كاربري اداري و انتظامي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
 )19-1-3عملكرد كاربريهاي خدمات عمومي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
 (19-2تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري -اداري-خدماتي به ترتیب زیر است:
 )19-2-1حداقل نصاب تفكیک جدید زمین تجاري -اداري-خدماتي  1500مترمربع است.
 )19-2-2حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  25متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 3به  1است.
 )19-2-3حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  20متر و در تفكیک هاي قدیمي  16متر است.
 )19-2-4حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد تجاري-خدماتي جدید  25مترمربع با حداقل عرض
دهانه  4/5متر است.
 )19-2-5تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است .قطعات تجمیع شده از مزایاي  10درصد تراكم بیشتر به
ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه (حداكثر 30درصد) مي توانند استفاده كنند.
 )19-2-6قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  1500متر مربع نیز به صورت مشروط مي
توانند به عنوان زمین تجاري -اداري-خدماتي مورد استفاده قرار گیرند.
(19-3تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري -اداري-خدماتي به ترتیب زیر است:
 )19-3-1حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري -اداري-خدماتي  440درصد است.
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تبصره  : 1حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  10درصد بیشتر از حداكثر تراكم ساختماني
قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.
تبصره  : 2استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمین و عرض گذر
دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد .در غیر این صورت:
 اگر مساحت قطعه زمین بین  750تا  1500متر مربع و یا كمتر از  750متر مربع باشد ،به ترتیب  1طبقهو  2طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود( .حداكثر تعداد طبقات قابل احداث 8
و  7طبقه است).
 اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  16متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات قابل احداثكاسته مي شود( .حداكثر تعداد طبقات قابل احداث  8طبقه است)
 -در هر صورت ،مجموع كاه

تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم بودن عرض

گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان تجاري -اداري-خدماتي كمتر از 4
طبقه شود.
تبصره  : 3مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي مشاعات (مانند نگهباني،
تأسیسات و تجهیزات ،پاركینگ ،نمازخانه ،سالن جلسات و اجتماعات و نظایر آنها) در محاسبه تراكم
ساختماني منظور نمي شود.

 (19-4سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري-اداري-خدماتي به ترتیب زیر است:
 )19-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در طبقات همكف و اول اراضي این كاربري  70درصد و در طبقات
باالتر از آن  50درصد است.
تبصره  -1موقعیت و شكل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین مشروط به مشاع بودن فضاي باز و رعایت
حقوق كاربریهاي مجاور ،محدودیتي ندارد.
تبصره  -2عقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاري -اداري-خدماتي (داراي بی
از  500مترمربع زیربناي مفید عملكردهاي این كاربريها) به میزان عرض پیاده روي آنها
(حداقل  1/5متر) الزامي است  .فضاي حاصل از این عقب نشیني در مالكیت مالک باقي مي ماند
ولي جزء سطح اشغال و تراكم ساختماني منظور نمي شود .در هرحال امكان استفاده عمومي از
این فضا باید تامین باشد.
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(19-5تعداد طبقات

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري-اداري -خدماتي ،به شرط رعایت ضوابط
تراكم ساختماني آن ،به ترتیب زیر است:
 )19-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (همكف و باالتر) در اراضي این كاربري  9طبقه است.
تبصره– در صورت كاه

متناسب سطح زیربناي طبقه همكف و طبقات باالتر و یا استفاده از مزایاي تجمیع ،با حفظ

حداكثر تراكم ساختماني مجاز ،امكان افزای

یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 )19-5-2حداقل ارتفاع مفید طبقات تجاري  4/8متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  5/2متر است .این دو واحد
ارتفاعي براي طبقات سایر عملكردهاي تجاري-خدماتي  2/6متر و  3/6متر است.
 )19-5-3حداقل ارتفاع مفید طبقات كاربري اداري  2/6متر و حداكثر آن  3/2متر است.
 )19-5-4در صورت استقرار توام و همجوار عملكردهاي كاربري تجاري -خدماتي و كاربري اداري در یک
طبقه ،ارتفاع مفید این طبقه برپایه اندازههاي مندر در بند  5-2-19قابل اعمال است.
 )19-5-5ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مفید و ضخامت سقف
آنها(طبق مقررات ملي ساختمان) محاسبه مي شود.

 (19-6پارکينگ

ضوابط و مقررات تامین پاركینگ (شامل پاركینگ شاغالن ،مراجعان و ساكنان) در اراضي كاربري تجاري -اداري-
خدماتي به ترتیب زیر است:
 )19-6-1تامین  1/2پاركینگ ( شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  0/2پاركینگ براي مراجعان) به ازاي
هر واحد تجاري -خدماتي و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید تجاري -خدماتي (هركدام بیشتر
باشد) الزامي است.
تبصره  :در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد ،تامین پاركینگ مربوط به
عدد صحیح و پرداخت عوارض كسر پاركینگ (قسمت اعشاري) الزامي است.
 )19-6-2تامین پاركینگ سایر عملكردهاي مستقر در ساختمان ،بسته به كاربري ذیربط آنها ،تابع ضوابط
تأمین پاركینگ همان كاربريها ميباشد.
تبصره  :عالوه بر تعداد پاركینگهاي مذكور در باال ،به ازاي هر  50مترمربع زیربناي مفید واحدهاي
موسسات مالي و اعتباري و بانكي ،مطب پزشكان ،رستورانها ،سالنهاي عقد و عروسي و پذیرایي و
همای  ،احداث دو واحد پاركینگ اضافي الزامي است.
تبصره  : 3احداث پاركینگ بی

از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است.
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تبصره  : 4تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 5رعایت مقررات ملي ساختمان (بویژه ضوابط بند  )5-10-4در احداث و بهره برداري از
پاركینگ الزامي است.
 (19-7سایر

سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري -اداري-خدماتي به ترتیب زیر است:
 )19-7-1احداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آن محدودیتي ندارد.
 )19-7-2حداكثر ارتفاع زیرزمین (ارتفاع كف طبقه همكف) از رقوم كف قطعه زمین  120سانتي مي باشد.
 )19-7-3حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  10درصد بیشتر از ضریب اشغال سطح طبقه
همكف (حداكثر تا  80درصد سطح قطعه زمین) ،به شرط حفظ درختان و رعایت سایر شرایط ،باشد.
 )19-7-4احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است.
 )19-7-5در مجتمعهاي تجاري-اداري-خدماتي ،سطوح و فضاي الزم براي تأمین برق اضطراري،
سرویسهاي بهداشتي زنانه و مردانه (یک واحد به ازاي هر  10واحد تجاري -خدماتي) ،تأسیسات
گرمای

و سرمای

مركزي ،پله فرار و راههاي خروجي اضطراري  ،مكان تخلیه و بارگیري با

دسترسي مستقیم به شبكه ارتباطي ،تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق (با تأیید سازمان
آت نشاني) ،سطح الزم براي استقرار تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز (مطابق ضوابط
سازمانهاي ذیربط) و نمازخانه (طبق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري) الزامي است.
)19-7-6تأسیسات و تجهیزات مشترک (مانند اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب و …)
در ساختمانهاي تجاري -اداري-خدماتي را ميتوان در پشت بام مستقر نمود .احداث سرپوشیده سبک
(بدون استفاده از مصالح بنایي) براي این تأسیسات بالمانع است.
)19-7-7پشتبام ساختمانهاي تجاري -اداري-خدماتي نباید براي مراجعان قابل دسترس باشد.
 )19-7-8در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از كف ورودي پایینترین طبقه تا كف

باالترین طبقه ،تعبیه آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر
از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
)19-7-9كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند ،باید نماسازي شود.
 )19-7-10مرمت و نوسازي واحدهاي تجاري موجود (واحدهاي داراي حقوق مكتسبه طبق ضوابط و مقررات
مالک عمل) با سطح زیربناي فعلي آن ،پ

از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و مقررات بالمانع

است.
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 )19-7-11احداث جانپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ارتفاع آن  1/1متر
است.
 )19-7-12حداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )19-7-13حداقل فاصله بین دو واحد مغازهاي رو به روي هم  5متر است.
 )19-7-14حداقل عرض راهروي جلوي مغازههاي تجاري طبقات باالتر از همكف  2/5متر است.
)19-7-15احداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد تجاري-خدماتي (با مساحت حداكثر  50درصد مساحت
واحد تجاري-خدماتي) در زیرزمین بالمانع است .مساحت انبارهـاي تجـاري جـزء مسـاحت زیربنـا در
محاسبه تراكم ساختماني منظور ميشود.
)19-7-16رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
)19-7-17اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و

اطفاي حریق الزامي است.
)19-7-18صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط
است.
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 -20کاربري تجاري – کارگاهی
اراضي تجاري -كارگاهي شامل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحدها و ساختمانهاي
عملكردهاي صنعتي-كارگاهي و واحدهاي تجاري فروش محصوالت این كارگاهها به صورت مختلط و توأم در نظر
گرفته شده در نقشه هاي طرح تفصیلي با عنوان اراضي كاربري تجاري -كارگاهي مشخص شده است .هرگونه اقدام
ساختماني در این اراضي مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.
 (20-1موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي مجاز است:
 )20-1-1عملكردهاي كاربري صنعتي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
 )20-1-2واحدهاي تجاري فروش محصوالت تولیدي كارگاههاي صنعتي
تبصره :حداكثر  25درصد از زیربناي مفید واقع در قطعه زمین این كاربري را ميتوان به واحدهاي تجاري اختصاص داد.

 (20-2تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )20-2-1حداقل نصاب تفكیک جدید زمین تجاري -كارگاهي  750مترمربع است.
 )20-2-2حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  20متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 3به  1است.
 )20-2-3حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  20متر و در تفكیک هاي قدیمي  16متر است.
 )20-2-4حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید واحدهاي تجاري جدید  25مترمربع با حداقل عرض دهانه 4/5
متر است.
 )20-2-5تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است .قطعات تجمیع شده از مزایاي  10درصد تراكم بیشتر به
ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه (حداكثر 30درصد) مي توانند استفاده كنند.
 )20-2-6قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  750متر مربع نیز مي توانند به عنوان زمین
تجاري -كارگاهي مورد استفاده قرار گیرند.
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 (20-3تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )20-3-1حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي  120درصد است.
تبصره  : 1حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  10درصد بیشتر از حداكثر تراكم ساختماني
قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.
تبصره  : 2استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمین و عرض گذر
دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد .در غیر این صورت:
 اگر مساحت قطعه زمین كمتر از  750متر مربع باشد 1 ،طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداثكاسته مي شود.
 اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  16متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات قابل احداثكاسته مي شود.
 -در هر صورت ،مجموع كاه

تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم بودن عرض

گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان تجاري -كارگاهي كمتر از  2طبقه
شود.
تبصره  : 3مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي مشاعات (مانند نگهباني ،تأسیسات و
تجهیزات ،پاركینگ ،نمازخانه ،سالن جلسات و اجتماعات و نظایر آنها) در محاسبه تراكم ساختماني منظور نمي شود .در
غیر اینصورت ،آن قسمت از مساحت زیرزمین كه براي عملكردهاي انتفاعي مورداستفاده قرار ميگیرد ،در محاسبه
تراكم ساختماني منظور ميشود.
 (20-4سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري-كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )20-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري  50درصد است.
تبصره  -1موقعیت و شك ل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین ،مشروط به مشاع بودن فضاي باز و رعایت حقوق
كاربریهاي مجاور ،محدودیتي ندارد.
تبصره  -2عقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاري -كارگاهي (داراي بی

از  500مترمربع

زیربناي مفید تجاري و كارگاهي) به میزان عرض پیاده روي آنها (حداقل  1/5متر) الزامي است  .فضاي حاصل از این
عقب نشیني در مالكیت مالک باقي مي ماند ولي جزء سطح اشغال و تراكم ساختماني منظور نمي شود .در هرحال
امكان استفاده عمومي از این فضا باید تامین باشد.
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 (20-5تعداد طبقات

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري-كارگاهي ،به شرط رعایت ضوابط تراكم
ساختماني آن ،به ترتیب زیر است:
 )20-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (همكف و باالتر) در اراضي این كاربري  3طبقه است.
تبصره  – 1در صورت كاه
مجاز ،امكان افزای

سطح اشغال قطعه زمین و یا استفاده از مزایاي تجمیع ،با حفظ حداكثر تراكم ساختماني

یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 )20-5-2حداقل ارتفاع مفید واحدهاي تجاري -خدماتي  4/8متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  5/5متر است.
 )20-5-3حداقل ارتفاع مفید واحدهاي صنعتي-كارگاهي  3/2متر است.
 )20-5-4ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مفید و ضخامت سقف
آنها(طبق مقررات ملي ساختمان) محاسبه مي شود.
)20-6پارکينگ

ضوابط و مقررات تامین پاركینگ (شامل پاركینگ شاغالن ،مراجعان و ساكنان) در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي به
ترتیب زیر است:
 )20-6-1تامین  1/2پاركینگ ( شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  0/2پاركینگ براي مراجعان) به ازاي
هر واحد تجاري -خدماتي و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید تجاري -خدماتي (هركدام بیشتر
باشد) الزامي است.
تبصره  :در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد ،تامین پاركینگ مربوط به عدد صحیح
و پرداخت عوارض كسر پاركینگ (قسمت اعشاري) الزامي است.
 )20-6-2تامین یک پاركینگ به ازاي هر  40مترمربع زیربنا و یا هركارگاه (هركدام بیشتر باشد) الزامي است.
تبصره  : 1احداث پاركینگ بی

از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است.

تبصره  : 2تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 3رعایت مقررات ملي ساختمان (بویژه ضوابط بند  )5-10-4در احداث و بهره برداري از پاركینگ الزامي است.

 (20-7سایر

سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري -كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )20-7-1احداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آن محدودیتي ندارد.
 )20-7-2حداكثر ارتفاع زیرزمین (ارتفاع كف طبقه همكف) از رقوم كف قطعه زمین  120سانتي مي باشد.
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 )20-7-3حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  10درصد بیشتر از ضریب اشغال سطح طبقه
همكف (حداكثر تا  80درصد سطح قطعه زمین) ،به شرط حفظ درختان و رعایت سایر شرایط ،باشد.
 )20-7-4احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است.
)20-7-5در اراضي این كاربري ،سطوح و فضاي الزم براي تأمین برق اضطراري ،سروی
مردانه (یک واحد به ازاي هر  10واحد تجاري-خدماتي)  ،تأسیسات گرمای

بهداشتي زنانه و

و سرمای

مركزي ،پله

فرار و راههاي خروجي اضطراري  ،مكان تخلیه و بارگیري با دسترسي مستقیم به شبكه ارتباطي،
تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق (با تأیید سازمان آت نشاني) ،سطح الزم براي استقرار تأسیسات
و تجهیزات شهري مورد نیاز (مطابق ضوابط سازمانهاي ذیربط) و نمازخانه (طبق مصوبه شورایعالي
شهرسازي و معماري) الزامي است.
)20-7-6تأسیسات و تجهیزات مشترک (مانند اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب و …)
در ساختمانهاي تجاري -اداري-خدماتي را ميتوان در پشت بام مستقر نمود .احداث سرپوشیده سبک
(بدون استفاده از مصالح بنایي) براي این تأسیسات بالمانع است.
)20-7-7پشتبام این كاربري نباید براي مراجعان قابل دسترس باشد.
 )20-7-8در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی

از  7متر از كف ورودي پایینترین طبقه تا كف

باالترین طبقه ،تعبیه آسانسور الزامي است .در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت  28متر و بیشتر
از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.
)20-7-9كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند ،باید نماسازي شود.
 )20-7-10احداث جانپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ارتفاع آن  1/1متر
است.
 )20-7-11حداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
احداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد تجـاري-خـدماتي (بـا مسـاحت حـداكثر  50درصـد
مساحت واحد تجاري-خدماتي) در زیرزمین بالمانع است .مساحت انبارهاي تجاري جزء مسـاحت
زیربنا در محاسبه تراكم ساختماني منظور ميشود.
 )20-7-12رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )20-7-13اخذ تاییدیه سازمان آت نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و
اطفاي حریق الزامي است.
 )20-7-14صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط
است.
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-21کاربري مسکونی  -کارگاهی
اراضي مسكوني -كارگاهي شامل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحدها و
ساختمانهاي عملكردهاي صنعتي-كارگاهي و مسكوني ،به صورت مختلط و توأم در نظر گرفته شده در نقشه هاي طرح
تفصیلي با عنوان اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي مشخص شده است .هرگونه اقدام ساختماني در این اراضي
مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.
 (21-1موارد مجاز استفاده از زمين

احداث و بهربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي مجاز است:
 )21-1-1عملكردهاي كاربري صنعتي -كارگاهي (طبق پیوست  7همین مجموعه)
 )21-1-2عملكرد كاربري مسكوني (طبق پیوست  7همین مجموعه)
تبصره :1عملكرد صنعتي-كارگاهي حتما باید در طبقه همكف قرار داشته و دسترسي عملكردهاي صنعتي-كارگاهي و
مسكوني باید جداگانه و مستقل از یكدیگر باشند.
تبصره  :2حداكثر نیمي از مساحت زیربنا را به واحدهاي صنعتي-كارگاهي ميتوان اختصاص داد.

 (21-2تفکيك و تجميع

ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )21-2-1حداقل نصاب تفكیک جدید زمین مسكوني-كارگاهي  500مترمربع است.
 )21-2-2حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  12متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 3به  1است.
 )21-2-3حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  16متر و در تفكیک هاي قدیمي  12متر است.
 )21-2-4حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد صنعتي-كارگاهي جدید  40مترمربع با حداقل عرض
دهانه 5متر و هرواحد مسكوني  90مترمربع است.
 )21-2-5تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است .قطعات تجمیع شده از مزایاي  10درصد تراكم بیشتر به
ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه (حداكثر 30درصد) مي توانند استفاده كنند.
 )21-2-6قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  500متر مربع نیز به صورت مشروط مي
توانند به عنوان زمین مسكوني -كارگاهي مورد استفاده قرار گیرند.
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 (21-3تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )21-3-1حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي  180درصد است.
تبصره  : 1حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  10درصد بیشتر از حداكثر تراكم ساختماني
قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.
تبصره  : 2استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمین و عرض گذر
دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد .در غیر این صورت:
 اگر مساحت قطعه زمین كمتر از  500متر مربع باشد 1 ،طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداثكاسته مي شود.
 اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  12متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات قابل احداثكاسته مي شود.
 -در هر صورت ،مجموع كاه

تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم بودن عرض

گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان مسكوني -كارگاهي كمتر از 2
طبقه شود.
تبصره  : 3مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي انتفاعي و غیرمشاعات در محاسبه تراكم
ساختماني منظور مي شود.

 (21-4سطح اشغال

ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري مسكوني-كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )21-4-1حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري  60درصد است.
تبصره  :موقعیت و شكل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین ،مشروط به مشاع بودن فضاي باز و رعایت حقوق
كاربریهاي مجاور محدودیتي ندارد.

 (21-5تعداد طبقات

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري مسكوني-كارگاهي ،به شرط رعایت ضوابط تراكم
ساختماني آن به ترتیب زیر است:
 )21-5-1حداكثر تعداد طبقات روي زمین (همكف و باالتر) در اراضي این كاربري  3طبقه است.
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متناسب سطح اشغال زمین و یا استفاده از مزایاي تجمیع ،با حفظ حداكثر تراكم
یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 )21-5-2حداقل ارتفاع مفید طبقات صنعتي-كارگاهي  3/2متر است.
 )21-5-3حداقل ارتفاع مفید طبقات مسكوني  2/6متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  3/2متر است.
 )21-5-4ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مفید و ضخامت سقف
آنها(طبق مقررات ملي ساختمان) محاسبه مي شود.
 (21-6پارکينگ

ضوابط و مقر رات تامین پاركینگ (شامل پاركینگ شاغالن ،مراجعان و ساكنان) در اراضي كاربري مسكوني -كارگاهي
به ترتیب زیر است:
 )21-6-1تامین یک پاركینگ به ازاي هر واحد صنعتي-كارگاهي و یا هر  40متر مربع زیربناي مفید
صنعتي-كارگاهي (هركدام بیشتر باشد) الزامي است.
تبصره  :در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد ،تامین پاركینگ مربوط به عدد صحیح
و پرداخت عوارض كسر پاركینگ (قسمت اعشاري) الزامي است.
 )21-6-2تامین یک پاركینگ به ازاي هر واحد مسكوني تا  150مترمربع زیربنا و  2پاركینگ به ازاي هر
واحد مسكوني بزرگتر الزامي است.
تبصره  : 1احداث پاركینگ بی

از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است.

تبصره  : 2تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است.
تبصره  : 3رعایت مقررات ملي ساختمان (بویژه ضوابط بند  )5-10-4در احداث و بهره برداري از پاركینگ الزامي است.
تبصره  :4محل تأمین پاركینگ عملكرد مسكوني باید جدا و مستقل و غیرقابل دسترس براي شاغالن و مراجعان سایر
عملكردها باشد.

 (21-7سایر

سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري مسكوني-كارگاهي به ترتیب زیر است:
 )21-7-1احداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آن محدودیتي ندارد.
 )21-7-2حداكثر ارتفاع زیرزمین (ارتفاع كف طبقه همكف) از رقوم كف قطعه زمین  120سانتي مي باشد.
 )21-7-3حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  10درصد بیشتر از ضریب اشغال سطح طبقه
همكف (حداكثر تا  80درصد سطح قطعه زمین) ،به شرط حفظ درختان و رعایت سایر شرایط ،باشد.
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 )21-7-4احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است.
)21-7-5در ساختمانهاي این كاربري ،سطوح و فضاي الزم براي تأمین برق اضطراري ،تأسیسات گرمای
سرمای

و

مركزي ،پله فرار و راههاي خروجي اضطراري  ،مكان تخلیه و بارگیري با دسترسي مستقیم

به شبكه ارتباطي ،تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق (با تأیید سازمان آت نشاني) ،سطح الزم براي
استقرار تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز (مطابق ضوابط سازمانهاي ذیربط) و نمازخانه (طبق
مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري) الزامي است.
)21-7-6تأسیسات و تجهیزات مشترک (مانند اطاقک آسانسور ،تأسیسات حرارتي و برودتي ،منبع آب و …) در
ساختمانهاي تجاري -اداري-خدماتي را ميتوان در پشت بام مستقر نمود .احداث سرپوشیده سبک
(بدون استفاده از مصالح بنایي) براي این تأسیسات بالمانع است.
)21-7-7پشتبام ساختمانهایاین كاربري نباید براي مراجعان قابل دسترس باشد.
)21-7-8كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند ،باید نماسازي شود.
 )21-7-9مرمت و نوسازي واحدهاي تجاري موجود (واحدهاي داراي حقوق مكتسبه طبق ضوابط و مقررات
مالک عمل) با سطح زیربناي فعلي آن ،پ

از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و مقررات بالمانع

است.
 )21-7-10احداث جانپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ارتفاع آن  1/1متر
است.
 )21-7-11حداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )21-7-12رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي (مصوب سال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )21-7-13اخذ تاییدیه سازمان آت

نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و

اطفاي حریق الزامي است.
 )21-7-14صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط
است.
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 -22ضوابط بلندمرتبه سازي
 )22-1ساختمان بلند مرتبه ،ساختماني است كه ارتفاع بناي آن بی

از23متر( 8طبقه و بیشتر) باشد.

 )22-2احداث ساختمانهاي بلند مرتبه تنها در قطعاتي مجاز است كه در چارچوب نتایج یک طرح مكانیابي
اراضي مستعد براي بلند مرتبه سازي-باتوجه به عواملي مانند ضوابط و استانداردهاي زمین ساختي و
تكتونیكي ،زیست محیطي ،ترافیكي ،شهرسازي ،سیما و منظر شهري و ...براي احداث ساختمانهاي بلند
مرتبه شناسایي و در هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اخذ نظر) به تصویب
كمیسیون ماده  5استان رسیده است.
 )22-3استفاده از ضوابط و مقررات این مبحث (بلند مرتبه سازي) تا زمان تصویب طرح ویژه تدوین ضوابط و
مقررات ساخت و ساز ساختمانهاي بلندمرتبه مجاز است .توصیه مي شود ،این طرح حداكثر تا یكسال پ
از تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلي باید توسط شهرداري تدوین شده و پ

از تصویب كمیسیون

ماده  5مالک عمل قرار گیرد( .شامل مطالعات ترافیكي ،سیما و منظر شهري ،شهرسازي  ،زیست
محیطي و جریان هوا ،تكنوتیكي و زمین ساختي ،تطابق با بافتهاي پیراموني و )...آن
 )22-4احداث ساختمانهاي بلندمرتبه  10طبقه و بیشترمنوط به ارائه طرح توجیهي واسنادومدارک الزم و تائید و
تصویب این طرح در كمیسیون ماده  5استان است.
تبصره :طرح توجیهي باید به تأیید سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان رسیده باشد.
 )22-5حداقل مساحت زمین براي احداث ساختمان بلند مرتبه  1000مترمربع پ

از رعایت بر اصالحي است.

 )22-6حداقل اندازه بر قطعه زمین براي احداث ساختمان بلندمرتبه مسكوني  20متر و در ساختمانهاي مختلط و
غیر مسكوني  30متر ،پ

از رعایت بر اصالحي است .در قطعات چند بر ،اندازه هی یک از برها نباید از

 20متر كمتر باشد.
 )22-7حداقل اندازه عرض مفید قطعه زمین غیر منتظم (=میانگین مجموع اندازه یک ضلع موازي آك

(محور)

معبر از مربع یا مستطیل محاط در قطعه زمین و محیط بر آن) براي احداث ساختمان بلند مرتبه نباید از
 30متر كمتر باشد.
 )22-8در تعیین تراكم ساختماني ،مساحت قطعه زمین طبق سند (در صورت واگذاري زمین واقع شده در تعریض
معابردر قالب توافق به شهرداري) و براي تعیین سایر مشخصات ساخت و ساز (مانند سطح اشغال ،عرض
معبر ،طول بر ،تعداد طبقات و )...مشخصات زمین پ

از رعایت بر اصالحي (تعریض معابر) مالک عمل

خواهد بود.
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 )22-9رعایت نوع كاربري و حداكثر تراكم ساختماني مجاز طرح تفصیلي (بر مبناي موقعیت استقرار قطعه زمین
مستعد براي بلندمرتبه سازي در منطقه بندي كاربري زمین طرح طرح تفصیلي) در بلند مرتبه سازي
توصیه مي شود ،در این چارچوب ،بلندمرتبه سازي با كاه

ضریب اشغال سطح زمین و حفظ حداكثر

تراكم ساختماني مجاز ممكن مي شود .لیكن كمیسیون ماده  5استان مي تواند در چارچوب ضوابط و
مقررات مالک عمل و طرح توجیهي ارائه شده براي بلندمرتبه سازي ،كاربري قطعه زمین را تغییر و
دهد.

تراكم ساختماني آن را افزای

 )22-10هر ساختمان بلند مرتبه از دو قسمت پایه و بدنه تشكیل مي شود .حداكثر ارتفاع قسمت پایه مي تواند 20
درصد كل ارتفاع ساختمان باشد.
 )22-11حداقل عرض گذر دسترسي براي احداث ساختمانهاي بلند مرتبه  20متر (پ

از رعایت بر اصالحي)

است.
 )22-12حداكثر سطح اشغال زمین در اراضي بلندمرتبه سازي  40درصد (در بخ
بدنه) است كه به موازات افزای

پایه) و  30درصد (در بخ

تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان باید به طور متناسب از آنها (پایه و بدنه)

كاسته شود.
 )22-13موقعیت استقرار ،حجم و ارتفاع ساختمان بلندمرتبه باید به گونه اي باشد كه موجب سایه اندازي بر
امالک و ساختمانهاي پیرامون خود نشود .عدم سایه اندازي ساختمان بلند مرتبه بر امالک و مستحدثات
پیرامون خود عامل تعیین كننده حداكثر تراكم ساختماني مجاز و حداكثر تعداد طبقات و ارتفاع قابل
احداث در ساختمانهاي بلند مرتبه است .حداقل ارتفاع مفید هر طبقه در ساختمانهاي بلند مرتبه براي
عملكرد تجاري 4متر ،اداري و خدماتي  3/5متر و مسكوني  2/8متر است.
 )22-14كلیه ساختمانهاي بلندمرتبه مستقر در بر گذرهاي دسترسي ملزم به رعایت عقب نشیني حداقل  3متر
توده ساختماني پایه خود از پوسته گذر براي استفاده عموم مي باشند .محصور كردن یا ایجاد هر نوع مانع
براي دسترسي عموم به این عقب نشیني ممنوع است .سطح حاصل از این عقب نشیني در مالكیت مالک
باقي ميماند.
 )22-15حداقل فاصله اضالع بدنه ساختمانهاي بلند مرتبه از پوسته گذر جانبي آنها  6متر است.
 )22-16در مجتمعهاي بلند مرتبه (قطعات داراي بی
شرقي و غربي از یكدیگر

از یک بلوک ساختماني بلند مرتبه ) حداقل فاصله دو بلوک

ارتفاع بلوک بلندتر (حداقل  12متر) و دو بلوک شمالي و جنوبي از یكدیگر

 1/6برابر ارتفاع بلوک سایه انداز در راستاي محور اصلي نورگیري مي باشد .میزان دقیق این فاصله باید
در طرح توجیهي ساختمان بلند مرتبه محاسبه شود.
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 )22-17عملكردهاي مجاز قابل استقرار در ساختمان بلند مرتبه همان عملكردهاي مجاز منطقه بندي كاربري
زمین پهنه اي است كه قطعه زمین در آن قرار گرفته است .استفاده از طبقات اول و دوم ساختمانهاي بلند
مرتبه مسكوني براي استقرار عملكردهاي تجاري ،اداري و خدماتي مجاز است.
 )22-18استفاده مسكوني از ساختمانهاي بلندمرتبه در اراضي با مساحت بی

از یک هكتار مستلزم تامین اراضي

خدماتي و شبكه معابر براي جمعیت قابل اسكان در آنها (بر مبناي مجموع قدرالسهم تعیین شده در ماده
 101قانون شهرداریها) در محلهاي مناسب قطعه زمین مي باشد.
 )22-19حداقل مساحت فضاي باز قابل دسترس عموم ساكنان ساختمان بلند مرتبه به ازاي هر  100مترمربع
زیربناي خالص مسكوني  20متر مربع است كه نیمي از آن باید فضاي سبز باشد.
 )22-20تعداد پاركینگ مورد نیاز در ساختمانهاي بلندمرتبه  20درصد بیشتر از تعداد پاركینگ مورد نیاز تعیین شده
براي هر كاربري مستقر در آنها در فصل دوم این مجموعه مي باشد.
 )22-21احداث پیلوت صرفاً در ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني مجاز است.
 )22-22در صورت استفاده از ساختمان بلندمرتبه براي عملكرد مسكوني ،رعایت شرایط زیر الزامي است:
 مجزا و مستقل بودن ورودي و خروجي و دسترسي ساكنان ساختمان قرار داشتن طبقات مسكوني در باالي طبقات غیر مسكوني عدم اختالط عملكرد مسكوني و غیر مسكوني در یک طبقه مجزا بودن پاركینگ و انباري و مشاعات عملكردهاي مسكوني و غیر مسكوني از یكدیگر )22-23حداكثر سطح اشغال زیرزمین معادل حداكثر سطح اشغال طبقه همكف بلوكهاي ساختماني و فضاهاي
خدماتي (صرفا در ساختمانهاي مسكوني) به اضافه  20درصد مي باشد.
 )22-24نقشه موقعیت اسقرار بلوكهاي ساختماني ،فضاهاي سبز و باز ،فضاهاي خدماتي ،پاركینگها و حریم سایه
اندازي باید جزء اسناد طرح توجیهي ارائه شده به كمیسیون ماده  5باشد.
 )22-25رعایت كلیه ضوابط و مقررات قانوني (از آن جمله :مقررات ملي ساختمان ،مصوبه ارتقاي كیفي سیما و
منظر شهري ،ضوابط اختصاصي دستگاههاي اجرایي ذیربط ،ضوابط حرایم ،قانون حفظ و گسترش فضاي
سبز در داخل محدوده شهر ،ضوابط آت

نشاني و خدمات ایمني ،ضوابط پدافند غیر عامل و )...در احداث

ساختمانهاي بلندمرتبه الزامي است.
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 -23ضوابط مجتمع سازي
 )23-1مجتمع ساختماني (مجموعه ساختماني) سامانه اي واحد و یكپارچه و متشكل از دو یا چند ساختمان مجاور
هم در یک قطعه زمین است.
 )23-2حداقل مساحت زمین براي احداث مجتمع ساختماني یک هكتار است.
تبصره  :رعایت تناسب همجواري كاربریها در مكان گزیني واحدهاي عملكردي و خدماتي توصیه مي شود.
 )23-3طرح توجیهي احداث مجتمع ساختماني باید در هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان
استان (اخذ نظر) به تصویب كمیسیون ماده  5برسد .طرح توجیهي مجتمع ساختماني باید شامل مطالعات
زمین ساختي و تكتونیكي ،زیست محیطي ،ترافیكي ،سیما و منظر شهري ،شهرسازي ،تطابق با ضوابط و
مقررات طرح تفصیلي و نقشه هاي ذیربط (از آن جمله نقشه موقعیت استقرار ساختمانها ،فضاهاي سبز و
باز ،پاركینگها ،معابر سواره و پیاده ،فضاهاي خدماتي ،سطح اشغال  ،سایه اندازي و )...و ...باشد.
 )23-4حداقل اندازه بر قطعه زمین (در كلیه گذرهاي همجوار مجتمع )  60متر پ

از رعایت بر اصالحي است.

 )23-5رعایت ضوابط بلند مرتبه سازي در مجتمعهاي ساختماني بلند مرتبه الزامي است.
 )23-6حداقل عرض گذر دسترسي براي احداث مجتمع ساختماني  20متر است.
 )23-7رعایت نوع كاربري تعیین شده براي قطعه زمین در نقشه كاربري طرح تفصیلي و رعایت ضوابط و مقررات
شهرسازي و ساختماني این كاربري (طبق مندرجات همین مجموعه) الزامي است.
 )23-8در محاسبه تراكم ساختماني ،مساحت زمین طبق سند (در صورت واگذاري مجاني سطوح قرار گرفته در
معبر به شهرداري) و محاسبه سایر مشخصات ساختماني مجتمع (سطح اشغال ،تعداد طبقات ،طول و
عرض بر و )...وضعیت قطعه زمین پ

از رعایت بر اصالحي مالک عمل خواهد بود.

 )23-9رعایت حداكثر تراكم مجاز طرح تفصیلي توصیه مي شود ،لیكن كمیسیون ماده  5استان در چارچوب
ضوابط و مقررات مالک عمل و طرح توجیهي ارائه شده مي تواند تراكم ساختماني را افزای

دهد.

 )23-10حداقل فاصله اضالع توده ساختماني مستحدثات مجتمع از پوسته گذر جانبي آنها  8متر است.
 )23-11حداقل فضاي باز به ازاي هر  100مترمربع زیربناي مسكوني  20مترمربع است كه نیمي از آن باید به
فضاي سبز اختصاص داده شود.
 )23-12تامین شبكه معابر و فضاهاي خدماتي و مشترک در مجتمعهاي مسكوني معادل مجموع قدرالسهم آنها در
ماده  101قانون شهرداریها و در مجتمع سایر كاربریها بر طبق طرح توجیهي آنها الزامي است.
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 )23-13تامین تعداد پاركینگ مورد نیاز (مراجعان ،ساكنان ،شاغالن) در مجتمعهاي ساختماني  1/2برابر تعداد
پاركینگ مورد نیاز تعیین شده براي كاربري مجاز و مشروط احداث شده در مجتمع (مطابق مفاد بندهاي
مبحث كاربریهاي ذیربط) الزامي است.
تبصره  :1جاپاركهاي مورد نیاز را مي توان در زیرزمین و مازاد فضاي باز و نیز در پیلوتي (فقط در مجتمعهاي
مسكوني) تامین كرد.
تبصره : 2

تعداد پاركینگهاي مورد نیاز را مي توان در جاپاركهاي حاشیه معابر (با عرض  10متر و بیشتر) داخل

مجتمع تامین كرد.
 )23-14احداث پیلوت فقط در مجتمعهاي مسكوني مجاز است.
 )23-15احداث واحدهاي سرایداري و نگهباني ،سالن اجتماعات (با حداكثر زیربناي  150مترمربع) ،زمین بازي
كودكان و سایر فضاهاي خدماتي پشتیبان در مجتمعها مجاز است.
 )23-16هر مجتمع ساختماني حداقل باید دو ورودي-خروجي براي اتومبیل و دو ورودي-خروجي نیز براي استفاده
كنندگان (ساكنان ،شاغالن ،مراجعان) داشته باشد.
 )23-17اختصاص  20درصد از جاپاركهاي تامین شده به مراجعان و تعیین محلهاي مناسب براي آن در مجتمع
توصیه مي شود.
 )23-18احداث مجتمعهاي مختلط مسكوني-فعالیتي ممنوع است.
 )23-19رعایت كلیه ضوابط و مقررات قانوني (از آن جمله ،آخرین ویرای

مقررات ملي ساختمان ،ضوابط آت

نشاني و خدمات ایمني ،ضوابط پدافند غیر عامل ،قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در داخل محدوده
شهر و )...الزامي است.
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-24شبکه معابر و دسترسی ها (گذربندي)
 )1-24شبكه معابر شهر از نظر عملكرد داراي نظامي سلسله مراتبي به ترتیب زیر است :
 )24-1-1جاده كمربندي كه عملكرد اصلي آن تامین حركت عبوري سریع میان قسمتهاي مختلـف شـهر را بـر
عهده داشته و معموال  76متري هستند .
 )24-1-2آزاد راه (با عرض معمولي  76متر) و بزرگراه (با عرض معمول  45متر) كه عملكـرد اصـلي آن تـامین
ارتباط سریع بین مناطق شهر مي باشد.
 )24-1-3شریاني درجه یک (با حداقل عرض  20متر) و شریاني درجه ( 2با حداقل عرض  16متر) كـه عملكـرد
اصلي آنها ارتباط جمع و پخ
 )24-1-4جمع و پخ

كننده ها با آزاد راه و بزرگراه شهري است.

كننده ها (با حداقل عرض  12متر) كه عملكرد اصلي آنهـا تـامین ارتبـاط دسترسـیهاي

محلي به گذرهاي شریاني مي باشد.
 )24-1-5دسترسیهاي محلي (با عرض كمتر از  12متر) كه وظیفه اصلي آنها تامین ارتبـاط قطعـات مسـكوني و
عملكردهاي غیر مسكوني محله اي و ناحیه اي با گذرهاي جمع و پخ

كننده است.

تبصره  : 1حداقل عرض دسترسیهاي محلي شهر  6متر است .گذرهاي با عـرض كمتـر از  6متـر شـهر بایـد در
چارچوب یک طرح موضوعي شناسایي شده و موضوع تعریض و یا تثبیت عرض آنها پیشنهاد و پ
از تصویب كمیسیون ماده  5مالک عمل شهرداري قرار گیرد .تا این زمان (حداكثر یک سال پ

از

ابالغ طرح تفصیلي) پاسخگویي به تقاضاي امالک واقع در بر این گذرها براساس نقشههاي اجرایـي
شهرداري انجام ميشود.
تبصره  :2در كمانهایي از معابر شهر كه داراي عرض متفاوت باشند ،عرض غالب (عرض داراي بیشترین طـول)
به عنوان عرض آن قسمت از معبر مالک عمل خواهد بود.
 )24-1-6حداقل عرض گذرها در تفكیكهاي جدید  8متر (در بافتهاي مسكوني) اسـت و عـرض متنـاظر آن در
اراضي سایر كاربریها نیز در ضوابط ذیل همان كاربري مشخص شده است.
 )24-1-7ایجاد هر گونه دسترسي از جاده كمربندي ،بزرگراه آزاد راه شهري ممنوع است ،مگر در مـوارد بسـیار
استثنایي (عدم امكان دسترسي از معبر دیگر) و با تصویب كمیسیون ماده 5
 )24-1-8قطعاتي كه داراي چند بر هستند  ،امكان ایجاد دسترسي در همه برهاي قطعه زمین (به شرط رعایـت
سایر ضوابط و مقررات ذیربط) وجود دارد  ،مگر در موارد زیر :
 )24-1-8-1در گذرهاي با عرض  6متر و كمتر  ،اتخاذ تصمیم در مورد دسترسي سواره بر عهده شـهرداري
است.
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 )24-1-8-2در گذرهاي شریاني درجه یک آزاد راه و بزرگراه شهري ایجاد دسترسـي سـواره ممنـوع و ایـن
دسترسي در گذرهاي با عرض كمتر باید ایجاد شود.
 )24-1-9عرض همه گذر هاي شهر و وضعیت تثبیت یا تعریض عرض و یا احداث جدید آنها  ،تا حد امكان ،در
نقشه طرح تفصیلي مشخص شده است در موارد استثناء ،ضوابط زیر براي حداقل عرض گذرها مـالک
عمل خواهد بود:
 )24-1-9-1بن بستهاي موجود با طول كمتر از  100متر و طول  100متر و بیشتر از آن به ترتیب  6متر و
 8متر
 )24-1-9-2بن بستهاي جدید با طول كمتر از  50متر و طول  50متر و بیشتر از آن به ترتیب  8متر و 10
متر است .احداث بنبستهاي جدید با طول بی

از  150متر ممنوع است.

 )24-1-9-3ایجاد دوربرگردان در انتهاي كلیه گذرهاي بن بست در بافتهاي جدید و گذرهاي بن بست با
طول بی

از  50متر در بافتهاي موجود الزامي است.

 )24-1-9-4عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول كمتر از  250متر به ترتیب  8متر و  10متر
 )24-1-9-5عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بین  250تا  400متر به ترتیب  10متر و  12متر
 )24-1-9-6عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بین  400تا  600متر به ترتیب  12متر و  14متر
 )24-1-9-7عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بی

از  600متر  ،به ترتیب  14و  16متر

 )24-1-10در صورت نیاز به تعریض گذر  ،در شرایط نبود خط پروژه پوسته گذر در نقشه طرح تفصیلي ،تعریض
از طرفین محور و طبق ضوابط باال باید انجام شود.
 )24-1-11در گذرهاي با عرض  12متر و بیشتر  ،حداقل مجموع عرض پیاده روهـاي گـذر نبایـد كـوچكتر از
⅓عرض گذر باشد .عرض پیاده روهاي دو طرف گذر باید مساوي باشد ،مگر در شرایط خاص
و استثنایي و با تصویب كمسیون ماده 5
 )24-1-12دور برگردان انتهاي گذرهاي بن بست مربعي است كه هر ضلع آن حداقل  4متر از عرض بن بست
بزرگتر است.
 )24-1-13در تقاطع گذرهاي با عرض  6متر و بیشتر از آن ایجاد پخ الزامي است.
 )24-1-14رعایت ضوابط آیین نامه طراحي راههاي شهري الزامي است و رعایت ضوابط سایر آیین نامه هـا و
دستورالعملها به شرط عدم مغایرت با این آیین نامه بالمانع است.
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 )24-1-15اراضي الحاقي (اراضي حاصل از تفاوت عرض معبر در وضع موجود و عرض معبر پیشنهادي) جزیي
از معبر ميباشد كه بسته به مورد ،در قالب استفاده هاي ممكن از پیاده رو و یا كاربري همجوار
خود ،ميتواند مورد بهره برداري قرارگیرد.
 )24-1-16فضاي سبز و باز حاصل از تفاوت عرض معبر در وضع موجود و عرض پیشنهادي آن درطرح جزیـي
از معبر است كه عموما در قسمت پیاده رو قـرار داشـته و بـراي ایجـاد فضـاي مكـث ،تعامـل
اجتماعي شهروندان و  ...در نظر گرفته شده است.
 )24-1-17پخ

1

پخ عبارت است از خط موربي كه سطح گوشه اي از قطعه زمین را كه در نب

دو معبر قرار دارد به منظور ایجـاد دیـد

مناسب حذف نموده و آن را جزو فضاي شهري قرار مي دهد .میزان پخ بستگي به فاصله دید ناظر دارد .فاصله دید نیز
در محل تقاطع بستگي به نوع كنترل تقاطع ،جهت حركت ،عرض راه هاي متقاطع و زاویه تقـاطع دارد  .بـا توجـه بـه
تعریف فوق از پخ ،براي دید بهتر عابرین پیاده و رانندگان ایجاد پخ در ساختمانهاي واقع در محل تقـاطع دسترسـيها
الزامي است.
تبصره  :1پخ دو كوچه كه هر دوي آنها طبق ضوابط و مقررات شهرسازي ماشین رو نیست (عرض كمتر از  6متر)
به طول ثابت یک متر در طرفین تقاطع تعیین ميگردد ،بدیهي است حداقل طول پخ نباید از یک متر كمتر
باشد.
تبصره  :2پخ دوگذركه یكي از آنها طبق ضوابط شهرسازي ماشینرو است (بی تر از  6متر) و دیگري كه ماشین رو
نیست (كمتر از  6متر) به طول ثابت 1/5متر تعیین ميگردد.
تبصره  :3طول پخ تقاطع دو گذر در صورت احراز شرایط زیر بدون توجه به زاویه تقاطع به صورت  0/1مجموع عرض
دو گذر تعیین ميگردد.
الف -داخل محدوده خدمات شهري باشد.
ب -حداقل عرض یكي از دو گذر از  20متر كمتر باشد
پ -هی یک از گوشههاي تقاطع براساس طرح تفصیلي و طرح اجرایي تعیین پخ نشده باشد (چه در پروانه در
اجرا) بدیهي است چنانچه شرایط فوق احراز نگردد باید پخ جدول شماره  2با توجه به دیگر ضوابط این
دستورالعمل تعیین گردد.
ت -طول پخ در تقاطع دو گذر كه یكي از آنها بلوار (داراي رفوژ) و دیگري با عرض كمتر از بیست متر باشد،
نصف عرض بلوار مالک عمل است.
 1بند  1مصوبه ک .م 5 .طرح تفصیلي شهر ارومیه روز 98/11/1
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تبصره  :4پخ تقاطع دو گذر كه هر دو ماشینرو و عرض آنها كمتر و یا مساوي با  40متراست ،طبق جداول سه گانه
زیرو با توجه به زاویه تقاطع تعیین ميگردد.
تبصره :5پخ خیابان به عرض  30متر و بی تر با شبكههاي  45متري توسط واحد فني شهرداري (ضمن رعایت
حداقل طول پخ در جداول1و2و )3تهیه و براي تصویب به كمیسیون ماده پنج ارسال شود.
تبصره  :6در تقاطعهاي گذرهاي كمتر از  30متر طول پخ با توجه به عرض كندرو از روي موارد مندر در جدول
شماره  3تعیین ميگردد.
تبصره :7پخ یک گذر با حرایم (خطوط انتقال نیرو و مسیلها ،لولههاي گاز و نفت و )...مشروط بر آن كه داخل آن
خیاباني در نظر گرفته نشده باشد (نسبت به طرح تفصیلي) براساس تقاطع خیاباني مفروض به عرض  12متر
كه در داخل حریم در نظر گرفته ميشود با خیابان متقاطع با توجه به زاویه تقاطع از جداول شماره 1و2و 3و
با توجه به تبصره 3باالتعیین گردد ،در غیر این صورت طبق بند تبصره  10زیرعمل شود.
تبصره  :8در مورد تقاطعهاي بی

از  4شاخه باید طرح اجرایي توسط شهرداري تهیه و پ

از تصویب در كمیسیون

ماده  5عمل گردد.
تبصره  :9در صورتي كه مساحت مثلث متساويالساقین كه براساس پخ جداول پیوست تعیین شده است از فضاي ثبتي
میدان یا تقاطع كمتر باشد ،حدود ثبتي به جاي پخ مالک عمل قرار گیرد.
تبصره :10چنانچه تعیین پخ به هر شكل (به دلیل تداخل پخها با اختالف دو گذر یا موراد استثنایي دیگر) مقدور
نباشد ،موضوع توسط واحد فني شهرداري بررسي و طرح الزم براي آن تهیه گردد و جهت تصویب به
كمیسیون ماده  5ارسال شود.
تبصره :11در مورد پخ دور برگردانها به علت آن كه وجود دوربرگردان دلیل عدم دسترسي سواره به خیابان اصلي
مربوطه ميباشد ،لذا گذرهاي مربوط به آن گذر عابر پیاده تلقي و نیازي به احداث پخ ندارد.
تبصره :12در مواردي كه كوچههایي توسط پله با معبر دیگري تقاطع دارند ،طول پخ یک پنجم عرض معبر كوچکتر
و مالک عمل خواهد بود.
تبصره :13پخ مالک عمل تقاطعهایي كه داراي طرح اجرایي است :پخهاي واقعي در محل تقاطع گذرها كه داراي طرح
اجرایي بوده و طرح مذكور درشهرداري مورد تایید قرار گرفته باشد مالک عمل است.
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تبصره :14جهت تعیین پخ معابر با عرض كمتر از  10متر با گذرهاي بی

از  20متر ،گذر اصلي  12متر در نظر گرفته

ميشود.
تبصره :15در صورتي كه اتصال معابر با گذرهاي بی

از  20متر قطع شده باشد و در واقع اتصال سواره نداشته باشند،

عرض پیادهرو گذر اصلي مالک عمل قرار ميگیرد.
تبصره :16در تقاطع  4شاخه چنانچه بزرگترین پخ بر مبناي نقشه ثبتي یا پروانه صادره از یک دهم مجموع عرض دو
گذر بزرگتر باشد ،طول پخ مزبور مالک تعیین پخ گوشههاي دیگر نیز قرار خواهد گرفت .بدیهي است
پروانههایي كه قبل از ابالغ این مصوبه با توجه به ضوابط قبلي صادر گردیده و همچنین طرحهاي مصوب
اجرایي ،از این مصوبه مستثني است.
جدول شماره  :1تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ) براي زوایاي تقاطع كمتر از  70درجه
 40تا 45

 35تا 39/9

 30تا 34/9

 25تا 29/9

5/5
10
17
21
25
29
32

5/5
10
16
19
22
25
29

5/5
9
14
17
19
22
25

5/5
8/5
12
13
17
19
21

 18تا  12 24/9تا  5 17/9تا 11/9
5/5
8
11
12
14
16
17

4/5
6
8
8/5
9
10
10

4
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

LA
LB
5-11/9
12-17/9
18-24/9
25-29/9
30-34/9
35-39/9
40-45

جدول شماره  :2تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ) براي زوایاي تقاطع بین  70تا  110درجه
 40تا 45

 35تا 39/9

 30تا 34/9

 25تا 29/9

5
9
16
20
24
27
30

5
8
14
17
20
24
27

5
8
12
14
17
20
24

5
7/5
10
12
14
17
20

 18تا  12 24/9تا  5 17/9تا 11/9
5
7
9
10
12
14
16

4
5
7
7/5
8
8
9

3/5
4
5
5
5
5
5

LA
LB
5-11/9
12-17/9
18-24/9
25-29/9
30-34/9
35-39/9
40-45
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جدول شماره  :3تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید (پخ) براي زوایاي تقاطع بی تر از  110درجه
 40تا 45

 35تا 39/9

 30تا 34/9

 25تا 29/9

4/5
8
14
16
17
22
25

4/5
7
12
14
19
19
22

4/5
7
10
12
14
16
18

4/5
6
8/5
10
12
14
16

 18تا  12 24/9تا  5 17/9تا 11/9
4/5
5/5
7
8/5
10
12
14

3/5
4
5/5
6
7
8
8

3
3/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

LA
LB
5-11/9
12-17/9
18-24/9
25-29/9
30-34/9
35-39/9
40-45

توجه:
 -1تقاطع خیابانها بی

از  40متر نیاز به طراحي هندسي دارند.

 -2در صورتي كه هر یک از خیابانها داراي رفوژ میاني باشند ،در تقاطع با خیابانهاي كمتر از  30متر ،پخ
تقاطع از جدول فوق شامل تقاطع نیمه خیابان داراي رفوژ و خیابان مربوطه محاسبه ميگردد.
 -3در صورتي كه خیابان اصلي (با عرض بی

از  30متر) داراي مسیر كندرو باشد پخ تقاطع باید از مجموع

عرض مسیر كندرو  +پیادهرو با معبر كمتر از  30متر در جدول مزبور استخرا شود.

 )24-1-18قوس
 )24-1-18-1چنانچه در یک گوشه از تقاطع حركات گردشي وجود نداشته باشد قوس دایره ساده با شعاع
یک متر كفایت ميكند.
 )24-1-18-2شعاع انتخابي براي تقاطعهاي محلي و دسترسي حدود  3تا  6متر كفایت ميكند.
 )24-1-18-3در تقاطعهاي شریاني شعاع قوس اصلي گوشه بدون استفاده از جزیره مثلثي از جدول زیر
بدست ميآید.
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70
90
110
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شعاع قوس گوشه تقاطعهاي شریاني بدون جزیره مثلثي
شعاع دایره اصلي (متر)
گردش به راست خروجي
گردش به راست ورودي
12
8
12
8
8
8

 )24-1-18-4شعاع قوس گردش در حالت وجود جزیره مثلثي طبق جدول زیر است.
شعاع قوس گوشه تقاطعهاي شریاني همراه با جزیره مثلثي
شعاع دایره اصلي (متر)
زاویه تقاطع (درجه)
20
70
25
90
25
110
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 -25سایر ضوابط و مقررات طرح
 )25-1احداث بنا در بر كلیه قطعات زمین واقع در لبه گذرهاي با عرض  24متر و بیشتر (اعم از معـابر شـمالي –
جنوبي و یا شرقي -غربي)  ،به استثناي قطعات واقع دربر شمالي بولوار شهید بهشتي (خیابان دانشـكده) و
كلیه قطعات واقع در بر بولوار جام جم مجاز و بالمانع است.
 )25-2در نقشه كاربري طرح تفصیلي اصل بر آن بوده است كه حدود كاربریهاي شهري منطبق با حدود قطعـات
زمین (پالک) باشد .با این حال در صورت تداخل حدكاربريها با حد پالكهاي همجـوار آنهـا ،موضـوع در
كمیسیون ماده  5مطرح و مصوبه كمیسیون مالک عمل خواهد بود.
 )25-3در صورت اعالم عدم نیاز سازمانهاي دولتي و عمومي ذیربط به سطوح كاربریهاي خدمات عمومي مصوب
طرح،طبق ضوابط و مقررات و قوانین جاري عمل ميشود و هرگونه تغییر كاربري این اراضي بایـد توسـط
كمیسیون ماده  5انجام شود.
 )25-4در نقشه كاربري زمین طرح تفصیلي براي هر قطعه ملک یک كاربري تعیین شده است،در غیـر اینصـورت
(در طرح براي قطعه زمین بی

از یک كاربري نشان داده شده است) :

 )25-4-1اگر مساحت ملک  1000متر مربع و یا كمتر باشد  ،كاربري ملک آن كاربري خواهد بود كه بـی
از ½ مساحت ملک به آن اختصاص داده شده است.
 )25-4-1اگر مساحت ملک بی

از  1000متر مربع باشد  ،سند ملک مطابق حدود كاربري تعیین شده براي

آن باید اصالح شده و همه كاربریها نیز دسترسي داشته باشند.
 )25-5استقرار كیوسكهاي مطبوعاتي در سطح خیابانهاي شهر بر اساس مكانیابي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رعایت ضوابط زیر مجاز است:
 )25-5-1عرض خیابان  20متر و بیشتر بوده و از نظر عملكردي آزادراه ،بزرگراه و جاده كمربندي نباشد.
 )25-5-2فاصله كیوسک تا تقاطع ها در خیابانهاي با عرض  20تا  32متـر از  30متـر و در خیابانهـاي بـا
عرض بیشتر از  32متر از  50متر كمتر نباشد.
 )25-5-3حداقل باقیمانده عرض پیاده رو در محل نصب كیوسک از  2/5متر كمتر نباشد.
 )25-5-4ارتفاع كیوسک از  3متر بیشتر نباشد.
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 )25-6رعایت قوانین ،مصوبهها و دستورالعملها و رویه هاي قضایي باال دست(كه توسـط مراجـع قـانوني بـاال
دست كمیسیون ماده  5ـ مانند مصوبات مجل

شوراي اسالمي ،هیات وزیران ،شوراي عالي شهرسازي و

معماري و ...تصویب شده و نافذ است) الزامي است.
 )25-7رعایـت حقــوق مكتسـبه ( نــوع كــاربري و تـراكم ســاختماني) قــانوني مالكـان در تخریــب و بازســازي
ساختمانهاي موجودآنان ،به نحو مناسب ،الزامي است.
 )25-8در ساخت و سازهاي شهري در اراضي كلیه كاربریها  ،موارد زیر باید رعایت شود.
 )25-8-1كلیه سطوح نمایان ساختمانهاي واقع در محدوده شهر و حریم آن كه از داخل معابر قابل مشـاهده
است اعم ازنماي اصلي یا جانبي ،نماي شهري محسوب شده و الزم است با مصالح مرغـوب بـه طـرز
مناسب ،زیبا و هماهنگ نماسازي شود.
 )25-8-2تعبیه كانالها و لولههاي تأسیساتي و … به صورت قابل مشاهده و نمایان ،در نماي اصلي سـاختمان
ممنوع است.
 )25-8-3هرگونه پی

آمدگي ساختمان درگذرها ممنوع است.

 )25-8-4رعایت مقررات ملي ساختمان در ایجاد ساختمانها و تأسیسات الزامي است.
 )25-8-5رعایت ضوابط و مقررات مصوبه ارتقاي كیفي سیما و منظر شهري ،مصوب شورایعالي شهرسازي و
معماري ایران ،الزامي است( .پیوست  6همین مجموعه)
 )25-8-6رعایت ضـوابط و مقـررات سـاختماني سـازمانها و دسـتگاههاي ذیـربط (ماننـد سـازمان حفاظـت
محیطزیست ،شهرداري ،سـازمان اسـتاندارد ،وزارت آمـوزش و پـرورش ،وزارت آمـوزش ،تحقیقـات و
فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي  ،سـازمان میـراث
فرهنگي  ،گردشگري و صنایع دستي  ،وزارت ورزش و جوانان ،سازمانهاي ذیربط تاسیسات و تجهیزات
شهري و سایر دستگاههاي اجرایي ،بسته به مورد ،در ساختمانهاي كاربریهاي مربوط به آنها و …) و اخذ
تأییدیههاي الزم (در موارد ضروري قانوني) از آنها الزامي است.
 )25-8-7رعایت ضوابط و مقررات قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در داخل محدوده شهر و دسـتور العمـل
اجرایي ماده  14قانون زمین شهري الزامي است.
 )25-8-8رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي (مصـوب سـال
 1378شورایعالي شهرسازي و معماري ایران) الزامي است.
 )25-8-9رعایت كلیه حرایم قانوني(با استعالم از دستگاههاي اجرایي ذیربط)و ضوابط و مقررات ساخت و سـاز
در آنها (طبق پیوستهاي  1تا  5همین مجموعه) الزامي است.
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 )25-8-10ضوابط ساخت و ساز و احداث فضاهاي خدمات عمومي (جز آنچه گفته شد) با توجـه بـه ضـوابط
خاص دستگاه هاي اجرایي ذیربط و اعمال ضوابط تشویقي (براي بخ

خصوصـي) و تجمیعـي (بـراي

ایجاد مجتمعهاي چند عملكردي) به تصویب كمیسیون ماده  5خواهد رسید.
 )25-8-11رعایت ضوابط و مقررات سازمان آت

نشاني و خدمات ایمني شهرداري ارومیه الزامي است.

 )25-8-12هی یک از تغییر و تحوالت غیر قانوني (ساخت و ساز ،تغییر كاربري و …) غیر منطبق بـا ضـوابط و
مقررات مالک عمل كه تاكنون انجام شده و یا از این به بعد انجام شوند ،فاقد وجاهت قانوني بـوده و
به عنوان حقوق مكتسبه (وضع موجود) تلقي نميشود .لذا تا زمان تأدیه حقـوق عمـومي شـهر (طبـق
تأییدیه مراجع قانوني ذیربط) نميتوانند از ضوابط و مقررات این دستورالعمل استفاده كنند.
 )25-8-13رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل ،آیین نامه  2800و ایمنسـازي سـاختمانهـا در
برابر مخاطرات طبیعي (بویژه زلزله) در فعالیتهاي ساخت و ساز شهري الزامي است.
 )25-9صدور گواهي عدم خالف و پایان كار ساختمان منوط به انجام و رعایت كلیه موارد ذیربط مـذكور در ایـن
دستورالعمل (و سایر ضوابط و مقررات و قوانین الزماالجرا) ميباشد.
 )25-10مساحت پله فرار یا پله اضطرار در داخل ساختمان در محاسبه تراكم ساختماني منظور نميشود .احداث این
پلهها در خار از ساختمان ممنوع است.
 )25-11رعایت مجموعه "ضوابط و مقررات مالک عمل جهت تسهیل سـاماندهي بافـت فرسـوده شـهر ارومیـه"،
مصوبكمیسیون ماده  5استان ،تا زمان نافذ بودن آن ،در محدوده بافت فرسوده شهر مجاز است.
 )25-12در هر كاربري ،حداكثر سطح مجاز قابل استفاده براي زیرزمین (به شرط رعایت سایر ضوابط و از آن جمله
عدم مزاحمت براي ادامه حیات درختان و فضاي سبز قطعه زمین) معادل مجموع سطح مجاز احداث بنا در
طبقه همكف به اضافه  10درصد (حداكثر تا 80درصد مساحت قطعه زمین) اسـت .هرگونـه گـودبرداري و
گودپركني در بقیه سطح قطعه زمین ممنوع است .ضمنا رعایت مفاد بند  4-6-3-4مقررات ملي ساختمان
الزامي است.
 )25-13رعایت بخشـنامه شـماره  53700/730روز  1395/10/28دفتـر حقـوقي وزارت راه و شهرسـازي در مـورد
رعایت حقوق مكتسبه در طرحهاي توسعه و عمران شهري (پیوست  8همین مجموعه) الزامي است.
 )25-14كاربري امالكي كه در وضع موجود به صورت استیجاري و غیرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گیرند و داراي
پروانه ساختماني مسكوني مي باشند پ

از پایان فعالیت استیجاري ،كاربري ملک به كاربري قبلي و اصلي

آن ( مسكوني ) تبدیل میگردد.
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*
 -خالصه ضوابط و مقررات ساختماني طرح تفصیلي شهر ارومیه

نوع كاربري و رده عملكردي آن

مسكوني ویالیي
مسكوني تراكم كم
مسكوني تراكم متوسط
مسكوني تراكم زیاد
مسكوني تراكم ویژه
رده محله اي و ناحیه اي

حداقل نصاب
مساحت در
تفكیکهاي
جدید (مترمربع)

حداقل عرض گذر
دسترسي
درتفكیکهاي
جدید (متر)

حداكثر
تراكم
ساختماني
(درصد)

500
200
250
500
500
500
750
1500

8
8
10
12
12
12
16
16
(12-8 )1
16
10
16
20
10
16
20
10
10
16
20

120
180
240
300
300
220
320
440

تجاري-خدماتي رده منطقه
ردهشهريوفراشهري
آموزش عمومي
آموزش ،تحقیقات و فناوري

تفكیک

ممنوع()7

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فراشهري

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فراشهري

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي

تفكیک

ممنوع()7

رده ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري وفراشهري

تفكیک

ممنوع()7

فرهنگي-هنري

مذهبي
ورزشي

(200-100)1

200
150
200
200
100
150
150
100
100
80
60

در طبقات همكف
و اول (پایه بنا)

در طبقات باالتر
(بدنه بنا)

حداكثر
تعداد
طبقات
(طبقه)

حداقل فضاي
باز به ازاي هر
واحد مسكوني
(مترمربع)

حداكثر ضریب سطح اشغال (درصد)

60
60
60
50
50
50
60
70
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
40
30

60
60
60
50
50
50
50
50
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
40
30

3
4
5
6
6
4
6
9
(4-2)1
5
3
5
5
()3
()3
()3
2
2
3
5

45
35
30
40
25
-

ما به ازاي زمین یا زیربنا(مترمربع) یا ...
براي یک واحد جاي پارک

هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  200مترمربع
هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  200مترمربع
هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  200مترمربع
هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  200مترمربع
هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت 200مترمربع
هر واحد تجاري منفرد و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید

()2

هر واحد تجاري منفرد و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید

()2

هر واحد تجاري منفرد و یا هر  18متر مربع زیربناي مفید

()2

هردو كالس یا هر  60متر مربع زیربناي

كل()2

هر  60مترمربع زیربنا به اضافه هر  300مترمربع عرضه

هر  40متر مربع زیربنا
هر  40متر مربع زیربنا
هر  40متر مربع زیربنا
هر  40متر مربع زیربنا
هر  40متر مربع زیربنا
هر  40متر مربع زیربنا
هر  100متر زیربنا یا هر  100مترمربع

عرصه()2

هر  100متر زیربنا یا هر  100مترمربع عرصه
هر  75متر زیربنا یا هر  100مترمربع عرصه
هر  50متر زیربنا یا هر  100مترمربع عرصه

( )2

( )2
( )2
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حداقل عرض گذر
دسترسي
درتفكیکهاي
جدید (متر)

حداكثر
تراكم
ساختماني
(درصد)

در طبقات همكف
و اول (پایه بنا)

رده محله اي

تفكیک

ممنوع()7

8

10

10

10

رده ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فراشهري

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فرا شهري

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فرا شهري

تفكیک

ممنوع()7

تفریحي-گردشگري (رده شهر و فراشهر)

تفكیک

ممنوع()7

10
16
20
10
16
20
10
16
20
16

10
10
10
100
150
200
150
200
200

10
10
10
50
50
50
50
50
50
70

10
10
10
50
50
50
50
50
50
50

میراث تاریخي (محدوده تاریخي شهر)
رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فرا شهري

تفكیک

ممنوع()7

رده محله اي و ناحیه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده منطقه اي

تفكیک

ممنوع()7

رده شهري و فرا شهري

تفكیک

ممنوع()7

10
16
20
10
16
20

نوع كاربري و رده عملكردي آن

پارک عمومي
(فضاي سبز)

اداري-انتظامي

درماني

تأسیسات شهري
تجهیزات شهري

حداقل نصاب
مساحت در
تفكیکهاي
جدید (مترمربع)

(440-240)7

حداكثر ضریب سطح اشغال (درصد)
در طبقات باالتر
(بدنه بنا)

حداكثر
تعداد
طبقات
(طبقه)

حداقل فضاي
باز به ازاي هر
واحد مسكوني
(مترمربع)

2

-

هر  1000مترمربع زمین

2
2
2
2
3
4

-

هر  1000مترمربع زمین

()3
()3
()3
()3

درچارچوب ضوابط و مقررات و تائید سازمان میراث فرهنگي و گردشگري
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط
در چارچوب ضوابط فني دستگاههاي اجرایي ذیربط

-

ما به ازاي زمین یا زیربنا(مترمربع) یا ...
براي یک واحد جاي پارک

هر  500مترمربع زمین
هر  350مترمربع زمین
هر  35متر مربع زیربنا
هر  35متر مربع زیربنا
هر  35متر مربع زیربنا
هر  4تخت بیمارستاني یا هر  40متر مربع زیربنا

( )2

هر  4تخت بیمارستاني یا هر  40متر مربع زیربنا

( )2

هر  4تخت بیمارستاني یا هر  40متر مربع زیربنا

( )2

هر  50مترمربع زیربنا یا هر 4تا 16تخت(بسته به
نوع واحداقامتي) ()2
هر  60مترمربع زیربنا
هر  60مترمربع زیربنا
هر  60مترمربع زیربنا
هر  60مترمربع زیربنا
هر  60مترمربع زیربنا
هر  60مترمربع زیربنا
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صنعتي-
كارگاهي

حداكثر
تراكم
ساختماني
(درصد)

در طبقات همكف
و اول (پایه بنا)

در طبقات باالتر
(بدنه بنا)

رده محله اي

500

10

(120 )4

70

70

()3

-

هركارگاه یا هر  40مترمربع

رده ناحیه اي

500
1000
2500
750
1500
750
1500
750
500

12
16
20
16
16
18
20
18
16

(120 )4
(120 )4
(120 )4
(440-60 )5
(440-60 )5
320
440
120

70
60
50
(70-40 )5
(70-40 )5
60
70
50

70
60
50
(70-40 )5
(70-40 )5
50
50
50

()3

(7-2 )5
(7-2 )5
7
9
3

-

هركارگاه یا هر  40مترمربع

زیربنا()2

180

60

60

3

-

رده شهري و فراشهري
رده منطقه اي
رده شهري و فراشهري
تجاري-مسكوني
تجاري-اداري-خدماتي
تجاري-كارگاهي
مسكوني-كارگاهي

*

حداقل نصاب
مساحت در
تفكیکهاي
جدید (مترمربع)

حداقل عرض گذر
دسترسي
درتفكیکهاي
جدید (متر)

حداكثر ضریب سطح اشغال (درصد)

حداكثر
تعداد
طبقات
(طبقه)

حداقل فضاي
باز به ازاي هر
واحد مسكوني
(مترمربع)

ما به ازاي زمین یا زیربنا(مترمربع) یا ...
براي یک واحد جاي پارک

زیربنا()2

رده منطقه اي

حمل و نقل و
انبارداري

212-UR- E01-R04

()3
()3

هركارگاه یا هر  40مترمربع

زیربنا()2

هركارگاه یا هر  40مترمربع

زیربنا()2

هر 40مترمربع زیربناي مفید(بهجزپاركینگطبقاتي)
هر 40مترمربع زیربناي مفید(بهجزپاركینگطبقاتي)
()6
()6
()6
()6

مندرجات جدول باال كلیات عمومي ضوابط و مقررات ساختماني طرح تفصیلي شهر ارومیه را نشان مي دهد و به تنهایي و بدون توجه به سایر شرایط مندر در مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلي نميتواند مبناي تصمیمگیري قرار گیرد.

( )1با تغییر مقطع آموزشي ،عرض گذر دسترسي و تعداد طبقات و تراكم ساختماني مجاز تغییر ميكند.
( )2هركدام بیشتر باشد ،مبناي تعیین تعداد پاركینگ موردنیاز قرار ميگیرد.
( )3به شرط رعایت تراكم ساختماني مجاز ،تعداد طبقات و ارتفاع فاقد محدودیت است.
( )4تابعي از مساحت قطعه زمین است.
( )5بسته به نوع عملكردهاي این كاربري تغییر ميكند.
( )6تعداد پاركینگ موردنیاز براساس ضوابط پاركینگ كاربريهاي مستقر در ساختمان تعیین ميشود.
()7تفكیک زمین این كاربريها ممنوع است ولیكن حدنصاب مساحت زمین براي عملكردهاي این كاربريها در مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلي آورده شده است.
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فصل سوم
ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختماني در حریم شهر
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فصل سوم :ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی در حریم شهر
برپایه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني در حریم شهر ،مندر در مجموعه ضوابط و مقررات اجرایي طرح
تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه ( صفحات  34تا  ،)44نحوه استفاده از اراضي حریم شهر و مقررات سـاخت و
ساز در آن به ترتیب زیر است:
 -1موارد مجاز استفاده از زمين
 )1-1ایجاد و بهرهبرداري از اراضي كشاورزي و باغها ،پرورش دام و طیور ،آبزيپروري
 )2-1ایجاد و بهرهبرداري از تأسیسات و تجهیزات و كاربريهاي كالن مقیـاس شـهري بـر اسـاس طـرحهـاي
مصوب
 )3-1احداث و بهرهبرداري از جادههاي بین شهري ،راههاي روستایي ،شبكه راه آهن ،فرودگاه و تأسیسات ذیربط
آنها براساس طرحهاي مصوب
 )4-1ایجاد و بهرهبرداري از محوطه مشاغل مزاحم براساس طرحهاي مصوب
 )5-1احداث و بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني و كـاربريهـاي خـدماتي در داخـل محـدوده روسـتاها ،طبـق
طرحهاي هادي مصوب و ضوابط و مقررات قانوني ذیربط
 )6-1تخریب و بازسازي ساختمانهاي موجود با سطح اشغال و تراكم كنوني آنها
 )7-1توسعه واحدهاي مسكوني موجود تا  50مترمربع
 )8-1تعمیر اساسي ساختمانهاي موجود
 )9-1احداث تأسیسات موردنیاز براي انجام فعالیتهاي كشاورزي و باغداري ،بـه انـدازه موردنیـاز همـان زمـین
كشاورزي و یا باغ
 )10-1بهرهبرداري از شهرکهاي صنعتي ،پارک و شهرک فناوري در چارچوب ضوابط و مقررات مـالک عمـل
طرحهاي مصوب

 -2موارد مشروط استفاده از زمين
 )1-2استفاده از اراضي داخل حرایم قانوني ،مشروط به رعایت ضوابط و مقررات این حرایم و اجازه مراجع ذیربط
 )2-2ایجاد و بهرهبرداري از تأسیسات گردشگري و اقامتي در پهنههاي پیشنهادي و رعایت ضـوابط و مقـررات
مالک عمل
 ) 3-2توسعه محدوده شهر در پهنه اراضي مناسب آن ،مشروط به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران
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 -3موارد استفاده ممنوع از زمين
 )3-1احداث شهر ،شهرک ،مجتمع یا كانون سكونتي جدید
 )3-2تغییر كاربري اراضي كشاورزي و باغات ،فضاي سبز و ...
 )3-3ایجاد كارگاهها و كارخانجات صنعتي
 )3-4سایر موارد ذكر نشده در باال

 -4عالوه بر موارد فوق ،رعایت موارد زیر در استقرار کاربريها الزامی است:
 )4-1ضوابط و اسـتانداردهاي زیسـتمحیطـي سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت (بـهویـژه در زمینـهي حـریم
زیستمحیطي شهر و فاصله محل استقرار كاربريها تا سكونگاهها و سایر عناصر موردنظر ،استقرار كاربريها در
پهنههاي حفاظت شده ،استقرار كاربريهاي مشمول ارزیابي زیستمحیطي و )...
 )4-2ضوابط و مقررات حرایم قانوني (مانند حریم راههاي شبكه آب و برق و گاز و مخابرات ،رودخانهها و چاهها
و قنوات و )...
 )4-3ضوابط و مقررات شركت شهرکهاي صنعتي و صنایع كوچک در ارتباط با اسـتقرار كـاربريهـا در داخـل
شهرکها و نواحي صنعتي و شهرکهاي فناوري
 )4-4ضوابط و مقررات وزارت علوم و تحقیقات در ارتباط با استقرار كاربريها در داخل پارکهاي فناوري
 )4-5ضوابط و مقررات مربوط به اخذ مجوزهـاي قـانوني بـراي احـداث و تجهیـز و بهـرهبـرداري از واحـدهاي
تولیدي -خدماتي
 )4-6تأییدیه كمیتهها و كمیسیونهاي قانوني ذیربط براي استقرار كاربريها
 )4-7ضوابط و مقررات طرحهاي هادي روستایي براي استقرار كاربريها در داخل محدودهي روستاها
 ) 4-8ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در ارتباط با ساخت و ساز در عرصـه و حـریم آثـار
میراث فرهنگي و تاریخي
 )4-9قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و آیین نامههاي اجرایي و ملحقات آن
 )4-10سایر ضوابط و مقررات قانوني ذیربط
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 -5ضوابط تفکيك
 ) 5-1هرگونه تفكیک اراضي منوط به اجازه مراجع قانوني ذیربط و در چارچوب ضوابط و مقـررات مـالک عمـل
مجاز است.
 )5-2تفكیک اراضي كشاورزي و باغات منوط به اجازه سـازمان جهـاد كشـاورزي و در چـارچوب قـانون حفـظ
كاربري اراضي زراعي و باغها و آئین نامه اجرائي آن مجاز است.
 )5-3تفكیک اراضي حفاظتي ممنوع است.
 )5-4تفكیک اراضي داخل محدوده روستاها منوط به اجازه مراجع قانوني ذیربط و رعایـت ضـوابط و مقـررات
قانوني و طرحهاي مصوب آنها مجاز است.
 )5-5حد نصاب تفكیک اراضي زراعي آبي  10هكتار ،اراضي زراعي دیم  20هكتار  ،اراضي باغـات  5هكتـار و
اراضي مرتعي  30هكتار است.
 )5-6نظارت بر هرگونه تفكیک در حریم شهر برعهده شهرداري است  .مالكان اراضي قبل از انجام هرتفكیک
باید پروانه (تائیدیه )الزم را از شهرداري اخذ نمایند.
 -6ضوابط ساخت و ساز
 )6-1احداث مسكن و ضوابط و مقررات حاكم بر آن (مانند سطح اشغال  ،حـداكثر تـراكم سـاختماني ،حـداكثر
تعداد طبقات و )...در اراضي كشاورزي و باغات منوط به اجازه سازمان جهاد كشـاورزي و در چـارچوب
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و آییننامههاي اجرایي آن مجاز است .
 )6-2احداث سایر مستحدثات مجاز و مشروط و ضوابط و مقررات ساختماني آنها  ،منوط به اجازه مراجع ذیربط
و رعایت ضوابط و مقررات قانوني مالک عمل مرتبط با آنها مي باشد.
 )6-3نظارت بر هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمراني در حریم شهر برعهده شهرداري است  ،مالكان اراضي
قبل از انجام هرگونه عملیات ساختماني و عمراني باید از شهرداري پروانه (تاییدیه) الزم را اخذ نمایند.
 )6-4احداث شهرها ،شهرکها  ،مجتمعها و كانونهاي سكونتي جدید در داخل حریم ممنوع است.
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 -7ضوابط تکميلی احداث مراکز خدماتی و صنعتی
 )7-1احداث مراكز آموزش عمومي در داخل اراضي حریم (به اسـتثناي داخـل محـدوده آباديهـا و روسـتاها)
ممنوع است.
 )7-2احداث مراكز آموزش عالي (با تأكید بر ترجیح استقرار در اراضي گلمان و یا داخل شهر) در اراضي مرتعي
و یا دیم بالمانع است ،به شرط آن كه دسترسي آن مركز تأمین شده و زمین در نظر گرفته شده حداقل
 5هكتار مساحت داشته باشد.
 )7-3احداث مراكز دفن و انباشت زباله و كارخانه كمپوست در اراضي حریم منوط بـه تأییـد سـازمان حفاظـت
محیط زیست (پ

از انجام ارزیابي زیست محیطي) است .در هر حال ،محـل دفـن و انباشـت زبالـه و

كارخانه كمپوست باید داراي شرایط زیر باشد :
 عدم استقرار در جهت وزش باد غالب به شهر امكان كانالكشي و زهكشي زمین آبگیر نبودن زمین و دسترسي به آب كافي )7-4احداث كارخانجات صنعتي در داخل شهرکها و نواحي صنعتي پیشنهاد ميشود .در موارد بسیار نادر لزوم
استقرار كارخانجات صنعتي در خار از شهرکهاو نواحي صنعتي (با تأیید و تصویب كلیه مراجع ذیربط)
 ،زمین محل استقرار آنها باید داراي شرایط زیر باشد :
 حداقل مساحت زمین  5هكتار ( 20درصد از زمین باید به فضاي سبز اختصاص داده شـود ،ایجـادیک نوار سبز با درختان بلند به عرض حداقل  5متر در گرداگرد كارخانـه و در داخـل آن الزامـي
است).
 در اراضي مرتعي یا دیم قرار داشته باشد. داراي دسترسي مناسب باشد. )7-5در احداث شهرکها و نواحي صنعتي باید موارد زیر رعایت شود:
 حداقل مساحت براي شهرکهاي صنعتي  50هكتار و نواحي صنعتي  20هكتار در اراضي مرتعي یا دیم قرار داشته باشد.140
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 داراي دسترسي مناسب و آب كافي باشد. در محدودهي خطر باالي گسلها و مسیرهاي سیلگیر نباشد. -ویژگيهاي طبیعي زمین به صورتي باشد كه قابلیت پاالی

آلودگيها (و از آن جمله ،جریان هوا

براي خار كردن آلودگيها و …) را داشته باشد.
 )7-6در صورت ضرورت احداث گورستان در اراضي حریم ،موارد زیر باید رعایت شود.
 در محدوده حرایم منابع آب و سفره هاي آب زیرزمیني نباشد. در اراضي مرتعي یا حفاظتي مستقر شود و مساحت آن حداقل  50هكتار باشد. در اطراف داخل گورستان نوار سبزي به عرض حداقل  20متر از درختان بلند ایجاد شود. در جهت وزش باد غالب به شهر و سكونتگاههاي عمده روستایي نباشد. سطح آبهاي زیرزمیني در محل گورستان به اندازه كافي پایین باشد. امكان قرار گرفتن آن در داخل شهر در حداقل  20سال آینده وجـود نداشـته باشـد( .در جهـاتتوسعه كالبدي شهر نباشد)
 داراي سیستم جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب غسالخانه خود باشد. حداقل فاصله خود از سكونتگاهها ،مراكز فعالیتي و … را تأمین كند.براي احداث كشتارگاه دام و طیور در محدوده حریم ،موارد زیر باید رعایت شود.

) 7- 7
-

در اراضي مرتعي یا حفاظتي قرار گیرد.

 در اطراف داخل كشتارگاه ،نوار سبزي با عرض حداقل  10متر از درختان بلند ایجاد شود. در جهت وزش باد غالب به شهر نباشد. سطح آبهاي زیرزمیني در محل كشتارگاه به اندازه كافي پایین باشد. داراي سیستم جمعآوري و دفع بهداشتي ضایعات و فاضالب خود باشد. حداقل فاصله خود از سكونتگاهها ،مراكز فعالیتي و … را تأمین كند. داراي تأییدیه ارزیابي زیستمحیطي باشد. ضوابط و مقررات ساختماني واحدهاي عملكردي كاربريهاي مجاز براي استقرار در اراضي حریم ،بسته به مورد ،به تأیید و تصویب مراجع ذیربط ميرسد.
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فصل چهارم :پيـوستهـا
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پيوست  - 1ضوابط و مقررات حریم رودخانهها ،نهرها ،برکهها  ،لوله هاي آبرسانی و ...
حریم ،آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ،مسیل ،نهر طبیعي یا سنتي (كانال) ،مرداب و بركه طبیعي اسـت كـه
بالفاصله پ

از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق بـراي كمـال انتفـاع و حفاظـت آنهـا الزم اسـت .ضـوابط و
4

مقررات مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،مسیلها و انهار به قرار زیر است:

پ )1-1حریم انهار طبیعي یا رودخانهها اعم از اینكه آب دائم یا فصلي داشته باشند از یک تا  20متر خواهـد
بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعي یا مسیل از هر طرف منتهـي الیـه بسـتر بـه
وسیله وزارت نیرو و شركتهاي تابعه آن تعیین ميگردد.
پ )1-1-1در محدوده شهرها ،حریم انهار طبیعي و رودخانهها به طور كلـي طبـق مصـوبه شـورایعالي
معماري و شهرسازي تعیین و پ

از موافقت شركت آب منطقهاي ،حسب مورد اعالم خواهـد

شد.
پ)1-1-2به طور كلي حریم رودخانهها ،نهرهاي طبیعي ،مسیلها و كانالهاي احـداث شـده براسـاس
ظرفیت آبدهي آنها ،از منتهيالیه بستر طبیعي و یا دیواره احداث شده كانـال از طـرف وزارت
نیرو و یا شركتهاي تابعه آن به قرار زیر تعیین شده است:
پ )1-1-2-1آبدهي (دبي) بی

از  15مترمكعب در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف  12تا  15متر.

پ )1-1-2-2آبدهي (دبي) از  10تا  15مترمكعب در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف  8تا  12متر.
پ )1-1-2-3آبدهي (دبي) از  5تا  10مترمكعب در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف  6تا  8متر.
پ )1-1-2-4آبدهي (دبي) از  2تا  5مترمكعب در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف  4تا  6متر.
پ )1-1-2-5آبدهي (دبي) از  150لیتر تا  2مترمكعب در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف  1تا  2متر.
پ )1-1-2-6آبدهي (دبي) كمتر از  150لیتر در ثانیه  -میزان حریم از هر طرف 1متر.
پ)1-1-3در مواردي كه در طراحي كانال ،تأسیسات تبعي (راه سروی  ،گلانداز ،زهكـ

و غیـره) در

یک طرف یا طرفین آن منظور شده باشد ،حریم مرتبط با فاصله  2متر از منتهيالیه تأسیسات
مذكور براي حفاظت آنها درنظر گرفته ميشود.

 -4بستر آن قسمت از رودخانه ،و یا مسيل است که در هر محل با توجه به داغ آب ،حداکثر طغيان با دوره هاي برگشت متفاوت و آمارهاي هيدرولوژیکی بـه وسـيله
وزارت نيرو یا شرکتهاي آب منطقه اي تعيين می شود.
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پ )1-1-4كانالها ،انهار ،شبكههاي آبیاري و زهكشي و انهار طبیعي و احداثي واقع در داخل مـزارع و
باغها تا مساحت یكصد هكتار كه براي آبیاري همان مزارع و بـاغهـا مـورد اسـتفاده اسـت،
داراي حریم نیستند.
پ )2-1تغییرات طبیعي بستر رودخانهها ،مسیلها و یا انهار طبیعي در بستر سـابق تـأثیري نداشـته و
بستر سابق كماكان در اختیار حكومت اسالمي است ،لیكن حریم براي آن منظور نخواهد شـد و
حریم براساس بستر جدید تعریف خواهد شد.
پ )3-1وزارت نیرو براساس مصوبه  1370/5/7شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ميبایستي حجم
سیالب رودخانهها ،انهار و مسیلهاي واقع در شهرها و محدوده استحفاظي آنها را در دورههـاي
تناوب  50 ،25 ،20و  100ساله ،در نقاط ورود به شهر تعیین و براي استفاده در مطالعات طرح-
هاي جامع و تفصیلي و هادي ،حسب درخواسـت در اختیـار وزارتخانـههـاي راه و شهرسـازي و
كشور قرار دهد.
پ )1-3-1در مواردي كه به دلیل اهمیت مسئله ،بررسي دورههاي تناوب دیگري نیز مورد نیـاز باشـد،
وزارت نیرو حجم سیالب مربوطه را نیز ميبایست اعالم نظر نماید.
پ )4-1پهناي بستر و حریم رودخانهها و مسیلهاي موجود در شهر براساس ضوابط و مقررات اجرایي،
مصوب شورایعالي شهرسازي و معماري ( )1371مالک عمل است.
پ )5-1حریم چاههاي تأمین آب مشروب دایرهاي به شعاع  15متر است.
پ )6-1احداث تأسیسات شهري ضروري در حریم نهرها ،رودخانهها ،مسیلها و كانالهاي شهر تنها در
حد محدود و با كسب مجوز از وزارت نیرو امكانپذیر ميباشد.
پ )7-1زمینهاي واقع در مسیر و حریم رودخانهها ،نهرها و مسیلهاي شهر بایستي بـر اسـاس مـاده
( )43قانون توزیع عادالنه آب به بهاي عادالنه روز توسط دستگاه اجرایي مربوطه (وزارت نیرو
در رابطه با حریم مرتبط با دبي آب ،وزارت راه و شهرسازي ،در رابطه با حریم اضافي مصـوب
شورایعالي شهرسازي و معماري) از مالكان خریداري و ساخت و سازهاي دائم ایجـاد شـده در
بستر و حریم آنها آزاد گردد.
پ )8-1استفاده از حریم رودخانهها ،نهرها و كانالهاي موجود در شهر جهت احداث پارکهاي خطي و
گردشگاههاي عمومي و تفریحي و احداث سرپناههـاي سـبک و فصـلي جهـت عملكردهـاي
پذیرایي و ورزشي با درنظر گرفتن سازه مناسب و رعایت مسائل فنـي طغیـانهـاي فصـلي و
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حجم دبي سیالب و مشروط به تهیه طرح اختصاصي جهت مسیلها ،مجاز است.
پ )9-1ادامه بهرهبرداري از درختان مثمر موجود واقع در حریم رودخانهها و مسیلهاي شهر بـه شـرط
عدم افزای

درختان ،بالمانع است.

پ )10-1هرگونه ساخت و ساز دائم براي هر نوع فعالیتي در حریم انهار و یا بر روي رودخانهها ،نهرها و
مسیلهاي طبیعي و كانالهاي احداث شده مـرتبط بـا آنهـا توسـط افـراد حقیقـي و حقـوقي
خصوصي ،ممنوع است.
پ )11-1شركتهاي آب منطقهاي در هر مورد كه بستر و حـریم رودخانـه و نهـر طبیعـي و مسـیل و
مرداب و بركه طبیعي را به طور موضعي تعیین مينمایند ،مراتب را به طریق مقتضي كتباً به
متقاضي اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسري ،موضوع از طریق پخ

اعالمیـه-

هاي محلي (براي یک نوبت) به اطالع اشخاص ذينفع ميرسد كه بستر و حریم رودخانه و
نهر (طبیعي ،سنتي) و مسیل و مرداب و بركه طبیعي مورد نظر تعیـین گردیـده و اشـخاص
ميتوانند براي كسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شده ،به شركت آب مربوطه مراجعه
و چنانچه اعتراضي داشته باشند ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطالعیه ،اعتراض خـود
را به شركت مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند ،چنانچه اعتراض نسبت به بسـتر و حـریم
تعیین شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود ،شركت آب منطقهاي مربوطه ،اعتراض را به
كمیسیوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذيصالح و یک نفر كارشناس حقوقي كه از بین
مجربترین كارشناسان شركت با ابالغ مدیرعامل منصوب ميشوند ،ارجاع مينماید.
پ )12-1كمیسیون مذكور در فوق پ

از وصول پرونده مورد اعتراض ،گزارش كارشناس یا كارشناسان

را مورد بررسي قرار داده و در صورتي كه با بستر و حریم تعیین شده ،موافق باشد آن را مورد
تأیید قرار مي دهد ،در غیر این صورت بعد از اخذ توضیحات از كارشناس یا كارشناسان ذي-
ربط ،نظر خود را به شركت اعالم خواهد نمود ،چنانچه توضیحات مـذكور بـراي كمیسـیون
قانعكننده نباشد ،كمیسیون ميتواند رأساً یا به وسیله كارشناسان دیگري ،محل را بازدید كند
و سپ

نظر خوی

را در مورد بستر و حریم به شركت اعالم دارد .نظر این كمیسیون قطعي

بوده و به منزله نظر وزارت نیرو است.
پ )13-1پ

از اعالم نظر كمیسیون فوقالذكر ،شركت آب منطقهاي نسبت به عالمتگـذاري نهـایي
حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخهاي از نقشه مربوط به
بستر و حریم را براي اطالع به اداره ثبت اسناد و امالک ،بخشداري و شهرداري حوزه عمـل
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ارسال و نیز مراتب را به ژاندارمري و شهرباني اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشـخاص بـه
بستر و حریم با همكاري مأمورین انتظامي جلوگیري خواهد كرد.
پ )14-1ادارات ثبت اسناد و امالک مكلفند ،در موقع تحدید حدود امالک واقع در كنار رودخانه ،نهـر،
مسیل ،مرداب و بركه طبیعي و شبكههاي آبیاري و آبرساني و زهكشي ،وضعیت ملک مـورد
ثبت را نسبت به تأسیسات آبي فوقالذكر در روي نقشه ملک مشخص و یک نسخه از آن را
همراه با توضیحات الزم براي تعیین حد بستر و حریم به شركتهاي آب منطقهاي ذيربـط
ارسال تا شركتهاي مذكور حد بستر و حریم تأسیسات آبـي را مشـخص و بـه ادارات ثبـت
اعالم كنند .ادارات ثبت در چنین مواردي تنها پ

از وصول پاسخ شركتهاي آب منطقهاي

مبني بر تعیین حد بستر و حریم تأسیسات فوقالذكر ،مجاز به صدور سـند مالكیـت خواهنـد
بود.
پ )15-1وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنین سـازمانهـا و نهادهـاي
وابسته به دولت مكلفند ،قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم ،بستر و
حریم رودخانه و انهار و مسیلها و مردابها و بركههاي طبیعي را استعالم نمایند .هـر نـوع
تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نیرو است.
پ )16-1چنانچه بستر رودخانه ،نهر طبیعي ،مسیل به صورت طبیعي تغییر نماید و باقیمانده بسـتر كـه
بستر مرده نامیده ميشود و كماكان در اختیار دولت است ،براي اجراي طرحهاي آب و بـرق
قابل استفاده باشد با حدود مشخصي از طریق وزارت نیرو به دستگاههاي متقاضي به صورت
اجاره واگذار و نحوه آمادهسازي و كنارهبندي و سایر شرایط مربـوط در سـند واگـذاري قیـد
خواهد گردید.
پ )17-1عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانهها ،انهار طبیعـي ،مسـیلهـا بـا موافقـت
وزارت نیرو بالمانع است .ولي مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههاي ذیربط خواهد بود.
پ )18-1در داخل محدوده شهر ،شركت آب منطقهاي با همكاري شهرداريها تصمیم الزم را در مورد
متروک بودن مسیلها اتخاذ خواهد نمود .در صورت بروز اختالف نظر ،تشخیص وزارت نیـرو
معتبر است.
پ )19-1كشت موقت در آن قسمت از بسـتر رودخانـه ،نهـر و مسـیل كـه بـراي بهـرهبـرداري از آب
مزاحمتي ایجاد ننماید ،با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقهاي ذیربط به صورت اجـاره و
رعایت اولویت براي مجاورین بالمانع است ،ولي مستأجر به هـی وجـه حـق ایجـاد اعیـاني و
غرس نهال ،درخت (به جزء زراعت سطحي) را ندارد .در صورت تخلـف ،اراضـي مسـترد و از
فعالیت وي جلوگیري خواهد شد.
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پ )1-19-1شركت آب منطقهاي ذیربط باید در اجارهنامه قید كند كه در صورت بروز هرگونه خسـارت
ناشي از سیل و نظایر آن هی گونه مسئولیتي نخواهد داشت.
پ )20-1چنانچه افراد یا شهرداريها یا ادارات ثبت اسناد و امالک به صورت موردي تقاضـاي تعیـین
حد بستر و حریم رودخانه ،انهار یا مسیل را كه در مجاورت ملكي واقع است ،بنماید ،شركت
آب منطقهاي مكلف است با اخذ هزینه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نیـرو تعیـین
خواهد شد ،نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این
آئیننامه اقدام نماید ،مشروط به اینكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به امالک مورد نظـر
احراز و توسط مراجع ذيصالح تأیید شده باشد.
پ )21-1چنانچه امكان دیوارهسازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاورین وجود داشـته باشـد،
شركت آب منطقهاي ضمن مشخص نمودن مجاورین رودخانه یا نهر یا مسـیل ،مشخصـات
دیواره و مقدار زمینهایي را كه در اثر دیوارهسازي حاصل ميشـود ،معلـوم و بـه مجـاورین
اعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شركت مراجعـه و بـا قبـول شـرایط و مشخصـات
دیوارهسازي براي أخذ اجاره مربوط اقدام نمایند .بستر واقع در پشت دیواره احداثي در اختیار
دولت جمهوري اسالمي ایران است .شركت ميتواند پ

از تأمین میزان حریم كه بالفاصله

بعد از دیوار احداثي شروع ميشود ،باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل
سازنده به دیگران اجاره دهد.
پ)22-1حریم لولههاي آبرسانی؛ حریم لولههاي آبرساني شهري مطـابق مصـوبه شـماره /47347ت
 193هـا مورخ  1371/5/6هیئت وزیران تعیین و به قرار زیر اعالم گردیده است:
پ )1-22-1حریم لولههاي آبرساني باقطر  500میليمتر ،دركل  6متر ( 3متـر از هرطـرف نسـبت بـه
محور لوله)
پ )1-22-2حریم لوله از  500تا  800میليمتر ،در كل  6متر ( 3متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
پ )1-22-3حریم لوله از  800تا  1200میليمتر ،در كل  10متر ( 5متر از هر طرف نسبت بـه محـور
لوله)
پ )1-22-4حریم لوله از  1200میليمتر به باال ،در كل  12متر ( 6متر از هر طرف نسـبت بـه محـور
لوله)
پ )1-22-5در صورتي كه لولههاي آبرساني به موازات و در حریم یكدیگر نصب شـوند ،حـد خـارجي
حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور ميشود.
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پيوست  -2ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال برق
هیأتوزیران در جلسه  1394/1/30به پیشنهاد شماره  93/17814/30/100مورخ  1393/3/20وزارت نیرو و به
استناد تبصره ( )2ماده ( )18قانون سازمان برق ایران ـ مصوب 1346ـ  ،حریم خطوط هوایي انتقال و توزیع
نیروي برق را به شرح زیر تصویب كرد:

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نيروي برق
پ )1-2در این تصویبنامه اصطالحات زیر در معاني مشروح به كار ميروند:
پ )1-2-1خط برق :مجموعهاي از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه ،دكل ،هادي ،مقره ،و كابل كه به
منظور انتقال و توزیع نیروي برق مورد استفاده قرار ميگیرد.
پ )1-2-2محور خط :خط فرضي رابط بین مركز پایهها در طول خطوط هوایي و در كابلهاي زمیني و
زیر سطح آب در طول خط.
پ)1-2-3مسیر خط :نواري در طول خطوط برق ،كه در خطوط هوایي حاصل از تصویر هاديهاي جانبي
خط بر روي زمین و در كابلهاي زمیني و زیر سطح آب ،منطبق با عرض مستحدثه مربوطه
است.
پ)1-2-4حریم :حریم خطوط نیروي برق به دو نوع زمیني و هوایي تقسیم ميشود:
پ)1-2-4-1حریم زمیني :دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین كه عرض هریک از
این دو نوار در این تصویبنامه تعیین شدهاست.
پ)1-2-4-2حریم هوایي :نقاطي در هوا در امتداد هادي و به شكل مستطیل ،ناشي از اعمال
حریمهاي افقي و عمودي به شرح زیر كه هادي جریان برق در مركز آن قرار ميگیرد:
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پ )1-2-4-2-1حریم عمودي :فاصله عمودي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي قـائم
كه در این تصویبنامه تعیین شدهاست.
پ )1-2-4-2-2حریم افقي :فاصله افقي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي افق كـه در
این تصویبنامه تعیین شده است.
پ )1-2-5ردیف ولتاژ :ولتاژ اسمي خطوط نیروي برق.
پ )1-2-6خــط فشــار ضـــعیف :خطــي كــه داراي ولتـــاژ كمتــر از یــک هـــزار ولــت اســـت.
پ )1-2-7خط فشار متوسط :خطي كه داراي ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.
پ )1-2-8خط فشار قوي :خطي كه داراي ولتاژ شصت و سه هزار ولت و باالتر است.
پ)2-2حریم خطوط هوایي برق با توجه به ردیف ولتاژهاي مختلف به شرح زیر تعیین ميشود:
پ)2-2- 1حریم خطوط هوایي فشار ضعیف :حریم خطوط نیروي برق كمتر از یک هزار ولت ،به صورت
زمیني بوده كه حداكثر آن ( )1/3متر ميباشد.
پ )2-2-2حریم خطوط هوایي فشار متوسط:
پ)2-2-2-1حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت به صورت زمیني بوده
كه حداكثر ( )2/10متر ميباشد.
پ)2-2-2-2حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ سي و سه هزار ولت به صورت زمیني بوده كه
حداكثر ( )3/5متر ميباشد.
پ )2-2-2-2-1حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهاي ( )1و ( )2و یا
جایگزیني حریم هوایي به جاي حریم زمیني حداكثر تا مقادیر مندر در بندهاي مذكور با شرط
وجود حق دسترسي به خطوط برق و كمال انتفاع از آن ،براساس نوع هادي ،ضوابط فني ابالغي
وزارت نیرو ،عوارض طبیعي ،موقعیت محلي و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین ميشود.
پ )2-2-3حریم خطوط هوایي فشار قوي:
پ )2-2-3-1حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمیني و برابر ()8
متر ميباشد.
پ )2-2-3-2حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یكصد و سي و دو هزار ولت به صورت زمیني و برابر
( )9متر ميباشد.
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پ )2-2-3-3حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سي هزار ولت به صورت زمیني و برابر
( )11/9متر ميباشد.
پ )2-2-3-4حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمیني و برابر ( )14متر
ميباشد.
پ)2-2-3-5حریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمیني و
برابر ( )25متر ميباشد.
پ )1-5-3-2-2وزارت نیرو ميتواند در داخل و خار از محدوده شهرها به صورت كلي یا موردي
براساس ضوابط فني ابالغي آن وزارت ،موقعیت محلي و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط ،حریم
هوایي را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سي درصد ( )30%از حریمهاي زمیني بند ( )3الزماالجراء
ميباشد:
پ )1-1-5-3-2-2در خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم افقي ( )3متر و حریم
عمودي ( )6متر ميباشد.
پ)2-1-5-3-2-2در خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یكصد و سي و دو هزار ولت حریم افقي ( )4/5متر
و حریم عمودي ( )7متر ميباشد.
پ )3-1-5-3-2-2درخطوط نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سي هزار ولت حریم افقي ( )6/5متر و
حریم عمودي ( )8متر ميباشد.
پ )4-1-5-3-2-2درخطوط نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حـریم افقـي ( )9متـر و حـریم
عمودي ( )10متر ميباشد.پ )5-1-5-3-2-2درخطوط نیـروي بـرق ردیـف ولتـاژ
هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افقي ( )20متـر و حـریم عمـودي ( )15متـر
ميباشد.
پ )3- 2در مواردي كه خطوط هوایي فشار قوي از عوارض طبیعي نظیر جنگل ،كوه و دره عبور نماید و
همچنین در مواردي كه اعمال حریم زمیني دشوار باشـد ،بـه پیشـنهاد شـركت بـرق مربـوط و
تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فني و ایمني ،ميتوان به صورت موردي حریمهـاي هـوایي
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مندر در تبصره بند ( )3ماده ( )2را با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و كمال انتفاع از
آن ،جایگزین حریم زمیني نمود.
پ )4-2در مورد توسعه محدوده شهر در اراضي و امالک خار از محدودهاي كه قبالً خطوط نیروي برق
با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده ،وزارت نیرو و شركتهاي برق كماكان از حـق حـریم
استفاده مينمایند.
پ )5-2در صورتي كه ردیفهاي ولتاژي در آینده بین ردیفهاي ولتاژ مذكور در ایـن تصـویبنامه بـه
وجود آید حریم زمیني و یا هوایي آن به تناسب حریم نزدیكترین ردیف ولتاژ باالتر آن تعیـین
خواهد شد.
پ )2-5-1تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت نیرو ميباشد.
پ )6-2هرگونه عملیات ساختماني و اقداماتي نظیر ایجاد تأسیسات صنعتي ،مسكوني ،مخازن سـوخت،
انبارداري و تأسیسات دامداري یا باغ یا درختكاري در مسیر و حریم زمینـي و هـوایي خطـوط
انتقال و توزیع نیروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبیل زراعت فصلي و سطحي ،حفظ
یا كاشت درختان كم ارتفاع ،حفرچـاه و قنـوات بـدون اسـتفاده از دكـل حفـاري ،اكتشـاف و
بهرهبرداري از معادن ،راهسازي و احداث شبكه آبیاري مشروط براینكه مانعي براي دسترسي به
خطوط برق براي وزارت نیرو و شركتهاي برق ایجاد ننمایـد و سـبب ایجـاد خسـارت بـراي
تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده ( )8این تصویبنامه بالمانع است.
پ )2-6-1تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایي محل و سـایر شـرایط توسـط
وزارت نیرو با كسب اطالع از مراجع ذيربط اعالم خواهد شد.
پ )2-6-2ایجاد شبكه آبیاري ،حفر چـاه و قنـوات و راهسـازي در اطـراف پایـههاي خطـوط نبایـد در
فاصلهاي كمتر از ( )3متر از پيپایهها انجام گیرد .بهرهبرداري از معادن باید با رعایت ضـوابط
فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصلهاي بیشتر از حریم زمیني مربوط به آن خط از
اطراف پایههاي آن انجام پذیرد.
پ )2-6-3استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.
پ )2-6-4آن قسمت از بام ساختمانهایي كـه در محـدوده زیـر حـریم هـوایي در خـار از مسـیر و
حریمهاي زمیني و هوایي قرار دارد ،باید با شیب بـی

از ( )45درجـه باشـد .در صـورتي كـه
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سقف ساختمانهاي موضوع این تبصره فاصلهاي بی

از ( )4متر از حریم عمودي داشته باشند

رعایت این تبصره الزامي نیست.
پ )7-2اشخاصي كه بر خالف مقررات ایـن تصـویبنامه اقـدام بـه عملیـات و تصـرفاتي در مسـیر و
حریم هاي زمیني و هوایي و در زیر حریم هوایي خطوط برق نمایند ،مكلفند به محض اعـالم
وزارت نیرو و یا شركتهاي برق ،عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفـع
آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند .در غیراین صورت براساس الیحه قانوني رفع تجاوز از
تأسیسات آب و برق كشور ـ مصوب 1359ـ عمل ميشود.
پ )8-2كلیه عملیات مربوط به راهسازي ،كشاورزي ،حفر چاه و قنوات ،عبور و حمل بار و ماشینآالت و
مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروي برق و در زیر حریم هوایي توسط اشخاص حقیقي یا
حقوقي باید با رعایت اصول حفاظتي به منظور جلوگیري از بروز خطرات جاني و ورود خسارات
مالي باشد و در مورد حفر چاه ،قنوات و راهسازي قبالً از شركتهاي برق وزارت نیرو ،استعالم
و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر شركتهاي ذيربط باید ظرف یک مـاه از تـاریخ
وصول درخواست اعالم شود.
پ )9- 2حریم كابلهاي برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیممتر به صورت افقي و تا دو متر به صورت
عمودي از محور كابل مطابق ضوابط فني وزارت نیرو با حق دسترسي ميباشـد و در مـواردي
كه كابل با سایر تأسیسات شهري از قبیل تلفن ،لولهكشي آب ،فاضالب ،گاز و مانند آن تقاطع
نماید ضوابط فني متداول شبكه انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شود.
پ )10-2رعایت حریم و ضوابط فني مصوب خطوط نیروي بـرق توسـط اشـخاص حقیقـي و حقـوقي
الزامي است و در هر مورد كه تأسیسات زیربنایي جدید مانند خطوط مخابراتي ،راه و راهآهـن،
نفت ،گاز ،آب و فاضالب با خطوط نیروي برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل
با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شركتهاي برق ذيربط انجام ميگردد .در مواردي كـه خطـوط
جدید نیروي برق از روي تأسیسات زیربنایي موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه
با هماهنگي دستگاههاي ذيربط الزامي است.
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پ )11-2به منظور اطالع صاحبان اراضي و امالک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروي بـرق و جلـب
توجه آنان به اجراي مفاد قانون سازمان برق ایران ،وزارت نیرو یا شركتهاي برق از طریق نشر
آگهي در جراید و یا سایر وسایل مقتضي قابل استناد ،آغاز اجراي عملیات احداث خط نیـروي
برق را اعالم ميكند.
پ )12-2در صورت كاه

حریمهاي خطوط برق در اجراي این تصویبنامه و پرداخت مابـهازایي بـه

دلیل اعمال محدودیتهاي پیشین و براسـاس مسـتندات موجـود توسـط شـركتهاي بـرق،
محدودیت هاي پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت كارشناسي روز با رعایـت
مقررات مربوط مرتفع ميشود.
پ )1-12-2چنانچه حریمهاي خطوط برق واقع در معابر عمومي و یـا اراضـي متعلـق بـه بخ هـاي
عمومي و دولتي و یا نیروهاي نظامي و انتظامي كاه

یابد ،امالک یا اراضي آزاد شده بـدون

دریافت هرگونه وجهي به دستگاه اجرایي مربوط واگذار خواهد شد .در مورد سایر اراضي برابـر
با طرحهاي توسعه و عمران كالبدي ذيربط مصوب اقدام خواهد شد.
پ )13-2این تصـویبنامـه جایگزیـن تصـویبنامـه شـماره  29052مـورخ  1347/10/8ميشود.
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پيوست  -3ضوابط و مقررات حریم مخابرات
پ )1-3احداث ساختمانهایي با ارتفاع بی

از  50متر در حریم  500متري مراكزLCT

( )Local Central Transitمطلقاً ممنوع است.
پ )1-1-3در موارد دیگري كه ساختمانها در مسیر ارتباطي ،مراكز  …..قرار مـيگیرنـد ،براسـاس
نقشههاي تفصیلي موجود كه حرایم مخابرات و مسیرهاي مورد نظـر شـركت مخـابرات بـر
روي آنها منعك

گردیده است ،دریافت مجوز از شركت مخابرات الزامي است.

پ )2-3رعایت حریم امنیتي مراكز فني مخابرات ،الزم و ضروري است.
پ )1-2-3احداث هرگونه ساختمان در حریم امنیتي مراكز فني مخابرات ممنوع است.
پ )3-3استقرار بخشي از عملكردهاي تأسیسات و تجهیزات شهري (نظیر تلفن) ،با رعایت جوانب فني و
تأیید كمیسیون فني شهرداري در كاربريهاي مسكوني و فضاي سبز بالمانع است.
پ )4-3سطح كاربريهاي تأسیسات و تجهیزات شهري مرتبط با مخابرات به عنوان كاربريهاي عمومي
در نقشههاي طرحهاي جامع و تفصیلي مناطق ،مشخص و تثبیت خواهند شد.
پ )5-3شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده ( )7قانون تأسی

شركت مخابرات ( ،)1350/3/29مي-

توانند در صورت لزوم و احتیا در طول شاهراهها و معابر عمومي بـه نصـب وسـایل مخـابراتي
اقدام نمایند و همچنین ميتوانند از دیوار مستغالت و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و
اراضي تا آنجائي كه موجب زیان و خرابي و سلب استفاده متعارف از امـالک مـذكور نشـود ،بـه
منظور نصب وسایل مخابراتي از قبیل پایه و مقره و جعبـه انشـعاب و مسـیر عبـور كابـلهـاي
ارتباطي استفاده نمایند.
پ )1-5-3در مورد حفاري مسیر كابلها قبالً باید موافقت وزارت راه یا شهرداري جلب شود.
پ )2-5-3در صورتي كه مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید كه
مستلزم تغییر محل وسایل مخابراتي فوقالذكر باشد ،شركت و شـركتهـاي تابعـه مكلفنـد
حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ اطالع به شركت نسبت به تغییر محل وسایل مخابراتي اقدام
نمایند و در پایان مهلت مذكور مالک مجاز خواهد بود كه نسبت به عملیات مورد نظـر خـود
اقدام نماید و شركتهاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
پ )6-3شركت مخابرات مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد دید موجي دستگاههاي خود را
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در مركز و شهرستانها با تأیید وزارت مربوطه پ

از تصویب هیأت وزیران بـه شـهرداري-

هاي مربوطه اعالم نماید .شهرداريها مكلفند طبق تصویب نامه هیأت وزیران ،پروانههـاي
ساختماني را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجي صادر نمایند.
پ )1-6-3در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضاي شـركت مخـابرات ،مراجـع
اجرائي شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.
پ )7-3در صورتي كه در مسیر خطوط ارتباطي هوائي و یا زمیني موانعي از قبیل درخت یا جوي آب
و امثال آن وجود داشته باشد ،شركت مخابرات ميتواند در صورت عدم توافق بـا مالـک بـه
ترتیب مقرر در ماده ( )12قانون تأسی

شركت مخابرات ( )1350/3/29اقدام نماید.
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پيوست  -4ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال گاز طبيعی و تأسيسات مربوطه
حریم خطوط گاز ،به منطقهاي از طرفین خطوط لوله انتقال گاز اطالق ميشود كه به وسـیله شـركت ملـي گـاز
ایران به منظور تأمین نیازمنديهاي فني و تعمیرات و نگهداري خطوط انتقال گاز تحصیل ميشود و هرگونه دخـل
و تصرف و فعالیت اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از ایجاد بنا ،تأسیسات راهسازي و عملیات كشاورزي در آن ممنوع
است .ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال گاز طبیعي به قرار زیر است:
پ )1-4حداقل حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانهها از نظر ممنوعیت برداشت مخلوطهاي
رودخانهاي  250متر از هر طرف خطوط لوله است.
پ )2-4ورود خطوط لوله گاز با فشار بی

از  300پوند بر این مربع به داخل مراكز جمعیتي ممنوع است.

پ )3-4محل ایستگاههاي تقلیل فشار بایستي الزاماً در خار از محدوده شهر در نظر گرفته شود .حـریم
ایستگاههاي تقلیل فشار 30 ،متر از حصار اطراف آنها ميباشد.

پ )4-4حریم خطوط لوله گازرساني در داخل محدوده شهر به قرار زیر است:
قطر خارجی لوله (اینچ)

كمتر از  6این
 6تا  18این
 18و بیشتر

حریم از هر طرف (متر)

25
50
100

پ )5-4حداقل فاصله پایههاي خطوط هوائي انتقال نیرو از جدار لولههاي گاز در مسیرهاي مـوازي و در
تقاطعها به قرار زیر است:
ولتاژ

 220و  380ولت
 20كیلوولت
 63كیلوولت
 132كیلوولت
 320كیلوولت

حداقل فاصله (متر)

0/5
2
7
10
20
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پ )6-4حداقل فاصله جدار كابلهاي زیرزمیني برق از جدار لولههاي گاز در مسیرهاي مـوازي بـه قـرار زیـر
است:
ولتاژ

حداقل فاصله (متر)

 220و  380ولت
 20كیلوولت
 63كیلوولت

1
2
34
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پيوست  -5حریم امنيتی اماکن نظامی و انتظامی
مقدمه :در زمان اجراي این مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصیلي ارومیه ،در صـورتي
كه "رده حفاظتي اماكن و تأسیسات كشور و تعیین حدود حریم آنها" برمبناي ماده  2قانون تعیین حریم حفـاظتي-
امنیتي اماكن و تأسیسات كشور مصوب  1393/5/19مجل

شوراي اسالمي ،توسط شوراي عالي امنیت ملي انجام

شده و به دستگاههاي اجرایي ابالغ شده باشد ،جایگزین این پیوست ميشود( .مـتن كامـل ایـن قـانون در انتهـاي
همین پیوست آورده شده است).
حریم امنیتي براي اماكن نظامي با رعایت اصول حفاظتي استاندارد (در محدوده شهر و حریم آن) الزامي است ،تا
با اعمال آن از ایجاد تأسیسات و یا مستحدثات ساختماني غیرنظامي در این محدودهها جلوگیري و ممانعت شـود و
اماكن نظامي از هرگونه خطرات احتمالي مصون بماند.
پ)1-5

تعاریف و اصطالحات

پ )1-1-5حریم ایمني؛ منطقهاي كه جزء مالكیت (سازمان -نیرو) بوده و با توجه به مأموریت یكان بـا
نظر (فرمانده-مدیر) كارشناسان عملیاتي مربوطه تعیین ميشود.
پ )2-1-5حریم حفاظتي؛ منطقهاي بعد از حریم ایمني كه جزو ملكیت (سازمان  -نیرو) بوده و متناسـب
با تهدیدات احتمالي كه براي یكان وجود دارد ،با نظر سـازمان حفاظـت اطالعـات مربوطـه
تعیین ميگردد.
پ)3-1-5حریم امنیتي؛ منطقهاي است بعد از حریم حفاظتي ،كه جزو ملكیت (سازمان  -نیرو) نميباشـد
و براساس موارد ذیلالذكر هماهنگي الزم ميبایست با ارگانها و سازمانهاي دولتـي مبـذول
گردد.
پ )4-1-5اماكن حیاتي؛ اماكن و تأسیساتي است كه چنانچه كالً یا قسـمتي از آنهـا مـورد آسـیب قـرار
گیرند ،سیستم دفاعي به خطر افتاده و یا صدمات جدي در جهت نیل به اهداف سیاسي كشور
وارد ميشود.
پ )5-1-5اماكن حساس؛ اماكن و تأسیساتي است كه هرگاه كالً یا قسـمتي از آنهـا مـورد آسـیب قـرار
گیرند ،زیان عمدهاي به بخشي از سیستم دفاعي وارد آید و یا لطماتي در جهت نیل به اهداف
سیاسي به كشور وارد سازد.
پ )6-1-5اماكن قابل حفاظت؛ تأسیساتي است كه در گروههاي مذكور قرار نگرفتـه ،ولـي نگهـداري و
حفاظت از آنها ،جهت جلوگیري از نفوذ عوامل دشمن ضروري است.
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پ )2-5محدوده اماكن نیروهاي مسلح باید به یكي از روشهاي تعیین محدوده (دیواركشي ،سیم خاردار
و فن ) مشخص و تعیین گردد.
پ )3-5در مورد اماكن حیاتي ،حریم امنیتي آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  35متري در اطراف مكان و
محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر یک طبقه تـا فاصـله  50متـري و از فاصـله  50تـا 100
متري حداكثر  2طبقه و از فاصله  100تا  200متري حداكثر  3طبقه بعد از خیابان مذكور مـي-
باشد.
پ )4-5در مورد اماكن حساس حریم امنیتي آنها با ابعاد حداقل یک خیابان  24متري در اطراف مكان و
محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر  2طبقه تا فاصله  50متري و از فاصله  50تا  100متـري
حداكثر  3طبقه و از فاصله  100تا  200متري حداكثر  4طبقه بعد از خیابان مذكور ميباشد.
پ )5-5در مورد اماكن مهم حریم امنیتي آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  16متري در اطـراف مكـان و
محدودیت ارتفاع در احداث بنا ،حداكثر  2طبقه تا فاصله  50متري و از فاصله  50تا  100متري
حداكثر  4طبقه و از فاصله  100تا  200متري حداكثر  5طبقه بعد از خیابان مذكور ميباشد.
پ )6-5در مورد حریم امنیتي اماكن و تأسیسات قابل حفاظت با ایجاد یک خیابان  8متري در اطـراف و
محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر  2طبقه در عمق  20متر به گونهاي كهساختمان-
هاي اطراف اشرافیتي بر امكنه مربوطه نداشته باشند.
پ )7-5به منظور احداث هرگونه بنا در حـریم امـاكن نظـامي بایسـتي قبـل از كسـب مجـوز از
شهرداريها ،مجوز مبني بر تائید عدم اشغال حریم اماكن مربوطه از حفاظـت اطالعـات
پادگان ،پایگاه و دیگر امكنه نظامي ذیربط كسـب و سـپ

بـه صـدور مجـوز از سـوي

شهرداريها جهت احداث بنا و تأسیسات اقدامگردد.
پ )1-7-5در مورد اماكن نظامي كه در حال حاضر احداث شده است در صورتي كه امكان تخریب
آنها وجود دارد حد حریم اماكن با تخریب آنها حفظ و تأمین گردد و در غیر اینصـورت
به احداثات موجود بنایي افزوده نشود.
پ )8-5به منظور حفظ حریم امنیتي اماكن ویژه از قبیل زاغههاي مهمات ،سایتها و پایگاههـاي
موشكي و ...معادل 500متر از محل امكنه ،انجام هرگونه عملیات ساختماني و كشاورزي
ممنوع و تا  1000متر از امكنه انجام احداثات ساختماني ممنوع است.
پ )9-5در مورد اماكن واقع در شهرهایي با وضعیت بحراني ،تبصرههاي ذیل قابـل اجـرا خواهـد
بود.
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پ )1-9-5در مورد اماكن حیاتي حریم امنیتي آنها با ایجـاد حـداقل یـک خیابـان  35متـري در
اطراف مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا ،حداكثر یک طبقه تا فاصله  100متري
و از فاصله  100تا  200متري حداكثر دو طبقه و از فاصله  200تا  300متري حـداكثر
سه طبقه بعد از خیابان مذكور ميباشد.
پ )2-9-5در مورد اماكن حساس حریم امنیتي آنها با ایجاد حـداقل یـک خیابـان  24متـري در
اطراف مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا ،حداكثر دو طبقه تا فاصله  100متري و
از فاصله  100تا  200متري حداكثر سه طبقه و از فاصله  200تا  300متري حداكثر 4
طبقه بعد از خیابان مذكور ميباشد.
پ )3-9-5در مورد اماكن مهم حریم امنیتي آنها با ابعاد حداقل یک خیابان  16متري در اطـراف
مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا ،حداكثر سه طبقـه تـا فاصـله  100متـري و از
فاصله  100تا  200متري حداكثر چهار طبقه و از فاصله  200تـا  300متـري حـداكثر
پنج طبقه بعد از خیابان مذكور ميباشد.
پ )4-9-5تعیین شهرهاي با وضعیت بحراني در محدوده مسئولیت شورایعالي امنیت ملـي مـي-
باشد.
پ )10-5در مورد تأسیسات هوایي و فرودگاه ضمن رعایت اصول بـینالمللـي حـد حـریم فعلـي
فرودگاه و تأسیسات با رعایت مندرجات ماده ( )2حفظ گردد.
پ )11-5در مورد حریم امنیتي كارخانجات و صنایع نظامي موارد به صورت ذیل اجرا گردد:
پ )1-11-5كارخانجات مهماتسازي؛ اسلحهسازي برابر ماده ( )2اقدام شود.
پ )2-11-5كارخانجات صنایع نظامي (به غیر از موارد ذكر شده براي كارخانجات مهماتسازي)
حسب مورد با توجه به نوع صنایع نظامي برابر سایر موارد اقدام شود.
حرایم امنيتی نظامی و انتظامی
حریم امنيتی

عرض معبر جداكننده اماكن نظـامي تا فاصله  50متري
بعد از خیابان
از بافت شهري

اماکن حساس

خیابان  35متري در اطراف مكان
خیابان  24متري
خیابان  16متري

اماکن و تأسيسات
قابل حفاظت

خیابان  8متري

اماکن حياتی
اماکن مهم

حداكثر یک طبقه
حداكثر دو طبقه
حداكثر دو طبقه
حداكثر دو طبقه تا عمق 20
متر و بدون اشرافیت

از  50تــــــا 100
متري
بعد از خیابان
حداكثر سه طبقه
حداكثر دو طبقه
حداكثر چهار طبقه
حداكثر سه طبقه
حداكثر چهار طبقه حداكثر پنج طبقه

از فاصله  100تا 200
متري بعد از خیابان

امـــاکن ویـــمه (شـــامل

 ممنوعیت هرگونه عملیات ساختماني و كشاورزي تا  500مترسایتها،پایگاههاي موشکی
 ممنوعیت احداث ساختمان تا  1000مترو زاغههاي مهمات)
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حرایم امنيتی نظامی و انتظامی در شهرهاي با وضعيت بحرانی
حریم امنيتی
اماکن حياتی
اماکن حساس
اماکن مهم

عــرض معبــر جداكننــده امــاكن
نظامي از بافت شهري
خیابان  35متري
حداكثر یک طبقه
در اطراف مكان
خیابان  24متري
حداكثر دو طبقه
در اطراف مكان
خیابان  16متري
حداكثر سه طبقه
در اطراف مكان

تا فاصله  100متري

از  100تا  200متري

از  200تا  300متري

حداكثر دو طبقه

حداكثر سه طبقه

حداكثر سه طبقه

حداكثر چهار طبقه

حداكثر چهار طبقه

حداكثر پنج طبقه

پ )2-5متن قانون تعيين حریم حفاظتی  -امنيتی اماکن و تاسيسات کشوري
ماده -1تأمین حفاظت و امنیت اماكن و تأسیسات طبقه بندي شده كشور اعم از نظامي ،انتظامي ،امنیتي و
كشوري و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون الزم االجراء است.
ماده -2مسؤولیت تعریف و تعیین رده هاي حفاظتي براي اماكن و تأسیسات كشور و تعیین حدود آنها بر عهده
شوراي عالي امنیت ملي است.
ماده -3كلیه دستگاه هاي اجرایي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسیسات مشمول این قانون ،حریم حفاظتي
الزم را داخل اراضي طرح یا پیرامون آن پی

بیني نمایند .اجراي طرح هاي عمراني نظیر شبكه هاي انتقال و

توزیع آب ،فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات و راه در اراضي واقع در حریم هاي حفاظتي و امنیتي ،به شرطي مجاز
است كه به تشخیص شوراي عالي امنیت ملي ،ناقض امنیت این اماكن نباشد.
ماده -4در مواردي كه ایجاد حریم امنیتي مصوب ،مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخي محدودیت ها در
استفاده از زمین و تراكم هاي ساختماني باشد ،موضوع براي اصالح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به
مرجع ذي ربط قانوني ارجاع مي شود.
ماده -5دستگاه هاي اجرایي مي توانند پ
امالک مجاور ،پ

از تعیین و تصویب حریم ،براي برقراري امنیت با توجه به وضعیت

از تأمین حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازین قانوني اقدام نمایند.

تبصره -اسكان و اشتغال اشخاص حقیقي و حقوقي و اتباع بیگانه كه اقامت آنان در حریم امنیتي ،ناقض امنیت
اماكن و تاسیسات طبقه بندي شده نباشد با رعایت الزامات قانوني بالمانع است.
ماده -6شهرداري ها و سایر مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان امالک (عرصه و اعیاني)
واقع در حریم امنیتي اماكن و تاسیسات موضوع این قانون براي اخذ پروانه ،آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس
تراكم پایه شهر یا وفق طرح هاي شهرسازي مصوب به دستگاههاي اجرایي معرفي نمایند .دستگاههاي اجرائي
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مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعالمي را با رعایت قوانین مصوب مجل

شوراي اسالمي به صورت نقدي پرداخت

نمایند.
تبصره -ادارات ثبت اسناد و امالک كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاه هاي اجرایي در دفاتر اسناد و
امالک مربوطه مي باشند.
ماده -7هرگونه تغییر كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حریم امنیتي منوط به استعالم و كسب
مجوز از دستگاههاي صاحب حریم مربوطه موضوع مواد ( )1و ( )2این قانون است.
تبصره -دستگاههاي اجرایي صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعالم شهرداري ها و یا
مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر كاربري مي باشند ،اعالم نظر نمایند .عدم
اظهارنظر دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي شود.
ماده -8دستگاه هاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفاي تعهدات ناشي از اجراي این قانون را در
بودجه ساالنه خود پی

بیني نمایند.

تبصره -دولت موظف است در اجراي این قانون ،بودجه الزم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین كند.
ماده -9حریم هاي فني مربوط به تاسیسات دستگاه هاي اجرایي و یا طرح هاي عمراني كشور از قبیل حریم راه
ها ،دكل هاي برق فشار قوي و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است.
ماده -10آیین نامه اجرایي این قانون ظرف مدت ش

ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت

كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح ،اطالعات ،نفت ،نیرو ،راه و شهرسازي و جهاد
كشاورزي و ستاد كل نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ایران تهیه مي شود و به تصویب هیات وزیران مي
رسد.
قانون تعیین حریم حفاظتي  -امنیتي اماكن و تاسیسات كشوري مشتمل بر  10ماده و  4تبصره در جلسه علني
روز یكشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجل

شوراي اسالمي تصویب شد و در تاریخ

 1393 /5 /29به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.
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پيوست  -6ضوابط و مقررات ارتقاي کيفی سيما و منظر شهري (پاکسازي و بهسازي نماها و
جداره ها ،مناسب سازي معابر پياده راهی و پياده روها،ساماندهی به منظر شهري)

کليات
درراستاي وظایف محوله بر اساس ماده  30قـانون برنامـه چهـارم توسـعه ،تكمیـل مصـوبه مـورخ 1369/8/28
شورایعالي شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و بمنظور ارتقاء كیفـي بصـري و
ادراكي سیما و منظر شهري ،شورایعالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ  87/9/25ضوابط و مقررات ارتقا
كیفي سیما و منظر شهري را به شرح زیر تصویب نمود
پ)1-6دامنه کاربرد

این مصوبه از تاریخ ابالغ براي كلیه معماران ،طراحان شهري ،دستگاههاي تهیه و تصـویب و نظـارت بـر اجـراي
طرحهاي توسعه شهري و شهرداریها و دیگر مراجع صدور پایان كار ساختماني و سازمان هاي نظام مهندسـي و سـایر
نهادهاي ذیربط الزم االجرا خواهد بود.
پ)2-6حوزه شمول

توسعه هاي شهري آتي ،شهرهاي جدید و شهرک هاي مسكوني جدیداالحداث از زمان ابالغ مشمول این مصـوبه
خواهند بود  .براي بافت هاي موجود نیز به ترتیب اولویت طرح هاي موضعي ساماندهي منظر شهري تهیه مـي شـود .
این طرحها مطابق برنامه تنظیمي و حداكثر ظرف مدت  5سال از تاریخ ابالغ این مصوبه تهیه خواهند شد.
پ )3-6هدف

هدف از اجراي این مصوبه
پ)3-1-6تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سالمت ورفاه ساكنین
پ )3-2-6ساماندهي به سیما و منظر شهري در شهرها،روستاها و سایر مجتمع هاي زیسـتي در كشـور و
تالش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگي در آنها
پ)3-3-6احیاي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته كشور
پ)3-4-6جلوگیري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و كاركردي در فضاها و فعالیت هاي شهري
پ)3-5-6افزای

تعامالت اجتماعي و كوش

در جهت تنظیم جریان حیات مدني
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پ)4-6تعاریف
پ )4-1-6منظر شهري :در این مصوبه منظور از منظر شـهري كلیـه عناصـر طبیعـي و مصـنوع (سـاختمانها و
الحاقات آنها،مبلمان شهري ،پوش

گیاهي و )...قابل مشاهده از عرصـه هـاي عمـومي شـهر شـامل

خیابانها  ،میادین ،گره ها و پهنه هاي عمومي است.
پ )4-2-6نما :منظور از نما در این مصوبه ،نماي شهري و در انطباق با تعریف ارائه شده در بنـد  1مصـوبه
 1369/8/28شورایعالي شهرسازي و معماري ایران (كلیـه سـطوح نمایـان سـاختمانهاي واقـع در
محدوده و حریم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعـم از نمـاي اصـلي یـا
نماهاي جانبي ) مي باشد.
پ)4-3-6جداره :منظور از جداره  ،سطوح مربوط به دیوارهاي محوطه هایي است كه هـی سـاختماني بـه
صورت بالفصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن
پ )4-4-6پياده راه :منظور از پیاده راه ،خیابانها و گذرگاههایي است كه منحصرا بـراي عبـور پیـاده مـورد
استفاده قرار مي گیرد.
پ)4-5-6کميته هاي ارتقاء کيفی سيما و منظر شهري :این كمیته نهادي پیشنهادي است كـه بـه منظـور
ایجاد هماهنگي میان كلیه سازمانها ،نهادها  ،دستگاهها  ،شركتها و موسسات ذیربط در امر ارتقاي
بـه

كیفي سیما و منظر ،در شهرها تشكیل مي گردد .نهادهاي مذكور در این مصـوبه از ایـن پـ
اختصار «كمیته» نامیده مي شود.
پ)5-6ضوابط کلی
پ)5-1-6ضوابط مربوط به سيما و منظر

پ)5-1-1-6طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاریخي شهر باید داراي مقیاس انسـاني بـوده و دانـه
بندي و ریخت شناسي مشابه بافت تاریخي شهر داشته باشـد .در طراحـي معمـاري بناهـاي
كالن مقیاس ،تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندي بخ

تاریخي شهر الزامي است.

پ)5-1-2-6در احداث ابنیه  ،انتخاب مصالح نماهاي ساختماني باید بـه گونـه اي باشـد كـه عـالوه بـر
رعایت ضوابط و مقررات طرحهاي جامع و تفصیلي و سایر مصوبات شورایعالي شهرسـازي و
معماري ایران،موجب آلودگي محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاكسازي باشد.
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به شهرداریها امكان داده مي شد تا طي برنامه اي  5ساله نسبت به بهسازي مصـالح نمـاي
ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمایند.
پ)5-1-3-6در پاكسازي مصالح ساختماني ،رنگ و بافت و مصالح نمـا در بخـ

هـاي تـاریخي شـهر

همخواني داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد (محلي ) انتخاب شوند.
پ)5-1-4-6كلیه تابلوهاي مربوط به فعالیتهاي شهري اعم از تجاري ،درمـاني ،خـدماتي ،اداري و  ...در
سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان  ،به صـورت هماهنـگ
براي صنوف مختلف تهیه شود .ابعاد  ،فرم ،طرح و محل نصب تابلوها باید توسط " كمیته "
تعیین و مالكین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات مي باشند.
پ)5-1-5-6تعدد تابلوهاي معرف كاربري در یک منظر شهري مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجـاز
به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشیه
آن قرار دارد است .
پ )5-1-6-6به منظور ساماندهي و ایجاد هماهنگي میـان تابلوهـاي تبلیغـاتي در مقیـاس شـهري ،بـه
شهرداریها اختیار داده مي شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محـل و نحـوه
استقرار تابلوهاي شهري (بیلبوردها) ،نقاشي ها ،جـداره ها،اسـتفاده از نمایشـگرهاي بـزرگ
شهري ،تابلوهاي تبلیغاتي ،تابلوهاي راهنماي شهري (نام خیابانها ومیادین و  )...اقدام نمایـد
و به تصویب «كمیته» برساند .رعایت تصمیمات «كمیته» در این زمینه بـراي دسـتگاهها ،
سازمانها،نهادها و موسسات دولتي و عمومي در الویت قرار دارد.
پ)5-1-7-6پی

آمدگي بدنه ساختمانها (نظیر بالكن  ،تراس و  )...در فضـاهاي شـهري ممنـوع بـوده و

احداث فضاهاي نیمه باز با عقب نشیني دیوارهاي خارجي از حد زمین تامین خواهد شد  .این
فضاهاي نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهاي مناسـب شـهري ،كـاه

اثـر تـاب

شـدید

خورشید ،نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداري از ایـن فضـاها بـه عنـوان
انباري (محل نگهداري مواد غذایي  ،سوخت و  )...و خشک نمودن البسه ممنوع است.
پ)5-1-8-6طراحان موظفند در طراحي ابنیه ،فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسـه
را در درون ابنیه پی بیني نمایند .مساحت این فضاها تا سقف  %10كل مساحت زیر بنا جزء
مساحت مفید محاسبه نمي شود.
پ)5-1-9-6تمامي پی

آمدگیهاي موجود بدنه ساختمانها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیـه

از نما یا جداره ساختمان حذف مي شوند.
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پ)5-1-10-6از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف  %15مساحت زیر بناي هر یک از واحدهاي مسكوني به
فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت این بخـ

فضاهاي نیمه باز و پی

جـز زیـر بنـا

مح سوب نمي شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به
هر نحو ممنوع مي باشد.
پ)5-1-11-6طراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را بـه گونـه اي طراحـي و
اجرا نمایند كه به ارتقا كیفیت بصري و فضایي تقاطع ها منجر شود.
پ )5-1-12-6با توجه به اهمیت معماري نب ،كنج ،دروازه ها  ،طرح و نماي ساختمانهاي واقـع در ایـن
نقاط باید به تایید «كمیته» برسد.
پ)5-1-13-6در شهرهایي كه پوش
ها ،جن

نهایي غالب آنها از انواع پوششهاي شیبدار مي باشد «كمیته» رنگ

و حدود شیب مجاز آن را به گونه اي معین مي نماید كه همـاهنگي در سـیما و

منظر شهري فراهم آید .
پ)5-1-14-6استفاده از پوش

هاي شیبدار ،در شهرهایي كـه اسـتفاده از آن در سـنت معمـاري محـل

نباشد،ممنوع خواهد بود.
پ)5-1-15-6استفاده از فرمهاي نامتعارف (نظیر كشتي ،میـوه هـا و  )...در طراحـي و احـداث بناهـا ،بـه
تشخیص «كمیته» ممنوع مي باشـد .رعایـت ایـن مصـوبه بـراي دسـتگاهها  ،نهادهـا و
سازمانهاي دولتي در اولویت قرار دارد.
پ )5-1-16-6استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومینیومي،شیشهاي ،كامپوزیت  ،شیشه هاي جیوه اي
و  )...در جداره هاي بیروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي ،ضمن رعایـت مبحـث
چهارم مقررات ملي ساختمان  ،براي كلیه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده و استفاده از
این مصالح صرفا درون بناها مجاز است .به مالكین ابنیه موجود فرصت داده مـي شـود تـا
ظرف مدت  3سال  ،با اولویت بناهاي دولتي و عمومي به اصالح نماي این ابنیه با مصالح
جایگزیني كه توسط «كمیته» تعیین مي شود  ،اقدام نمایند.
پ )5-1-17-6در طراحي و اجراي ابنیه ،احداث تاسیسات (نظیر چیلر ،كـولر و  )...بـه صـورت نمایـان در
منظر شهري ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومي حذف
شوند  .در ابنیه موجود به مالكان فرصت داده مي شود تا مطـابق برنامـه اي كـه از سـوي
«كمیته» مشخص مي شود ظرف مدت  3سال به اصالح نما اقدام نمایند.
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احداث ابنیه اي كـه بـه د لیـل ارتفـاع زیـاد و یـا درشـت دانگـي و  ...حقـوق

همسایگان را در استفاده از نور  ،مناظر و مواهب طبیعي سلب نمایـد ممنـوع مـي باشـد .
«كمیته» سنجه هاي مورد نیاز در این خصوص (نظیر حـداقل فواصـل و ارتفـاع بناهـا در
همسایگي واحدها) را تعیین خواهد نمود.
پ)5-1-19-6استفاده از بامهاي سبز در محل هایي كه «كمیته» تصویب نماید مجاز خواهد بود.
پ)5-2-6ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري

پ)5-2-1-6به مالكین ابنیه فرصت داده مي شود تا ظرف  5سال از تـاریخ ابـالغ ایـن مصـوبه ،كلیـه
كانالهاي تاسیساتي نمایان در نماها و در جداره هاي شهري شـامل كولرهـا (اسـپلیت هـا)،
كانالهاي كولر ،ناودانها ،سیمها و كابلهاي برق و تلفن  ،دودك

بخاري ،لوله هاي تاسیساتي

(به استثناء لوله هاي گاز شهري) و نظایر آن به تدریج از نماهاي شهري حذف و یا به گونـه
اي ساماندهي شوند كه در نما یا جداره شهري قابل مشاهده نباشد  .لوله هاي گاز شهري نیز
بایستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آمیزي شود.
پ )5-2-2-6نصب تابلوهایي كه در معابر موجب اختالل در حركت عابرین شود  ،مطابق مبحث بیستم
مقررات ملي ساختمان ممنوع است.
پ)5-2-3-6مكانیابي كابین ها  ،كیوسكها در معابر پیـاده (اعـم از تلفـن عمـومي ،روزنامـه فروشـي ،
صندوقهاي جمع آوري صدقات و  )...باید به گونه اي انجام شود كه مزاحم حركـت عـابرین
پیاده نباشد.
پ )5-2-4-6به شهرداریها امكان داه ميشود تا مطابق برنامهاي  3ساله نسبت به ساماندهي كابینها و
كیوسكها و اثاثه شهري موجود اقدام نمایند.
پ )5-2-5-6ایجاد هرگونه اختالف سطح (لبه،پله  ،سكو و  )...در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است
و تغییرات سطوح بایستي بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود.
پ)5-2-6-6كفسازي معابر پیاده بایستي به گونهاي انتخاب شود كـه امكـان سـرخوردن عـابرین بـه
حداقل كاه

یافته  ،امكان پاكسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

پ)5-2-7-6كفسازي معابر با همكاري و مشاركت عمومي مالكین بناهاي حاشـیه معبـر و شـهرداري،
نگهداري و مرمت شود.
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پ)5-2-8-6اثاثه شهري بكار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم،اندازه ،رنگ و مصالح بایستي مطابق
با طرح اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این فضـاها طراحـي و اجـرا
شوند .
پ)5-2-9-6حفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتي االمكان با گونههـاي گیـاهي بـومي صـورت
گیرد« .كمیته» گونه هاي گیاهي بومي را متناسب با ویژگیهاي طبیعي ،تاریخي و فرهنگـي
هر شهر مشخص نموده و اعالم مي نماید.
پ)5-3-6ضوابط مربوط به ساماندهی زیر ساخت هاي شهري

پ)5-3-1-6تعبیه تاسیسات گرمایشي و سرمایشي و كانالهاي مورد نیاز در فضاهاي داخلـي سـاختمان
الزامي است.
پ )5-3-2-6كلیه مسیرها و كانالهاي تاسیساتي موجود در معابر (پیاده روها و پیاده راهها ) باید بوسیله
كفسازي مشخص شود .كانال ها باید به گونه اي احداث شوند كه دسترسي بـه آنهـا بـراي
تعمیر به سهولت فراهم آید .
پ« )5-3-3-6كمیته» موظف است تا زمینه شكل گیري ایجاد كانال مشـترک انـرژي در معـابر را بـا
همكاري شهرداري ،وزارت كشور و سازمانها و دستگاههاي ذیربط پیگیري نماید.
پ)5-4-6ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري

پ)5-4-1-6به منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري و ایجاد سرزندگي در آنها،به شهرداریها اختیـار
داده مي شود تا با هماهنگي «كمیته» ها در شهرها و ساكنان مجاور ،در معابري كه عـرض
بخشي از پیاده رو آنها بی

از سه متر باشد،در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهي بـه كـاربري

هایي چون اغذیه فروشي و عرضه كنندگان آبمیوه و نوشیدني هاي سرد و گرم اجازه دهند تا
بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایي نمایند،لكن احداث نرده و یا
ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است.
پ)5-5-6ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات

پ )5-5-1-6تحویل نقشه حجمي ابنیه و راندوي مصالح بكار گرفته شده در طراحي ابنیه جدید و ابنیه
مجاور (همسایگي) براي اخذ پروانه ساختماني به مراكـز بررسـي و كنتـرل نقشـه و مراجـع
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صدور پروانه ساختماني از سوي متقاضیان الزامي است .در این نقشـه هـا ایجـاد همـاهنگي
میان احجام از نظر فرم ،جن

و رنگ مصالح ،دانه بندي و ریخت در واحـدهاي همسـایگي

الزامي است .دستورالعملها و راهنماهاي مورد نیاز در این خصوص از سوي كمیتـه تـدوین و
ابالغ خواهد شد.
پ)5-5-2-6صدور پایان كار و گواهي عدم خالف براي ابنیه جدید االحداث منوط به اجراي نقشه هاي
ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختماني است .مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه هـاي
مصوب (بویژه نما و حجم) خواهند بود.
پ)6-6سازمان اجراي مقررات
پ )6-1-6به منظور تـدوین ضـوابط محلـي و تكمیلـي و فـراهم نمـودن شـرایط تحقـق پـذیري ایـن
مصوبه«،كمیته»هاي بین بخشي تحت عنوان «كمیته ارتقاءكیفي سیما و منظر شهري» ظرف
مدت سه ماه پ

از ابالغ این مصوبه در كلیه شهرها به شرح زیر تشكیل خواهد شد .دبیرخانه

این كمیته در اداره كل راه و شهرسازي استان مستقر خواهد بود.

پ )6-2-6کميته هاي ارتقا کيفی و سيما و منظر شهري

پ )6-2-1-6این كمیته نهادي تخصصي غیر بخشي  ،غیر انتفاعي است (بر اساس مفاد تبصره بنـد  3از
ماده  3آیین نامه نحوه بررسي و تصویب طرحهاي توسعه و عمـران محلـي  ،ناحیـه اي و
منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب  78/10/12هیات محتـرم
وزیران) كه به منظور ایجاد هماهنگي میان كلیه سازمانها ،نهادها  ،دستگاهها  ،شـركتها و
موسسات ذیربط در امر ارتقا كیفي سیما و منظر شهري و با عضویت نمایندگان شهرداري،
مهندسین مشاور تهیه كننده طرح توسعه شهري ،سازمان میراث فرهنگي  ،صنایع دستي و
گردشگري استان ،سازمان نظام مهندسي استان  ،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
،دو نفر از اعضاء هیات علمي دانشكدههاي معماري و شهرسازي اسـتان و اداره كـل ره و
شهرسازي استان تشكیل مي گردد.
پ)6-2-2-6در صورت تشكیل شوراي سیما و منظر شهري در استانها ایـن كمیتـه بـه عنـوان یكـي از
كمیتههاي تخصصي شوراي مذكور خواهد بود.
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پ)6-2-3-6كمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها ،دستگاهها و نهادهـاي ذیـربط جهـت شـركت در
جلسات مرتبط دعوت به عمل مي آورد.
پ)6-2-4-6مدیر (معاون) شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان دبیر كمیته خواهد بود.
پ )6-2-5-6اعضاء كمیته توسط باالترین مقام سازمان،نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیـین و احكـام
آن توسط رئی

اداره كل راه وشهرسازي استان صادر و ا بالغ خواهد شد.

پ )6-2-6-6اعضاء كمیته بایستي داراي تخصص معماري  ،طراحي شهري و یا طراحي منظر باشند.
پ)7-2-6-6ارتباط استخدامي نمایندگان با نهادها ،سازمانها و دستگاههاي ذیربط الزامي نخواهد بود.
پ)8-2-6-6ضوابط و مقررات تكمیلي در خصوص این مصـوبه توسـط «كمیتـه» تهیـه و بـه تصـویب
كمیسیون ماده  5استان خواهد رسید.
پ )9-2-6-6وظایف كمیته عبارت است از :
پ)1-9-2-6-6ایجاد هماهنگي در خصوص مطالعات ،اقدامات اجرایي وعمراني در سیما و منظر شهري
پ)2-9-2-6-6منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري
پ )3-9-2-6-6بررسي و تایید طرحهاي موردي ساماندهي به سیما و منظر شهري
پ)4-9-2-6-6تعیین مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري ،كفسازي بسـتر معـابر
پیاده راهي و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمي ،فرهنگي و سایر ویژگیهاي تاریخي و
بومي و ایجاد هماهنگي میان مصالح نماها و جداره ها و كفسازي معابر پیاده راهي یـا
پیاده راهها با اولویت بكار گیري مصالح بومي
پ)5-9-2-6-6تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهاي شهري (معابر ،میادین ،پهنـههـا و بناهـاي مهـم بـر
حسب لوك ) و نحوه نورپردازي به آنها (به گونه اي كه باعث افـزای

زمـان حضـور

شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود).
پ)6-9-2-6-6تدوین ضوابط و استانداردهاي بومي ،اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهري
پ)7-9-2-6-6تدقیق ضوابط  ،مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلي
پ)8-9-2-6-6تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري  ،بهسازي ،مرمت ،بازسـازي و نوسـازي
نماها،جداره ها و كفسازي معابر
پ)9-9-2-6-6تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایي مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب با
مقتضیات محلي و بومي
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پ)10-9-2-6-6تدوی ن ضوابط ،مقررات و دستورالعملهاي مورد نیاز در خصوص نحوه مكانیـابي  ،نحـوه
استقرار  ،جن

،رنگ و فرم تابلوهاي شهري و محلي

پ)11-9-2-6-6اولویت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه ،طراحي و اقدامات بهسـازي سـیما و
منظر شهري
پ )10-2-6-6هرگاه بر اساس تصمیمات و مصوبات این كمیته ضوابط و مقررات سـاختماني منـدر در
طرحهاي توسعه شهري دچار تغییراتي شود این تغییرات بایستي به تصویب كمیسیون ماده
 5استان برسد.
پ)11-2-6-6نحوه مدیریت و تشكیل جلسات و تصمیم گیریها بر اساس آیین نامـه داخلـي كمیتـه هـا
انجام خواهد شد.
پ)7-6بازنگري در ضوابط
در صورت تشخیص كمیته و نیاز ،این مصوبه هر  5سال یكبار مورد تجدید نظر ،تكمیل و اصـالح قـرار خواهـد
گرفت.
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پيوست  -7تدقيق تعاریف و مفاهيم کاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها (مصوب 89 /3/10
شورایعالی شهرسازي و معماري ایران)

شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ  89/3/10خود پیرو صورتجلسـه مـورخ  89/3/9كمیتـه
فني ،طرح تحقیقاتي تدقیق تعاریف و مفاهیم كاربريهاي شهري و تعیین سرانه آنها را بررسي نهایي و پـ

از

اصالحات مربوطه تصویب نمود.
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بار پایانهاي

کشتارگاه،

ایستگاههاي راهآهن،فرودگاههاي موجود،

دفع

و حمام

هاي برق

و هرنوع عناصر طبيعی و غير مصنوع

بزرگوانبارهاي

مخابرات
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بدون
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پيوست :8شرایط رعایت حقوق مکتسبه در طرحهاي توسعه و عمران شهري
براساس نامه شماره  53700/730روز  1395/10/28دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي ،شرایط تحقق و رعایت
حقوق مكتسبه در طرحهاي توسعه و عمران شهري به ترتیب زیر است:
 -1جز در مواردي كه اختیار توافق با مالک براي شهرداري در قانون تصریح شده است (مانند تبصره 4
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب  )1367شهرداري اساساً
حق معامله برسر طرحهاي مصوب شهري و كاربريها را ندارد .بلكه خود موظف به نظارت و كنترل بر
اجراي طرحهاي مزبور ميباشد .علیهذا به دلیل استثنایي بودن موارد اختیار شهرداري ،موارد مزبور
بایستي بطور مضیق و محدود تفسیر و اجرا شوند .بنابراین به عنوان نمونه منظور از توافق بین
شهرداري و مالک در قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضي موردنیاز شهرداريها مصوب  1370تنها
توافق بر سر قیمت ميباشد نه بر روي طرحهاي توسعه شهري و كاربريها .از این رو پروانههاي صادره
براساس توافقات غیرقانوني و خار از حدود اختیارات و وظایف شهرداري اساسا نميتواند موجد حق
مكتسبهاي براي دارنده آن باشد اعم از آنكه مهلت پروانه باقي باشد یا منقضي شده باشد .درصورت
ادعاي هرگونه خسارت از سوي دارنده پروانه از این جهت بررسي مسئولیت مدني شهرداري یا مقام
مسئول با لحاظ میزان دخالت تقصیر دارنده پروانه (قاعده اقدام) حسب مورد برعهده دیوان عدالت اداري
و مرجع قضایي خواهد بود.
 -2تحقق حقوق مكتسبه منوط است به شرایط سهگانه (صدور پروانه-انطباق مفاد پروانه با طرحهاي
توسعه و عمران شهري و ضوابط آن – احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار)
بنابراین در صورت فقدان هریک از شرایط سهگانه ،حقوق مكتسبهاي ایجاد نخواهد شد .لذا صرف وجود
طرح مصوب مبني بر كاربري مسكوني یا تجاري و یا صدور پروانه موجب ایجاد حقوق مكتسبه براي
دوره بعد از انقضاء پروانه نميباشد .معهذا مادامي كه پروانه صادره با شرایط باال داراي مهلت و اعتبار
ميباشد حق مكتسبه دارنده پروانه در احداث بنا یا شروع به احداث باقي خواهد بود و تغییرات بعدي
طرح تفصیلي نیز نمي تواند مغایر با آن به تصویب برسد .منظور از شروع به احداث اقدام به عملیات پي
(فونداسیون) بوده و مقدمات آن شامل طراحي و نقشهكشي و تخریب ،شروع به احداث تلقي نميشود.
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 -3به تصریح ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394
شهرداريها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري موردنیاز دستگاههاي اجرایي تا پایان مهلت
قانوني ،بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایي ذیربط با تقاضاي مالک طبق قوانین و مقررات مربوطه
پروانه صادر كنند .بنابراین در موارد مشمول قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهاي دولتي و
شهرداريها مصوب  1367صرفنظر از كاربري مصوب طرحهاي توسعه شهري شهرداري مكلف به
صدور پروانه برابر كاربريهاي متعارف بافت همجوار ميباشد .در اینگونه موارد نیز ایجاد حق مكتسبه
منوط به تحقق شرایط سهگانه (صدور پروانه -انطباق مفاد پروانه با طرحهاي توسعه و عمران شهري و
ضوابط آن-احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار) ميباشد .بدیهي است در صورت
عدم احداث ،كاربري خدمات عمومي به اعتبار خود باقي مانده همچنین امكان تعیین سایر كاربريها
براساس تغییرات طرحهاي توسعه آتي نیز وجود دارد .معهذا در هرصورت پ

از انقضاء مهلت مذكور در

قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب  1367مالک از حق احداث
به موازات اعتبار طرحهاي فوق و تغییرات و اصالحات بعدي برخوردار ميباشد .طرح جدید موجب ایجاد
مهلت جدید براي شهرداري و دستگاههاي اجرایي و افزای

یا تكرار دوره تحدید حقوق مالكین نخواهد

شد.
 -4خرید اراضي با كاربري مصوب مسكوني توسط اشخاص مانعي براي مراجع قانوني در جهت تغییرات
آتي طرحهاي تفصیلي و تبدیل كاربري سابق به سایر كاربريها ایجاد نخواهد كرد .النهایه چنانچه
كاربريهاي جدید به گونهاي باشد كه بطور كلي ملک را براي مالک مسلوبالمنفعه نماید یا مستلزم
تملک باشد حسب ضوابط قانوني و شرعي باید تملک شده و قیمت آن پرداخت شود .درخصوص سایر
محدودیتهاي وارده بر ملک كه موجب كاه

قیمت ملک یا سایر خسارات خواهد شد اعالم مسئولیت

یا عدم مسئولیت شهرداري و نهادهاي عمومي و دولتي در این خصوص حسب قواعد حقوق عمومي با
دیوان عدالت اداري و مرجع قضایي خواهد بود.
 -5به موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب  1384و سایر قوانین حاكم به منظور توسعه
موزون شهرها هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده و حریم شهر صرفاً باید براساس طرحهاي
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مصوب جامع و هادي انجام پذیرد و شهرداري نیز مسئولیت نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و
تإسیسات را از نظر انطباق با طرحهاي مصوب برعهده دارد .بنابراین اصوالً شهرداري خود نميتواند
بدون توجه به مفاد طرحهاي تفصیلي و ضوابط آن حسب توافق با اشخاص تمام یا بخشي از امالک
اشخاص را به مسكونییا سایر كاربريها اختصاص دهد .معهذا در مواردي كه طبق نص صریح قانون
مصوب مجل

شوراي اسالمي چنین اختیاري به شهرداري داده شده باشد یا تكلیفي متوجه شهرداري

باشد (مانند قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب )1367
كاربريهاي ناشي از جواز مقنن نیز همانند كاربريهاي ناشي از طرح جامع (تفصیلي) یا هادي معتبر
خواهد بود .معهذا كلیه كاربريهاي قانوني صرفنظر از منشاء آن (طرحهاي مصوب توسعه شهري یا
حكم و جواز صریح مقنن ) در صورت عدم مطالبه و اجرا از سوي مالک ،مانع از تغییرات طرحهاي
مصوب (جامع-تفصیلي-هادي) شهري در دورههاي آتي نخواهد بود.
 -6جز در موارد مصرح قانوني ،كمیسیونهاي ماده  5اساساً حق تغییر كاربري قطعات و پالکهایي از
اراضي را ندارند .آنچه كه صرفاً در حوزه وظایف و اختیارات كمیسیون ماده  5ميباشد تصویب طرح
تفصیلي شهري و تغییر بعدي طرح ميباشد .بدیهي است مالکها و اقتضائات تغییرات طرح تفصیلي
كامال متفاوت از تغییر كاربري قطعات معین ميباشد.
 -7در محدوده شهري اصل بر كاربري مسكوني است و سایر كاربريها امري استثنایي است كه بایستي
برابر طرحهاي مصوب شهري و یا حكم صریح مقنن ضرورت آن احراز شود .توجه به این اصل در
مواردي مانند حق احداث براي مالكین بعد از انقضاء مهلت مذكور در قانون تعیین وضعیت امالک واقع
در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب  1367ضرورت دارد.
 -8در صدور هرگونه صورتجلسه یا مصوبهاي كه توسط كمیسیون ماده  5یا شوراي شهر یا شهرداري و
سایر مراجع مرتبط امضاء و تصویب ميشود بویژه در مواردي كه مستند به توافق با مالک یا متقاضي
اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي و نهادهاي عمومي و دولتي است ضروري است به مستند قانوني
موضوع اشاره شود در غیر اینصورت با توجه به اصل عدم اختیارات حوزه حقوق عمومي مصوبه یا
صورتجلسه مزبور در مظان بطالن و بي اعتباري قرار خواهد گرفت.
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