آییي ًاهِ ساهاًذّی ،تْساصی ٍ ػوشاى هساجذ کشَس
هصَة ّ 1376/4/8یأت ٍظیطاى

هادُ  1ـ ٍصاست ساُ ٍ تشاتشی ،ساصهاًْا ٍ ششکتْای تاتؼِ آى هکلفٌذ ،دس لالة عشحْای هظَب
دس دست اجشای خَد ،هشتول تش کلیِ ساّْا ،پایاًِّا ،پایاًِّای هشصی ،فشٍدگاّْا ،تٌادس ٍ
ایستگاّْای ساُ آّي ،احذاث هسجذ یا ًواصخاًِ هٌاسة سا پیشتیٌی ٍ دس ساّْای هَجَد تا
استفادُ اص اػتثاسات فظل ساُ ٍ تشاتشی ٍ سایش اػتثاساتی کِ تأهیي خَاّذ شذ ،تشجیحاً دس
لالة هجتوغّای خذهات سفاّیً ،سثت تِ احذاث هسجذ یا ًواصخاًِ هٌاسةالذام ًوایٌذ.
 زض تبضید  31ذطزاز  ،1390ثب ضأ ی هجلس ضَضای اسالهی ٍ سپس تأییس ضَضای ًگْجبىٍ ،ظاضت ضاُ ٍضْطسبظی ،اظ ازغبم زٍ ٍظاضتربًِ ی ضاُ ٍ تطاثطی ٍ هسکي ٍ ضْطسبظی ثِ ٍجَز آهس.
هادُ  2ـ ساصهاى حول ٍ ًمل پایاًِ ّای کشَس هَظف است ،عشح جاهغ احذاث هساجذ یا
ًواصخاًِّای تیي ساّی اػن اص هکاى یاتی ،عشاحی ٍ ساخت سا تا ّواٌّگی ساصهاى تثلیغات
اسالهی (طٌذٍق ػوشاى هساجذ) تْیِ ًوایذ.
تثظشُ  -1کلیِ دستگاّْای دٍلتی ٍ غیش دٍلتی ٍ اشخاص حمیمی ٍ حمَلی ،دس طَست توایل
تِ ساخت هساجذ یا ًواصخاًِ تیي ساّی ،هَظف تِ سػایت عشح هزکَس هیتاشٌذ.
تثظشُ  -2اداسُ ،تؼویش ٍ ًگْذاسی هساجذ هَضَع ایي هادُ تِ ػْذُ ٍصاست ساُ ٍ تشاتشی ٍ
ساصهاًْا ٍ ششکتْای تاتؼِ آى هیتاشذ.
 ثطاثط هصَثِ ضوبضُ  74022/1901هَضخ  1382/8/22ضَضای ػبلی ازاضی ،کلیِ ٍظبیفً ،یطٍی اًسبًی،تجْیعات ،تؼْسات ٍ اػتجبضات «هؼبًٍت ضاّساضی ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطی» ثِ سبظهبى حول ٍ ًقل ٍ پبیبًِ ّبی
کطَض هٌتقل هؼبًٍت هصکَض اظ تطکیالت «ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطی» حصف گطزیس ٍ ًبم سبظهبى ثِ «سبظهبى
ضاّساضی ٍ حول ٍ ًقل جبزُ ای» تغییط یبفت.
هادُ  3ـ ٍصاستخاًِ ّای هسکي ٍ شْشساصی ٍ کشَس هکلفٌذ ،تِ تشتیة دس عشحْای جاهغ ٍ
ّادی شْشّا ،فضاّای هٌاسة سا جْت احذاث هساجذ یا ًواصخاًِ ٍ اهکاًات جٌثی آى

پیش تیٌی کٌٌذ .صهیٌْای ٍاگزاسی اص عشیك ٍصاستخاًِّای هسکي ٍ شْشساصی ٍ جْاد
ساصًذگی ٍ شْشداسیْا تا اجاصُ دٍلتسایگاى خَاّذ تَد.
تثظشُ  1ـ ٍاگزاسی صهیي سایگاى تشای احذاث هسجذ تَسظ شْشداسیْا تا اجاصُ شَساّای
شْش یا ٍصاست کشَس تِ لائنهماهی اص شَسای شْش خَاّذ تَد.
تثظشُ  2ـ ٍصاست جْاد ساصًذگی ٍ تٌیاد هسکي اًمالب اسالهی هَظفٌذ دس عشحْای ّادی
سٍستاّا ،صهیي هٌاسة سا تشای احذاث هسجذ یا ًواصخاًِپیشتیٌی ًوایٌذ.
 عطح جبهغ ضْطی ( )Master Planضا هی تَاى سیستوی زاًست کِ ذظ هطی اصَلی ٍ کلی سیبستّبیضْطی ضا تؼییي هیکٌس .عطح جبهغ ضْط ،ػجبضت است اظ عطح ثلٌس هستی کِ زض آى ًحَُ استفبزُ اظ اضاضی ٍ
هٌغقِ ثٌسی هطثَط ثِ حَظُ ّبی هسکًَی ،صٌؼتی ،ذسهبتی ،ازاضی ٍ ، ...تأسیسبت ٍ تجْیعات ضْطی ٍ
ًیبظهٌسی ّبی ػوَهی ضْطی ،ذغَط کلی اتجبعی ٍ سغح الظم ثطای ایجبز تأسیسبت ،تجْیعات ٍ تؼییي
هحسٍزُ ّبی ًَسبظی ،ثْسبظی ٍ ...تؼییي هی ضَز .ثِ ػجبضت زیگط عطح جبهغ ضْطی ضا هیتَاى سیستوی
زاًست کِ ذظ هطی اصَلی ٍ کلی سیبستّبی ضْطی ضا تؼییي کطزُ ٍ اغلت زض هَضز ضْطّبی ثعضگ ٍ
ضْطّبیی کِ ثیص اظ ً 25000فط جوؼیت زاضًس تْیِ هی گطزز.
 عطح ّبزی ضٍستب عطحی است کِ ضوي سبهبًسّی ٍ اصالح ثبفت هَجَز ،هیعاى ٍ هکبى گستطش آتی ًٍحَُ ی استفبزُ اظ ظهیي ثطای ػولکطزّبی هرتلف اظ قجیل هسکًَی ،تَلیسی ،تجبضی ٍ کطبٍضظی ٍ ،تأسیسبت
ٍ تجْیعات ٍ ًیبظهٌسیْبی ػوَهی ضٍستب ضا ثطحست هَضز زض قبلت هصَثبت عطحْبی سبهبًسّی فضب ٍ
سکًَتگبّْبی ضٍستبیی یب عطحْبی جبهغ ًبحیِ ای تؼییي هی ًوبیس.
 ثٌیبز هسکي اًقالة اسالهی زض تبضید  21فطٍضزیي سبل  1358ثِ فطهبى اهبم ذویٌی (ضُ) ثِ هٌظَض تأهیي هسکيهحطٍهبى ٍ هتَلی تَس ؼِ ٍ ػوطاى ضٍستبّبی کطَض ٍ سبذت ٍاحسّبی هسکًَی ضْطّب تطکیل گطزیس .ثٌیبز
هسکي اًقالة اسالهی زض ظهطُ ی ًْبزّب ٍ هَسسبت ػوَهی غیط زٍلتی است کِ ظیط ًظط هقبم ٍالیت فقیِ قطاض
زاضز( .ضک :قبًَى فْطست ًْبزّب ٍ هَسسبت ػوَهی غیط زٍلتی هَضخ  ٍ 1373/4/19قبًَى )1377/6/13

 « زض ضاستبی اصالح ٍ ثْسبظی تطکیالت زٍلت ٍ ثِ هٌظَض فطاّن آٍضزى هَججبت تَسؼِ پبیساض کطبٍضظی ٍهٌبثغ عجیؼی ٍ ...ظاضتربًِ ّبی کطبٍضظی ٍ جْ بز سبظًسگی ازغبم ٍ ٍظاضت جْبز کطبٍضظی ثب کلیِ اذتیبضات ٍ

ٍظبیف کِ ٍظاضتربًِ ّبی هصکَض ثِ هَجت قَاًیي ٍ هقطضات زاضا ثَزُ اًس تطکیل هی گطزز( ».قبًَى تطکیل
ٍظاضت جْبز کطبٍضظی هصَة  1379/10/6ثب اصالحبت ٍ الحبقبت ثؼسی)
هادُ  4ـ کلیِ دستگاّْای اسایِ دٌّذُ خذهات شْشی هَظفٌذ ،هجَص احذاث ٍ ساُاًذاصی
آى لسوت اص ٍاحذّای خذهاتی هتؼلك تِ هساجذ اص لثیل (هشکض فشٌّگی ٌّشی ،کتاتخاًِ،
خاًِ سٍحاًی) سا کِ دسآهذّای آى تِ عَس هستمین طشف ّضیٌِ ّای جاسی ٍ ػوشاًی هسجذ
هیشَد ،تذٍى اخز ٍجِ طادس ًوایٌذ .دس هَسد شْشداسیْا ػذم دسیافت ّضیٌِّای طذٍس
هجَص تِ تشخیض شَسای شْش خَاّذ تَد.
 زض صَضت توبیل ضْطزاضی تْطاى هی تَاًس ًسجت ثِ اػوبل حوبیتْبی هبلی ،پطتیجبًی ،ذسهبتی ٍ تجْیعاتی زضایجبز ٍ هطهت ،ثبظسبظیًَ ،سبظی ٍ ثْیٌِ سبظی هسبجس ٍ ًوبظذبًِ ّبی ػوَهی زض ضْط تْطاى ٍ توْیس ظهیٌِ
ّبی الظم ثب ضػبیت اصل تَظیغ ػبزالًِ زض هقیبس ّبی جغطافیبیی هرتلف اظ عطیق زستَضالؼول ّبی هطرص
اقسام ٍضظز( .ثٌس ج هبزُ  1هصَثِ « چگًَگی هطبضکت ضْطزاضی تْطاى زض سبهبًسّی ٍضؼیت هسبجس زض ضْط
تْطاى» هَضخ  1383/10/1ضَضای اسالهی ضْط تْطاى).
 ضْطزاضی تْطاى هی تَاًس زض صَضت لعٍم ًسجت ثِ سبذت هسبجس زض هٌبعق ضْطی کِ ثب کوجَز فضبّبیهصکَض هَاجِ ّستٌس ٍ یب هطبضکت زیگط زستگبّْبی اجطایی شیطثظ ٍ ثرطْبی غیط زٍلتی اقسام ًوبیس( .تجصطُ
یک هبزُ  3هصَثِ « چگًَگی هطبضکت ضْطزاضی تْطاى زض سبهبًسّی ٍضؼیت هسبجس زض ضْط تْطاى» هَضخ
 1383/10/1ضَضای اسالهی ضْط تْطاى).
هادُ  5ـ کلیِ دستگاّْای اجشایی ری ستظ هَظفٌذً ،سثت تِ احذاث ٍ ًگْذاسی هساجذ یا
ًواصخاًِ دس داًشگاّْا ،پادگاًْا ،شْشکْا ٍ هجتوغّای تضسگطٌؼتی ،کشاٍسصی ٍ تَلیذی،
خذهاتی ،هجوَػِّای سفاّی ،هجوَػِّای ٍسصشی ٍ پاسکْا ـ حسة هَسد ـ الذام ًوایٌذ.
 کلیِ ٍاظاضتربًِ ّب ،هَسسبت زٍلتی ،هَسسبت یب ًْبزّبی ػوَهی غیط زٍلتی ،ضطکتْبی زٍلتی ٍ کلیِ یزستگبّْبیی کِ ضوَل قبًَى ثط آًْب هستلعم شکط ٍ یب تصطیح ًبم است اظ قجیل ضطکت هلی ًفت ایطاى ،سبظهبى
گستطش ٍ ًَسبظی صٌبیغ ایطاى ،ثبًک هطکعی ،ثبًکْب ٍ ثیوِ ّبی زٍلتی ،زستگبُ اجطایی ًبهیسُ هی ضًَس( .هبزُ
 5قبًَى هسیطیت ذسهبت کطَضی)

هادُ  6ـ ٍصاست هسکي ٍ شْشساصی هجاص است ،دس شْشّای جذیذ اص عشیك ششکت ػوشاى
شْشّای جذیذ ٍ دس پشٍطُّای آهادُساصی تضسگ اص عشیك ساصهاى هلی صهیي ٍ هسکي ٍ تا
تْشُ گیشی اص شیَُ هشاسکت ٍ تأهیي تخشی اص هٌاتغ سیالی هَسد ًیاص (کِ دس تَدجِ سٌَاتی
آى پیشتیٌی هیشَد) ًسثت تِ احذاث هسجذ الذام ًوایذ.
تثظشُ  1ـ ّضیٌِ ّای اًجام شذُ اص دسآهذّای هشوَل هالیات ششکت ػوشاى شْشّای جذیذ
ٍ ساصهاى هلی صهیي ٍ هسکي کسش هیشَد.
تثظشُ  2ـ تجْیض ٍ ًگْذاسی ایي هساجذ تش ػْذُ ّیأتّای اهٌا ،ساصهاى تثلیغات اسالهی
( طٌذٍق ػوشاى هساجذ ،هشاکض سسیذگی تِ اهَس هساجذ) ٍ ساصهاى اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ ـ
حسة هَسد ـ هیتاشذ.
 هطکع ضسیسگی ثِ اهَض هسبجس زض ظهطُ ًْبزّب ٍ هطاکع ٍاثستِ ٍ هطتجظ ثب زفتط هقبم هؼظن ضّجطی هی ثبضس.(ًبهِ زفتط هقبم هؼظن ضّجطی ،ثِ تبضید )1387/11/26
 اػضبی ّیأت اهٌبء هسجس ،هبّیتبً هؼبًٍیي ٍ ثبظٍاى اجطایی هسیط هسجس (اهبم جوبػت) هحسَة گطزیسُ ٍ ثِهٌظَض تقسین کبض ٍ سبظهبًسّی ازاضُ صحیح هسجسّ ،ط یک هسئَل اًجبم ثرطی اظ اهَض هسجس ذَاٌّس ثَز.
 اػضبی ّیأت اهٌبی هسجس ،اظ هیبى ًوبظگعاضاى ،تَسظ هسیط هسجس اًتربة ٍ جْت تأییس صالحیت ٍ صسٍضحکن ضسوی ثِ «هطکع ضسیسگ ی ثِ اهَض هسبجس» هؼطفی هی ضًَس .اػضبی ّیأت اهٌبء زض هقبثل اهبم جوبػت،
ًوبظگعاضاى ٍ هتَلی ،پبسرگَی هسبیل حَظُ هأهَضیت ذَز هی ثبضٌس.
 ثط اسبس تفبّن ًبهِ هیبى ضیبست هطکع ضسیسگی ثِ اهَض هسبجس ٍ هسیطکل اٍقبف ٍ اهَض ذیطیِ استبى تْطاى،هي ثؼس ،ائوِ جوبػت هسبجس« ،اهیي هَقَفِ» هحسَة هی گطزًس.
هادُ  7ـ ٍصاستخاًِّای ًفتً ،یشٍ ٍ پست ٍ تلگشاف ٍ تلفي ٍ ششکتْای تاتؼِ آًْا هَظفٌذ حك
اًشؼاب آب ،تشق ،گاص ٍ ّضیٌِ هشاسالت هساجذ سا تِ استثٌای هشاکض تجاسی هشتَط تِ طَست
سایگاى ٍ ّضیٌِ هظشف هساجذ سا تا ًاصلتشیي تؼشفِ هحاسثِ کٌٌذ.

 زض سبل ّ 1382وعهبى ثب تصَیت الیحِ تغییط ٍظبیف ٍ ًبم ٍظاضت پست ٍ تلگطاف ٍ تلفي ثِ «ٍظاضتاضتجبظات ٍ فٌبٍضی اعالػبت« تَسظ هجلس ضَضای اسالهی ٍ ثب تَجِ ثِ تغییط سبذتبض ضطکت هربثطات ایطاى،
هجوَػِ قَاًیي ٍ ٍظبیف ٍ اذتیبضات جسیس ایي ٍظاضتربًِ تسٍیي ٍ تصَیت ضس.
هادُ  8ـ ٍصاست جْاد ساصًذگی ،تٌیاد هسکي اًمالب اسالهی ٍ ساصهاى اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ
هَظفٌذ ،تا استفادُ اص اػتثاسات پیشتیٌی شذُ دس تَدجِّای سٌَاتی ٍ اهکاًات فٌی ٍ
تجْیضات خَد ٍ کوکْای هشدهی تا ّواٌّگی ساصهاى تثلیغات اسالهی (طٌذٍق ػوشاى هساجذ)
ًسثت تِ ساخت ،تاصسا صی ٍ صیثاساصی هساجذ دس هٌاعك هشصی ٍ سٍستایی حسة هَسد الذام
کٌٌذ.
تثظشُ ـ تؼییي ًماط هَسد ًیاص ساخت هسجذ تِ تشخیض کویتِای هشکة اص ًوایٌذگاى ٍصاست
جْاد ساصًذگی ٍ ساصهاى تثلیغات اسالهی ٍ تٌیاد هسکي اًمالب اسالهی ٍ اهام جوؼِ ٍ فشهاًذاس
خَاّذ تَد.
هادُ  9ـ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی هَظف است ،تا استفادُ اص اػتثاسات پیشتیٌی شذُ
دس تَدجِ ساالًِ خَد ،تشای تکویل ٍ تؼویش ٍ تجْیض هساجذ کوک ًوایذ.
هادُ  11ـ ساصهاى تثلیغات اسالهی ( طٌذٍق ػوشاى هساجذ) ٍ ٍصاست هسکي ٍ شْشساصی
( ساصهاى صهیي ٍ هسکي) هَظفٌذ ،ضَاتظ الصمالشػایِ دسهکاى یاتی ،عشاحی ٍ تِ عَسکلی
الگَی ساخت ،تؼویش ٍ صیثا ساصی هساجذ سا تْیِ ٍ تِ تظَیة شَسای ػالی شْشساصی ٍ
هؼواسی تشساًٌذ .کلیِ دستگاّْای هزکَس دس ایي تظَیثٌاهِ ٍ سایش دستگاّْای طادس کٌٌذُ
هجَص ساخت هساجذ ،هلضم تِ سػایت هفاد آى هیتاشٌذ.
تثظشُ ـ خذهات تحمیك ٍ هغالؼِ فٌی هَسد ًیاص جْت اجشای تٌذ فَق تشاساع تَافك
فیهاتیي طٌذٍق ػوشاى هساجذ ٍ ساصهاى هلی صهیي ٍ هسکياًجام خَاّذ شذ.
 ثِ هَجت هبزُ ی ( )1قبًَى تأسیس ضَضای ػبلی ضْطسبظی ٍ هؼوبضی ایطاى (هصَة  1351/12/22ثباصالحبت ٍ الحبقبت ثؼسی) ،ثطای ّوبٌّگ کطزى ثطًبهِ ّبی ضْطسبظی ثِ هٌظَض ایجبز هحیظ ظیست ثْتط ثطای
هطزم ّوچٌیي ثوٌظَض اػتالی ٌّط هؼوبضی ایطاى ٍ ضػبیت سجکْبی هرتلف هؼوبضی سٌتی ٍ هلی ٍ اضایِ ی
ضَاثظ ٍ جٌجِ ّبی اصیل آى ثب زض ًظط گطفتي ضٍضْبی ًَیي ػلوی ٍ فٌی ٍ زض ًتیجِ یبفتي ضیَُ ّبی اصَلی ٍ

هٌب ست سبذتوبًی زض هٌبعق هرتلف کطَض ثب تَجِ ثِ ضطایظ اقلیوی ٍ عطظ ظًسگی ٍ هقتضیبت هحلی ،ضَضای
ػبلی ضْطسبظی ٍ هؼوبضی ایطاى تأسیس هی ضَز.
هادُ  11ـ ساصهاى هیشاث فشٌّگی کشَس هَظف استً ،سثت تِ حفظ ،احیا ٍ هشهت هساجذ
لذیوی ثثت شذُ کِ جضٍ هیشاث فشٌّگی کشَس ّستٌذ ،اصهحل اػتثاسات پیشتیٌی شذُ دس
سدیف خاطی تِ ایي هٌظَس ،تا اٍلَیت ٍیظُ الذام ًوایذ.
 زض جلسِ ػلٌی  23زی هبُ سبل  1382هجلس ضَضای اسالهی ،سبظهبى ّبی هیطاث فطٌّگی ایطاًگطزی ٍجْبًگطزی اظ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هٌتعع ٍ ثؼس اظ ازغبم آى ّب سبظهبى هیطاث فطٌّگی ٍ گطزضگطی
ثب کلیِ اذتیبضات ظیط ًظط ضیبست جوَْضی تطکیل گطزیسّ .وچٌیي ثب تصَیت ضَضای ػبلی ازاضی زض یکصس ٍ
سی اهیي جلسِ هَضخ  ،1385/1/16ثِ هٌظَض تقَیت ٍ تَسؼِ صٌبیغ زستی کطَض ٍ ایجبز ّوبٌّگی ثب سیبست
ّبی تَسؼِ صٌؼت گطزضگطی سبظهبى صٌبیغ زستی ایطاى ثب توبم ٍظبیف ،اذتیبضات ،هسئَلیت ّبی قبًًَی،
زاضاییْب ،تؼْسات ،اػتجبضات ،اهکبًبت ٍ ًیطٍی اًسبًی اظ ٍظاضت صٌبیغ ٍ هؼبزى هٌتعع ٍ زض سبظهبى هیطاث
فطٌّگی ٍ گطزضگطی ازغبم ضس ٍ ًبم آى ثِ سبظهبى هیطاث فطٌّگی ،صٌبیغ زستی ٍ گطزضگطی تغییط یبفت.
هادُ  12ـ ساصهاى تثلیغات اسالهی ( طٌذٍق ػوشاى هساجذ) هَظف است ،تا ّوکاسی ساصهاى
تأهیي اجتواػی ًسثت تِ تْیِ عشح تأهیي اجتواػی خادهاى هساجذ الذام ٍ تشای تشسسی ّای
تؼذی تِ دٍلت اسایِ کٌذ.
 سبظهبى تجلیغبت اسالهی ًْبزی است زیٌی ٍ فطٌّگی است کِ زاضای ضرصیت حقَقی هستقل ثَزُ ٍ زضاجطای فطهبى حضطت اهبم ذویٌی (ضُ) زض سبل  1358تأسیس گطزیس.
 ذبزم هسجس هسئَل اًجبم اهَض ذسهبتی هسجس هی ثبضسٍ .ی ثب هؼطفی اهبم جوبػت ثِ هطکع ضسیسگی ثِ اهَضهسبجس (پس اظ گعیٌص ٍ تأییس هطکع) ثِ ضسویت ضٌبذتِ ذَاّس ضس.
 چٌبًچِ ذبزم تَسظ ّیأت اهٌبء ٍیب هتَلی اًتربة ضَز ،ثبیس ثِ تأییس اهبم جوبػت ٍ هطکع ضسیسگی ثِ اهَضهسبجس ًیع ثطسس.

هادُ  -13ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ هَظف استً ،سثت تِ پیشتیٌی اػتثاس الصم دس تَدجِّای
سٌَاتی کشَس تِ هٌظَس کوک تِ هساجذ الذام کٌذ ٍ هَاسد یاد شذُ دس ایي تظَیثٌاهِ سا دس
هَافمتٌاهِّای هثادلِ شذُ تا دستگاّْای اجشایی هٌظَس کٌذ.

